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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

O Συ3φραστικός Πίνακας Λέξεων για το Jοιητικό έργο του Γιώργου Σεφέρη είναι η
έντυJη Hορφή ενός λεξικογραφικού εργαλείου. Ένας ΣυHφραστικός Πίνακας Λέξεων
(Concordance) είναι χρήσιHος όχι Hόνο για τον ερευνητή και τον διδάσκοντα στο
ΠανεJιστήHιο ή στη ∆ευτεροβάθHια ΕκJαίδευση, αλλά και για τον Hαθητή και για
όσους ενδιαφέρονται για την Jοίηση.
Η Εισαγωγή ασχολείται Hε τα φιλολογικά και τα τεχνικά ζητήHατα, τα σχετικά Hε
την εκJόνηση ενός ΣυHφραστικού Πίνακα Λέξεων. Η Εισαγωγή είναι αναλυτική, για
να HJορέσει να βοηθήσει όχι Hόνο τους χρήστες αλλά και τους Hελετητές και τους δηHιουργούς αντίστοιχων έργων, συHβάλλοντας στη γνωριHία τους Hε τη σχετική τεχνογνωσία. Το βασικό αυτό εργαλείο για ένα Hείζονα Jοιητή όJως ο Σεφέρης και η
ευρεία κυκλοφορία του δεν θα χρησιHεύσει Hόνο στους ευρύτερους φιλολογικούς κύκλους, αλλά θα Jαρακινήσει JροJάντων νέους εJιστήHονες να ασχοληθούν Hε τέτοια βασικά έργα αναφοράς Jου είναι αJαραίτητα για την Jροαγωγή της σJουδής
των ελληνικών γραHHάτων.
Είναι ενδιαφέρον ότι Jολύ λίγοι αντίστοιχοι Jίνακες έχουν εκJονηθεί για τη νεοελληνική λογοτεχνία, ελάχιστοι συγκριτικά Hε όσους αJαιτούνται για τη Hελέτη της.
Για τον λόγο αυτό, το ΤHήHα Λεξικογραφίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας JρογραHHατίζει Hια σειρά JαρόHοιων έργων για Hεγάλους Jοιητές Hας.
Θέλω να εκφράσω τις θερHές Hου ευχαριστίες και τις ευχαριστίες των Hελών του
∆ιοικητικού ΣυHβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Jρος το ΥJουργείο ΠολιτισHού, Jου, Hε εισήγηση του ∆ηHήτρη Μαρωνίτη, οHότιHου καθηγητή και Jριν λίγο
χρόνο Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ανέλαβε JρόθυHα Hε την ευκαιρία
του εορτασHού του Έτους Σεφέρη το 2000 να εJιχορηγήσει την έρευνα και τη δηHοσίευση του έργου αυτού για εκJαιδευτικούς σκοJούς. Θέλω εJίσης να ευχαριστήσω
θερHά τις κυρίες Κατερίνα Καρύδη και Άννα Λόντου, για την Jαραχώρηση των
JνευHατικών δικαιωHάτων των Ποιη3άτων Σεφέρη, εκHέρους του εκδοτικού οίκου
“Ίκαρος” και των κληρονόHων Σεφέρη αντιστοίχως.

∆. Α. Φατούρος

Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
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Ι. Η ΦΥΣΙΟΓΝ0ΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ι. Η φυσιογνω=ία του έργου
Ι. α. Τι είναι και σε τι χρησι=εύει ένας Συ=φραστικός Πίνακας Λέξεων (ΣΠΛ)
Ο Συ3φραστικός Πίνακας Λέξεων (ΣΠΛ, Concordance) αJοτελεί ένα εξειδικευHένο
λεξικό, όJου κάθε λεξικός τύJος ενός, λογοτεχνικού συνήθως, κειHένου καταγράφεται τόσες φορές όσες αJαντά στο έργο αυτό, Jάντα συνοδευόHενος αJό τα άHεσα
συHφραζόHενά του (context, έκτασης κατά κανόνα ενός στίχου ή Hιας αράδας) και
αJό ακριβείς JαραJοHJές. Όλοι οι λεξικοί τύJοι, είτε αληHHατοJοίητοι είτε ληHHατοJοιηHένοι (δηλαδή Hε όλους τους JαραδειγHατικούς τύJους των υJαγόHενους στο
αντίστοιχο λήHHα) οργανώνονται σε ένα αλφαβητικό ευρετήριο. ∆εν Jαρέχονται ερHηνεύHατα των λέξεων.
Οι χρήσεις ενός ΣυHφραστικού Πίνακα Λέξεων (εφεξής: ΣΠΛ) είναι φιλολογικές,
γλωσσολογικές και λεξικογραφικές. Εφόσον η φιλολογία ορίζεται ως Hελέτη των κειHένων, η Jρώτη χρήση των Πινάκων Λέξεων και των ΣΠΛ σχετίζεται Hε την κριτική
αJοκατάσταση αυτών των κειHένων. Στις φιλολογικές χρήσεις του ΣΠΛ ανήκει και η
ανίχνευση θεHάτων, Hοτίβων, ακόHη και των ελάχιστων νοηHατικών Hονάδων Jου
συγκροτούν ένα ή Jερισσότερα υJό Hελέτη κείHενα, Jοιητικά ή Jεζά. Αν ως θέ3α ορίζεται η διαJλοκή δύο βασικών εννοιών, και εJοHένως λέξεων (λ.χ. ο γέρος και η θάλασσα, έρως και θάνατος κ.ο.κ.), ο συνδυασHός των ζητούHενων λεκτικών σηHάτων
Hε άλλα είναι εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο να εξεταστεί χωρίς τέτοιους εξαντλητικούς Jίνακες λέξεων Hαζί Hε τα συHφραζόHενά τους –Jόσο Hάλλον όταν Jρόκειται για Hεγάλα κείHενα ή για οHάδες κειHένων. Η συγκέντρωση των θεHατικών
Hονάδων Hαζί Hε τα συHφραζόHενά τους αJοφέρει JολύτιHο υλικό για Jαρατηρήσεις
Jάνω στη HικροκλίHακα του οργανωHένου λόγου, την Jερίοδο, την Jαράγραφο, τη
στροφή. Ας σηHειωθεί ότι, ενώ στον έντυJο ΣΠΛ η συνήθης έκταση του JαρεχόHενου
context δεν ξεJερνά τη Hία αράδα (100 JερίJου χαρακτήρες Jερί τη λέξη-στόχο), στον
ηλεκτρονικό ΣΠΛ HJορούHε να λάβουHε ολόκληρη Jαράγραφο, ολόκληρη στροφή ή
και αJεριόριστα Hεγαλύτερα τHήHατα κειHένου.
Είναι εJοHένως κατανοητό γιατί ο ΣΠΛ αJοτελεί το υJ’ αριθHόν ένα βοήθηHα του
φιλολόγου για την αJοκατάσταση, την ανάλυση και τη Hελέτη της HικροδοHής και
της HακροδοHής των λογοτεχνικών κειHένων. Τούτο εξηγεί την εHφάνιση των (χειροJοίητων) ΣΠΛ αJό Jολύ νωρίς, ήδη αJό τον 13ο αι., αρχικά για τη συστηHατική Hελέτη των Γραφών (οι ΣΠΛ για τις Γραφές καθιερώθηκε να ονοHάζονται στα ελληνικά
Τα3ιεία). Και εJίσης καταδεικνύει γιατί δεν υJάρχει αρχαίος συγγραφέας, για τον
οJοίο να Hην έχει εκJονηθεί ένας τουλάχιστον ΣΠΛ του έργου του. Και για τη Hελέτη
της υφολογίας και της Hετρικής, ο ΣΠΛ είναι αJολύτως αναντικατάστατος. ΕJίσης,
Hε τέτοιους Jίνακες έγινε δυνατή, λ.χ., η ανάλυση των λογότυJων στα οHηρικά έJη,
ή της οHοιοκαταληξίας στη Θυσία του Αβραά3 και στον Ερωτόκριτο.
1

2

1 “The concordance is a general-purpose working tool for the study of literature” (σ. 4) και: “it is unwise to assume
that only linguists will use a concordance” (σ. 22) στο: T.H. Howard-Hill, Literary Concordances, Οξφόρδη 1979.
2 Με αυτήν την χρήση στον Filippo Maria Pontani, Ανδρέα Κάλβου +δαί, κριτική έκδοση, Αθήνα: Ίκαρος 1988
(οι σσ. 177-236 JεριλαHβάνουν ένα Jλήρες “Γλωσσάριο των 0δών”, στην JραγHατικότητα έναν Jλήρη Πίνακα Λέξεων χωρίς ερHηνεύHατα).
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0ς Jρος τις γλωσσολογικές χρήσεις: Η Jαρακολούθηση των Hονάδων λόγου και
της συHJεριφοράς τους —γραHHατικής, συντακτικής, σηHασιολογικής (ιδιωτισHοί,
σηHασιολογικά Jεδία λέξεων κλJ.)—, σε έναν ή Jερισσότερους συγγραφείς, σε ένα ή
Jερισσότερα είδη κειHένων, δεν HJορεί να γίνει Hε Jληρότητα και ακρίβεια χωρίς
έναν ΣΠΛ, ιδιαίτερα σε ηλεκτρονική Hορφή. Οι ηλεκτρονικοί υJολογιστές Hάς εJιτρέJουν να ορίσουHε τις Hονάδες αυτές όχι Hόνον ως ακέραιες τυJογραφικές λέξεις, αλλά και ως τHήHατα λέξεων Hικρότερα αJό Hία τυJογραφική λέξη (δηλαδή ως θέHατα,
JροσφύHατα και Jαραγωγικές καταλήξεις)· εJίσης ως λόγο: Hεγαλύτερο αJό τη λέξη
(ακέραια σύνθετα κρυσταλλώHατα) ή οριζόHενο ως ένα τυχαίο αριθHό συνεχόHενων
χαρακτήρων (strings of characters). Μας εJιτρέJουν ακόHη να αλφαβητίσουHε τις λέξεις αντίστροφα, αJό τα δεξιά Jρος τα αριστερά, να δηHιουργήσουHε, δηλαδή, έναν
αντίστροφο Jίνακα λέξεων.
Ο ΣΠΛ είναι το κατεξοχήν Jρολεξικογραφικό βοήθηHα. 0ς εργαλείο είναι καίριο
για την εJιστηHονική λεξικογραφία. Γιατί, αν η συγκέντρωση αυτούσιων δειγHάτων
κειHένου/ JαραθεHάτων αJό τις Jηγές, για την τεκHηρίωση της φυσιογνωHίας και
της σηHασίας Hιας λέξης, θεωρείται αJολύτως αJαραίτητη JροϋJόθεση, Jριν αρχίσει
να συντάσσεται ένα λεξικογραφικό λήHHα-άρθρο για τη λέξη αυτήν, τότε γίνεται φανερό γιατί ένα λεξικό JροϋJοθέτει —ιδεωδώς— Hια σειρά ΣΠΛ για όλα τα κείHενα,
όJου Hαρτυρείται η ίδια λέξη. Σε Jαλαιότερες εJοχές τέτοιοι ΣΠΛ γίνονταν Hε το χέρι, Hια διαδικασία χρονοβόρα και Jολύ δαJανηρή· σήHερα καταρτίζονται Jλήρη ηλεκτρονικά ΣώHατα ΚειHένων (ή corpora, όJως η ψηφιακή βιβλιοθήκη του TLG), εJί τη
βάσει των οJοίων εκJονούνται στη συνέχεια οι σχετικές concordances των κειHένων.
ΑJό το ΣώHα ΚειHένων στους ΣυHφραστικούς Πίνακες Λέξεων, στα Λεξικά Συγγραφέων, και τέλος στο Λεξικό: αυτή είναι η διαδικασία Jου οδηγεί στο λεξικό· Hόνον
έτσι HJορεί η λεξικογραφική JραγHάτευση Hιας λέξης να είναι Jλήρης και ακριβής,
κάτι Jου ισχύει για όλες τις γλώσσες, τόσο για εκείνες Jου διαθέτουν γραJτά HνηHεία όσο και για τις ακόHη ακατάγραφες (στις τελευταίες το συλλεγόHενο Jροφορικό
υλικό HετατρέJεται σε γραJτό σώHα κειHένων, Jροτού καταλήξει σε concordance).
∆εν αρκεί εJοHένως η αJλή αJοδελτίωση των κειHένων Hιας γλώσσας, όJως γινόταν
Jαλαιότερα, ή ο (Jλήρης) ηλεκτρονικός θησαυρισHός τους Jου γίνεται σήHερα· αJαιτείται Hια Jρώτη εJεξεργασία του θησαυρισHένου υλικού Hε τη δηHιουργία ΣΠΛ.
3

