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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον εμπλουτισμό γλωσσολογικού σχολιασμού
κειμένου. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από το έργο
του Θουκυδίδη, Ἱστορίαι. Το κείμενο του αρχαίου Έλληνα ιστοριογράφου είναι αφηγηματικό,
ιστορικό. Ένας σημαντικός λόγος που επιλέχθηκε ένα τέτοιο κείμενο είναι η αποφυγή του
προβλήματος της αμφισημίας που θα συναντούσαμε σε λογοτεχνικό, ρητορικό ή φιλοσοφικό
κείμενο.
Στα πλαίσια της εργασίας, το κείμενο του Θουκυδίδη υφίσταται γλωσσολογικό
σχολιασμό προκειμένου να κατασκευασθεί ως Σώμα Κειμένου. Ως πρώτο βήμα για τη
διαδικασία κατασκευής Σώματος Κειμένου, το κείμενο του Θουκυδίδη αναλύθηκε σε σαφώς
καθορισμένες και προσδιορισμένες λεκτικές μονάδες (tokens), οι οποίες αντιστοιχούν σε
λέξεις. Έπειτα, το δεύτερο βήμα της εργασίας ήταν η αντιστοιχία κάθε λεκτικής μονάδας με
το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκει, (tagger), έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύνολο
αντιστοιχιών των μορφοσυντακτικά ή μορφολογικά χαρακτηρισμένων λέξεων σε είδος
μέρους του λόγου (tag set). Σημειωτέον ότι αυτή η αντιστοιχία δεν έγινε αυτόματα, αλλά
στηρίχτηκε σε προηγούμενες πρακτικές οι οποίες έχουν τροποποιηθεί για τις ανάγκες της
εργασίας.
Στο κύριο μέρος της εργασίας παρατίθεται το κείμενο του Θουκυδίδη πριν από και μετά
το γλωσσολογικό σχολιασμό (annotation). Η εξαγωγή, η αναγνώριση και η κωδικοποίηση
των γραμματικών και σημασιολογικών πληροφοριών από το ιστορικό κείμενο, η οποία δεν
πραγματοποιείται αυτόματα, γίνεται βάσει των γνώσεων γραμματικής και λεξιλογίου της
αρχαίας ελληνικής και επηρεάζεται από θεωρίες για τη φύση και την οργάνωση των εννοιών
και των κατηγοριών του ανθρώπινου νου από το χώρο της Γνωσιακής Επιστήμης και
6

ειδικότερα από το πεδίο της Γνωστικής Ψυχολογίας. Παρατίθεται, ακόμη, η κωδικοποίηση
αυτών των πληροφοριών, προκειμένου να δημιουργηθεί το σύνολο αντιστοιχιών των
μορφοσυντακτικά ή μορφολογικά χαρακτηρισμένων λέξεων σε είδος μέρους του λόγου (tag
set), η οποία στηρίχτηκε και αυτή σε προϋπάρχουσες τεχνικές.

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2.1 Αντικείμενο της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας
Θέματα όπως η αναγνώριση λόγου, η κατανόηση της φυσικής γλώσσας, η παραγωγή
φυσικής γλώσσας, η σύνθεση λόγου, η εύρεση και εξαγωγή πληροφορίας, αλλά και η
διόρθωση ορθογραφίας, ο έλεγχος γραμματικής και η αυτόματη μετάφραση, αποτελούν τη
θεματική περιοχή της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Αντικείμενο της Υπολογιστικής
Γλωσσολογίας είναι η υπολογιστική επεξεργασία της γλώσσας. Η ίδια αποτελεί πεδίο
εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα μοντέλα της προέρχονται από τη θεωρητική
Γλωσσολογία και οι μέθοδοί της από την Πληροφορική (v. Hahn, 2001). Πεδία εφαρμογών
της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας αποτελούν τα Διαλογικά Συστήματα, η Ανάγνωση και
Παραγωγή (Σύνθεση) Φωνής για τηλεφωνικές συνομιλίες και παροχή υπηρεσιών μέσω
τηλεφώνου, για εφαρμογές σε συστήματα παροχής υπηρεσιών και για Διαλογικά συστήματα
προφορικού λόγου. Ακόμη, εφαρμογές της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας βρίσκουμε στα
ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας, όπως στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, την εκπαίδευση
ατόμων με αναπηρία, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Άλλα πεδία εφαρμογών της αποτελούν
η Μηχανική Μετάφραση (προφορικού και γραπτού λόγου), τα συστήματα κατανόησης και
παραγωγής κειμένου και τα συστήματα αυτόματης περίληψης κειμένου.
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2.2 Πεδίο Εφαρμογής Σωμάτων Κειμένων
Προκειμένου να υλοποιηθούν οι εφαρμογές της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας είναι
απαραίτητο να υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός δεδομένων, τα οποία να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από ένα Σύστημα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. Τα δεδομένα είναι
τμήματα γραπτού ή προφορικού λόγου. Το Σύστημα Επεξεργασίας Φυσικής

Γλώσσας

λαμβάνει ως δεδομένα εισόδου (input) τμήματα γραπτού ή προφορικού λόγου.
Πραγματοποιείται αναγνώριση των γραμματικών χαρακτηριστικών των επιμέρους στοιχείων
της γλώσσας ως δεδομένο εισόδου του Συστήματος. Η ηλεκτρονική επεξεργασία των
προτασιακών δομών προϋποθέτει την προετοιμασία Σωμάτων Κειμένων σε ηλεκτρονική
μορφή. Από τη ροή των ηλεκτρονικών σημάτων που προέρχονται από τα Σώματα Κειμένων
σε ηλεκτρονική μορφή εξάγονται γλωσσικές μονάδες, όπως λέξεις, φράσεις ή προτάσεις.
Στοιχείο των Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας αποτελούν οι Γλωσσικοί
Πόροι (Resources), που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποσότητα δεδομένων και μεγάλο βαθμό
συγκέντρωσης πληροφοριών. Σύμφωνα με τους Ide & Romary 2004, οι Γλωσσικοί Πόροι
είναι σώματα ηλεκτρονικών γλωσσικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την
επεξεργασία της φυσικής γλώσσας. Ως Γλωσσικοί Πόροι μπορούν να χαρακτηριστούν: (1) οι
Βάσεις Δεδομένων φυσικής γλώσσας, (2) ο Παγκόσμιος Ιστός (World-Wide-Web), (3) τα
“Wordnets”, γνωστά και με την ονομασία «σημασιολογικά δίκτυα» και (4) οι γλωσσολογικά
ή (μορφολογικά) επισημειωμένες Βάσεις Δεδομένων φυσικής γλώσσας. Οι γλωσσολογικά
επισημειωμένες (annotated) Βάσεις Δεδομένων φυσικής γλώσσας μπορούν να περιγραφούν
ως είδος Βάσης Δεδομένων φυσικής γλώσσας, στις οποίες αναπαριστώνται γλωσσολογικές
πληροφορίες με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης από το πεδίο της Υπολογιστικής
Γλωσσολογίας1.
1

Αλεξανδρή. Χρ., Η Γλώσσα ως Τεχνολογία Επεξεργασίας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009, σελ. 22
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Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις γλωσσολογικά επισημειωμένες
(annotated) Βάσεις Δεδομένων φυσικής γλώσσας

που αφορούν την κατηγορία των

Γλωσσικών Πόρων που ονομάζεται Σώμα Κειμένων (Corpus).

2.2.1. Είδη Σωμάτων Κειμένων

Τα Σώματα Κειμένων (Corpora) αποτελούν κατηγορία των Γλωσσικών Πόρων.
Ποικίλλουν ως προς το μέγεθος και το είδος. Κατά την Αλεξανδρή 2009, τα Σώματα
Κειμένων μπορεί να αποτελούνται αμιγώς από κείμενα (Text Corpora) γραπτού λόγου ή
μετεγγεγραμμένα κείμενα προφορικού λόγου. Είναι δυνατό επίσης να υπάρχουν Σώματα
Κειμένων προφορικού λόγου (Speech Corpora), τα οποία αποτελούνται από σήματα φωνής
(ηχογραφήσεις). Άλλη μια κατηγορία αποτελούν τα Σώματα Κειμένων με Πολυμέσα
(Multimodal Corpora), τα οποία αποτελούνται από σήματα φωνής με επιπρόσθετη
επισημείωση στοιχείων προσωδίας, χειρονομιών και εκφράσεων.

Τέλος, τα Σώματα

Κειμένων με Δενδρικές Δομές (Tree banks), αποτελούνται από κείμενα γραπτού λόγου ή
μετεγγεγραμμένα κείμενα προφορικού λόγου με βασική μονάδα την πρόταση (Evert and
Fitschen, 2004).
Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα Σώματα Κειμένων που αποτελούνται από
γραπτά κείμενα. Σε αυτά τα κείμενα βασική μονάδα είναι η λέξη ως «λεκτική μονάδα» ή
«λεκτικό στοιχείο» (token).

2.2.2. Σημασία και Είδη Επισημείωσης Χαρακτηριστικών
Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί ο γλωσσολογικός σχολιασμός των λεκτικών
μονάδων, δηλαδή η επισημείωση χαρακτηριστικών των λεκτικών στοιχείων σώματος
κειμένου (corpus annotation). Επισημείωση χαρακτηριστικών (annotation) είναι η διαδικασία
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προσθήκης γλωσσολογικής πληροφορίας σε ένα σώμα κειμένου (Ide & Romary 2004, Leech
2005). Τα δεδομένα ενός σώματος κειμένου εμπλουτίζονται με γλωσσολογικές πληροφορίες,
όπως είναι οι γραμματικές ή συντακτικές κατηγορίες, επομένως, η επισημείωση
χαρακτηριστικών αφορά το γλωσσολογικό εμπλουτισμό ενός σώματος κειμένου.
Ένας συνηθισμένος τύπος επισημείωσης χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τον Leech 2005,
είναι η προσθήκη χαρακτηρισμού λεκτικών μονάδων (tagging) που δηλώνουν τη γραμματική
κατηγορία στην οποία ανήκουν λέξεις σε ένα κείμενο και ονομάζεται γραμματικός
χαρακτηρισμός λεκτικών μονάδων (part-of-speech (POS) tagging). Η επισημείωση τέτοιου
είδους μπορεί να φανεί χρήσιμη προκειμένου να διακριθούν λέξεις ενός κειμένου που
γράφονται το ίδιο (ομόγραφα) αλλά έχουν διαφορετική σημασία. Για παράδειγμα, στα νέα
ελληνικά μπορεί να συναντήσουμε σε ένα γραπτό κείμενο τη λέξη «καλά». Η λέξη αυτή
μπορεί να είναι γραμματικά είτε ουδέτερο πληθυντικού αριθμού του επιθέτου καλός-ή-ό, είτε
επίρρημα θετικού βαθμού.
Ένα ανάλογο παράδειγμα μπορεί να δοθεί και από την αγγλική γλώσσα για τη λέξη
“present”, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό με τη σημασία «δώρο», ως ρήμα
με τη σημασία «δίνω σε κάποιον ένα δώρο» ή ως επίθετο με τη σημασία «παρών». Κατά τον
Leech 2005, ένας τρόπος επισημείωσης γραμματικών χαρακτηριστικών είναι ο κάτωθι:
present_NN1 (singular common noun)
present_VVB (base form of a lexical verb)
present_JJ (general adjective)
Η πρώτη επισημείωση δηλώνει ότι η λέξη “ present” είναι ένα ενικού αριθμού κοινό
ουσιαστικό, η δεύτερη δηλώνει ότι πρόκειται για ρήμα και η τρίτη για επίθετο.
Η επισημείωση χαρακτηριστικών που αναφέρθηκε μέχρι εδώ αφορά τη γραμματική
πληροφορία μιας λέξης, μιας λεκτικής μονάδας ενός κειμένου. Εκτός από τη γραμματική
πληροφορία που αναπαρίσταται μέσω της επισημείωσης υπάρχουν και άλλα είδη
10

