
  

 

Αναζήτηση σε καταλόγους λέξεων-ευρετήρια 

 
Οι δράσεις του ΚΕΓ υλοποιούνται στο πλαίσιο των παρακάτω πράξεων, που συγχρηματοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο 

 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου 
εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα 
Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της 
Ελληνικής Γλώσσας» (MIS: 296442) –Οριζόντια Πράξη, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 

 «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και 
δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής  Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και 
Β΄/βάθμια εκπαίδευση» (MIS: 296579)  – Οριζόντια Πράξη, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 
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http://www.greek-language.gr/digitalResources/index.html 

 

 

Ανεμόσκαλα 

 
Σώματα Κειμένων & Συμφραστικοί Πίνακες για 

σημαντικούς έλληνες ποιητές του 19ου και 20ού αιώνα 
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Η αρχική σελίδα του περιβάλλοντος 

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). Η επιλογή των ποιητών έγινε με γνώμονα τη θέση τους στην 

ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας αλλά και τη δυνατότητα 

αξιοποίησης του έργου τους στην εκπαίδευση.  Το έργο του κάθε 

ποιητή συνοδεύεται επιπλέον από χρονολόγιο, εργοβιογραφικό 

σημείωμα και βιβλιογραφία-εργογραφία. 

 

 

Το εργοβιογραφικό του Κ. Βάρναλη 

Βασική προστιθέμενη αξία των ψηφιακού περιβάλλοντος είναι οι 

σύνθετες δυνατότητες αναζήτησης λέξεων στο σύνολο των 

ποιητικών έργων αλλά και για κάθε ποιητή χωριστά ή ακόμα και 

σε κάθε συλλογή ξεχωριστά ή για συνδυασμό ποιητών της 

επιλογής μας (π.χ. παράλληλη αναζήτηση της λέξης «αρετή» στον 

Σολωμό και τον Κάλβο). Σημαντικό στοιχείο είναι η δυνατότητα 

επισκόπησης καταλόγων λέξεων που δημιουργούνται αυτόματα: 

π.χ. κατάλογος κύριων ονομάτων. 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html