4

3

Πβ. τον Jλέον Jρόσφατο: Άννα Αναστασιάδη-ΣυHεωνίδου, Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών ΣJουδών 2003, ένα λεξικογραφικό έργο Jου χρηHατοδοτήθηκε Hερικώς
αJό τον Ηλεκτρονικό ΚόHβο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και λειτουργεί σε αυτόν ως λεξικογραφικό
εργαλείο.

4

ΛεJτοHέρειες και βιβλιογραφία για την ιστορία και τις χρήσεις των ΣΠΛ, στo: Ν. Ι. Κυριαζίδης, Ι. Ν. Καζάζης και J. Brehier, Τα Ελληνικά του Μακρυγιάννη, Αθήνα: ΕρHής 1983, τ. 1, σσ.xxvii-xxviii.
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Ι. β. Πίνακες Λέξεων και ΣΠΛ για έργα της =εταβυζαντινής και νεοελληνικής γρα==ατείας
Ελάχιστοι είναι ακόHα οι ΣυHφραστικοί Πίνακες Λέξεων για τη νεοελληνική γραHHατεία. ΠρωτοJοριακό, εJειδή ήταν το Jρώτο ηλεκτρονικό Hε ελληνική τεχνογνωσία
σχετικό έργο στη χώρα Hας , υJήρξε το Λεξιλόγιο του Μακρυγιάννη των Ι. Ν. Καζάζη,
Ν. Κυριαζίδη και J. Brehier, τ. 1-3, Αθήνα: ΕρHής 1983. ΕJρόκειτο για έναν Jίνακα λέξεων (index verborum) όJου αντί των χωρίων δίνονταν αJλώς οι JαραJοHJές τους. Η
ίδια οHάδα εκJόνησε και Τα ελληνικά του Μακρυγιάννη. A Tagged Concordance and
Other Indices to the Opera Omnia of Makriyannis, Αθήνα: ΠαJαζήσης 1992, σε εJτά τόHους
(και CD-ROM), Hε την οικονοHική συνδροHή του ΥJουργείου ΠολιτισHού, ένα έργο
Jου βραβεύτηκε αJό την ΑκαδηHία Αθηνών.
Είχαν Jροηγηθεί ένα Λεξικό για τον Καβάφη, ένας Πίνακας Λέξεων για τον ΣολωHό και ένας για τον Καρυωτάκη, καθώς και το JρότυJο Γλωσσάριο στην κριτική
έκδοση των +δών του Α. Κάλβου αJό τον Filippo Maria Pontani —όλα χειροJοίητα.
ΚαθαρόαιHα γλωσσάρια, βέβαια, όJου δίνονται εJιλεκτικά οι “δύσκολες λέξεις” ή οι
ασυνήθεις σηHασίες, στον ληHHατικό τους τύJο, συνοδευόHενες αJό ερHήνευHα και
κάJοιες JαραJοHJές, έχουHε Jολύ Jερισσότερα. (Μεταξύ τους ξεχωρίζει το Jρόσφατο: Γιώργος Κεχαγιόγλου, Πεζογραφική Ανθολογία. Αφηγη3ατικός γραRτός νεοελληνικός λόγος, τόHοι 1-2, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών ΣJουδών [ΊδρυHα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] 2001, τ. 2 σσ. 1271-1496). Αργότερα, ακολούθησαν τα έργα υJοδοHής της Ντ. ΦιλιJJίδη Hε τη χρήση υJολογιστή: Η Θυσία του Αβραά3 στον ΥRολογιστή. Λεξιλογικοί Πίνακες και Υφολογικά Σχόλια, Αθήνα: ΕρHής 1986, και Dia M.L.
Philippides - David Holton Hε την τεχνική συνεργασία του John L. Dawson, Του κύκλου
τα γυρίσ3ατα: ο “Ερωτόκριτος” σε ηλεκτρονική ανάλυση, τόHοι Α΄-∆΄, Αθήνα: ΕρHής
1996-2000 (όJου εκτός αJό τον ΣΠΛ υJάρχουν Jίνακες ληHHάτων, συχνότητας λέξεων, αντίστροφος Jίνακας λέξεων, ριHάριο, κλJ.). Ας αναφερθεί ακόHη το εJίσης
ηλεκτρονικό έργο των Roderick Beaton, James Kelly και Τίνας Λεντάρη, Πίνακες Συ3φραζο3ένων του “∆ιγενή Ακρίτα”, σύνταξη Ε, Ηράκλειο 1995.
Με τον ανά χείρας ΣΠΛ φιλοδοξούHε να συνεισφέρουHε λεξικογραφικά στη Hελέτη του Jοιητικού έργου του Γ. Σεφέρη. Στη θαυHάσια εργασία του Πίνακας Λέξεων
των “Ποιη3άτων” του Γιώργου Σεφέρη (α′ έκδοση Θεσσαλονίκη 1970· β′ διορθωHένη
και JροσαρHοσHένη στην η′ έκδοση των “ΠοιηHάτων”, Αθήνα: ΕρHής 1975), ο Ξ. Α.
Κοκόλης Hέτρησε Hόνον στα Ποιή3ατα 3.877 λήHHατα, 16.297 λεξικούς τύJους και
2.025 άJαξ λέξεις. Και Hόνον τα αριθHητικά δεδοHένα καταδεικνύουν τον λεξικογρα5

6

7

8

9

5

Εφόσον οι ΣΠΛ φτιάχνονταν ως τότε Hε το χέρι. Βλ. όHως Joseph Raben, “The death of the handmade
concordance,” Scholarly Publishing 1 (1969) 61-69.

6

Lessico di Kavafis. A cura di Gina Lorando, Lucia Marcheselli, Anna Gentilini, Πάδοβα 1970, Jβ. και Ξ. Α. Κοκόλης, Πίνακας λέξεων των 154 Rοιη3άτων του Κ. Π. Καβάφη, Αθήνα: ΕρHής 1976.

7

Πίνακας Λέξεων του ελληνόγλωσσου σολω3ικού έργου, Hε τη συνεργασία των: Ερ. ΚαψωHένος, Μ. Αντωνίου,
Γ. Λαδογιάννη, M. Στρουγγάρη, Ι. Τριάντου κ. ά., ΠαράρτηHα ΕJετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής του
ΠανεJιστηHίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1983.

8

Μassimo Peri, Πίνακας Λέξεων του Καρυωτάκη, Πάδοβα 1983.

9

Περισσότερα βιβλιογραφικά στοιχεία στο: Αλέξης Πολίτης, Εγχειρίδιο του Νεοελληνιστή. Βιβλιογραφίες,
Λεξικά κλR., Ηράκλειο 2002, σσ. 105-107.
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φικό Jλούτο της σεφερικής Jοίησης. Ο JροκείHενος ΣΠΛ, Hε το ληHHατολόγιό του,
εJαυξάνει σηHαντικά αυτά τα στοιχεία, εφόσον αντλεί αJό το σύνολο του Jοιητικού
έργου του Σεφέρη, και όχι Hόνον αJό τα Ποιή3ατα. ΕJιJρόσθετα, Hέσα αJό την Jαράθεση του context Jαρέχει νέες συνδυαστικές, και εJοHένως ερHηνευτικές, δυνατότητες στον Hελετητή της γλώσσας, της αισθητικής και της Jοιητικής του Γ. Σεφέρη.

ΙΙ. Μεθοδολογικές και φιλολογικές <ροδιαγραφές του ΣΠΛ
ΙΙ. α. Το κεί=ενο και η σή=ανση
Ο ΣΠΛ για το Jοιητικό έργο του Γ. Σεφέρη αφορά στις συλλογές Jου εκδόθηκαν Hε
τους γενικούς τίτλους Ποιή3ατα, Τετράδιο Γυ3νασ3άτων, Β′, Τα Εντεψίζικα και Ποιή3ατα 3ε ζωγραφιές σε 3ικρά Rαιδιά. ΣυγκεκριHένα, οι εκδόσεις Jου χρησιHοJοιήθηκαν για το κείHενο-βάση (base-text) του ΣΠΛ είναι οι ακόλουθες:
(1) Γιώργος Σεφέρης, Ποιή3ατα, Φιλ.ΕJιH.: Γ.Π. Σαββίδης, Αθήνα: Ίκαρος 1998 .
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(2) Γιώργος Σεφέρης, Τετράδιο Γυ3νασ3άτων, Β′, Φιλ.ΕJιH.: Γ.Π. Σαββίδης, Αθήνα:
Ίκαρος 1993 .
2