γλωσσολογικών πληροφοριών που μπορούν να αναπαρασταθούν, επομένως και άλλα είδη
επισημείωσης χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τον Leech 2005.
Ένα είδος είναι η φωνητική επισημείωση (phonetic annotation), που αφορά την
προσθήκη πληροφορίας σχετικά με την προφορά μιας λεκτικής μονάδας σε ένα Σώμα
Κειμένου προφορικού λόγου (Speech Corpora). Η πληροφορία που προστίθεται σε αυτή την
περίπτωση αφορά διάφορα χαρακτηριστικά της προσωδίας2, όπως ο τονισμός, η έμφαση, ο
επιτονισμός ή οι παύσεις.
Η σημασιολογική επισημείωση (semantic annotation) αφορά την προσθήκη πληροφορίας
σχετικά με τη σημασία μιας λέξης. Οι πληροφορίες για το σημασιολογικό περιεχόμενο μιας
λέξης μπορούν να στοχεύσουν και στην αποφυγή παρανοήσεων που προκύπτουν από το
φαινόμενο της αμφισημίας ή τη πολυσημίας. Για παράδειγμα, στα νέα ελληνικά, μερικές από
τις σημασίες που μπορεί να πάρει η λέξη «φύλλο» είναι αυτή του «φύλλου χαρτιού» ή «του
φύλλου του δέντρου». Η σημασιολογική επισημείωση μπορεί να δώσει τις κατάλληλες
πληροφορίες προκειμένου να αποδοθεί η ορθή σημασία της λέξης στο σώμα κειμένου όπου
χρησιμοποιείται, αφού η λέξη «φύλλο» σε κάθε περίπτωση προφέρεται και γράφεται με τον
ίδιο τρόπο.
Η πραγματολογική επισημείωση (pragmatic annotation) αφορά πληροφορίες σχετικά με
το είδος της Γλωσσικής Πράξης (Speech Act), σύμφωνα με τον Leech 2005. Η Γλωσσική
Πράξη, όπως αναπτύχθηκε από τον Searle 1990, αναφέρεται στη χρήση της γλώσσας που
αφορά την επιτέλεση πράξεων, όπως η ερώτηση, η παράκληση, η εντολή, η υπόσχεση, η
συμβουλή και άλλα παρόμοια. Σύμφωνα με τη θεωρία των Γλωσσικών Πράξεων, η γλώσσα
χρησιμοποιείται για να εκφράσει την πρόθεση του ομιλητή όταν εκφωνεί φράσεις. Για
παράδειγμα, στην ελληνική γλώσσα έχουν γίνει μελέτες για την έκφραση «Γεια» ως μια

2

Προσωδία είναι το σύνολο των λειτουργικών ακουστικών παραμέτρων της εκφώνησης. (Τραμπούλης
Θεόφιλος, 2001, στην ιστοσελίδα www.geek-language.gr/greeklang/studies/guide/index.html)
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έκφραση που αποκτά διαφορετικά νοήματα σε διαφορετικά συμφραζόμενα ανάλογα με την
πρόθεση του ομιλητή. Μπορεί να πρόκειται για χαιρετισμό, επίκληση, ερώτηση (‘είναι κανείς
εδώ;’), απάντηση σε επίκληση (π.χ. στο τηλέφωνο)3. Η πραγματολογική επισημείωση
χαρακτηρισμών, επομένως, θα δίνει πληροφορίες που αφορούν τη χρήση μιας λεκτικής
μονάδας ή μιας φράσης σε σχέση με την πρόθεση του ομιλητή και τα συμφραζόμενα.
Άλλο ένα είδος επισημείωσης αφορά τη λεξική επισημείωση (lexical annotation)
σύμφωνα με τον Leech 2005. Η επισημείωση αυτού του είδους σχετίζεται με την προσθήκη
των ορισμών των λημμάτων των λέξεων ενός κειμένου, όπως θα δίνονταν σε ένα λεξικό. Για
παράδειγμα, στη λέξη «είδα» θα δίνεται ο ορισμός του λήμματος «βλέπω».

2.2.3. Παραδείγματα Επεξεργασίας Σώματος Κειμένου
Κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο μπορούμε να εντοπίσουμε πολλά παραδείγματα
επεξεργασίας Σωμάτων Κειμένων και μάλιστα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ένα τέτοιο
παράδειγμα αποτελεί η ιστοσελίδα www.perseus.tufts.edu, όπου ο αναγνώστης έχει
πρόσβαση σε ένα πλήθος γραπτών κειμένων αρχαίων ελλήνων συγγραφέων. Αφού επιλέξει
κάποιο συγγραφέα εμφανίζεται απόσπασμα αρχαίου ελληνικού κειμένου στο οποίο
προσφέρεται η δυνατότητα πατώντας σε οποιαδήποτε λέξη του κειμένου να αναδυθεί ένα
παράθυρο (βλ. Εικόνα 1) στο οποίο να δίνονται πληροφορίες για τη σημασία και τη
γραμματική της λέξης.
Σε αυτήν την εικόνα παρουσιάζεται το παράθυρο που αναδύεται αφού πατήσουμε στο
αρχαίο κείμενο τη λέξη «Ἀθηναῖος». Όπως παρατηρείται, κάτω από την ελληνική λέξη
βρίσκεται η μετάφρασή της στην αγγλική γλώσσα και κάτω από τη μετάφραση δίνεται ο
σύνδεσμος με λεξικό για τον πλήρη ορισμό της. Στον επόμενο δίστηλο πίνακα εμφανίζεται

3

Σημειώσεις μαθήματος «Εργαστήριο Ρητορικής & Λόγου I», Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού,
Πάντειο Πανεπιστήμιο, διδάσκουσα: Μαρία Κακαβούλια.
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αριστερά η ελληνική λέξη του κειμένου και δεξιά η γραμματική αναγνώρισή της.
Παράλληλα, δίνεται και ένα ακόμη εργαλείο αναζήτησης κατά το οποίο δίνεται η αντιστοιχία
ελληνικών – λατινικών χαρακτήρων, προκειμένου να αναζητηθούν αναλυτικά περισσότερες
σημασίες μιας λέξης και περισσότεροι γραμματικοί τύποι.

Ἀθηναῖος

Athenian
(Show lexicon entry in Middle Liddell Autenrieth) (search)
ἀθηναῖος

adj sg masc nom

Word frequency statistics

Εικόνα 1.

Βασισμένο στην επεξεργασία των παραπάνω Σωμάτων Κειμένων είναι το πρόγραμμα
«Diogenes», το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο αναζήτησης δεδομένων αρχαίων κειμένων
Ελληνικών και Λατινικών. Το λογισμικό αυτό προσφέρει μορφολογική και σημασιολογική
ανάλυση λέξεων αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας.

Και αυτό το πρόγραμμα

προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη πατώντας σε οποιαδήποτε λέξη ενός κειμένου να
εμφανίζει πληροφορίες που να αφορούν τη μετάφραση της λέξης στα αγγλικά, τη γραμματική
ανάλυση και τη χρήση της ίδιας λέξης σε άλλα κείμενα (βλ. Εικόνα 2.).
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Εικόνα 2.

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά του τρόπου αξιοποίησης της επισημείωσης
χαρακτηριστικών (annotation) σε Σώματα Κειμένων.

Τα είδη επισημείωσης που

παρουσιάστηκαν από τα παραπάνω παραδείγματα αφορούν τη γραμματική επισημείωση
(POS tagging), τη σημασιολογική επισημείωση (semantic annotation) και τη λεξική
επισημείωση (lexical annotation), αφού οι πληροφορίες που εξάγονται αφορούν την
κατηγοριοποίηση μιας λεκτικής μονάδας του κειμένου σε συγκεκριμένη γραμματική
κατηγορία, τη σημασία της στο συγκεκριμένο κείμενο και τον ορισμό του λήμματός της όπως
θα δινόταν από ένα λεξικό.
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2.2.4. Χρησιμότητα της Επισημείωσης Χαρακτηριστικών
Η χρησιμότητα της επισημείωσης χαρακτηριστικών σε ένα Σώμα Κειμένων είναι
σημαντική. Σύμφωνα με τον Leech 2005, μπορεί να προσφέρει είτε χειροκίνητη (manual) είτε
αυτόματη (automatic) ανάλυση ενός σώματος κειμένου. Ένας στόχος της επισημείωσης είναι
η επαναχρησιμοποίηση της με ποικίλους τρόπους. Στα παραδείγματα που δόθηκαν ανωτέρω,
το πρόγραμμα «Diogenes» στηρίχτηκε στην επεξεργασία των Σωμάτων Κειμένων που έγινε
στα πλαίσια του προγράμματος «Perseus». Η επισημείωση γραμματικών χαρακτηριστικών
ενός Σώματος Κειμένων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός λεξικού.
Όσον αφορά την αυτόματη ανάλυση του Σώματος Κειμένου, σύμφωνα με τον Leech
2005, Σώματα Κειμένων που έχουν χαρακτηρισθεί γραμματικά (POS tagged) μπορούν
αυτόματα να παράγουν λίστες συχνοτήτων με γραμματικές κατηγοριοποιήσεις. Για
παράδειγμα, σε λέξεις που είναι ομόγραφες, όπως η λέξη «καλά», που προαναφέρθηκε, οι
λίστες συχνοτήτων θα λαμβάνουν το ουδέτερο επίθετο πληθυντικού αριθμού «καλά» και το
επίρρημα θετικού βαθμού «καλά» ως ξεχωριστές λέξεις.
Άλλη μία χρησιμότητα της επισημείωσης Σώματος Κειμένου, όπως αναφέρεται από τον
Leech 2005,

είναι η αυτόματη συντακτική ανάλυση (automatic parsing).

Η αυτόματη

συντακτική ανάλυση ενός σώματος κειμένου στηρίζεται στο χαρακτηρισμό των λεκτικών
μονάδων (tagging) και στο γραμματικό χαρακτηρισμό των λεκτικών μονάδων (POS tagging).
Χρησιμοποιώντας ξανά το παράδειγμα με τη λεκτική μονάδα «καλά», αν αυτή χαρακτηρισθεί
συντακτικά ως ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός σε μία άλλη λέξη ή ως επιρρηματικός
προσδιορισμός θα εξαρτάται και από τη γραμματική πληροφορία με την οποία θα έχει
χαρακτηρισθεί η συγκεκριμένη λεκτική μονάδα. Αν έχει χαρακτηρισθεί ως επίθετο τότε θα
λειτουργεί ως προς τη συντακτική της θέση ως ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός. Ενώ
αν έχει χαρακτηρισθεί ως επίρρημα, τότε θα λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός.
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Άλλο ένα παράδειγμα χρησιμότητας της αυτόματης ανάλυσης ενός Σώματος Κειμένου,
που δίνεται από τον Leech 2005, αφορά τη σύνθεση φωνής (speech synthesis). Προκειμένου
για ένα σύστημα σύνθεσης φωνής να «προφέρει» σωστά ομόγραφες λέξεις, θα πρέπει πρώτα
να υπάρχει σε αυτό η πληροφορία για τη γραμματική κατηγορία της λέξης. Το παράδειγμα
που χρησιμοποιεί ο Leech 2005 αφορά την αγγλική γλώσσα. η λέξη “sow” ως ρήμα έχει τη
σημασία «σπέρνω», ενώ ως ουσιαστικό έχει τη σημασία «θηλυκό γουρούνι». Παράλληλα,
προφέρεται διαφορετικά ανάλογα με τη γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκει και τη
σημασία που αποκτά στο κείμενο. Επομένως, το σύστημα παραγωγής φωνής θα πρέπει να
έχει πρώτα την πληροφορία για τη γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκει η λέξη ώστε να
μπορεί να την προφέρει σωστά.

