
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΓΡΑΦΗ 
 

Τί μπορῶ νὰ κάνω σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα; 

Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα μπορεῖς νὰ πληκτρολογήσεις ἢ νὰ εἰσαγάγεις ἕνα κείμενο  

καὶ αὐτὸ νὰ ἐμφανίζεται μὲ μεσαιωνικοὺς χαρακτῆρες, ὅπως στὰ χειρόγραφα τῶν 

τελευταίων αἰώνων τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. 

 

Πρέπει νὰ ἔχω κάποιο πρόσθετο ἐγκατεστημένο στὸν ὑπολογιστή μου; 

Ὄχι. 

 

Πρέπει νὰ ἔχω ἐγκατεστημένο πολυτονικὸ πληκτρολόγιο στὸν ὑπολογιστή 

μου; 

Δὲν εἶναι ἀπαραίτητο. Εἶναι ὅμως πολὺ ἐξυπηρετικὸ κατὰ τὴν πληκτρολόγηση 

πολυτονικοῦ κειμένου. 

 

Πρέπει ὑποχρεωτικὰ νὰ χρησιμοποιήσω τὸ πληκτρολόγιο τῆς ἱστοσελίδας; 

Ὄχι. Τί πιὸ βολικὸ ἀπὸ τὸ πληκτρολόγιο τοῦ ὑπολογιστῆ; Μπορεῖς νὰ 

χρησιμοποιήσεις τὸ πληκτρολόγιο τῆς ἱστοσελίδας ὅταν θέλεις νὰ εἰσαγάγεις 

χαρακτῆρες ποὺ δὲν διαθέτει τὸ πληκτρολόγιο τοῦ ὑπολογιστῆ σου. 

 

Πῶς μπορῶ νὰ χρησιμοποιήσω τὸ πληκτρολόγιο τῆς ἱστοσελίδας; 

Κάνοντας κλὶκ στὴ λέξη Πληκτρολόγιο ἐμφανίζονται τὰ κουμπιὰ μὲ τὰ ὁποῖα 

μπορεῖς νὰ εἰσάγεις τοὺς διάφορους χαρακτῆρες στὸ κείμενο. 

Τὸ πληκτρολόγιο εἶναι χωρισμένο σὲ τρία μέρη, πεζὰ - κεφαλαῖα - ἀριθμητικό, καὶ 

κάθε μέρος ἐμφανίζεται κάνοντας κλὶκ στὴν ἀντίστοιχη λέξη (πεζά, ΚΕΦ, 123). 

Κάτω ἀπὸ τὰ κουμπιὰ εἰσαγωγῆς τῶν χαρακτήρων ὑπάρχουν οἱ ἐπιλογὲς τοῦ σὲτ 

χαρακτήρων: ἑλληνικοὶ (Ω), λατινικοὶ (W) καὶ κυριλλικοὶ (И). 

 

Πῶς μπορῶ νὰ βάλω τόνους καὶ πνεύματα; 

Κάνοντας κλὶκ στὴ λέξη Τόνοι ἐμφανίζονται τὰ κουμπιὰ μὲ τὰ ὁποῖα μπορεῖς νὰ τοὺς 

εἰσάγεις στὸ κείμενο. Πρῶτα πρέπει νὰ εἰσάγεις τὸν τόνο ἢ τὸ πνεῦμα καὶ ὕστερα τὸ 

φωνῆεν στὸ ὁποῖο θὰ μπεῖ. 

Πχ. γιὰ νὰ γράψεις τὸ ὠμέγα μὲ περισπωμένη (ῶ), πρέπει πρῶτα νὰ πατήσεις τὸ κουμπὶ μὲ τὴν 

περισπωμένη (῀) καὶ μετὰ τὸ ὠμέγα. Γιὰ νὰ γράψεις τὸ ὠμέγα μὲ ψιλὴ καὶ περισπωμένη (ὦ), 

πρέπει πρῶτα νὰ πατήσεις τὸ κουμπὶ μὲ τὴν ψιλὴ (᾿) καὶ τὸ κουμπὶ μὲ τὴν περισπωμένη (῀) καὶ 

μετὰ τὸ ὠμέγα. 

Μπορεῖς νὰ χρησιμοποιήσεις τὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο τοῦ ὑπολογιστῆ, ἂν αὐτὸ 

εἶναι ἐγκατεστημένο. 
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Πρέπει νὰ ξέρω κανόνες πολυτονισμοῦ; 

Μᾶλλον... Οἱ τόνοι δὲν μπαίνουν στὴν τύχη. 

