
Monospace Serif fonts which support at least monotonic. The random text came originally from 
http://catipsum.com/, via google translate with a couple of words altered to get it to translate 
them. I have preceded it with a line of ASCII characters used in coding. I have not attempted to 
order these fonts by size.

FreeMono (1.033)

0123456789 ilO #!/ ${} () [];

Ανθρώπινα μου δώσει νιαούρισμα προσοχή. Προβληματισμένος από το 
ντους, στη συνέχεια, γάτες αναλάβει ο κόσμος κοιτάζω τον τοίχο, 
παίζουν με τα τρόφιμα και μπερδεύονται με τη σκόνη. Πρύμνη για 
χόρτα ουρλιάζουν ανεξέλεγκτα χωρίς λόγο. Δώστε στάση. Απόκρυψη 
όταν οι επισκέπτες έρχονται πάνω από καταδίωξη φανταστικό σφάλματα 
ουρλιάζουν σε teh μπάνιο. Ρίξει επάνω σε σας σειρά ύπνου μαξιλάρι 
στην μπάλα μπάνιο νεροχύτη καταδίωξη από το λανσάρισμα άλμα σειρά 
για να επιτεθεί μετά από λίγο ποντίκι νήματα, γυμνά δόντια στο 
παιχνίδι τρέχει απόκρυψη στο κιβώτιο απορριμάτων.

HanaMinA (1.038)

0123456789 ilO #!/ ${} () [];

Ανθρώπινα μου δώσει νιαούρισμα προσοχή. Προβληματισμένος από το ντους, στη 
συνέχεια, γάτες αναλάβει ο κόσμος κοιτάζω τον τοίχο, παίζουν με τα τρόφιμα και 
μπερδεύονται με τη σκόνη. Πρύμνη για χόρτα ουρλιάζουν ανεξέλεγκτα χωρίς λόγο. 
Δώστε στάση. Απόκρυψη όταν οι επισκέπτες έρχονται πάνω από καταδίωξη φανταστικό 
σφάλματα ουρλιάζουν σε teh μπάνιο. Ρίξει επάνω σε σας σειρά ύπνου μαξιλάρι στην 
μπάλα μπάνιο νεροχύτη καταδίωξη από το λανσάρισμα άλμα σειρά για να επιτεθεί 
μετά από λίγο ποντίκι νήματα, γυμνά δόντια στο παιχνίδι τρέχει απόκρυψη στο 
κιβώτιο απορριμάτων.

Nimbus Mono (2.030) - monotonic only

0123456789 ilO #!/ ${} () [];

Ανθρώπινα μου δώσει νιαούρισμα προσοχή. Προβληματισμένος από το 
ντους, στη συνέχεια, γάτες αναλάβει ο κόσμος κοιτάζω τον τοίχο, 
παίζουν με τα τρόφιμα και μπερδεύονται με τη σκόνη. Πρύμνη για 
χόρτα ουρλιάζουν ανεξέλεγκτα χωρίς λόγο. Δώστε στάση. Απόκρυψη 
όταν οι επισκέπτες έρχονται πάνω από καταδίωξη φανταστικό σφάλματα 
ουρλιάζουν σε teh μπάνιο. Ρίξει επάνω σε σας σειρά ύπνου μαξιλάρι 
στην μπάλα μπάνιο νεροχύτη καταδίωξη από το λανσάρισμα άλμα σειρά 
για να επιτεθεί μετά από λίγο ποντίκι νήματα, γυμνά δόντια στο 
παιχνίδι τρέχει απόκρυψη στο κιβώτιο απορριμάτων.

http://catipsum.com/