2.2.5. Κριτήρια Επισημείωσης Χαρακτηριστικών

Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η επισημείωση χαρακτηριστικών ποικίλλει
ανάλογα με το στόχο των δημιουργών της. Ωστόσο υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια
που θα πρέπει να ακολουθούνται για να είναι περισσότερο αποτελεσματική. Σύμφωνα με τον
Leech 2005, βασικό κριτήριο των επισημειώσεων είναι ότι θα πρέπει να ξεχωρίζουν από το
Σώμα Κειμένου το οποίο δεν έχει υποστεί την επεξεργασία. Η επισημείωση θα πρέπει να
δίνεται χωριστά από το κείμενο, ώστε αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακέραιο σαν να μην
είχε υποστεί καμία επεξεργασία. Ο λόγος που τηρείται αυτό το κριτήριο είναι επειδή δεν
πρέπει να χάνεται καμία πληροφορία από το αρχικό κείμενο, ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί
να ανατρέξει σε αυτό και να το χειριστεί όπως εκείνος επιθυμεί.
Ακόμη, σύμφωνα με τον Leech 2005, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση του
γλωσσολογικού σχολιασμού. Προκειμένου η επισημείωση να είναι τεκμηριωμένη, οι
δημιουργοί της οφείλουν να δώσουν πληροφορίες στους χρήστες σχετικά με τον τρόπο και τα
μέσα με τα οποία τη σχεδίασαν.
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Παράλληλα, θα πρέπει να δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές επισημείωσης
που ακολουθούνται και με τον τρόπο κωδικοποίησης (encoding) αυτής της επισημείωσης,
ώστε να μη δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για μια αυθαίρετη επεξεργασία κειμένου. Όσον
αφορά τις πρακτικές που ακολουθούνται κατά την επισημείωση, όπως αναφέρει ο Leech
2005,

θα πρέπει

να ακολουθούν τουλάχιστον τις βασικές γλωσσολογικές αρχές. Για

παράδειγμα, στη γραμματική επισημείωση θα πρέπει να θεωρείται «ουσιαστικό» αυτό που
κατά γενική ομολογία θεωρείται «ουσιαστικό» από τους γλωσσολόγους.
Ένα ακόμη κριτήριο που παρουσιάζεται από τον Leech 2005 αφορά σε πρακτικές που
έχουν εφαρμοσθεί στο παρελθόν. Όπως προαναφέρθηκε κάθε επισημείωση ποικίλλει
ανάλογα με τους στόχους των δημιουργών της. Αυτό δε σημαίνει ότι σε μια καινούρια
επεξεργασία ενός Σώματος Κειμένου θα πρέπει να αγνοούνται προηγούμενες πρακτικές.
Είναι ωφέλιμο για τους δημιουργούς καινούριων επισημειώσεων να στηριχτούν σε πρακτικές
που έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά στο παρελθόν τις οποίες μπορούν να τροποποιήσουν
σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους του έργου τους.
Όσον αφορά την κωδικοποίηση της επισημείωσης για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή της θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένα κριτήρια. Η κωδικοποίηση θα
πρέπει να είναι σύντομη, ευδιάκριτη, σαφής και προφανής ως προς αυτό που δηλώνει. Η
συντομία της κωδικοποίησης συντελεί στην οικονομία χώρου του κειμένου που χρειάζεται
για την απόδοσή της και στην οικονομία χρόνου που απαιτείται για την ανάγνωσή της.
Ταυτόχρονα, η κωδικοποίηση οφείλει να διακρίνεται εύκολα από την υπόλοιπη επεξεργασία
του κειμένου και να μην απέχει η μορφή της πολύ από αυτό το οποίο δηλώνει. Το
παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Leech 2005 αφορά την επισημείωση της λεκτικής μονάδας “
Paula”, η οποία είναι η εξής “Paula_NP1”, όπου η κωδικοποίηση NP1 χρησιμοποιείται για να
δηλώσει την κατηγορία «ενικού αριθμού κύριο ουσιαστικό». Η κωδικοποίηση αποτελείται
από τρεις χαρακτήρες: Ν για το ουσιαστικό (noun), Ρ για το κοινό (κύριο όνομα) και 1 για
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τον ενικό αριθμό (singular). Η κωδικοποίηση, επομένως, θα πρέπει να στηρίζεται «λογικά»
στην κατηγορία στην οποία ανήκει και να είναι προφανής η συνάφεια της ονομασίας της με
την ονομασία της κατηγορίας στην οποία αναφέρεται.

2.2.6. Παραδείγματα Επισημείωσης Χαρακτηριστικών

Το είδος της επισημείωσης που αναπτύχθηκε πρώτο είναι η επισημείωση γραμματικών
χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα τη δεκαετία του `60 στο πανεπιστήμιο

Brown

δημιουργήθηκε ένα σύνολο αντιστοιχιών μορφολογικά χαρακτηρισμένων λέξεων σε είδος
μέρους του λόγου καθώς και ένα σύνολο αντιστοιχιών για σημεία στίξης, το οποίο
ονομάζεται

“tag

set”.

Παρακάτω

δίνονται

ορισμένα

παραδείγματα

γραμματικού

χαρακτηρισμού λεκτικών μονάδων που δημιουργήθηκε στο πανεπιστήμιο Brown με την
ονομασία “Brown Corpus Tagset”.
Τα παραδείγματα που ακολουθούν αποτελούν μέρη ενός ενιαίου πίνακα που περιγράφει
το “Brown Corpus Tagset”4. Σε γενικές γραμμές, ο πίνακας αποτελείται από τρεις στήλες. Η
πρώτη στήλη με την ονομασία “Tag” δίνει το χαρακτηρισμό κατηγορίας λεκτικών μονάδων
ή ενός σημείου στίξης, στη δεύτερη στήλη δίνεται η περιγραφή, η σημασία του αντίστοιχου
χαρακτηρισμού και στην τρίτη στήλη παρουσιάζονται παραδείγματα λεκτικών μονάδων που
αφορούν οι χαρακτηρισμοί, όπως βρίσκονται σε ένα Σώμα Κειμένου.
Μέρος αυτού του πίνακα αποτελεί ο κάτωθι Πίνακας 1, όπου παρουσιάζονται
παραδείγματα

που

αφορούν

το

χαρακτηρισμό

ρημάτων.

Οι

πληροφορίες

που

σηματοδοτούνται μέσω των χαρακτηρισμών αφορούν διαφορετικούς τύπους ρημάτων και
είναι σχετικές με το χρόνο (tense), το πρόσωπο (3rd person), τον αριθμό (singular) που
4

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.scs.leeds.ac.uk/ccalas/tagsets/brown.html
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βρίσκεται το ρήμα ή ο ρηματικός τύπος,, αν ο ρηματικός τύπος δηλώνει μετοχή (participle) ή
γερούνδιο (gerund).

Πίνακας 1.
Tag

Description

VBD

verb, past tense

VBG

modernizing improving purchasing Purchasing lacking
verb, present participle or enabling pricing keeping getting picking entering
gerund
voting warning making strengthening setting
neighboring attending participating moving ...

VBG+TO

Examples
said produced took recommended commented urged
found added praised charged listed became announced
brought attended wanted voted defeated received got
stood shot scheduled feared promised made ...

verb, present participle +
gonna
infinitival to
verb, past participle

conducted charged won received studied revised
operated accepted combined experienced recommended
effected granted seen protected adopted retarded
notarized selected composed gotten printed ...

VBN+TO

verb, past participle +
infinitival to

gotta

VBZ

verb, present tense, 3rd
person singular

deserves believes receives takes goes expires says
opposes starts permits expects thinks faces votes
teaches holds calls fears spends collects backs
eliminates sets flies gives seeks reads ...

VBN

Στον Πίνακα 2, δίνονται χαρακτηρισμοί που αφορούν το γραμματικό τύπο των
ουσιαστικών. Σε αυτόν δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό (singular), την πτώση
(genitive), τα σύνθετα με πρόθεση ρήματα (+ preposition), τον αν είναι κοινά ουσιαστικά
(common) ή κύρια ονόματα (proper). Ακόμη, δίνεται πληροφορία

για ουσιαστικά που

συνδέονται με ενωτικό (hyphenated pair) και για ουσιαστικά τα οποία ακολουθούνται από
ρήματα όπως τα βοηθητικά ρήματα (+ verb "to have").
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Πίνακας 2.
Tag
NN

NN$

Description

Examples
failure burden court fire appointment awarding
compensation Mayor interim committee fact effect
noun, singular, common
airport management surveillance jail doctor intern
extern night weekend duty legislation Tax Office ...
season's world's player's night's chapter's golf's
noun, singular, common, football's baseball's club's U.'s coach's bride's
genitive
bridegroom's board's county's firm's company's
superintendent's mob's Navy's ...

water's camera's sky's kid's Pa's heat's throat's father's
noun, singular, common
money's undersecretary's granite's level's wife's fat's
NN+BEZ + verb "to be", present
Knife's fire's name's hell's leg's sun's roulette's cane's
tense, 3rd person singular
guy's kind's baseball's ...
noun, singular, common
Pa'd
NN+HVD + verb "to have", past
tense
noun, singular, common
NN+HVZ + verb "to have", present guy's Knife's boat's summer's rain's company's
tense, 3rd person singular
NN+IN

noun, singular, common
buncha
+ preposition

NN+MD

noun, singular, common
cowhand'd sun'll
+ modal auxillary

NN+NN

noun, singular, common,
stomach-belly
hyphenated pair

NNS

noun, plural, common

irregularities presentments thanks reports voters laws
legislators years areas adjustments chambers $100
bonds courts sales details raises sessions members
congressmen votes polls calls ...

NNS$

noun, plural, common,
genitive

taxpayers' children's members' States' women's cutters'
motorists' steelmakers' hours' Nations' lawyers'
prisoners' architects' tourists' Employers' secretaries'
Rogues' ...

NNS+MD

noun, plural, common +
modal auxillary

duds'd oystchers'll

NP

noun, singular, proper

Fulton Atlanta September-October Durwood Pye Ivan
Allen Jr. Jan. Alpharetta Grady William B. Hartsfield
Pearl Williams Aug. Berry J. M. Cheshire Griffin
Opelika Ala. E. Pelham Snodgrass ...

NP$

noun, singular, proper,
genitive

Green's Landis' Smith's Carreon's Allison's Boston's
Spahn's Willie's Mickey's Milwaukee's Mays'
Howsam's Mantle's Shaw's Wagner's Rickey's Shea's
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Palmer's Arnold's Broglio's ...
W.'s Ike's Mack's Jack's Kate's Katharine's Black's
noun, singular, proper +
Arthur's Seaton's Buckhorn's Breed's Penny's Rob's
NP+BEZ verb "to be", present
Kitty's Blackwell's Myra's Wally's Lucille's
tense, 3rd person singular
Springfield's Arlene's
noun, singular, proper +
Bill's Guardino's Celie's Skolman's Crosson's Tim's
NP+HVZ verb "to have", present
Wally's
tense, 3rd person singular
NP+MD

NPS

NPS$

noun, singular, proper +
modal auxillary

Gyp'll John'll

noun, plural, proper

Chases Aderholds Chapelles Armisteads Lockies
Carbones French Marskmen Toppers Franciscans
Romans Cadillacs Masons Blacks Catholics British
Dixiecrats Mississippians Congresses ...

noun, plural, proper,
genitive

Republicans' Orioles' Birds' Yanks' Redbirds' Bucs'
Yankees' Stevenses' Geraghtys' Burkes' Wackers'
Achaeans' Dresbachs' Russians' Democrats' Gershwins'
Adventists' Negroes' Catholics' ...