(3) Μαθιός Πασχάλης, Τα Εντεψίζικα, Φιλ. ΕJιH.: Γ.Π. Ευτυχίδης, Αθήνα: Λέσχη 1989.
(4) Γιώργος Σεφέρης, Ποιή3ατα 3ε ζωγραφιές σε 3ικρά Rαιδιά, Αθήνα: ΕρHής 1992.
Τα JοιήHατα σηHαίνονται στον ΣΠΛ Hε βάση τον τίτλο της έκδοσης στην οJοία
ανήκουν (δηλ. Ποιή3ατα = Π· Τετράδιο Γυ3νασ3άτων, Β΄ = Τ· Τα Εντεψίζικα = Ε· και
Ποιή3ατα 3ε ζωγραφιές σε 3ικρά Rαιδιά = Μ), και έχουν συνεχή αρίθHηση, για κάθε
έκδοση χωριστά (Π001 ως 178, Τ001 ως 076, Ε001 ως 032 και Μ001 ως 029). ΑJό αυτά
«Οι γάτες του Άι-Νικόλα» αJό τα Ποιή3ατα (Π150) και «Ο ΚαρυδοσJάστης κι η ΖαχαροJιάστρα» αJό το Τετράδιο Γυ3νασ3άτων, Β’ (Τ073) αντικαταστάθηκαν αJό την Jιο
Jρόσφατη εκδοχή τους, όJως τη διαβάζουHε στο Τετράδιο Γυ3νασ3άτων, Β’ (Τ023) και
στα Ποιή3ατα 3ε ζωγραφιές σε 3ικρά Rαιδιά (Μ026), αντιστοίχως. ΕJίσης, δύο JοιήHατα, Jου Jαρατίθενται αJό τον εJιHελητή στη σ. 59 του τόHου Τα Εντεψίζικα εκτός σειράς, εντάχθηκαν στο κείHενο του συHφραστικού Jίνακα Hε τους κωδικούς Ε031 (Ήτανε 3ια κοRέλα στην Άντρο...) και Ε032 (Ήταν ένα RαιδόRουλο στο Αίγιο...).
ΑυτόνοHα αριθHούνται κάJοιες υJοενότητες Hεγαλύτερων JοιηHάτων Jου εκδίδονται Hε ξεχωριστό τίτλο: «Το ραδιόφωνο» (Hε κωδικό Π130) Jου εντάσσεται στο
JοίηHα «Ο ηδονικός ΕλJήνωρ»· «Το φως» (Hε κωδικό Π132) Jου εντάσσεται στο JοίηHα «Ναυάγιο της “Κίχλης”» αJό τον τόHο Ποιή3ατα, και το «ΣτάλσιHο» (Hε κωδικό
Τ029) Jου ανήκει στο JοίηHα «ΜJαλάδα» αJό τον τόHο Τετράδιο Γυ3νασ3άτων, Β’.
0στόσο, οι στίχοι τους αριθHούνται συνεχόHενα Jρος το κυρίως JοίηHα, διότι έτσι
έχουν αριθHηθεί και στις εκδόσεις («Το ραδιόφωνο» στ.61-93, «Το φως» στ.27-81 και
«ΣτάλσιHο» στ.31-35).
Για λόγους Jρακτικούς χωρίστηκαν σε υJοενότητες Hε αυτόνοHη αρίθHηση τα
θεατρικά:
(1) Αρετή και Ρώκριτος, Jου χωρίστηκε σε: Α’ Μην το δαχτύλι σ’ άγγιξε; (Ε027) και Β’
[ΣχεδίασHα άλλης σκηνής] (Ε028), και
(2) Ο Μερλίνος ο Μάγος, Jου χωρίστηκε σε: Πρώτη Πράξη (Μ022), ∆εύτερη Πράξη
(Μ023), ΑJοθέωση (Μ024) και Τρίτη Πράξη (Μ025).
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Κατά τη φάση της Jληκτρολόγησης, έγινε Hια Jρώτη HετατροJή του κειHένου αJό
το Jολυτονικό στο Hονοτονικό σύστηHα. ∆ιορθώσεις έγιναν ελάχιστες, και Hόνον εκεί
όJου υJήρχαν Jροφανέστατα τυJογραφικά λάθη· άλλες διορθωτικές εJεHβάσεις ή
ορθογραφικές ενοJοιήσεις δεν έγιναν, στον βαθHό Jου το κείHενο της έκδοσης Jροφανώς εκφράζει τις εJιλογές του Jοιητή ή του φιλολογικού εJιHελητή.
Ιδιαίτερες δυσκολίες συναντήσαHε στον χειρισHό των άτονων δισύλλαβων και
τρισύλλαβων λέξεων, Jου χρησιHοJοιεί ο Σεφέρης στο κείHενό του για λόγους Hετρικούς· στις JεριJτώσεις αυτές υJοθέτουHε ότι γίνεται αναβιβασHός του τόνου στην
JροηγούHενη συλλαβή, κάτι Jου στις Jολυτονικές εκδόσεις αJοδίδεται Hε τη HετατροJή της βαρείας σε οξεία. Οι άτονες λέξεις όJου αJαντά το JρόβληHα είναι οι ακόλουθες: ειδα, ειδα3ε, ειδε, ει3αστε, ειναι, ειRα, ειRαν, ειRε, εισαι, ειχε, ηθελα, ηθελες,
ηρθαν, ηταν.

ΙΙ. β. Αρχές κατάρτισης του ΣΠΛ Σεφέρη
Ο ΣΠΛ JεριλαHβάνει όλους ανεξαιρέτως τους λεξικούς τύRους (εφεξής: ΛΤ) Jου
αJαντούν στο Jοιητικό έργο του Σεφέρη. ΤHήHα του κειHένου θεωρήθηκαν εJίσης
όλοι οι τίτλοι JοιηHάτων και συλλογών, αλλά και οι τρεις γενικοί τίτλοι των εκδόσεων Τετράδιο Γυ3νασ3άτων, Β΄, Τα Εντεψίζικα και Ποιή3ατα 3ε ζωγραφιές σε 3ικρά
Rαιδιά. Αντίθετα, δεν θεωρήθηκαν οργανικό Hέρος του κειHένου —και ως εκ τούτου
δεν εHφανίζονται στην concordance— τα motti, οι αφιερώσεις, οι τοJοχρονολογικοί
JροσδιορισHοί, οι ενδείξεις των οHιλούντων JροσώJων (στα θεατρικά Αρετή και
Ρώκριτος και Ο Μερλίνος ο Μάγος), και γενικότερα κάθε είδους συνοδευτικές Jαρατηρήσεις στην αρχή ή στο τέλος των JοιηHάτων. ΑJό τη Hεθοδολογική αυτή αρχή
εξαιρέθηκαν Hόνον οι σκηνικές οδηγίες αJό το Jαιδικό θεατρικό Ο Μερλίνος ο
Μάγος, Jου τελικά συHJεριλήφθηκαν στον ΣΠΛ.
Οι ΛΤ κατατάσσονται κατ’ αJόλυτη αλφαβητική σειρά, εκτός αJό ορισHένες JεριJτώσεις σύνθετων λεξικών Hονάδων, συνόλων λέξεων ή εκφράσεων. Τα νούHερα και
οι αριθHοί Jου σηHαίνονται Hε ελληνικό γράHHα (Α’, Β’, Γ’ κ.ο.κ.) δεν εHφανίζονται
ως λέξεις στην concordance, αλλά αJαντούν κανονικά στα συHφραζόHενα.
ΕJειδή, όHως, η κύρια χρήση ενός ΣΠΛ του Σεφέρη JροβλέJεται να είναι Hάλλον η
φιλολογική, κρίθηκε άσκοJη η ληHHατοJοίηση των JαραδειγHατικών τύJων κάθε
κλιτής λέξης, δηλαδή η υJαγωγή τους υJό τον κύριο γραHHατικό τύJο, ακόHη και η
ηHιληHHατοJοίηση, στο κύριο σώHα του ΣΠΛ. Σε αντίθετη JερίJτωση, η concordance
θα γέHιζε Hε Jλαστούς, ανύJαρκτους τύJους. AντισταθHιστικά Jρος την αJώλεια
αυτή, εκJονήθηκε ένας ξεχωριστός Jίνακας λέξεων-χωρίς-συHφραζόHενα (ληHHατολόγιο), ο οJοίος δίνει Hια συνοJτική εJισκόJηση του λεκτικού Jλούτου των JοιηHάτων του Σεφέρη.
0ς Jρος τη Hορφή του ΣΠΛ: Στην εJάνω αριστερή Jλευρά του ΣΠΛ σηHειώνεται ο
εκάστοτε ΛΤ Hε κεφαλαία γράHHατα και ακολουθείται αJό σήHανση του Hέρους του
λόγου, στο οJοίο ανήκει (Hόνον όJου ο ίδιος ΛΤ αντιστοιχεί σε Jερισσότερα Hέρη του
λόγου). Στα δεξιά σηHειώνεται ο αριθHός εHφανίσεων του ΛΤ Hέσα στο κείHενο.
Κάτω αJό την εJικεφαλίδα αυτή σηHειώνονται:
(1)

Στα αριστερά, η JαραJοHJή Hε το αρχικό γράHHα της συλλογής και τον αριθHό
του JοιήHατος, τον αριθHό σελίδας και τον αριθHό στίχου (λ.χ. Π130 223 056 σηHαίνει: JοίηHα αρ. 130 αJό την έκδοση των Ποιη3άτων, σελίδα 223, στίχος 56). Η
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διάταξη των JαραθεHάτων γίνεται Hε βάση τη σειρά Jληκτρολόγησης των
εκδόσεων (Ποιή3ατα, Τετράδιο Γυ3νασ3άτων, Β΄, Τα Εντεψίζικα, και Ποιή3ατα 3ε
ζωγραφιές σε 3ικρά Rαιδιά), και τη σειρά εHφάνισης των JοιηHάτων Hέσα σε αυτές. Οι τίτλοι των συλλογών έχουν τον αριθHό «000» τόσο στον δείκτη της γενικής συλλογής όσο και στον δείκτη της στιχαρίθHησης, ενώ διαφοροJοιούνται
Hόνον ως Jρος τον δείκτη αριθHού σελίδας (J.χ. Π000 007 000: Στροφή, Π000 104
000: Ο κ. Στράτης Θαλασσινός). Αντίθετα, οι τίτλοι JοιηHάτων έχουν αριθHό
στους δείκτες της συλλογής και της σελίδας, αλλά σηHαίνονται ως 000 στον δείκτη στιχαρίθHησης (J.χ. Π098 155 000: Ο Μαθιός Πασκάλης ανάHεσα στα τριαντάφυλλα· Π127 212 000: Τελευταίος σταθHός). Στα Jεζά Jοιητικά, όJου δεν
υJάρχουν αριθHοί στίχων, υιοθετήθηκε ο χωρισHός τους Hε βάση τις αράδες της
έντυJης έκδοσης σε συνεχή αρίθHηση.
(2)

ΙΙ. γ.

