
 

Ανεμόσκαλα. Ψηφιακό Σώμα Κειμένων & Συμφραστικοί Πίνακες για 

σημαντικούς Νεοέλληνες ποιητές του 19ου και 20ού αιώνα 

Μαρία Ακριτίδου 

Η πορεία δημιουργίας 

 Στο πλαίσιο ανάπτυξης ψηφιακών πόρων για την «Πύλη για την ελληνική 

γλώσσα και τη γλωσσική διδασκαλία» (http://www.greek-language.gr/) το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας είχε προχωρήσει σε ψηφιοποίηση προηγούμενης έντυπης 

έκδοσης του Συμφραστικού Πίνακα Λέξεων του ποιητικού έργου του Γιώργου 

Σεφέρη,
1
 εντάσσοντάς τον μάλιστα ως γλωσσικό εργαλείο σε ένα ολοκληρωμένο 

corpus του σεφερικού έργου, όπου ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να μεταβεί από 

τη λέξη στο ποίημα και αντιστρόφως. 

 Σήμερα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σχεδίασε και 

υλοποιεί ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον που έχει βασιστεί στην προηγούμενη εμπειρία 

της δημιουργίας του σεφερικού corpus αλλά δεν εκκινεί από μια έντυπη έκδοση και 

ενσωματώνει νέα και καινοτόμα χαρακτηριστικά (όπως δυνατότητα αναζήτησης με 

ειδικά κριτήρια ή περιορισμό της αναζήτησης σε σημασιολογικά ευρετήρια), καθώς 

για τη συγκρότησή του ακολουθείται, προσαρμοσμένο, το διεθνές πρότυπο Text 

Encoding Initiative (TEI).  

Το ψηφιακό περιβάλλον 

Το περιβάλλον της Ανεμόσκαλας αποτελεί ένα ψηφιακό corpus με το ποιητικό 

έργο σημαντικών Νεοελλήνων ποιητών του 19ου και 20ού αιώνα (προς το παρόν 

έχουν ενταχθεί οι Κάλβος, Σολωμός, Βάρναλης, Καρυωτάκης, Καβάφης, Σεφέρης, 

Σαχτούρης, Αναγνωστάκης και Σινόπουλος, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο το έργο 

του Παλαμά και του Βαλαωρίτη· θα ακολουθήσουν και άλλοι ποιητές, κυρίως της 

γενιάς του 1930). Συγκεκριμένα ο  χρήστης έχει ελεύθερη πρόσβαση στο ποιητικό 
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έργο, εκ νέου επιμελημένο για τις ανάγκες του ψηφιακού corpus,
2
 μαζί με 

καταλόγους λέξεων, χρονολόγιο και πολυμεσικό εργοβιογραφικό. 

 Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης των ποιημάτων (όπου δεν 

προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα) και 

α) σύνθετης αναζήτησης με ειδικά κριτήρια (απαντώντας λόγου χάρη σε ερωτήματα 

όπως σε ποιους αφιέρωσε ποιήματά του ο Κ. Παλαμάς, ποιο είναι το πιο συχνό 

ιστορικό κύριο όνομα στο έργο του, ποιες οι λέξεις-άπαξ που αξιοποιεί ή/και 

συνθέτει κ.ά.), και 

β) συνδυαστικής/συγκριτικής αναζήτησης με το έργο των υπολοίπων ποιητών που 

περιλαμβάνονται στην Ανεμόσκαλα· έτσι είναι δυνατόν να ανιχνευθούν είτε 

ευθείες διακειμενικές αναφορές είτε κοινά μοτίβα και άλλου είδους ποιητικές 

συνομιλίες. 

Επιπλέον, στην περίπτωση ένταξης στη βάση δεδομένων ποιητών για τους 

οποίους δεν έχουμε άδεια δημοσίευσης του πλήρους έργου τους (π.χ. για το έργο του 

Τάκη Σινόπουλου), ο χρήστης διαθέτει τις ίδιες δυνατότητες αναζήτησης λέξεων, σε 

επίπεδο συμφραζομένων, χωρίς, ωστόσο, δυνατότητα ανάγνωσης του ποιήματος· 

στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος μόνο για συμφραστικούς πίνακες λέξεων και όχι 

για ολοκληρωμένο σώμα κειμένων. 