Ένα ακόμη παράδειγμα που ακολουθεί αφορά το σημασιολογικό χαρακτηρισμό
(semantic tags) λεκτικών μονάδων. Το σύστημα USAS, όπως παρουσιάζεται από τους
Archer, Wilson & Rayson 2002, στηρίζεται στη διάκριση διαφορετικών σημασιολογικών
πεδίων (semantic fields). Οι λεκτικές μονάδες συνδέονται μέσω της σημασίας τους με έννοιες
που έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Σε αυτό το σύστημα οι σημασιολογικοί χαρακτηρισμοί
αποτελούνται από ένα κεφαλαίο γράμμα που δηλώνει το γενικό σημασιολογικό πεδίο και ένα
ψηφίο που δηλώνει μια υποκατηγορία του πεδίου. Ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 3), όπως
δίνεται από τους Archer et al. 2002, παρουσιάζει τα 21 βασικά σημασιολογικά πεδία, στα
οποία διακρίνεται η αρχική κατηγοριοποίηση.
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Πίνακας 3.
A
general and abstract
terms
F
food and farming

B
the body and the
individual
G
government and
public

K
entertainment, sports
and games
O
substances,
materials, objects
and equipment
T
Time

L
life and living things
P
education

W
world and
environment

C
arts and crafts

E
emotion

H
architecture, housing
and the home

I
money and
commerce in
industry
N
numbers and
measurement
S
social actions, states
and processes

M
movement, location,
travel and transport
Q
language and
communication
X
psychological
actions, states and
processes

Y
science and
technology

Z
names and grammar

Οι σημασιολογικές κατηγορίες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3,

χωρίζονται σε

υποκατηγορίες με το σημασιολογικό χαρακτηρισμό που περιγράφηκε. Για παράδειγμα, στην
κατηγορία Ε (Συναισθηματικές Ενέργειες, Καταστάσεις & Διεργασίες) υπάρχουν οι εξής
υποκατηγορίες: Ε1. Γενικά Ε2 Το να αρέσει κάτι σε κάποιον Ε3 Ήρεμος/Βίαιος/Θυμωμένος
–

Ε4

Χαρούμενος/λυπημένος

Ε4.1

Χαρούμενος/λυπημένος:

Χαρούμενος

Ε4.2

Χαρούμενος/λυπημένος: λυπημένος –Ε5 Φόβος/γενναιότητα/σοκ Ε6 Ανησυχία, ενδιαφέρον,
εμπιστοσύνη.
Στον ακόλουθο Πίνακα 4, φαίνονται όλες οι σημασιολογικές κατηγορίες με τις
υποκατηγορίες και τους σημασιολογικούς χαρακτηρισμούς τους.
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Πίνακας 4. USAS Semantic Tagset
A GENERAL & ABSTRACT TERMS
A1 General
A1.1.1 General actions, making etc.
A1.1.2 Damaging and destroying
A1.2 Suitability
A1.3 Caution
A1.4 Chance, luck
A1.5 Use
A1.5.1 Using
A1.5.2 Usefulness
A1.6 Physical/mental
A1.7 Constraint
A1.8 Inclusion/Exclusion
A1.9 Avoiding
A2 Affect
A2.1 Affect: Modify, change
A2.2 Affect: Cause/Connected
A3 Being
A4 Classification
A4.1 Generally kinds, groups, examples
A4.2 Particular/general; detail
A5 Evaluation
A5.1 Evaluation: Good/bad
A5.2 Evaluation: True/false
A5.3 Evaluation: Accuracy
A5.4 Evaluation: Authenticity
A6 Comparing
A6.1 Comparing: Similar/different
A6.2 Comparing: Usual/unusual
A6.3 Comparing: Variety
A7 Definite (+ modals)
A8 Seem
A9 Getting and giving; possession
A10 Open/closed; Hiding/Hidden;
Finding; Showing
A11 Importance
A11.1 Importance: Important
A11.2 Importance: Noticeability
A12 Easy/difficult
A13 Degree
A13.1 Degree: Non-specific
A13.2 Degree: Maximizers
A13.3 Degree: Boosters
A13.4 Degree: Approximators
A13.5 Degree: Compromisers
A13.6 Degree: Diminishers
A13.7 Degree: Minimizers
A14 Exclusivizers/particularizers
A15 Safety/Danger
B THE BODY & THE INDIVIDUAL
B1 Anatomy and physiology
B2 Health and disease
B3 Medicines and medical treatment
B4 Cleaning and personal care
B5 Clothes and personal belongings
C ARTS & CRAFTS
C1 Arts and crafts
E EMOTIONAL ACTIONS, STATES & PROCESSES
E1 General
E2 Liking
E3 Calm/Violent/Angry
E4 Happy/sad
E4.1 Happy/sad: Happy
E4.2 Happy/sad: Contentment
E5 Fear/bravery/shock
E6 Worry, concern, confident
F FOOD & FARMING
F1 Food
F2 Drinks
F3 Cigarettes and drugs
F4 Farming & Horticulture
G GOVT. & THE PUBLIC DOMAIN
G1 Government, Politics & elections
G1.1 Government etc.
G1.2 Politics
G2 Crime, law and order
G2.1 Crime, law and order: Law & order
G2.2 General ethics
G3 Warfare, defence and the army; Weapons
H ARCHITECTURE, BUILDINGS, HOUSES & THE HOME
H1 Architecture, kinds of houses & buildings
H2 Parts of buildings
H3 Areas around or near houses
H4 Residence
H5 Furniture and household fittings

I MONEY & COMMERCE
I1 Money generally
I1.1 Money: Affluence
I1.2 Money: Debts
I1.3 Money: Price
I2 Business
I2.1 Business: Generally
I2.2 Business: Selling
I3 Work and employment
I3.1 Work and employment: Generally
I3.2 Work and employment: Professionalism
I4 Industry
K ENTERTAINMENT, SPORTS & GAMES
K1 Entertainment generally
K2 Music and related activities
K3 Recorded sound etc.
K4 Drama, the theatre & show business
K5 Sports and games generally
K5.1 Sports
K5.2 Games
K6 Children’s games and toys
L LIFE & LIVING THINGS
L1 Life and living things
L2 Living creatures generally
L3 Plants
M MOVEMENT, LOCATION, TRAVEL & TRANSPORT
M1 Moving, coming and going
M2 Putting, taking, pulling, pushing, transporting &c.
M3 Movement/transportation: land
M4 Movement/transportation: water
M5 Movement/transportation: air
M6 Location and direction
M7 Places
M8 Remaining/stationary
N NUMBERS & MEASUREMENT
N1 Numbers
N2 Mathematics
N3 Measurement
N3.1 Measurement: General
N3.2 Measurement: Size
N3.3 Measurement: Distance
N3.4 Measurement: Volume
N3.5 Measurement: Weight
N3.6 Measurement: Area
N3.7 Measurement: Length & height
N3.8 Measurement: Speed
N4 Linear order
N5 Quantities
N5.1 Entirety; maximum
N5.2 Exceeding; waste
N6 Frequency etc.
O SUBSTANCES, MATERIALS, OBJECTS & EQUIPMENT
O1 Substances and materials generally
O1.1 Substances and materials generally: Solid
O1.2 Substances and materials generally: Liquid
O1.3 Substances and materials generally: Gas
O2 Objects generally
O3 Electricity and electrical equipment
O4 Physical attributes
O4.1 General appearance and physical properties
O4.2 Judgement of appearance (pretty etc.)
O4.3 Colour and colour patterns
O4.4 Shape
O4.5 Texture
O4.6 Temperature
P EDUCATION
P1 Education in general
Q LINGUISTIC ACTIONS, STATES & PROCESSES
Q1 Communication
Q1.1 Communication in general
Q1.2 Paper documents and writing
Q1.3 Telecommunications
Q2 Speech acts
Q2.1 Speech etc: Communicative
Q2.2 Speech acts
Q3 Language, speech and grammar
Q4 The Media
Q4.1 The Media: Books
Q4.2 The Media: Newspapers etc.
Q4.3 The Media: TV, Radio & Cinema
S SOCIAL ACTIONS, STATES & PROCESSES
S1 Social actions, states & processes
S1.1 Social actions, states & processes
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S1.1.1 General
S1.1.2 Reciprocity
S1.1.3 Participation
S1.1.4 Deserve etc.
S1.2 Personality traits
S1.2.1 Approachability and Friendliness
S1.2.2 Avarice
S1.2.3 Egoism
S1.2.4 Politeness
S1.2.5 Toughness; strong/weak
S1.2.6 Sensible
S2 People
S2.1 People: Female
S2.2 People: Male
S3 Relationship
S3.1 Relationship: General
S3.2 Relationship: Intimate/sexual
S4 Kin
S5 Groups and affiliation
S6 Obligation and necessity
S7 Power relationship
S7.1 Power, organizing
S7.2 Respect
S7.3 Competition
S7.4 Permission
S8 Helping/hindering
S9 Religion and the supernatural
T TIME
T1 Time
T1.1 Time: General
T1.1.1 Time: General: Past
T1.1.2 Time: General: Present; simultaneous
T1.1.3 Time: General: Future
T1.2 Time: Momentary
T1.3 Time: Period
T2 Time: Beginning and ending
T3 Time: Old, new and young; age
T4 Time: Early/late
W THE WORLD & OUR ENVIRONMENT
W1 The universe
W2 Light
W3 Geographical terms
W4 Weather
W5 Green issues
X PSYCHOLOGICAL ACTIONS, STATES & PROCESSES
X1 General
X2 Mental actions and processes
X2.1 Thought, belief
X2.2 Knowledge
X2.3 Learn
X2.4 Investigate, examine, test, search
X2.5 Understand
X2.6 Expect
X3 Sensory
X3.1 Sensory: Taste
X3.2 Sensory: Sound
X3.3 Sensory: Touch
X3.4 Sensory: Sight
X3.5 Sensory: Smell
X4 Mental object
X4.1 Mental object: Conceptual object
X4.2 Mental object: Means, method
X5 Attention
X5.1 Attention
X5.2 Interest/boredom/excited/energetic
X6 Deciding
X7 Wanting; planning; choosing
X8 Trying
X9 Ability
X9.1 Ability: Ability, intelligence
X9.2 Ability: Success and failure
Y SCIENCE & TECHNOLOGY
Y1 Science and technology in general
Y2 Information technology and computing
Z NAMES & GRAMMATICAL WORDS
Z0 Unmatched proper noun
Z1 Personal names
Z2 Geographical names
Z3 Other proper names
Z4 Discourse Bin
Z5 Grammatical bin
Z6 Negative
Z7 If
Z8 Pronouns etc.
Z9 Trash can
Z99 Unmatched

2.3

Γενική Περιγραφή του τρόπου Επισημείωσης

Η επισημείωση του Σώματος Κειμένου της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε σε
γραμματολογικό και σημασιολογικό επίπεδο, επομένως, το είδος της επισημείωσης που
αφορά την εργασία είναι η γραμματική και η σημασιολογική επισημείωση.
Μέριμνα της εργασίας της επισημείωσης ήταν να τηρηθούν τα βασικά κριτήρια
επισημείωσης που προαναφέρθηκαν και αναλύθηκαν παραπάνω. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο η
επισημείωση χαρακτηριστικών της παρούσας εργασίας:
1. δίνεται χωριστά από το κείμενο το οποίο υπέστη την επεξεργασία. Αρχικά, δίνεται το
κείμενο το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο επεξεργασίας, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί
να ανατρέξει στο αρχικό κείμενο και να το επεξεργαστεί όπως επιθυμεί. Κατόπιν
αυτού παρατίθεται το κείμενο με το γλωσσολογικό σχολιασμό.
2. τεκμηριώνεται όσο το δυνατόν πληρέστερα. Δίνονται σαφείς πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία σχεδιάστηκε. Η συγκεκριμένη επισημείωση δε
χρησιμοποίησε υπολογιστικά εργαλεία, εφόσον δεν έγινε αυτόματα.
3. ακολουθεί βασικές γλωσσολογικές αρχές. Στη γραμματική επισημείωση, ο
γραμματικός χαρακτηρισμός λεκτικών μονάδων στηρίχτηκε στη γραμματική της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας, όπως διδάσκεται στη δημόσια εκπαίδευση. Η
σημασιολογική επισημείωση στηρίχτηκε στη σημασία των λεκτικών μονάδων όπως
χρησιμοποιούνται στο κείμενο και όπως διδάσκεται η σημασία τους στη δημόσια
εκπαίδευση.
4. στηρίζεται σε προηγούμενες πρακτικές, οι οποίες τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις
ανάγκες και τους στόχους της συγκεκριμένης εργασίας.
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Όσον αφορά την κωδικοποίηση της επισημείωσης, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να
τηρηθούν τα βασικά κριτήρια που προαναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα, η κωδικοποίηση της
παρούσας εργασίας είναι σύντομη και σαφής. Η κωδικοποίηση διακρίνεται εύκολα από την
υπόλοιπη επεξεργασία του κειμένου και δίνονται σαφείς πληροφορίες για τον τρόπο με τον
οποίο πραγματοποιήθηκε και για τη σημασία της. Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια
ώστε η μορφή της να είναι προφανής ως προς αυτό που δηλώνει.