Στα δεξιά, η φράση όJου αJαντά ο ΛΤ. Η λεξική Hορφή, για τη διευκόλυνση του
αναγνώστη, γράφεται Hε ηHίHαυρα στοιχεία (bold). Η κάθετη γραHHή (|) δηλώνει το τέλος τίτλου, στίχου ή στροφής. Στο τέλος του JοιήHατος δεν σηHειώνεται κάθετη γραHHή.
∆ιαχωρισ=ός των ο=όγραφων τύ<ων και ορισ=ένες <ερι<τώσεις λη==ατο<οίησης
ΟHόγραφοι τύJοι, δηλαδή ΛΤ Jου τυJογραφικά είναι JανοHοιότυJοι, διαφοροJοιούνται όHως ως Jρος τη γραHHατική τους λειτουργία, διαχωρίζονται στον ΣΠΛ Hε
τη σχετική ένδειξη. Οδηγός κατά τον διαχωρισHό των ληHHάτων (αλλά και γενικότερα σε θέHατα ληHHατοJοίησης και ορθογραφίας) υJήρξε το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών ΣJουδών [ΊδρυHα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 1998). Τα Hέρη του λόγου, στα οJοία έγινε η διάκριση, Hαζί Hε τις συντοHογραφίες τους είναι τα ακόλουθα:
ΑντωνυHία

<ΑΝΤ.>

Άρθρο

<ΑΡΘΡ.>

ΕJίθετο

<ΕΠΙΘ.>

ΕJίρρηHα

<ΕΠΙΡ.>

ΕJιφώνηHα

<ΕΠΙΦ.>

Κύριο ΌνοHα

<ΚΥΡ.ΟΝ.>

Μόριο

<ΜΟΡ.>

Ουσιαστικό

<ΟΥΣ.>

Πρόθεση

<ΠΡΟΘ.>

ΣύνδεσHος

<ΣΥΝ∆.>

ΤοJωνύHιο

<ΤΟΠ0Ν.>

ΟρισHένοι Hονοσύλλαβοι τύJοι, Jου έχουν αJοβάλει το τελικό φωνήεν και αντιστοιχούν σε διαφορετικούς ΛΤ, διακρίνονται εJίσης (J.χ. το τ’ HJορεί να είναι άρθρο,
αντωνυHία ή σύνδεσHος). Λεξικοί ΤύJοι Jου διαφοροJοιούνται ως Jρος τον τονισHό
(άλλα~αλλά, άγγελοι~αγγέλοι), την αJόστροφο (α~α’, ασ’~ας, εν’~εν, χα~’χα) ή
οJοιοδήJοτε άλλο τυJογραφικό σηHάδι (δε~δε-, κ’~κ.) δεν θεωρούνται οHόγραφοι και
συνεJώς καταχωρούνται ως διαφορετικοί ΛΤ. ∆εν διαχωρίζονται, ωστόσο, οι οHόγραφοι ΛΤ Jου βρίσκονται σε διαφορετικές Jτώσεις, γένη ή εγκλίσεις, αλλά ανήκουν στο
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ίδιο Hέρος του λόγου (άλλο [Hόχθο] αρσ.~άλλο [JεζοδρόHιο] ουδ., αί3α ον.~αί3α αιτ.,
ακούει οριστ.~ [ν’] ακούει υJοτ., άκουσε οριστ.~άκουσε Jροστ.). Τέλος, οHόγραφοι ΛΤ
Hε διJλό τονισHό Jου οφείλεται σε έγκλιση τόνου θεωρείται ότι ανήκουν στον ίδιο ΛΤ
και δεν διαχωρίζονται (αγάλ3ατα~αγάλ3ατά [ειναι], αRό3εινε~αRό3εινέ [Hας]).
Λεξικοί ΤύJοι Jου Hοιάζουν οHόγραφοι όταν σηHειώνονται Hε κεφαλαία, στην
JραγHατικότητα όHως διακρίνονται ως Jρος τον τονισHό, διαφοροJοιούνται Hε τη
σηHείωση του τόνου και στα κεφαλαία στοιχεία (δηλ. οι τύJοι άλλα και αλλά εHφανίζονται στην εJικεφαλίδα ως ΆΛΛΑ και ΑΛΛΆ).
Παρά το γεγονός ότι στον συHφραστικό Jίνακα Jαρατίθενται οι ΛΤ και όχι τα
λήHHατα, σε κάJοιες JεριJτώσεις κρίθηκε αJαραίτητη η εJιλογή Hιας σύνθετης λεξικής Hονάδας, ενός συνόλου λέξεων ή Hιας έκφρασης ως ενιαίου ΛΤ. Η εJιλογή αυτή
έγινε για όλες ανεξαιρέτως τις λέξεις Jου ο Σεφέρης συνδέει Hε ενωτικό (J.χ. αγάλιαγάλι, ένας-ένας, ίσια-Rέρα, Rρωί-Rρωί, σιγά-σιγά), ακόHη και αν η συνένωσή τους
είναι εντελώς συHβατική (J.χ. γερο-σάτυρος, γερο-φωτογράφου, εRίσκοRο-Αρχιερέα,
Κάβο-Γάτα). Η ίδια αρχή εφαρHόστηκε σε όλα τα τοJωνύHια (Άγνωστο Στρατιώτη,
Ειρηνικόν +κεανό, ΊRRιος Κολωνός, Λουρένθο Μάρκες, Νεκρή Θάλασσα, Νέα Υόρκη,
Ντουρ Ελ Σουέρ) και στους συγκεκριHένους γεωγραφικούς JροσδιορισHούς (Μέση
Ανατολή), στα υJαρκτά ή JλασHατικά ονοHατεJώνυHα (Αλ ΚαRόνε, Μαθιός Πασκάλης, Στράτης Θαλασσινός, Σέρλοκ Χολ3ς), στα ονόHατα αγίων (Άγιος ΕRιφάνιος,
Άγιος Ιλαρίων, Άγιου Μά3α), στα δραHατικά RρόσωRα (∆ρ Ρώτλαουφ, Κα Ζεν, Κα
Κουρ3ουλάκη), σε τυJοJοιηHένες εκφράσεις (άρτζι 3Rούρτζι, έξω φρενών, Ιησούς Χριστός Νικά, κοινή γνώ3η), σε τυJικές JροσωνυHίες (Θαλασσινός Γέρος, ΚαRετάν ∆υσσέα, +ραίας Ελένης), στον συνδυασHό εJιθέτου και Jροσηγορικού Jου αντιστοιχεί σε
ένα σηHαινόHενο (Βρετανικού Μουσείου, Ελληνικής ΑκτοRλοΐας, Μεγάλη Παρασκευή,
Μεγάλης ΑRεργίας, Στρατός [της] Σωτηρίας, ΥRερ3άχου Στρατηγού), και σε αρκτικόλεξα (Γ.Σ., Μ.Α., Μ.Ρ.). Σύνθετος ΛΤ θεωρήθηκε εJίσης και ο σύνδεσHος για να. Η ταξινόHηση αυτών των ΛΤ έγινε Hε βάση το αρχικό γράHHα της Jρώτης λέξης και, στη
συνέχεια, κατ’ αJόλυτη αλφαβητική σειρά.
Η ίδια αρχή αλφαβητισHού τηρήθηκε, για λόγους οHοιοHορφίας, και στα ονοHατεJώνυHα (ή άλλες σύνθετες ονοHασίες), Jου αJαντούν στον ΣΠΛ ως εξής:
Αλ ΚαJόνε
Γιώργο Σεφέρη
∆ιονυσίου [του] ΑρεοJαγίτου
∆ιονυσίου [κόHητος] ΣολωHού
∆ον Χουάν Ταβέρα
ΕυJλόκαHος ΝυχθήHερος
Ι. Κωλέττη
Λίβια ΡίHινι
Μαθιό Πασκάλη
Μαθιός Πασκάλης
Μαθιού Πασκάλη
Ντάρια ΝτιHιετρόβνα
Ονοκρόταλο [τον] Πελεκάνο
Σέρλοκ ΧολHς
Σ. Θαλασσινού
Στράτης Θαλασσινός
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Τάκη ΠαJατζώνη
Τζουάν Βισκούντης
ΦιλοJοίHην Α. ΠαχυHέρης
Όσες αJό τις JαραJάνω ονοHασίες εHφανίζονται ελλιJείς (δηλ. Hόνον ως όνοHα ή
εJίθετο) καταχωρίζονται στον ΣΠΛ ως HεHονωHένοι ΛΤ.
ΙΙ. δ.

Η α<ο=όνωση των συ=φραζο=ένων (context)
Στην JροκείHενη concordance δεν εJελέγη η συνήθης Jρακτική αJοHόνωσης των
συHφραζοHένων, σύHφωνα Hε την οJοία τυJώνεται κεντρικά στη σελίδα ο εκάστοτε
ΛΤ, JεριστοιχισHένος δεξιά και αριστερά αJό όσο context χωράει στην αράδα. ΕJιλογή των εJιHελητών ήταν το context να αJοτελεί Hια εJιJλέον υJογράHHιση —γραHHατική, συντακτική, στιχουργική, σηHασιολογική— των λέξεων-ληHHάτων της Jοίησης του Σεφέρη. Το σύστηHα Jου ακολουθήσαHε είναι το ακόλουθο: Κάθε ΛΤ τυJώνεται Hε ηHίHαυρα, για να ξεχωρίζει αJό τα συHφραζόHενα, καθώς δεν έχει σταθερή
θέση στην αράδα (HJορεί να βρίσκεται στην αρχή, στο τέλος και σε όλες τις ενδιάHεσες θέσεις). Μέγιστο context θεωρούνται τα όρια της στροφής· αυτό σηHαίνει, ότι
ακόHα κι αν υJάρχει JερίJτωση έντονου συντακτικού ή νοηHατικού διασκελισHού, ο
κανόνας της Hη υJέρβασης της στροφής τηρείται αJαρέγκλιτα (για JαράδειγHα στα
JοιήHατα: «Η λυJηHένη», «Αυτοκίνητο», «Οι σύντροφοι στον Άδη» κ.ο.κ.). 0ς εκ τούτου Jολύ Hικρές στροφές του ενός στίχου ή λίγων λέξεων δίνουν αναγκαστικά Jολύ
σύντοHο context (J.χ. στα JοιήHατα: «ΡίHα», «Εις HνήHην», «Σάββατο»). Εάν η στροφή
είναι αρκετά Hεγάλη, τότε αJαλείφονται οι στίχοι, Jλην εκείνου στον οJοίο ανήκει ο
ΛΤ. Εάν ο στίχος αυτός είναι Jολύ Hεγάλος (όJως συHβαίνει λ.χ. στους στίχους του
JοιήHατος «Πάνω σ’ έναν ξένο στίχο»), αJαλείφθηκαν ηλεκτρονικά η Jρώτη και η
τελευταία λέξη Hέχρι τα όρια της αράδας.
Με αυτή τη Hέθοδο εJεξεργάστηκε ο JρογραHHατιστής το context· στη συνέχεια
όHως έγινε JολύHηνη εργασία Hε το χέρι, για να διορθωθούν τυχόν JροβλήHατα,
όJως:
(1) ο τεχνητός διαχωρισHός λέξεων Jου συνανήκουν συντακτικά (λ.χ. ρήHατος και
αντικειHένου), αλλά εHφανίζονται σε διαφορετικούς στίχους·
(2) ο τεχνητός διαχωρισHός λέξεων Jου συνανήκουν συντακτικά (λ.χ. άρθρου και
ουσιαστικού), αλλά αJαλείφονται αJό την αρχή ή το τέλος Jολύ Hεγάλων στίχων·
(3) η ύJαρξη ισχυρής στίξης στο Hέσο του context, η οJοία συνεJάγεται συχνά βίαιη
διακοJή του νοήHατος·
(4) η τυχαία συνένωση δύο ανεξάρτητων συντακτικά και νοηHατικά φράσεων, Jου
δεν δίνουν ολοκληρωHένο νόηHα.
Κατά τη φιλολογική εJεξεργασία, τα συHφραζόHενα HετατοJίστηκαν Hε κριτήριο
Jάντοτε τη συντακτική και νοηHατική αρτιότητα. (ΥJογραHHίζουHε ότι ο στίχος Jου
JεριλαHβάνει τον εκάστοτε ΛΤ διατηρείται ακέραιος, ενώ οι γειτονικοί στίχοι HJορούν να εHφανίζονται κατά τHήHατα). Ελάχιστα δείγHατα αυτής της εJεξεργασίας:
Π072 106 028
Α"ό: ένα ψεύτικο γαρούφαλο| ένα κόκκινο χαρτί σ’ ένα τέλι| έτσι Rου να 3Rορεί ο αγέρας|
Σε:

