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Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα
βουτήξει χωρίς να διστάζει.
Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.
24/28pt

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER
THE LAZY DOG.
24/28pt

Η σχετική πρωτοβουλία οφείλεται στην εμπορική εταιρία Augustus Wrampe Co του Λονδίνου για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Η εταιρία Bράμπε αγόρασε το ημιτελές εμπορικό κέντρο του Γ. Καντακουζηνού και το μετέτρεψε σε μεταξουργείο. Στις 13 Ιανουαρίου ο
Αύγουστος Bράμπε υπέγραψε ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Δ. K. Σούτζου το ιδρυτικό καταστατικό μιας νέας μετοχικής ετερόρρυθμης εταιρίας (joint-stock company «en commandite») με την επωνυμία «Greek Silk Company “Augustus Wrampe & Co”». Η νέα εταιρία
είχε ονομαστικό κεφάλαιο 500.000 φράγκων (ή 20.000 λιρών) σε 500 μετοχές των 1.000 φράγκων (40 λιρών), διάρκεια δεκαετή και έδρα
την Αθήνα. Η «A.Wrampe & Co» κρατούσε τη διεύθυνση-διαχείριση της νέας εταιρίας και υποχρεωτικά το 1/5 του κεφαλαίου, δηλαδή 100
μετοχές. Εκπρόσωπός της στην Αθήνα και διευθυντής-διαχειριστής του μεταξουργείου οριζόταν ο Albrecht Witte. Η διαχειρίστρια εται8/9.5pt
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Η σχετική πρωτοβουλία οφείλεται στην εμπορική εταιρία Augustus Wrampe Co
του Λονδίνου για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Η εταιρία Bράμπε
αγόρασε το ημιτελές εμπορικό κέντρο του Γ. Καντακουζηνού και το μετέτρεψε
σε μεταξουργείο. Στις 13 Ιανουαρίου ο Αύγουστος Bράμπε υπέγραψε ενώπιον
14/17pt
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Discovered 13 years ago, and officially added to the periodic table just weeks ago, element 112 finally has a name. It will be called «copernicium», with the symbol Cp, in honour of the astronomer Nicolaus Copernicus. Copernicus deduced that the planets revolved around the
Sun, and finally refuted the belief that the Earth was the centre of the Universe. The team of scientists who discovered the element chose
the name to honour the man who «changed our world view». The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) will officially
endorse the new element’s name in six months’ time in order to give the scientific community «time to discuss the suggestion». Scientists from
the Centre for Heavy Ion Research in Germany, led by Professor Sigurd Hofmann, discovered copernicium in fusion experiments in 1996.
«After IUPAC officially recognised our discovery, we agreed on proposing the name (because) we would like to honour an outstanding sci8/9.5pt
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Basic Latin
!”#$%‰&’(§)*+…•¬,-./0123456789:;<=≈≠>–÷-«»±≤≥@[\]^_“”‘’`{|}¦~ ½¹²³™•€¥£†°®©
AB CDEFGHIJKLMNOP QRSTUV WXYZ
abcde fghijklmnopqrstu v w x yz
Greek Monotonic
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛ ΜΝΞΟΠΡΣΤ ΥΦΧΨΩ Ά Έ Ή Ί Ύ Ό Ώ Ϊ Ϋ
αβγδεζ ηθ ικ λ μ νξοπ ρσςτ υφχψωάέ ήϊΐίόϋύΰώ·΄΅
Latin 1
À Á Â Ã Ä Å ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûü ýþÿ
Extended Latin
Ā Ă ĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢ ŤŦŨŪŬŮŰŲŴ Ŷ ŸŹŻŽāăąć
ĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīįıĳĵķĸĺļľŀłńņňŉōŏőœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűų ŵ ŷźżžſƒȘșȚț
Symbols - Math Symbols
$^`¢£¤ ¥¦§©®¯°´¶¸˘˙˚˛˜˝΄΅€™◊+<=>|~¬±×÷⁄∆−∙≈≠≤≥
Numerals
0123456789 %¼½¾‰
Standard Ligatures
ff fi fl ffi ffl
Ordinals
ªº
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