2.3.1 Αιτιολόγηση της κωδικοποίησης της γραμματικής πληροφορίας.

Η ανάλυση των προτάσεων ενός σώματος κειμένου σε επιμέρους λεκτικές μονάδες
(tokenization) και ο τεμαχισμός (segmentation) τους αποτελούν βασικά βήματα για την
υπολογιστική επεξεργασία της φυσικής γλώσσας, σύμφωνα με την Αλεξανδρή 2009. Ως
δεύτερο βήμα κρίνεται απαραίτητη η αναγνώριση των γραμματικών κατηγοριών των
λεκτικών μονάδων ή λεκτικών στοιχείων (tokens) ανάλογα με το είδος του μέρους του λόγου
στο οποίο αντιστοιχεί κάθε λεκτική μονάδα (POS tagging).
Σύμφωνα με όσα έχουν περιγραφεί ως εδώ, η κωδικοποίηση της γραμματικής
πληροφορίας ενώ Σώματος Κειμένου και γενικότερα η γραμματική επισημείωση αποτελούν
τα πρώτα βασικά βήματα για κάθε άλλο είδος επισημείωσης. Η γραμματική κωδικοποίηση
αποδίδει όλες τις γραμματικές πληροφορίες για κάθε λεκτικό στοιχείο που θεωρούνται
απαραίτητες αφενός, για να αποτελέσει ένα Σώμα Κειμένου αντικείμενο υπολογιστικής
επεξεργασίας και αφετέρου για να μπορεί να στηρίξει οποιοδήποτε άλλος είδος πληροφορίας
που αποτελεί στόχο κάθε εργασίας.
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2.3.2 Αιτιολόγηση της κωδικοποίησης της σημασιολογικής
πληροφορίας

Η κωδικοποίηση της σημασιολογικής πληροφορίας πραγματοποιήθηκε προκειμένου να
γίνει ευκολότερη η εξαγωγή σημασιολογικής πληροφορίας από το κείμενο. Η σημασιολογική
κωδικοποίηση αποδίδει ένα πλήθος ιδιοτήτων στις λεκτικές μονάδες, οι οποίες μπορούν να
χρησιμεύσουν στη δημιουργία ενός σημασιολογικού ή λεξικολογικού δικτύου. Τα
Λεξικολογικά και Σημασιολογικά Δίκτυα (“Lexical-Semantic Wordnets” ) μπορούν σε
γενικές γραμμές να περιγραφούν ως είδος λεξικού που περιγράφει τις σημασιολογικές και
άλλων ειδών γλωσσολογικές σχέσεις μεταξύ λέξεων ή εκφράσεων5.
Επιπλέον, η εν λόγω κωδικοποίηση φέρει το πλεονέκτημα του καλύτερου χειρισμού των
γλωσσικών αμφισημιών. Με τον ορισμό των ιδιοτήτων κάθε στοιχείου της πρότασης του
Σώματος Κειμένου, οι σχέσεις των στοιχείων μεταξύ τους θα μπορούν ευκολότερα να
καθοριστούν από σημασιολογικούς κανόνες. Γενικότερα, η κωδικοποίηση σημασιολογικών
πληροφοριών συμβάλλει στην καλύτερη επεξεργασία του σημασιολογικού περιεχομένου των
λεκτικών μονάδων και των προτάσεων του Σώματος Κειμένου από το Σύστημα.

2.3.3 Σύνδεση με τη Σημασιολογία / Πραγματολογία

Όπως αναφέρεται στην Αλεξανδρή (2009), ο εμπλουτισμός γλωσσολογικού σχολιασμού
κειμένων περιλαμβάνει το χειρισμό πληροφοριών Σημασιολογικής και Πραγματολογικής
φύσης.

Κατά

την

υπολογιστική

επεξεργασία

της

Γλώσσας

πραγματοποιείται

μορφοσυντακτική και σημασιολογική ανάλυση. Το σημασιολογικό περιεχόμενο των
εκφράσεων στη φυσική γλώσσα, όπως οι λέξεις, οι προτάσεις και τα κείμενα, μετατρέπεται
5

Αλεξανδρή (2009), σελ. 22-23
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από την Υπολογιστική Σημασιολογία σε αλγορίθμους και προγράμματα, προκειμένου να
«κατανοηθεί» και, κατά συνέπεια, να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας από το Σύστημα.
Με τον καθορισμό των σημασιολογικών χαρακτηριστικών των στοιχείων και των σχέσεων
μεταξύ τους δημιουργείται στον υπολογιστή ένας μικρός κόσμος. Σε αυτό τον κόσμο
υπάρχουν μόνο τα στοιχεία με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις μεταξύ
τους.
Σημαντικό ρόλο στον εμπλουτισμό του γλωσσολογικού σχολιασμού κειμένων παίζει και
η Πραγματολογία, η μελέτη τρόπων χρήσης της γλώσσας για την επίτευξη στόχων.

2.4 Επιδράσεις Θεωριών της Γνωστικής Ψυχολογίας για τις Έννοιες
και τις Κατηγορίες στο χειρισμό Σημασιολογικών Πληροφοριών

Το Σώμα Κειμένου με το οποίο ασχολείται η παρούσα εργασία είναι ένα γραπτό κείμενο
που συγγράφηκε μεταξύ του 431-411 π.Χ.. Ο γλωσσολογικός σχολιασμός των λεκτικών
μονάδων του έχει ως στόχο να αποδώσει όσο το δυνατόν περισσότερες γραμματικές και
σημασιολογικές πληροφορίες. Αφενός, οι γραμματικές πληροφορίες που παρουσιάζονται και
κατηγοριοποιούνται σε αυτήν την εργασία στηρίζονται σε γενικά αποδεκτές γραμματικές
κατηγορίες. Αφετέρου, η εργασία της απόδοσης και της κωδικοποίησης των σημασιολογικών
πληροφοριών είναι πιο σύνθετη, αφού στηρίζεται σε περισσότερες μορφές γνώσης από τη
γνώση των γραμματικών κανόνων, που απαιτούνται για τη γραμματική κωδικοποίηση.
Όπως περιγράφεται από τη Βοσνιάδου (2001), η κατανόηση του γραπτού ή προφορικού
λόγου είναι μια δημιουργική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας ο αναγνώστης /
ομιλητής αποφασίζει ποια είναι η σημασία των προτάσεων που διαβάζει / ακούει
χρησιμοποιώντας τόσο τις γλωσσικές του γνώσεις (γνώσεις συντακτικών – σημασιολογικών –
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φωνολογικών κανόνων) όσο και τη γενική γνώση για τον κόσμο και τις πληροφορίες που
περιέχονται στο εξωγλωσσικό περιβάλλον. Επομένως, η εργασία της απόδοσης και της
κωδικοποίησης σημασιολογικών πληροφοριών στηρίζεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο που
αφορά γλωσσικές γνώσεις, γνώσεις σημασιολογικών και συντακτικών κανόνων και γενικών
γνώσεων για τον κόσμο. Οι γενικές γνώσεις για τον κόσμο αφορούν το σύνολο των
προϋπαρχουσών γνώσεων του αναγνώστη για την εποχή κατά την οποία συγγράφηκε το
κείμενο από το Θουκυδίδη. Αυτές οι προϋπάρχουσες γνώσεις έχουν διαμορφωθεί από ένα
σύνολο παραγόντων, που αφορούν γνώσεις του αρχαίου κόσμου σε σύνθεση με τη γνώση του
σύγχρονου κόσμου.
Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται όλες αυτές οι γνώσεις προκειμένου να επιτευχθεί η
απόδοση σημασιολογικής πληροφορίας αποτελεί ένα σημαντικό μέλημα της παρούσας
εργασίας. Οι σημασιολογικές πληροφορίες που εξάγονται από τις λεκτικές μονάδες του
κειμένου αντιστοιχούν σε έννοιες, οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο οργανωμένες στον
ανθρώπινο νου. Η διερεύνηση θεωριών από το χώρο της Γνωστικής Ψυχολογίας για τη φύση
και την οργάνωση των εννοιών και των κατηγοριών στον ανθρώπινο νου μπορεί να συμβάλει
στον αποτελεσματικότερο χειρισμό των σημασιολογικών πληροφοριών που προκύπτουν από
την επεξεργασία του κειμένου είτε από τον ανθρώπινο νου είτε από ένα σύστημα
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.
Στο σύστημα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας οι λεκτικές μονάδες αντιστοιχούν σε
σύμβολα τα οποία γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με αλγορίθμους και
προγράμματα. Παράλληλα, σύμφωνα με τη γνωστική ψυχολογία ο νους θεωρείται ως ένα
σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών. Η σκέψη και η γνώση θεωρούνται ως υπολογιστικοί
χειρισμοί νοητικών αναπαραστάσεων. Η σκέψη και γενικά η γνωστική διαδικασία, σύμφωνα
με τους ψυχολόγους, βασίζεται στις έννοιες (concepts), οι οποίες οργανώνονται και
αναπαρίστανται με κάποιο τρόπο στο νου. Επομένως, η επεξεργασία πληροφοριών είναι ένα
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κοινό χαρακτηριστικό των υπολογιστικών συστημάτων και του ανθρώπινου νου. Σε κάθε
«σύστημα» οι πληροφορίες οργανώνονται με κάποιον τρόπο και ταξινομούνται σε κατηγορίες
προκειμένου να αποτελέσουν ευκολότερα αντικείμενο χειρισμού.
Στην προσπάθεια να δοθούν οι σημασιολογικές πληροφορίες που αφορούν τη σημασία
των λεκτικών μονάδων του Σώματος Κειμένου με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν αντικείμενο
επεξεργασίας από ένα υπολογιστικό σύστημα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, θα πρέπει να
διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένες οι έννοιες στον ανθρώπινο νου.
Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο της Γνωστικής Ψυχολογίας έχουν οδηγήσει
στη διατύπωση μιας σειρά θεωριών που στοχεύουν στο να περιγράψουν τη φύση των
εννοιών, την οργάνωσή τους και την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες (categories).

2.4.1 Ορισμός Έννοιας και Κατηγορίας

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των βασικών αρχών κάθε θεωρίας από το χώρο
της Γνωστικής Ψυχολογίας θα μπορούσαμε να οριοθετήσουμε το περιεχόμενο της έννοιας,
όπως χρησιμοποιείται από τους ψυχολόγους. Ο όρος έννοια αναφέρεται σε νοητική
αναπαράσταση (mental representation), σύμφωνα με τους Murphy & Medin 1985, Unsworth
& Medin 2010. Το περιεχόμενο της νοητικής αναπαράστασης σχετίζεται με το νόημα της
λέξης στην οποία αναφέρεται η αντίστοιχη έννοια. Σύμφωνα με τoν Lloyd (1992, σελ.500):
«Οι ψυχολόγοι έχουν παραδοσιακά εξισώσει τη γνώση του νοήματος μιας λέξης με τη γνώση (ή
πιθανόν για ακρίβεια, με την κατοχή) της έννοιας που προσδιορίζεται από μια λέξη... Σε αυτή την
προσέγγιση, μία έννοια θεωρείται ότι είναι νοητική αναπαράσταση μιας κατηγορίας.»