σ’ ένα τέλι| έτσι Rου να 3Rορεί ο αγέρας| ο αγέρας να το κυβερνά χωρίς RροσRάθεια|·
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Π119 196 008
Α<ό: κι α φωνάξω-| Οι αγάRανθοι Rροστάζουν σιωRή| σηκώνοντας ένα χεράκι 3αβιού
Σε:

Αν αρχίσω να τραγουδώ θα φωνάξω| κι α φωνάξω -| Οι αγάRανθοι Rροστάζουν σιωRή|·

Π147 263 008
Α<ό: κι αγκάλες ανοιχτές για το ζευγάρω3α του Rόθου.| Κύριος εRί υδάτων Rολλών,|
Σε:

τρέχοντας άφοβα Rάνω στο νερό| κι αγκάλες ανοιχτές για το ζευγάρω3α του Rόθου.|.

Εννοείται ότι, κατά την JαραJάνω φιλολογική εJεξεργασία, Jολλές αJό τις εJιλογές των εJιHελητών υJαγορεύθηκαν αJό το υJοκειHενικό τους αισθητήριο και
αJό τους JεριορισHούς Jου έθετε η τυJογραφική Hορφή του κειHένου.

ΙΙΙ. Η ηλεκτρονική ε<εξεργασία
Σε Hια Jρώτη φάση Jληκτρολογήθηκε το κείHενο (base-text), Jου ταυτόχρονα HετατράJηκε, όJως σηHειώθηκε, αJό Jολυτονικό σε Hονοτονικό. Στο κείHενο αυτό Jροστέθηκε σήHανση (tagging) σε XML, για να χωριστούν τα συHJεριλαHβανόHενα τHήHατα κειHένου κατά τις ειδικές τους λειτουργίες (τίτλοι JοιηHάτων και συλλογών,
αφιερώσεις, motti, ηHεροHηνίες, ξενόγλωσσες λέξεις σε λατινικό αλφάβητο, η αρχή
και το τέλος των στροφών και η σελιδαρίθHηση· η αρίθHηση των JοιηHάτων και η
στιχαρίθHησή τους έγινε Hε αυτόHατο τρόJο)· εJίσης, για να οριστούν Jοια τHήHατα
δεν ενδιέφερε να συHJεριληφθούν στην αJοδελτίωση του ΣΠΛ.
Το εJόHενο βήHα ήταν να χρησιHοJοιηθεί το JρόγραHHα “Concordance 2.0” του
Rob Watt, ένα αJό τα καλύτερα του είδους, για να Jαραχθεί η Jρώτη concordance Hε
τη βοήθεια της JροσηHασHένης Jληροφορίας. Το λαHJρό αυτό εργαλείο Jαρουσιάζει
Jαραταύτα σοβαρά JροβλήHατα, όταν χειρίζεται ελληνικούς χαρακτήρες: αγνοεί ορισHένους χαρακτήρες όJως το τελικό σίγHα, ενώ η αλφαβητική ακολουθία του λατινικού αλφαβήτου διαφέρει αJό αυτή του ελληνικού. Χρειάστηκε όλα τα τονισHένα
φωνήεντα να αντικατασταθούν αJό άλλα, καθώς το JρόγραHHα δεν αναγνωρίζει τα
τονούHενα ά και Ά ως Jαραλλαγές του ίδιου γράHHατος. Το JρόβληHα εJιλύθηκε Hε
την αντιστοίχηση των ά Ά, έ Έ, ή Ή, ί Ί, ό Ό, ύ Ύ και ώ Ώ Hε αχρησιHοJοίητους λατινικούς χαρακτήρες.
0ς Jρος τα συHφραζόHενα της έντυJης concordance: ΌJως Jροαναφέρθηκε, θελήσαHε να δώσουHε όσο γίνεται Jλουσιότερα συHφραζόHενα. ΕJιλέξαHε να δίνουHε
ολόκληρη τη στροφή γύρω αJό τη HεHονωHένη λέξη, αν και γνωρίζαHε ότι το context
αυτό θα αJοδεικνυόταν υJέρ το δέον ευρύ για τις Jερισσότερες JεριJτώσεις. Η οικο10

10 Ο λόγος είναι ότι το JρόγραHHα δεν καταλαβαίνει το Unicode, και συνεJώς έJρεJε να δουλέψουHε Hε το
standard 8 bit ASCII κείHενο Hε ελληνικό encoding. Αυτό το encoding σε MSWindows (συHJεριλαHβανοHένου
του Windows 2000) είναι τέτοιο, ώστε και οι ελληνικοί και οι σταθεροί λατινικοί χαρακτήρες να συνωστίζονται, για να χωρέσουν στο σύνολο των 256 διαθέσιHων χαρακτήρων της ίδιας γραHHατοσειράς. ΑJοτέλεσHα: Hε JρογραHHατιστική εJέHβαση JετύχαHε ώστε το Jρώτο υJοσύνολο της γραHHατοθήκης να καταλαHβάνεται αJό τους λατινικούς χαρακτήρες, ενώ το δεύτερο υJοσύνολο, Jου κανονικά Hένει για ειδικούς
χαρακτήρες, όJως είναι οι τόνοι, τα διαλυτικά κλJ., χρησιHοJοιήθηκε για τους ελληνικούς χαρακτήρες. Σε
άλλα συστήHατα, όJως το Macintosh, οι ελληνικοί χαρακτήρες ήτανε τοJοθετηHένοι σε ξεχωριστή γραHHατοσειρά 256 χαρακτήρων, έτσι ώστε το Hικρό α να βρίσκεται στη θέση του a , κ.ο.κ.

22

ΕΙΣΑΓ0ΓΗ

νοHία αJοτελεί βασική αρχή στην εκJόνηση των ΣΠΛ, διότι ανήκει στη φύση των
έργων αυτών να είναι JολλαJλάσιας έκτασης σε σχέση Hε τα JρωτότυJα κείHενα
στα οJοία στηρίζονται. (Στην JερίJτωσή Hας, αJό ένα αρχείο κείHενο-βάσης έκτασης
350 kb, JήραHε έναν ΣΠΛ της τάξεως των 115 ΜΒ σε ASCII.)
ΑJοφασίσαHε το context να Hην ορίζεται Hε οHοιόHορφα Hηχανικό τρόJο (λ.χ., Hε
τον αριθHό χαρακτήρων, ένθεν και ένθεν εκάστου ΛΤ). Κάτι τέτοιο θα ενείχε τον Jροφανή κίνδυνο κάJοτε να συHJεριλαHβάνονται άχρηστα τHήHατα κειHένου, και να
JαραλείJονται άλλα Hε σηHαντικές Jληροφορίες. Εφόσον είχαHε ήδη συHφωνήσει
ότι το context δεν θα ξεJερνούσε την Jοιητική στροφή, και ότι ο κεντρικός Jοιητικός
στίχος θα διατηρούνταν ακέραιος, το ζήτηHα ήταν Jόσο context θα δινόταν εJιJλέον
του στίχου αυτού (αν αυτό ήταν Hικρότερο της διαθέσιHης “αράδας της concordance”).
Η Hέγιστη αράδα ορίστηκε στους 86 χαρακτήρες (ή, συHJεριλαHβανοHένης της αφανούς σήHανσης, στους 93 χαρακτήρες).
ΕJειδή χρειαστήκαHε έναν ορισHό των όρων «λέξη», «Jρόταση», «Jαράγραφος»,
για τη σταδιακή Hείωση του κάθε context, γράφηκε ένα JρόγραHHα σε Visual Basic for
Applications στο Word 2000, Jου να κάνει τα εξής για κάθε context:
(1)

να ορίζει τη σχετική λέξη-λήHHα και να την JροσηHαίνει, έτσι ώστε να Hην χάνεται·

(2)

να JροσηHαίνει και τον στίχο της λέξης-λήHHατος·

(3)

να ελέγχει το Hέγεθος του context: εάν τούτο υJερβαίνει τους 123 χαρακτήρες
(93 + 30), να αJαλείφει τον τελευταίο στίχο (εκτός αν είναι ο στίχος Jου Jεριέχει
τη λέξη-λήHHα)· αν Jάλι είναι Hεγαλύτερο των 123 χαρακτήρων, να αJαλείφει
τον Jρώτο στίχο (εκτός αν είναι ο στίχος Jου Jεριέχει τη λέξη-λήHHα), και ούτω
καθεξής, έως ότου το context γίνει Hικρότερο των 123 χαρακτήρων, ή έως ότου
αJοHείνει Hόνον ένας ακέραιος στίχος·

(4)

στη συνέχεια, να Hειώνει το context κατά λέξεις ακέραιες, να αJαλείφει την τελευταία, να αJαλείφει την Jρώτη, κ.ο.κ., έως ότου φτάσουHε στον αριθHό 93,
αρκεί η λέξη-λήHHα να Hένει Jάντα ακέραιη. Το ίδιο γινόταν Hε το αHέσως εJόHενο context κ.ο.κ.. Με τον τρόJο αυτό, τα contexts Hειώθηκαν κατά 75%, και
HJόρεσαν να χωρέσουν σε Hια αράδα της τυJωHένης concordance.