Το γλωσσικό εργαλείο ad hoc δημιουργίας συμφραστικών πινάκων λέξεων 

Ο Συμφραστικός Πίνακας Λέξεων (ΣΠΛ) περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους 

λεξικούς/λεκτικούς τύπους (ΛΤ) που απαντούν στα ποιήματα· πρόκειται για λέξεις-

αναφορές/παραπομπές (tokens ή references), και όχι λήμματα. 

 Κάθε λεξικός τύπος καταγράφεται τόσες φορές όσες απαντά, πάντα 

συνοδευόμενος από τα άμεσα συμφραζόμενά του (context, έκτασης κατά κανόνα 

ενός στίχου ή μιας αράδας) και από ακριβείς παραπομπές. 

 Τμήμα του ποιήματος θεωρήθηκαν και όλοι οι τίτλοι ποιημάτων και 

συλλογών. Αντίθετα, η αναζήτηση στοιχείων motti (υπότιτλα παραθέματα), 
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προμετωπίδες, αφιερώσεις, τοποχρονολογικοί προσδιορισμοί, ενδείξεις των 

ομιλούντων προσώπων κλπ. είναι δυνατή μόνο με την επιλογή «Ειδικά 

κριτήρια». 

 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιορίσει την αναζήτησή του σε 

συγκεκριμένες συλλογές ενός ποιητή, ή να επεκτείνει την αναζήτησή του σε 

όσους ποιητές επιθυμεί.  

 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης σε καταλόγους 

λέξεων  που δημιουργούνται αυτόματα με βάση προηγούμενη σήμανση του 

κειμένου. 

 Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης υπάρχει η δυνατότητα προβολής των 

κειμένων, κατόπιν άδειας των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων (όπου 

αυτή είναι απαραίτητη). Αυτό γίνεται μέσω της παραπομπής που παρατίθεται 

αριστερά, δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα αναζήτησης. Ο χρήστης έχει επίσης τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε ολόκληρα τα ποιήματα (για όσα έχει εξασφαλιστεί η 

άδεια δημοσίευσης ή είναι ελεύθερα από πνευματικά δικαιώματα) από την 

επιλογή «Το ποιητικό έργο» στην πάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας κάθε 

ποιητή, από όπου οδηγείται στη «σελίδα περιεχομένων». 

 Τα κείμενα δημοσιεύονται στο μονοτονικό (με ορισμένες προσαρμογές που 

απαιτεί το ποιητικό μέτρο) και με ενοποιημένη ορθογραφία· οι εκδοτικές αρχές 

παρουσιάζονται σε ξεχωριστή μελέτη φιλολογικών και τεχνικών προδιαγραφών 

που εκπονήθηκε. 

Αναλυτικές οδηγίες αναζήτησης εδώ: http://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/help_search.ht

ml. 

Οι παραπάνω ψηφιακοί πόροι εντάσσονται στον νέο δικτυακό τόπο με τίτλο 

«Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα», η δοκιμαστική λειτουργία του οποίου μόλις 

ξεκίνησε και συνιστά μέρος των δράσεων που υλοποιεί το ΚΕΓ προς την κατεύθυνση 

της δημιουργικής ενσωμάτωσης των ψηφιακών μέσων στη διδακτική πράξη, στο 

πλαίσιο Οριζόντιων Πράξεων, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στους άξονες 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/help_search.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/help_search.html
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προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση». 

 

Το μενού από όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αναζήτηση σε συνδυασμό ποιητών 

 

Το εργοβιογραφικό του Κ. Βάρναλη 

 



 

 

Αναζήτηση σε καταλόγους λέξεων-ευρετήρια 

 

Αναζήτηση για τύπου του Ελπήνορα στο έργο του Σινόπουλου 

 