Επομένως, ως έννοια μπορεί να θεωρηθεί η νοητική αναπαράσταση μιας κατηγορίας. Για
παράδειγμα, όταν κάποιος γνωρίζει την έννοια ‘ζώο’, τότε κατέχει τη νοητική αναπαράσταση
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της κατηγορίας ‘ζώο’. Ως κατηγορία νοείται μια ομάδα αντικειμένων ή οντοτήτων γενικότερα
που στοιχειοθετούν μια έννοια. Σύμφωνα με θεωρίες, που θα αναλυθούν παρακάτω, η ομάδα
αυτή των οντοτήτων ή αντικειμένων μοιράζεται κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Κατά αυτόν
τον τρόπο, οι έννοιες είναι οργανωμένες σε κατηγορίες. Πολλές φορές οι λέξεις έννοιες ή
κατηγορίες μπορεί να χρησιμοποιούνται ισοδύναμα, καθώς φαίνεται να αλληλεξαρτώνται
στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και οριοθετούνται.

2.4.2 Η Κλασική Θεωρία

Οι πρώτες μελέτες στο χώρο της Γνωστικής Ψυχολογίας με αντικείμενο τη φύση και την
οργάνωση των εννοιών οδήγησαν στην κλασική θεωρία ή θεωρία των καθοριστικών
γνωρισμάτων (defining - attribute view). Σύμφωνα με τους Eysenk & Keane (1995) οι αρχές
αυτής της θεωρίας βασίζονται στην ιδέα του Gottlob Frege (1952) ότι μία έννοια
χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο καθοριστικών γνωρισμάτων (defining-attributes). Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα που δόθηκε από τον ίδιο τον Frege και αναφέρεται στους Eysenk
& Keane (1995) προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα καθοριστικά γνωρίσματα που
αποτελούν μία έννοια είναι το παράδειγμα με την έννοια ‘εργένης’. Για να είναι κάποιος
εργένης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο από καθοριστικά γνωρίσματα, όπως το
να είναι άντρας, να είναι ανύπαντρος και ενήλικας. Επομένως, κάθε άνδρας που
χαρακτηρίζεται ως εργένης θα πρέπει να συγκεντρώνει όλα τα καθοριστικά γνωρίσματα της
έννοιας ‘εργένης’. Το σύνολο των γνωρισμάτων αποτελούν την ένταση (intension) της
έννοιας και το σύνολο των οντοτήτων που αποτελούν μέλη αυτής της έννοιας είναι η έκτασή
της (extension).
Μία από τις βασικές αρχές της κλασικής θεωρίας που απορρέει από τα παραπάνω είναι
ότι προκειμένου κάτι να ανήκει σε μία έννοια θα πρέπει να διαθέτει όλο το σύνολο των
αναγκαίων (necessary) και επαρκών (sufficient) γνωρισμάτων που το προσδιορίζουν.
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Παράλληλα, όταν οι έννοιες οργανώνονται ιεραρχικά, οι έννοιες που βρίσκονται ανώτερα
στην ιεραρχία είναι οι γενικότερες έννοιες που καλύπτουν ένα ευρύτερο σύνολο οντοτήτων
και εμπεριέχουν όλα τα καθοριστικά γνωρίσματα των υποκείμενων εννοιών (Eysenk &
Keane, 1995 ). Για παράδειγμα, η υπερκείμενη κατηγορία ‘πτηνό’ θα εμπεριέχει όλα τα
καθοριστικά γνωρίσματα της υποκείμενης κατηγορίας ‘σπουργίτι’. Άλλες παραδοχές της
κλασικής θεωρίας είναι ότι οι έννοιες έχουν σαφή και καλά καθορισμένα όρια και ότι όλα τα
μέλη των εννοιών είναι εξίσου σημαντικά.
Η κλασική θεωρία δέχθηκε κριτική σε πολλές από τις βασικές αρχές της. Μία από αυτές
τις κριτικές είναι ότι δεν είναι όλα τα μέλη μιας κατηγορίας εξίσου σημαντικά. Σύμφωνα με
έρευνες των Rosch & Mervis (1975), οι άνθρωποι δεν αναφέρουν όλα τα επαρκή και
αναγκαία καθοριστικά γνωρίσματα μιας έννοιας, αλλά τείνουν να αναφέρουν γνωρίσματα μη
αναγκαία. Επιπλέον, έρευνες (Rosch, 1973) έχουν δείξει ότι ορισμένα μέλη μιας κατηγορίας
είναι πιο τυπικά (typical) ή αντιπροσωπευτικά από άλλα. Για παράδειγμα, όταν ζητείται από
υποκείμενα μιας έρευνας να αναφέρουν ένα πτηνό, εκείνα τείνουν να αναφέρουν συχνότερα
το καναρίνι παρά τη στρουθοκάμηλο. Το καναρίνι θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικό μέλος της
κατηγορίας ‘πτηνό’ από τη στρουθοκάμηλο.
Επιπλέον, οι κατηγορίες δεν έχουν σαφή όρια. Ένα σημαντικό πρόβλημα της κλασικής
θεωρίας, σύμφωνα με τους Eysenk & Kean (1995), είναι ότι τα καθοριστικά γνωρίσματα δεν
μπορούν να προσδιοριστούν ακριβώς. Ορισμένες έννοιες, όπως η έννοια παιχνίδι, δεν
μπορούν να έχουν καθοριστικά γνωρίσματα. Το συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε
από τον Wittgenstein (1958) προκειμένου να κάνει φανερό ότι η έννοια ΄παιχνίδι΄ καλύπτει
ένα ευρύτερο σύνολο που αποτελείται από διάφορα είδη παιχνιδιών. Τα μέλη αυτής της
έννοιας δεν μπορούν να μοιράζονται τα ίδια καθοριστικά γνωρίσματα.
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2.4.3 Η Θεωρία των Προτύπων
Η κριτική στην κλασική θεωρία οδήγησε στη διατύπωση της θεωρίας των προτύπων
(prototype theory), κατά την οποία απορρίπτεται η θέση των επαρκών και αναγκαίων
καθοριστικών γνωρισμάτων που αποτελούν μια έννοια και υποστηρίζεται η ύπαρξη
προτύπων (prototypes) ως συνόλου χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (characteristic attributes)
μιας έννοιας (Eysenk & Kean 1995).
Οι έρευνες των Rosch (1973) και Rosch & Mervis (1975) που αναφέρθηκαν παραπάνω
στην κριτική της κλασικής θεωρίας κατέδειξαν ότι οι έννοιες οργανώνονται γύρω από
συγκεκριμένα πρότυπα ή από το καλύτερο υπόδειγμα (exemplar) μιας έννοιας (Rosch, 1978).
Μία βασική αρχή της θεωρίας των προτύπων, σύμφωνα με τους Eysenk & Kean (1995) είναι
ότι ένα αντικείμενο αναγνωρίζεται ως μέλος μιας έννοιας βάσει της ομοιότητάς των
γνωρισμάτων του με τα γνωρίσματα του προτύπου αυτής της έννοιας. Για παράδειγμα, εάν το
καναρίνι είναι πρότυπο της κατηγορίας ‘πτηνό’, τότε ένα άλλο αντικείμενο μπορεί να
θεωρηθεί ως μέλος της κατηγορίας ‘πτηνό’, εάν διαθέτει κοινά γνωρίσματα με το πρότυπο
της κατηγορίας.
Ωστόσο και η θεωρία των προτύπων έχει δεχθεί κριτική. Σύμφωνα με τους Eysenk &
Kean (1995), δεν είναι δυνατό να δομούνται όλες οι έννοιες γύρω από πρότυπα. Η θεωρία
των προτύπων δεν λαμβάνει υπόψη της ότι οι άνθρωποι μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα
για το νόημα νέων όρων ακόμα και αν έχουν εκτεθεί μία μόνο φορά σε ένα μόνο υπόδειγμα
μιας έννοιας.
Επιπλέον, πειράματα έχουν δείξει ότι το πλαίσιο στο οποίο είναι τοποθετημένη μια
έννοια ή κατηγορία ή ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιείται καθορίζει το αντικείμενο το
οποίο αναγνωρίζεται ως πρότυπο. Για παράδειγμα, η αγελάδα και η κατσίκα είναι πιο τυπικά
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από το άλογο και το μουλάρι στην κατηγορία ζώο στο πλαίσιο του αρμέγματος, αλλά δεν
είναι στο πλαίσιο της ιππασίας (Barsalou, 1989).
Ακόμη, το πρότυπο καθορίζεται από το πολιτισμικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, στην
κατηγορία ‘πτηνό’ οι Αμερικανοί θεωρούν ως πιο τυπικό παράδειγμα τον κοκκινολαίμη, ενώ
οι Κινέζοι τον κύκνο (Barsalou, 1989).
Εν τέλει, η θεωρία των προτύπων προσκρούει στον ύφαλο της ομοιότητας.
Συγκεκριμένα, μελέτες έχουν δείξει ότι η ομοιότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί το μόνο
συνδετικό στοιχείο των μελών μιας κατηγορίας. Ένα παράδειγμα από το χώρο της γνωστικής
ψυχολογίας είναι των Murphy & Medin (1985) με τις βιβλικές κατηγορίες καθαρών και μη
καθαρών ζώων. Στα καθαρά ζώα ανήκουν τα ψάρια και οι ακρίδες, ενώ στα ακάθαρτα
ανήκουν οι καμήλες, οι στρουθοκάμηλοι, οι κροκόδειλοι και άλλα ζώα. Όλα αυτά ανήκουν
στην ευρύτερη κατηγορία των ζώων, αλλά ποιες είναι οι ομοιότητες βάσει των οποίων
διακρίνονται σε κατηγορίες είναι δύσκολο να ορισθεί. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με πολλές
κατηγορίες αντικειμένων.

2.4.4 Η Θεωρία των Παραδειγμάτων
Μία προσπάθεια ώστε να αντιμετωπιστούν κάποια από τα προβλήματα που
δημιουργούνται με τη θεωρία των προτύπων αποτελεί η θεωρία των παραδειγμάτων
(exemplar – based view). Σύμφωνα με τους Eysenk & Keane (1995) η θεωρία των
παραδειγμάτων απορρίπτει την οργάνωση των εννοιών γύρω από συγκεκριμένα πρότυπα και
προτείνει ότι οι έννοιες αποτελούνται από συγκεκριμένα παραδείγματα μιας κατηγορίας που
δημιουργούνται ανάλογα με την κατάσταση και το πλαίσιο στο οποίο δημιουργούνται. Σε
αντίθεση με τη θεωρία των προτύπων, κατά τη θεωρία των παραδειγμάτων δεν υπάρχει μια
αφηρημένη περιγραφή ενός πτηνού το οποίο λειτουργεί ως κεντρικό πρότυπο, αλλά υπάρχει
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στη μνήμη κάθε ανθρώπου ένα σύνολο χιλιάδων συγκεκριμένων παραδειγμάτων πτηνών που
έχει συναντήσει στο παρελθόν και όταν καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα όπως ‘είναι
ένα καναρίνι πτηνό’ τότε μπορεί να απαντήσει πιο γρήγορα θετικά παρά αν ρωτηθεί αν ‘είναι
μια στρουθοκάμηλος πτηνό’ γιατί μπορεί να ανασύρει από τη μνήμη του περισσότερα
παραδείγματα αυτής της κατηγορίας που αφορούν το καναρίνι.
Κατά τον Medin (1989, σελ. 1472)
«κατά τη μάθηση οι άνθρωποι αποθηκεύουν παραδείγματα αλλά τα νέα παραδείγματα
κατηγοριοποιούνται ‘υπολογίζοντας’ πρότυπα και προσδιορίζοντας την ομοιότητα του καινούριου
παραδείγματος με τα πρόσφατα δομημένα πρότυπα.»