Τα τελευταία βήHατα ήταν να γίνει ο αλφαβητισHός των ΛΤ, να τοJοθετηθούν οι
JαραJοHJές και οι κεφαλίδες των σελίδων στη σωστή τους θέση, και να γίνει η HορφοJοίηση των λέξεων-ληHHάτων Hέσα στο οικείο context.
Ας σηHειωθεί ότι η ηλεκτρονική εκδοχή της concordance αυτής, Hαζί Hε συHJληρωHατικά αρχεία του κειHένου-βάσης και του ληHHατολογίου, θα αναρτηθεί σύντοHα
στον Ηλεκτρονικό ΚόHβο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: http://www.komvos.edu.gr.
Εκεί θα συνδεθεί Hε τα άλλα τέσσερα ήδη καταχωρισHένα λεξικά της ελληνικής
γλώσσας, τα οJοία έχουν HετατραJεί και αυτά σε βάσεις δεδοHένων. Οι δυνατότητες
συνδυαστικών αναζητήσεων, Jου θα αJοκτήσει τότε ο ΣΠΛ του Σεφέρη, στο ενοJοιηHένο λεξικογραφικό Jεριβάλλον του Ηλεκτρονικού ΚόHβου, θα JολλαJλασιαστούν
σε σχέση Hε την έντυJη concordance. Το ίδιο και οι λεξικογραφικές και οι φιλολογικές
εφαρHογές για την έρευνα και την εκJαιδευτική Jράξη.
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ΙV. Πίνακες και Ε<ί=ετρο
ΙV. α. Πίνακας τίτλων συλλογών και <οιη=άτων
Στον Jίνακα αυτόν Jαρατίθενται όλοι οι τίτλοι τόHων, συλλογών και JοιηHάτων
του Σεφέρη κατά τη σειρά Jου αJαντούν στις εκδόσεις. Οι τίτλοι των JοιηHάτων
στοιχίζονται Hε τους κωδικούς, Hε τους οJοίους αJαντούν στην concordance. Με ηHίHαυρα στοιχεία σηHειώνονται όσοι τίτλοι αJοδίδονται στον Σεφέρη, ενώ για τα άτιτλα JοιήHατα γράφεται Hε κανονικά στοιχεία ο Jρώτος στίχος (ολόκληρος ή τHήHα
του). Με αστερίσκο σηHαίνονται όσα JοιήHατα αJαλείφθηκαν αJό τον ΣΠΛ, καθώς
αντικαταστάθηκαν αJό Jιο Jρόσφατες εκδοχές.

ΙV. β. Λη==ατολόγιο
0ς λήHHα σηHειώνεται ο τύJος της λέξης όJως αJαντά στο λεξικό· κάτω δεξιά
αJό το λήHHα Jαρατίθενται όλοι οι ΛΤ Jου αJαντούν στο κείHενο, Hαζί Hε τον αριθHό των εHφανίσεών τους. ∆ηλαδή: JροκειHένου για τα ρήHατα το α’ Jρ. εν. ορ. ενεστ.
της ενεργ. φωνής, ή της Hέσης, αν λείJει η ενεργητική φωνή για τα ουσιαστικά η ονοHαστική ενικού Hαζί Hε το άρθρο, ή Jληθυντικού, αν το ουσιαστικό αJαντά Hόνο
στον Jληθυντικό·για τα εJίθετα η ονοHαστική ενικού του αρσενικού γένους, ή άλλου
γένους, αν δεν Hαρτυρείται το αρσενικό. Οι τύJοι της Hέσης φωνής ληHHατοJοιούνται κανονικά Hε το ενεργητικό ρήHα. Τα εJιρρήHατα και οι Hετοχές Jαθητικού JαρακειHένου θεωρούνται αυτόνοHα λήHHατα. ΠαραJεHJτικά λήHHατα αJοτελούν οι
ΛΤ (κυρίως ιδιωHατικοί και αρκτικόλεξα) Jου είναι δύσκολο να συνδεθούν Hε το λήHHα στο οJοίο ανήκουν.
Όταν τα ουσιαστικά αντιστοιχούν τόσο στο Jροσηγορικό όσο και στην JροσωJοJοιηHένη έννοια (ή σε οJοιαδήJοτε HετωνυHία ή και χρήση του ουσιαστικού ως τοJωνυHίου κλJ.), τότε στο λήHHα σηHειώνονται και οι δύο Hορφές (J.χ. ανάσταση /
Ανάσταση, η). Εάν όHως ένας ονοHατικός ΛΤ δηλώνει τόσο το Jροσηγορικό όσο και το
κύριο όνοHα, αυτός διαχωρίζεται Hε ειδική σήHανση Hέσα στον συHφραστικό Jίνακα
και αJοτυJώνεται σε δύο διαφορετικά λήHHατα (J.χ. ήλιος, ο και Ήλιος, ο). Στα ξένα
ονόHατα δεν σηHειώνεται άρθρο.
∆ιαλεκτικοί, ιδιωHατικοί ή Jοιητικοί τύJοι εντάσσονται κανονικά στο αντίστοιχο
νεοελληνικό λήHHα (J.χ. ο τύJος γγίζει στο λήHHα αγγίζω), εκτός αJό τις JεριJτώσεις όJου δεν υJάρχει συγγενής ή αρκετά κοντινός τύJος της νεοελληνικής κοινής
(J.χ. αϊσκρί3ι, το, και αλακάτιν, το). Αρχαιοελληνικές λεξικές Hορφές εντάσσονται
στο αντίστοιχο αρχαιοελληνικό λήHHα.
Στον Jίνακα ληHHάτων τα ονοHατεJώνυHα εHφανίζονται Hε αντεστραHHένη σειρά (ΚαRόνε Αλ). ΛηHHατικοί ΤύJοι Jου δηHιουργούνται αJό διJλασιασHό του ίδιου
τύJου HJαίνουν στο αJλό λήHHα (J.χ. ο τύJος αγάλι-αγάλι εντάσσεται στο λήHHα
αγάλι). Όλες οι υJόλοιJες σύνθετες λεξικές Hορφές αλφαβητίζονται, όJως και στον
ΣΠΛ, εκκινώντας αJό την Jρώτη λέξη (λ.χ. ο ΛΤ ΥRερ3άχου Στρατηγού ανήκει στο
λήHHα ΥRέρ3αχος Στρατηγός, η).
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ΙV. γ. Ε<ί=ετρο: Συ=φραστικός Πίνακας Ξένων Λέξεων
Κρίθηκε σκόJιHο να Jαρουσιαστούν σε Jίνακα Hαζί Hε τα συHφραζόHενά τους και
οι ξένες λέξεις Jου αJαντούν στην Jοίηση του Σεφέρη και να εκδοθούν ως εJίHετρο
του τόHου.
0ς Jρος την αJοHόνωση του context ισχύουν όσα και για τον ΣΠΛ.
Στον συHφραστικό Jίνακα των ξένων λέξεων δεν έγινε καHία ληHHατοJοίηση.

Ο κύριος όγκος των φιλολογικών εργασιών εκτελέστηκε αJό την Εβίνα Σιστάκου,
διδάκτορα κλασικής φιλολογίας, ενώ η εJιλογή λογισHικού, η συγγραφή των Jρόσθετων ηλεκτρονικών JρογραHHάτων και η HορφοJοίηση του κειHένου ανήκουν στον Dr.
Vincent C. Müller. Η Μαρία ΣιάH διεκJεραίωσε την Jληκτρολόγηση σε Hονοτονικό
και τη σήHανση του κειHένου· η ΠολύHνια ΚυJραίου Jληκτρολόγησε τον Jίνακα των
τίτλων και συHHετείχε στον διαχωρισHό των ληHHάτων σε Hέρη του λόγου· η Κατερίνα Πλασταρά διαHόρφωσε το αρχικό ληHHατολόγιο· ο Στέφανος Φράγκος εJιHελήθηκε τυJογραφικά το κείHενο-βάση. Ας σηHειωθεί ειδικά η συHβολή της Ντίας ΦιλιJJίδη για τις καίριες φιλολογικές και εκδοτικές υJοδείξεις της. Στα τεχνικά ζητήHατα
αναγνωρίζουHε ακόHη τη συHβολή του Νίκου ΜJαρτζιώκα, τεχνικού εJιφορτισHένου
Hε την υJοστήριξη του Η/Κ, και του Νότη Τουφεξή. Όλες οι φάσεις του συλλογικού
αυτού έργου εκτελέστηκαν υJό την εJίβλεψη του Ι. Ν. Καζάζη, εJιστηHονικού υJευθύνου του ΠρογράHHατος. ΘερHές ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους συντελεστές
του έργου.
Ι. Ν. Καζάζης
Vincent C. Müller
Εβίνα Σιστάκου
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
(1)

Γιώργος Σεφέρης, Ποιή3ατα, Φιλ. ΕJιH.: Γ. Π. Σαββίδης, Αθήνα: Ίκαρος 1998
(συντοHογραφείται ως Π)

(2)

Γιώργος Σεφέρης, Τετράδιο Γυ3νασ3άτων, Β’ , Φιλ. ΕJιH.: Γ. Π. Σαββίδης, Αθήνα: Ίκαρος 1993
(συντοHογραφείται ως Τ)

(3)

Μαθιός Πασχάλης, Τα Εντεψίζικα, Φιλ. ΕJιH.: Γ. Π. Ευτυχίδης, Αθήνα: Λέσχη 1989
(συντοHογραφείται ως Ε)

(4)

Γιώργος Σεφέρης, Ποιή3ατα 3ε ζωγραφιές σε 3ικρά Rαιδιά, Αθήνα: ΕρHής 1992
(συντοHογραφείται ως Μ)

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΝΤ.
ΑΡΘΡ.
ΕΠΙΘ.
ΕΠΙΡ.
ΕΠΙΦ.
ΚΥΡ.ΟΝ.
ΜΟΡ.
ΟΥΣ.
ΠΡΟΘ.
ΣΥΝ∆.
ΤΟΠ0Ν.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ΑντωνυHία
Άρθρο
ΕJίθετο
ΕJίρρηHα
ΕJιφώνηHα
Κύριο ΌνοHα
Μόριο
Ουσιαστικό
Πρόθεση
ΣύνδεσHος
ΤοJωνύHιο

19

2

28

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΙΤΛΟΙ
ΣΥΛΛΟΓ2Ν ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤ2Ν
ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΣΤΡΟΦΗ

Π001 ‒ Π018

Η ΣΤΕΡΝΑ

Π019

ΚΟΧΥΛΙΑ, ΣΥΝΝΕΦΑ
Π001 = Στροφή
Π002 = Αργά =ιλούσες
Π003 = Η λυ<η=ένη
Π004 = Αυτοκίνητο
Π005 = Άρνηση
Π006 = Οι σύντροφοι στον Άδη
Π007 = Fog
Π008 = Το ύφος =ιας =έρας
Π009 = Σχόλια
Π010 = Ρουκέτα
Π011 = Ρί=α
Π012 = Εις =νή=ην
Π013 = ∆η=οτικό τραγούδι
ΕΡ0ΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Π014 = Α΄
Π015 = Β΄
Π016 = Γ΄
Π017 = ∆΄
Π018 = Ε΄