Πρέπει νὰ ξέρεις ὅτι οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα ἐπινοήθηκαν κατὰ τοὺς ἀλεξανδρινοὺς 

χρόνους καὶ ἤταν σὲ ἐπίσημη χρήση μέχρι τὸν 20ὸ αἰώνα. Ἔτσι, ὅλα τὰ παλιὰ 

χειρόγραφα εἶναι πολυτονικά, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ εἶναι σὲ κεφαλαιογράμματη 

γραφή. Λοιπόν, ἂν θέλεις τὸ κείμενό σου νὰ μοιάζει ὅσο γίνεται περισσότερο στὰ 

παλιὰ χειρόγραφα, θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιήσεις πολυτονικὸ σύστημα. 

Κανόνες πολυτονισμοῦ μπορεῖς νὰ βρεῖς ἐδῶ. 

 

Τί εἶναι οἱ παραλλαγές; 

Στὸ τμῆμα αὐτὸ μπορεῖς νὰ ἐπιλέξεις ποιὲς παραλλαγὲς ἢ συμπλέγματα χαρακτήρων 

θὰ χρησιμοποιηθοῦν στὸ κείμενό σου. 

Στὰ παλιὰ χειρόγραφα χρησιμοποιούνταν πολλὰ συμπλέγματα καὶ παραλλαγές. Ἕνα 

σημερινὸ παράδειγμα εἶναι τὸ ȣ (ου). 

Ὅταν ἀλλάζεις τὶς ἐπιλογές, δὲν ἐπηρεάζονται οἱ χαρακτῆρες ποὺ ἔχεις εἰσαγάγει πιὸ 

πρὶν στὸ κείμενο. 

 

Μπορῶ νὰ ἀντιγράψω τὸ κείμενο ποὺ πληκτρολόγησα καὶ νὰ τὸ εἰσαγάγω 

σὲ ἄλλη ἐφαρμογὴ στὸν ὑπολογιστή μου; 

Ναί. Δὲν ἔχεις παρὰ νὰ ἐπιλέξεις τὸ κείμενο, νὰ τὸ ἀντιγράψεις καὶ μετὰ νὰ τὸ 

ἐπικολλήσεις στὴν ἄλλη ἐφαρμογὴ (πχ. στὸ ms Word). Ὅμως γιὰ νὰ ἐμφανίζεται 

σωστά, πρέπει νὰ εἶναι ἐγκατεστημένη στὸν ὑπολογιστὴ ἡ γραμματοσειρὰ ποὺ 

χρησιμοποιεῖται στὴν ἱστοσελίδα. 

 

Ποιὰ εἶναι ἡ χρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά; 

Ἡ γραμματοσειρὰ εἶναι ἡ BK medieval manuscript. Δὲν εἶναι γιὰ δημόσια ἢ 

ἐμπορικὴ χρήση, ἀλλὰ μόνο γιὰ προσωπικὴ χρήση. 
Οἱ χαρακτῆρες γιὰ τὰ κεφαλαῖα ἑλληνικὰ προέρχονται ἀπὸ τὴ δωρεὰν διαθέσιμη γραμματοσειρὰ Ἀθωνικὰ 

ἀρχιγράμματα, ἐνῶ γιὰ τὰ πεζὰ βασίζονται κυρίως σὲ διάφορες γραμματοσειρὲς τῆς Ἀναγραφῆς. Τὸ σὲτ τῶν 

λατινικῶν προέρχεται ἀπὸ διάφορες δωρεὰν γραμματοσειρές, κυρίως uncial καὶ gothic. Τὸ σὲτ τῶν κυριλλικῶν 

προέρχεται ἀπὸ τὴ δωρεὰν γραμματοσειρὰ BukyVede. 

 

Ποῦ μπορῶ νὰ βρῶ παλιὰ χειρόγραφα γιὰ νὰ τὰ μελετήσω; 

Πολλὲς βιβλιοθῆκες παρέχουν διαδικτυακὴ πρόσβαση στὸ ὑλικό τους. Ἰδοῦ δύο: 

Βρετανικὴ βιβλιοθήκη 

Παγκόσμια ψηφιακὴ βιβλιοθήκη 

 

ΒΚ 

 

http://www.polytoniko.org/mathi.php
http://katsba.ueuo.com/mm/BK-medievalmanuscript.otf
http://www.telebit.gr/dnlds/bfonts.htm
http://www.telebit.gr/dnlds/bfonts.htm
http://www.anagrafi.com/
http://kodeks.uni-bamberg.de/AKSL/Schrift/BukyVede.htm
http://www.bl.uk/manuscripts/
http://www.wdl.org/en/language/