Κατά αυτόν τον τρόπο η κατηγοριοποίηση πραγματοποιείται μέσω ανάσυρσης
συγκεκριμένων παραδειγμάτων από τη μνήμη σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ή κατάσταση.
Με τη θεωρία των παραδειγμάτων μπορούν να εξηγηθεί καλύτερα το ευμετάβλητο
(instability) των κατηγοριών, υπό την έννοια ότι τα αντικείμενα που θεωρούνται περισσότερο
τυπικά από άλλα, ο βαθμός τυπικότητάς τους αλλάζει από πληθυσμό σε πληθυσμό (Eysenk
& Keane,1995).

Ευρήματα ερευνών που προαναφέρθηκαν όπως του Barsalou (1989)

μπορούν να εξηγηθούν καλύτερα με τη θεωρία των παραδειγμάτων. Συγκεκριμένα, το ότι
στην κατηγορία ‘πτηνό’ οι Αμερικανοί θεωρούν ως πιο τυπικό παράδειγμα τον κοκκινολαίμη,
ενώ οι Κινέζοι τον κύκνο, σύμφωνα με τη θεωρία των παραδειγμάτων, αυτό συμβαίνει επειδή
οι Αμερικανοί διαθέτουν στη μνήμη τους περισσότερα παραδείγματα κοκκινολαίμηδων, ενώ
οι Κινέζοι περισσότερα παραδείγματα κύκνων.
Η κριτική που έχει ασκηθεί στη θεωρία των παραδειγμάτων είναι παρόμοια με την
κριτική στη θεωρία προτύπων. Οι ίδιες δυσκολίες, ως προς το θέμα της ομοιότητας,
συναντώνται και στις δύο θεωρίες. Παράλληλα και οι δύο θεωρίες δε φαίνεται να εξηγούν
πώς οι άνθρωποι απαντούν ερωτήσεις σχετικά με την αλήθεια προτάσεων που αφορούν
σχέσεις μεταξύ υπερκείμενων κατηγοριών, για παράδειγμα «Όλα τα πτηνά είναι πλάσματα».
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Τέτοιου είδους προτάσεις βασίζονται σε γενικές γνώσεις και όχι σε συγκεκριμένα
παραδείγματα ή πρότυπα. (Eysenck & Keane 1995).

2.4.5 Οι Θεωρίες που βασίζονται στην ομοιότητα
Σύμφωνα με τους Merphy & Medin (1985) όλες οι παραπάνω θεωρίες, η κλασική
θεωρία, η θεωρία των προτύπων και η θεωρία των παραδειγμάτων,

είναι θεωρίες που

στηρίζονται στην ομοιότητα.
«Αν και διαφέρουν σε πολλές πλευρές, αυτές οι θεωρίες έχουν ως κοινό το χαρακτηριστικό ότι
μεταχειρίζονται τις έννοιες ως συλλογή χαρακτηριστικών.» (Merphy & Medin, 1985, σελ. 297)

Η κλασική θεωρία στηρίζεται στην ύπαρξη κοινών επαρκών και αναγκαίων
καθοριστικών γνωρισμάτων μεταξύ των μελών μιας κατηγορίας. Τα μέλη μιας κατηγορίας ή
μιας έννοιας αναγνωρίζονται ως τέτοια βάσει της ομοιότητάς τους. Η θεωρία των προτύπων
στηρίζεται και αυτή στην ομοιότητα υπό την έννοια ότι προκειμένου να αναγνωριστεί ένα
αντικείμενο ως μέλος μιας κατηγορίας ή μιας έννοιας μοιράζεται κοινά γνωρίσματα με το
πρότυπο της κατηγορίας. Με τον ίδιο τρόπο, στη θεωρία των παραδειγμάτων, τα μέλη μιας
κατηγορίας ή μιας έννοιας μοιράζονται κοινά γνωρίσματα με τα παραδείγματα που
ανασύρονται από τη μνήμη από προηγούμενες εμπειρίες. Για τους παραπάνω λόγους, οι
Merphy & Medin (1985) κατατάσσουν τις προηγούμενες θεωρίες σε μία κατηγορία που την
ονομάζουν «προσεγγίσεις εννοιών βασισμένες στην ομοιότητα» (similarity-based approaches
to concepts).
Όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις δεδομένου ότι στηρίζονται στην ομοιότητα κρίνονται
από τους Merphy & Medin (1985) ως ανεπαρκείς (insufficient). Υπάρχουν τρεις βασικοί
λόγοι που η ομοιότητα δεν μπορεί να κριθεί ως συνδετικό στοιχείο των μελών μιας
κατηγορίας ή μιας έννοιας. Συγκεκριμένα, το ότι τα μέλη μιας κατηγορίας είναι όμοια μεταξύ
35

τους δεν εξηγεί γιατί είναι όμοια. Η ομοιότητα των μελών μιας κατηγορίας έρχεται ως
διαπίστωση και αναγνώριση εκ των υστέρων. Δεν αποτελεί εξηγητική αρχή ικανή ώστε να
μπορεί ερμηνεύσει την ένταξή τους σε μια κατηγορία ή μια έννοια.
Επιπλέον, οι Merphy & Medin (1985) θεωρούν ότι η ομοιότητα είναι μη επαρκής ως
βάση των προηγούμενων προσεγγίσεων για ένα ακόμη λόγο. Δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο
σύμφωνα με το οποίο να κρίνεται κάθε φορά ποιες ομοιότητες είναι εκείνες που είναι
σημαντικές για την ένταξη ενός αντικειμένου σε μια κατηγορία. Το παράδειγμα που φέρνουν
οι ίδιοι είναι τα κοινά γνωρίσματα που έχουν τα δαμάσκηνα με τις μηχανές γκαζόν. Οι
ομοιότητες μεταξύ αυτών μπορούν να είναι άπειρες. Για παράδειγμα, και τα δύο ζυγίζουν
κάτω από 10.000 κιλά, δεν υπήρχαν πριν από 10.000.000 χρόνια, δεν ακούνε, μπορούν να
πέσουν, λαμβάνουν κάποιο χώρο και άλλα παρόμοια. Το ότι μοιράζονται αυτά τα
γνωρίσματα μπορεί να θεωρηθεί ως κριτήριο ώστε να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία; Ποια
είναι εκείνα τα γνωρίσματα που θα πρέπει να επιλέγονται ώστε να μπορούν να ενταχθούν δύο
οντότητες ή δύο αντικείμενα στην ίδια κατηγορία; Οι προηγούμενες προσεγγίσεις που
στηρίζονται στην αρχή της ομοιότητας δεν μπορούν να δώσουν εξηγήσεις σε αυτά τα
ερωτήματα.
Παράλληλα, οι ομοιότητες μεταξύ οντοτήτων ή αντικειμένων στα παραδείγματα που
έχουν προαναφερθεί προκύπτουν κυρίως από το αντιληπτικό μας σύστημα. Οι ομοιότητες
μεταξύ των ζώων που έχουν περιγραφεί ή των αντικειμένων γίνονται αντιληπτές μέσω των
αισθήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα

με τους Merphy &

Medin (1985) υπάρχουν

κατηγοριοποιήσεις (categorizations) που δεν στηρίζονται σε αντιληπτική ομοιότητα
(perceptual similarity), για παράδειγμα η κατηγοριοποίηση των φαλαινών ως θηλαστικά. Οι
προηγούμενες προσεγγίσεις δεν έχουν αναπτύξει αυτού του είδους κατηγοριοποιήσεις που
εξαρτώνται από ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο, από θεωρητικές γνώσεις παρά από τις
αντιληπτικές εμπειρίες.
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2.4.6 Η Θεωρία που βασίζεται στην εξήγηση

Η κριτική στις προσεγγίσεις των εννοιών που βασίζονται στην ομοιότητα οδήγησε τους
Merphy &

Medin (1985) σε μία προσέγγιση που βασίζεται στη θεωρία (theory-based

approach) και είναι γνωστή επίσης ως θεωρία της θεωρίας (theory of theory) ή θεωρία
βασισμένη σε εξήγηση (explanation-based view of concepts), σύμφωνα με τους Eysenk &
Keane (1995).

Καταρχάς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο όρος ‘θεωρία’, όπως

χρησιμοποιείται από τους υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης δεν αναφέρεται σε ένα
σύνολο ολοκληρωμένων και οργανωμένων επιστημονικών εξηγήσεων για τα φαινόμενα και
τις καταστάσεις του κόσμου, αλλά σε ένα σύνολο νοητικών εξηγήσεων που βασίζονται σε
προϋπάρχουσες γνώσεις των ανθρώπων και αποτελούν τη θεωρία των ανθρώπων για τον
κόσμο, κατά τους Merphy &

Medin (1985). Για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη το

παράδειγμα με την κατηγορία ‘πτηνό ’που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενες θεωρίες, η
θεωρία της θεωρίας δε δέχεται ότι είναι μόνο η αρχή της ομοιότητας των χαρακτηριστικών
γνωρισμάτων που συνδέει τα μέλη της κατηγορίας μεταξύ τους και τα εντάσσει σε αυτή. Η
αρχή της ομοιότητας είναι σημαντική για τη συνάφεια των εννοιών αλλά δεν είναι επαρκής.
Για να εντάξουμε κάποια αντικείμενα στην κατηγορία ‘πτηνό’ θα πρέπει να στηριχτούμε σε
μια θεωρία η οποία να εξηγεί ότι στην κατηγορία αυτή συνυπάρχουν τα χαρακτηριστικά, που
έχουν προαναφερθεί, όπως το να έχει φτερά, να έχει πούπουλα ή να έχει ελαφριά κόκκαλα
(Eysenk & Keane 1995).

Ακόμη, η κατηγοριοποίηση ενός αντικειμένου ως

‘πτηνό’

καθορίζεται από τη σχέση της έννοιας με άλλες έννοιες που εξαρτώνται από το ίδιο
εννοιολογικό πλέγμα (Merphy & Medin, 1985). Για παράδειγμα, η κατηγοριοποίηση ενός
αντικειμένου στην έννοια ‘πτηνό’ καθορίζεται από τη σχέση της έννοιας αυτής με άλλες
σχετικές έννοιες, όπως οι έννοιες ‘ερπετό’, ‘ψάρι’ ή ‘έντομο’.
Σύμφωνα με τη Βοσνιάδου (2001, σελ. 207),
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«Η άποψη ότι η κατηγοριοποίηση καθορίζεται από την προϋπάρχουσα θεωρία στην οποία
ανήκουν οι σχετικές έννοιες είναι μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή της άποψης ότι η γνωστική
διαδικασία αρχίζει με τη διαμόρφωση απλών, μεμονωμένων εννοιών οι οποίες στη συνέχεια
συνδέονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν πιο σύνθετες εννοιολογικές δομές.»