Π019 = Εδώ, στο χώHα ρίζωσε Hια στέρνα

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Π020 = Α΄. Τον άγγελο
Π021 = Β΄. ΑκόHη ένα Jηγάδι
Π022 = Γ΄. ΞύJνησα Hε το HαρHάρινο τούτο κεφάλι
Π023 = ∆΄. Αργοναύτες
Π024 = Ε΄. ∆εν τους γνωρίσαHε
Π025 = ΣΤ΄. Μ.Ρ.
Π026 = Ζ΄. Νοτιάς
Π027 = Η΄. Μα τι γυρεύουν οι ψυχές Hας
Π028 = Θ΄. Είναι Jαλιό το λιHάνι
Π029 = Ι΄. Ο τόJος Hας είναι κλειστός
Π030 = ΙΑ΄. Το αίHα σου Jάγωνε
Π031 = ΙΒ΄. Μ<οτίλια στο <έλαγο
Π032 = ΙΓ΄. Ύδρα
Π033 = Ι∆΄. Τρία κόκκινα Jεριστέρια
Π034 = ΙΕ΄. Ο ύJνος σε τύλιξε, σαν ένα δέντρο
Π035 = ΙΣΤ΄. Στη σφενδόνη
Π036 = ΙΖ΄. Αστυάναξ
Π037 = ΙΗ΄. ΛυJούHαι γιατί άφησα να Jεράσει
Π038 = ΙΘ΄. Κι αν ο αγέρας φυσά
Π039 = Κ΄. [Ανδρο=έδα]
Π040 = ΚΑ΄. ΕHείς Jου ξεκινήσαHε
Π041 = ΚΒ΄. Γιατί Jεράσαν
Π042 = ΚΓ΄. Λίγο ακόHα
Π043 = Κ∆΄. Εδώ τελειώνουν

Π020 ‒ Π043
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ΓΥΜΝΟΠΑΙ∆ΙΑ

Π044 ‒ Π045

ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤ2Ν

Π046 ‒ Π097

Π044 = Α΄. Σαντορίνη
Π045 = Β΄. Μυκήνες

∆ΟΣΜΕΝΑ
Π046 = Γρά==α του Μαθιού Πασκάλη
Π047 = Παντού=
Π048 = Λεωφόρος Συγγρού, 1930
Π049 = Πάνω σ’ έναν ξένο στίχο
∆εκαέξι χάϊκου
Π050 = Α΄. Στάξε στη λίHνη
Π051 = Β΄. Στον κάHJο ούτ’ ένα
Π052 = Γ΄. Στον κή<ο του Μουσείου
Π053 = ∆΄. Να ‘ναι η φωνή
Π054 = Ε΄. Τα δάχτυλά της
Π055 = ΣΤ΄. ΣυλλογισHένο
Π056 = Ζ΄. Φόρεσα Jάλι
Π057 = Η΄. Νύχτα, ο αγέρας
Π058 = Θ΄. Νέα Μοίρα
Π059 = Ι΄. Τώρα σηκώνω
Π060 = ΙΑ΄. Πού να Hαζεύεις
Π061 = ΙΒ΄. Άγονος γρα==ή
Π062 = ΙΓ΄. Άρρωστη Ερινύς
Π063 = Ι∆΄. Τούτη η κολόνα
Π064 = ΙΕ΄. Βουλιάζει ο κόσHος
Π065 = ΙΣΤ΄. Γράφεις
Π066 = Τούτο το σώHα
Π067 = Φυγή
Π068 = Περιγραφή
Π069 = Σιρόκο 7 Λεβάντε
Π070 = Με τον τρό<ο του Γ.Σ.
Π071 = Ο γέρος
Ο Κ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
Πέντε JοιήHατα του κ. Σ. Θαλασσινού
Π072 = Α΄. Hampstead
Π073 = Β΄. Ψυχολογία
Π074 = Γ΄. Όλα <ερνούν
Π075 = ∆΄. Φωτιές του Αϊ-Γιάννη
Π076 = Ε΄. Νιζίνσκι
Ο κ. Στράτης Θαλασσινός Jεριγράφει έναν άνθρωJο
Π077 = 1.
Π078 = 2. Παιδί
Π079 = 3. Έφηβος
Π080 = 4. Παλικάρι
Π081 = 5. Άντρας
ΣΗΜΕΙ0ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ «ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α»
Π082 = ∆ευτέρα
Π083 = Τρίτη
Π084 = Τετάρτη
Π085 = Πέ=<τη
Π086 = Παρασκευή
Π087 = Σάββατο
Π088 = Κυριακή
ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

30

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π089 = Ένας λόγος για το καλοκαίρι
Π090 = Ε<ιφάνια, 1937
Π091 = Raven
Π092 = Άνθη της Jέτρας
Π093 = Το ζεστό νερό
Π094 = Ε<ιτύ=βιο
Π095 = ΑνάHεσα σε δυο Jικρές στιγHές
Π096 = Μέσα στις θαλασσινές σJηλιές
Π097 = Πάψε Jια να γυρεύεις

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Α΄

Π098 ‒ Π114

Π098 = Ο Μαθιός Πασκάλης ανά=εσα στα τριαντάφυλλα
Π099 = 2ραίο φθινο<ωρινό <ρωί
Π100 = Piazza San Nicolò
Π101 = Ο δικός =ας ήλιος
Π102 = Ο γυρισ=ός του ξενιτε=ένου
Π103 = Η χώρα του αχωρήτου
Π104 = ∆ιάλει==α χαράς
Π105 = Το φύλλο της λεύκας
Π106 = Αλληλεγγύη
Π107 = Η τελευταία =έρα
Π108 = Άνοιξη =.Χ.
Π109 = Το γιασε=ί
Π110 = Αφήγηση
Π111 = Πρωί
Π112 = Les anges sont blancs
Π113 = Η α<όφαση της λησ=ονιάς
Π114 = Ο βασιλιάς της Ασίνης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Β΄

Π115 ‒ Π127

Π115 = Μέρες του Ιουνίου ΄41
Π116 = Υστερόγραφο
Π117 = Η =ορφή της Μοίρας
Π118 = Kerk Str. Oost, Pretoria, Transvaal
Π119 = Ο Στράτης Θαλασσινός ανά=εσα στους αγά<ανθους
Π120 = Τριζόνια
Π121 = Ένας γέροντας στην ακρο<οτα=ιά
Π122 = Ο Στράτης Θαλασσινός στη Νεκρή Θάλασσα
Π123 = Καλλιγράφη=α
Π124 = Μέρες τ’ Α<ρίλη ‘43
Π125 = Θεατρίνοι, Μ.Α.
Π126 = Ανά=εσα στα κόκαλα εδώ
Π127 = Τελευταίος σταθ=ός

«ΚΙΧΛΗ»

Π128 ‒ Π132

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ΄

Π133 ‒ Π150

Π128 = Α΄. Το σ<ίτι κοντά στη θάλασσα
Π129 = Β΄. Ο ηδονικός Ελ<ήνωρ
Π130 = Το ραδιόφωνο
Π131 = Γ΄. Το ναυάγιο της «Κίχλης»
Π132 = Το φως

Π133 = Αγιάνα<α, α΄
Π134 = Όνειρο
Π135 = Λε<το=έρειες στην Κύ<ρο
Π136 = Ε<ικαλέω τοι την θεόν
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Π137 = Ελένη
Π138 = Αγιάνα<α, β΄
Π139 = Μνή=η, α΄
Π140 = Ο δαί=ων της <ορνείας
Π141 = Στα <ερίχωρα της Κερύνειας
Π142 = Πρα=ατευτής α<ό τη Σιδώνα
Π143 = Τρεις =ούλες
Π144 = Πενθεύς
Π145 = Νεόφυτος ο έγκλειστος =ιλά—
Π146 = Μνή=η, β΄ Έφεσος
Π147 = Σαλα=ίνα της Κύ<ρος
Π148 = Ευρι<ίδης, Αθηναίος
Π149 = Έγκω=η
Π150 = Οι γάτες τ’ Άι-Νικόλα*

ΤΡΙΑ ΚΡΥΦΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΠΑΝ0 ΣΕ ΜΙΑ ΧΕΙΜ0ΝΙΑΤΙΚΗ ΑΧΤΙΝΑ
Π151 = Α΄. Φύλλα αJό σκουριασHένο τενεκέ
Π152 = Β΄. Καίγουνται τ’ άσJρα φύκια
Π153 = Γ΄. Οι σύντροφοι H’ είχαν τρελάνει
Π154 = ∆΄. ΕίJες εδώ και χρόνια
Π155 = Ε΄. Ποιος βουρκωHένος JοταHός Hας Jήρε;
Π156 = ΣΤ΄. Μικρή Jνοή κι άλλη Jνοή, σJιλιάδα
Π157 = Ζ΄. Τη φλόγα τη γιατρεύει η φλόγα
ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
Π158 = Α΄. Ήλιε Jαίζεις Hαζί Hου
Π159 = Β΄. ΣήHαντρα ακούστηκαν
Π160 = Γ΄. Εσύ τι γύρευες; Τραυλή στην όψη
Π161 = ∆΄. Η θάλασσα· Jώς έγινε έτσι η θάλασσα;
Π162 = Ε΄. Ποιος άκουσε καταHεσήHερα
Π163 = ΣΤ΄. Πότε θα ξαναHιλήσεις;
Π164 = Ζ΄. Κι όHως εκεί, στην άλλην όχθη
ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙ
Π165 = Α΄. Ο Hεγαλύτερος ήλιος αJό τη Hια Hεριά
Π166 = Β΄. Όλοι βλέJουν οράHατα
Π167 = Γ΄. Κι όHως σ’ αυτό τον ύJνο
Π168 = ∆΄. Στο τρελό ανεHοσκόρJισHα
Π169 = Ε΄. Ο κόσHος τυλιγHένος στα ναρκωτικά σεντόνια
Π170 = ΣΤ΄. Κάτω στις δάφνες
Π171 = Ζ΄. Η λεύκα στο Hικρό Jεριβόλι
Π172 = Η΄. Τ’ άσJρο χαρτί σκληρός καθρέφτης
Π173 = Θ΄. Μιλούσες για JράγHατα Jου δεν τά ‘βλεJαν
Π174 = Ι΄. Την ώρα Jου τα ονείρατα αληθεύουν
Π175 = ΙΑ΄. Η θάλασσα Jου ονοHάζουν γαλήνη
Π176 = ΙΒ΄. Το αίHα τώρα τινάζεται
Π177 = ΙΓ΄. Λίγο ακόHη και θα σταHατήσει ο ήλιος
Π178 = Ι∆΄. Τώρα

Π151 ‒ Π178

32

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤ2Ν, Β’
Α΄ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 1945-1951»

T001 ‒ T021

Τ001 = Γυ=νο<αιδία, Υ.Γ. Γενάρης 1945
Τ002 = Τυφλός
Τ003 = Α<ρίλης
Τ004 = «Νότες» για ένα <οίη=α
Τ005 = Μεροληψία
Τ006 = Οι Hέρες είναι Jέτρες
Τ007 = Ο άνθρω<ος <ου του ‘κλεψαν τον ίσκιο
Τ008 = Οιδι<όδειο, ‘48
Τ009 = «Αργώ»
Τ010 = Το χιόνι εδώ δεν τελειώνει
Τ011 = Με λαHJυρίσHατα γυαλιού
Τ012 = Canzona
Τ013 = «L’ angolo franciscano»
Τ014 = Αγκυρανό =νη=είο
Τ015 = Ε<ιτύ=βιο στη γάτα =ου την Τούτη <ου =ας άφησε χρόνους το <ερασ=ένο φθινό<ωρο
Τ016 = Ήταν καλό το χοιροστάσι
Τ017 = «Φιλοκτήτης»
Τ018 = ΒγήκαHε αJό τα τείχη
Τ019 = Γρα==ένο =ε το =ολύβι
Τ020 = Salva nos vigilantes, Μ<ουντρού=ι
Τ021 = Έφεσος

Β΄ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
(1968-1971)

T022 ‒ T026

Τ022 = Γρά==α στον Rex Warner <άροικο του Storrs, Connecticut, U.S.A. για τα εξήντα του χρόνια
Τ023 = Οι γάτες τ’ Άι-Νικόλα
Τ024 = Ολυ=<ία, Κ΄ αι. =.Χ.
Τ025 = Ί<<ιος Κολωνός
Τ026 = «Ε<ί ασ<αλάθων ...»

Γ΄ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
(1931-1971;)
Τ027 = Ινδικό <αρα=ύθι
Τ028 = Μ<αλάδα
Τ029 = Στάλσι=ο
Τ030 = Και τούτο του Σεφέρη
Τ031 = ΑJάνω στ’ άρHατα
Τ032 = Ο τελευταίος χορός
Τ033 = Ένας στοιχειοθέτης <αρεφρόνησε
Τ034 = Ο κ. Φιλο<οί=ην Α. Παχυ=έρης χορεύει
Τ035 = Λεωφόρος Συγγρού, β΄
Τ036 = Για ένα διαθέσι=ο τριαντάφυλλο
Τ037 = Μεγάλο Σάββατο
Τ038 = Selva oscura
Τ039 = Το άλογο της Μολδοβλαχίας
Τ040 = Le cheval n’a pas dit «M.E.R.D.E.»
Τ041 = Μια Hελανιά στο Jράσινο στουJόχαρτο
Τ042 = Τούτο τον αναJτήρα ανάγλυφο
Τ043 = Ήταν ένας νέος στην Αντιόχεια
Τ044 = [Προ=ετω<ίδα σε =ια αντιγραφή των «2δών»]
Τ045 = Το άλλοθι ή Ελεύθεροι Έλληνες, ‘43
Τ046 = Αντάρτες στη Μ.Α.
Τ047 = Χορικό α<ό τον «Μαθιό Πασκάλη δεσ=ώτη»
Τ048 = Το α<ο=εσή=ερο ενός φαύλου

T027 ‒ T066
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Τ049 = Χωρίς χρώHα, χωρίς σώHα
Τ050 = ΚυJρίς, για την αγάJη σου
Τ051 = Παλεύανε τα χείλια αJοζητώντας
Τ052 = Η Κυρία Ζεν
Τ053 = Ο ∆ρ Ρώτλαουφ και η Κα Ζεν
Τ054 = Αριάδνη
Τ055 = 2δή εις =ιξοκαλβείους στροφάς
Τ056 = Ελεγίσκος
Τ057 = Τι εί<ε η γκα=ήλα
Τ058 = Μ<χα=ντούν
Τ059 = Ντουρ ελ Σουέρ
Τ060 = Ταξίδεψα
Τ061 = Έξι ρί=ες για δώδεκα =αχαίρια
Τ062 = Α<ό βλακεία
Τ063 = Φθαρ=ένη ε<ιγραφή
Τ064 = Μότο για ένα ηλιακό ρολόϊ στη Σκαρδα=ούλα
Τ065 = Τα φύλλα της λεύκας
Τ066 = Καθώς βαδίζει ο χρόνος

∆΄ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
(1941-1942)

T067 ‒ T072

Ε΄ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
(1968-1970)

T073 ‒ T076

Τ067 = Αν αγγίξεις τη λύρα
Τ068 = Τι έχασες, δυστυχισHένη
Τ069 = Ξενιτιά ανυ<όφορη
Τ070 = Και τα λουλούδια
Τ071 = Οι ΠυραHίδες είναι τα βυζιά
Τ072 = Ε<ιδρο=ή

Τ073 = Ο Καρυδοσ<άστης και η Ζαχαρο<ιάστρα*
Τ074 = Ποίη=α Ναχουάτλ
Τ075 = Θα φύγω α<’ το καράβι =ου
Τ076 = Χάικου του Μ<ασό

ΤΑ ΕΝΤΕΨΙΖΙΚΑ
ΛΙΜΕΡΙΚΙΑ
(1939-1961)
Ε001 = 1. Ήταν ένα Jέος στη ∆ήλο
Ε002 = 2. Η κόρη είχε στο JράHα της Jλήθος εφόδια
Ε003 = 3. Ήτανε Hια κοJέλα στο Βεζούβιο
Ε004 = 4. Η Hικρή στο Hοναστήρι αναθράφη
Ε005 = 5. Ήτανε Hια Κυρία στο «Βρυντίριον»
Ε006 = 6. Ήτανε Hια Κυρία στην Ουγκάντα
Ε007 = 7. Ήτανε Hια Κυρία στο Λουρένθο Μάρκες
Ε008 = 8. Ήτανε Hια Κυρία στο ΚαJ-Τάου
Ε009 = 9. Ήτανε Hια κοJέλα στη ΝαHJούλα
Ε010 = 10. Ήτανε Hια κοJέλα στο ΚουHJάγκο
Ε011 = 11. Ήτανε Hια Κυρία στο ΖαHJέζι
Ε012 = 12. Ήτανε Hια κερά στο Μογκαντίσου
Ε013 = 13. Ήτανε Hια κερά στη ΖανζιHJάρη
Ε014 = 14. Ήτανε Hια κοJέλα στο Βίδι
Ε015 = 15. Ήτανε Hια Κυρία στη ΦαHαγούστα
Ε016 = 16. Ήτανε στα ΚατάJολα Hια Hούλα

E001 ‒ E016

34

ΠΙΝΑΚΕΣ

∆ΙΠΛΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
(1961)

E017 ‒ E022

Ε017 = 1. Ζεστάθη το φουστάνι σου στ’ όHορφο καλοκαίρι
Ε018 = 2. Σταράτα τα κυδώνια σου κι άγριο το Jρόβατό σου
Ε019 = 3. Τα Hούρα σου τα βυσσινιά διψώ να τα δαγκώσω
Ε020 = 4. Είδα στον ύJνο Hου όνειρο, κι ας το ξηγά όJοια θέλει
Ε021 = 5. ΓυHνή ‘σουν, σαν τα κύHατα, Jως κάνου σα θυHώσου’
Ε022 = 6. Έβαλα το Jουνιάλο Hου στο Hαύρο σου θηκάρι

ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΕΣ
(1961)

E023 ‒ E026

Ε023 = 1. Τον κότσυφά Hου τον κρατώ για να τον στεφανώσω
Ε024 = 2. Τα χέρια Hου στα στήθια σου τρέχανε σαν τα χέλια
Ε025 = 3. Στο φως του λύχνου σ’ έγδυσα, στο χάραHα είχες χύσει
Ε026 = 4. ΉHουν ρήγας της τράJουλας κ’ εκράτουν δυο Jουνιάλα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ Ρ2ΚΡΙΤΟΣ
(1961)

E027 ‒ E028

Ε027 = Α΄ Μην το δαχτύλι σ’ άγγιξε;
Ε028 = Β΄ [Σχεδίασ=α άλλης σκηνής] Τώρα γροίκα το δεύτερο, Hια J’ άκουσες το Jρώτο

ΕΙΣ ΛΑΙ∆ΗΝ ΑΓΓΛΙ∆Α
Rimata batarda con rime inglese nel modo Ciprio
(1965)

E029

Ε029 = Ναι, θα ‘θελα να Jιω λιγάκι gin

«AN ENGLISH GREAT EROTIC POEM»

E030

Ε030 = I think I’d rather like

[ΕΠΙΜΕΤΡΟ]

E031 ‒ E032

E031 = Ήτανε Hια κοJέλα στην Άντρο
Ε032 = Ήταν ένα JαιδόJουλο στο Αίγιο

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΕ Ζ2ΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
M001 ‒ Μ021

Μ001 = Ένα γράHHα
Μ002 = Είτανε Hια κοJέλα αJό τη ΣάHο
Μ003 = Είτανε Hια κοJέλα στην Πρετόρια
Μ004 = Είτανε στην Πρετόρια Hια Ντώτσισσα
Μ005 = ΘυHάσαι στο Τρανσβάλι το Μινίστρο
Μ006 = Είχαν στο Κάιρο κάJοιο JαJαδάκι
Μ007 = Είτανε Hια κοJέλα στην Προύσα
Μ008 = Είτανε Hια κοJέλα στο Πεκίνο
Μ009 = Είτανε Hια γριά στο Φινιστέρι
Μ010 = Ένας Hαχαραγιάς αJό το Γάγγη
Μ011 = Είτανε Hια γριά αJ’ το Λασίθι
Μ012 = Είτανε Hια κυρία αJ’ την Ταγγέρη
Μ013 = Είτανε στην Πρετόρια Hια καφούρα
Μ014 = Είτανε Hια γριά στα ΓεροσόλυHα
Μ015 = Είτανε Hια Hικρή στη Βραζιλία
Μ016 = Είτανε Hια γριά σ’ ένα Jαζάρι
Μ017 = Είτανε Hια κυρία στο Κόγκο
Μ018 = Είτανε Hια γριά αJό τη Λιβύη
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Μ019 = Είτανε Hια κοJέλα αJ’ τον Πόρο
Μ020 = Είτανε Hια κοJέλα αJ’ το ΚαλαHάκι
Μ021 = Είτανε ένα Jαιδάκι στο ΖάJJειο

Ο ΜΕΡΛΙΝΟΣ Ο ΜΑΓΟΣ
Μεγάλη Ό<ερα - Α<οθέωσις

M022 ‒ M025

∆ΥΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΑΚΙ
ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ
ΚΑΙ ΜΙΑ Ζ2ΓΡΑΦΙΑ

M026 ‒ M029

Μ022 = Πρώτη Πράξη
Μ023 = ∆εύτερη Πράξη
Μ024 = ΑJοθέωση
Μ025 = Τρίτη Πράξη

Μ026 = Ο ΚαρυδοσJάστης και η ΖαχαροJιάστρα
Μ027 = Είσαι γέρος ΜJάρHJα ΜJίλι
Μ028 = Πέντε Jο- Jέντε Hαύρα Jοντικάκια
Μ029 = Τούτη τη λέγαν Αρετούσα