Μια βασική διαφορά των προηγούμενων θεωριών με τη θεωρία της θεωρίας είναι η
αφετηρία τους. Ενώ οι προηγούμενες θεωρίες ξεκινούσαν από την ύπαρξη χαρακτηριστικών
γνωρισμάτων προς τη δημιουργία εννοιών, οι οποίες εν συνεχεία συνδέονται μεταξύ τους σε
ένα εννοιολογικό πλέγμα, η θεωρία της θεωρίας υποστηρίζει ότι η γνωστική διαδικασία
ξεκινά από ένα σύνθετο εννοιολογικό πλέγμα, των οποίων οι έννοιες αλληλεξαρτώνται και η
απόδοση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων σε μια έννοια ή κατηγορία επηρεάζεται από την
προϋπάρχουσα γνώση κάθε υποκειμένου για αυτό το εννοιολογικό πλέγμα.
Επιστρέφοντας στο παράδειγμα με την κατηγορία ‘πτηνό’, οι Merphy & Medin (1985)
υποστηρίζουν ότι τα υποκείμενα όταν εντάσσουν ένα αντικείμενο σε μια κατηγορία δεν
απαριθμούν απλώς όλα τα γνωρίσματα που συνθέτουν την κατηγορία ‘πτηνό’, αλλά
αναφέρονται σε αυτά τα γνωρίσματα που θεωρούνται πιο προφανή και πιο σχετικά με αυτή
την κατηγορία βασισμένοι στην προϋπάρχουσα γνώση τους. Το παράδειγμα που δίνουν οι
ίδιοι αναφέρεται στο γνώρισμα ‘εύφλεκτο’, το οποίο μπορεί να αποδοθεί σε πολλά
αντικείμενα, όπως στο ξύλο, τα χρήματα, το πλαστικό ή ακόμα και στα ζώα. Όμως, όταν
δίνονται ξεχωριστά τα παραπάνω αντικείμενα πιο συχνά θα αποδοθεί το γνώρισμα
‘εύφλεκτο’ στο ξύλο, ενώ σπάνια θα αποδοθεί το ίδιο γνώρισμα στα υπόλοιπα αντικείμενα. Ο
λόγος που συμβαίνει αυτό, σύμφωνα με τους Merphy & Medin (1985) είναι επειδή τα
παραπάνω αντικείμενα βρίσκονται σε διαφορετικό εννοιολογικό πλέγμα, σε διαφορετική
‘θεωρία’. Ένα σημαντικός ρόλος του ξύλου στις ανθρώπινες δραστηριότητες σχετίζεται με
την ιδιότητα του ως ‘εύφλεκτο’. Αντιθέτως, η έννοια ‘χρήμα’ βρίσκεται σε ένα εννοιολογικό
πλέγμα, σε μια θεωρία που έχουν οι άνθρωποι, η οποία σχετίζεται με την οικονομία και την
κοινωνία. Σε αυτή τη θεωρία, το γνώρισμα του ‘εύφλεκτου’ δεν παίζει κάποιο ρόλο.
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Επομένως, σύμφωνα με τη θεωρία της θεωρίας, όταν τα υποκείμενα αναφέρονται στα
γνωρίσματα μιας έννοιας δεν απαριθμούν απλώς όλα τα γνωρίσματα που γνωρίζουν σχετικά
με αυτή την έννοια ή κατηγορία, αλλά αναφέρονται στα πιο προφανή χαρακτηριστικά που
παίζουν σημαντικό ρόλο στις θεωρίες που έχουν οργανώσει γύρω από τις έννοιες και οι
οποίες στηρίζονται σε προϋπάρχουσα γνώση.

2.5 Σύνδεση Σημασιολογικών πληροφοριών με τις θεωρίες της
Γνωστικής Ψυχολογίας
Η παράθεση των θεωριών από το χώρο της Γνωστικής Ψυχολογίας που αφορούν τη φύση
και την οργάνωση των εννοιών και των κατηγοριών έχει σημαντικό ρόλο στην παρούσα
εργασία. Εν πρώτοις, οι παραπάνω θεωρίες παρέχουν ένα θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα
μπορούσε να στηριχθεί η προσπάθεια εμπλουτισμού γλωσσολογικού σχολιασμού του
αρχαίου ελληνικού κειμένου, που ακολουθεί. Οι προαναφερθείσες θεωρίες επιχειρούν να
εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι έννοιες στον ανθρώπινο νου
στηριζόμενες σε πειράματα που αφορούν την απόδοση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων σε
λέξεις που έχουν συγκεκριμένη σημασία. Η σημασία των λέξεων αντιστοιχεί σε μία έννοια, η
οποία αναπαρίσταται με κάποιον τρόπο στον ανθρώπινο νου, συμβολίζει κάτι και γίνεται
αντικείμενο επεξεργασίας.
Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιείται η επισημείωση χαρακτηριστικών σε λεκτικές
μονάδες ενός Σώματος Κειμένου. Κατά τη σημασιολογική επισημείωση χαρακτηριστικών
επιχειρείται να δοθούν όσες περισσότερες σημασιολογικές πληροφορίες είναι δυνατό,
προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την καλύτερη επεξεργασία του
κειμένου από ένα σύστημα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Οι σημασιολογικές πληροφορίες
έχουν τη μορφή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στις θεωρίες που
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αναλύθηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα, δίνονται λέξεις που ανήκουν κατά κάποιο τρόπο στο
ίδιο εννοιολογικό πλέγμα με τη λεκτική μονάδα στην οποία αναφέρονται. Επομένως, ο
τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η επισημείωση σημασιολογικών πληροφοριών
φαίνεται αρχικά ότι παίρνει στοιχεία από τις πρώτες τρεις θεωρίες που αναλύθηκαν
παραπάνω, οι οποίες σύμφωνα με τους Merphy & Medin (1985) στηρίζονται στην ομοιότητα
χαρακτηριστικών

μεταξύ

εννοιών

και

χειρίζονται

τις

έννοιες

ως

«συλλογή

χαρακτηριστικών».
Κατά τη διαδικασία της εξαγωγής σημασιολογικών πληροφοριών, όμως, φαίνεται ότι η
θεωρία της θεωρίας ή η θεωρία που βασίζεται στην εξήγηση παρέχει ένα πληρέστερο
εξηγητικό πλαίσιο το οποίο στηρίζει το σημασιολογικό υπόβαθρο των λεκτικών μονάδων του
κειμένου. Συγκεκριμένα, η σημασιολογική επισημείωση στηρίζεται μεν στην εξαγωγή
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των λεκτικών μονάδων του κειμένου χωρίς να γίνεται μια
απλή απαρίθμηση αυτών. Από τα γνωρίσματα που μπορεί να χαρακτηρίζουν μία έννοια που
εκφράζει κάθε λεκτική μονάδα του κειμένου χρησιμοποιούνται εκείνα που θεωρούνται πιο
προφανή και πιο σχετικά με αυτό που εκφράζουν οι λεκτικές μονάδες στο συγκεκριμένο
κείμενο και που επηρεάζονται από την προϋπάρχουσα γνώση ενός υποκειμένου για το
εννοιολογικό πλέγμα στο οποίο αναφέρονται.
Παράλληλα, με τη θεωρία της θεωρίας προσεγγίζονται περισσότερο κατηγοριοποιήσεις
οι οποίες εξαρτώνται από ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο, από θεωρητικές γνώσεις παρά
από αντιληπτικές εμπειρίες. Οι περισσότερες λεκτικές μονάδες του κειμένου που υφίστανται
γλωσσολογικό σχολιασμό αντιστοιχούν σε έννοιες και κατηγορίες, οι οποίες βασίζονται σε
ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο παρά στην αντιληπτική εμπειρία. Η θεωρία που βασίζεται
στην εξήγηση μπορεί να προσφέρει περισσότερα στην προσέγγιση αυτών των εννοιών και
των κατηγοριών.
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3. ΠΕΔΙΟ
3.1 ΚΕΙΜΕΝΟ

Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία προέρχεται από το διδακτικό
εγχειρίδιο «Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι», των Διαλησμά Κ., Δρουκόπουλου Α.,
Κουτρουμπέλη Ε. και Χρυσάφη Γ., που χρησιμοποιείται στην Α΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου στα
πλαίσια του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Πρόκειται για
κείμενο του αρχαίου Έλληνα ιστοριογράφου Θουκυδίδη από το 3ο βιβλίο του έργου του
«Ιστορίαι» και, συγκεκριμένα, για τις παραγράφους 70 έως 80. Το κείμενο περιλαμβάνει
επεισόδια από την επανάσταση στην Κέρκυρα την περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου.
Ειδικότερα, πρόκειται για ένα γραπτό κείμενο στην αρχαία ελληνική γλώσσα που
περιλαμβάνει περίπου 1200 λέξεις. Το είδος του κειμένου είναι αφηγηματικό (Narrative Text)
και συγκεκριμένα ιστορικό. Έχει ως στόχο την περιγραφή μίας σειράς ενεργειών, δράσεων ή
γεγονότων. Το περιεχόμενο του κειμένου που επιλέχθηκε αφορά τις πολιτικές διενέξεις
μεταξύ των ολιγαρχικών και των δημοκρατικών στο νησί της Κέρκυρας που οδήγησαν σε
εμφύλιο σπαραγμό τον πληθυσμό του νησιού το 427 π.Χ. Περιγράφονται οι ενέργειες κάθε
παράταξης προκειμένου να αποκτήσει πλήρη εξουσία και οι μεταξύ τους επιθέσεις.
Παράλληλα, περιγράφεται ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι συμμαχικές πόλεις, της Αθήνας εκ
μέρους των δημοκρατικών και της Κορίνθου εκ μέρους των ολιγαρχικών, στα γεγονότα του
εμφύλιου πολέμου των Κερκυραίων.
Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Θουκυδίδης είναι η λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι.
Επίσης, στο κείμενο διακρίνονται οι γλωσσικές ιδιομορφίες του Θουκυδίδη, όπως η χρήση
της πρόθεσης ἐς αντί εἰς, ξύν αντί σύν και του αρχαϊκότερου συμπλέγματος σσ αντί ττ.
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Παράλληλα, γίνεται χρήση σύνθετων ρημάτων με δύο ή και τρεις προθέσεις για να δηλωθούν
βραχυλογικά και πυκνά δύο ή περισσότερες επιρρηματικές σχέσεις του υποκειμένου ή του
αντικειμένου της πρότασης με την ενέργεια που εκφράζει το ρήμα.
Ο Θουκυδίδης χρησιμοποιεί μακροπερίοδο λόγο και περίπλοκη σύνταξη. Η έκθεση των
γεγονότων, ωστόσο, γίνεται με σαφήνεια, τάξη και όσο γίνεται πιο αντικειμενικά και γι΄ αυτό
ο λόγος σε αρκετά σημεία είναι τυπικός και η χρήση της γλώσσας είναι αναφορική και όχι
ποιητική (δεν έχει ως στόχο να συγκινήσει, αλλά να ενημερώσει τον αναγνώστη). Τα
παραπάνω σχόλια προκύπτουν από τη μελέτη των κειμένων του Θουκυδίδη που απαρτίζουν
το σύνολο των έργων του.

3.2 ΧΡΗΣΤΕΣ
Ο γλωσσολογικός σχολιασμός του κειμένου του Θουκυδίδη απευθύνεται σε διάφορες
ομάδες χρηστών που κατηγοριοποιούνται βάσει της ηλικίας τους, των γνώσεών και των
ενδιαφερόντων τους. Κάθε ομάδα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.
Συγκεκριμένα, το κείμενο απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου ή λυκείου, που έχουν
βασικές γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου αρχαίων ελληνικών. Ιδιαίτερα χρήσιμο μπορεί
να φανεί στους μαθητές της Α΄ Λυκείου, αφού το συγκεκριμένο κείμενο του Θουκυδίδη
αποτελεί διδακτέα ύλη. Η επεξεργασία του κειμένου που γίνεται στη συγκεκριμένη εργασία
μπορεί να αποτελέσει βάση για ένα ηλεκτρονικό λεξικό, το οποίο θα περιέχει γραμματικές
και σημασιολογικές πληροφορίες προς τους μαθητές και θα τους διευκολύνει στην
κατανόηση του ιστορικού κειμένου και στη μελέτη γραμματικών φαινομένων του κειμένου.
Η αναζήτηση και η εξαγωγή πληροφοριών μπορεί να γίνει είτε ως μέρος δραστηριότητας από
τον καθηγητή είτε ως βοήθημα του μαθητή για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου.
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Παράλληλα, ο συγκεκριμένος τρόπος χρήσης μπορεί να θεωρηθεί ως διδακτικό εργαλείο
από τον εκπαιδευτικό. Αν η επεξεργασία του κειμένου του Θουκυδίδη αποτελέσει βάση για
ένα ηλεκτρονικό λεξικό, τότε ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να μέσω του υπολογιστή να
παραπέμπει τους μαθητές να προετοιμάζουν το μάθημα ή να ανατρέχουν σε αυτό αν έχουν
ελλείψεις. Ακόμη, η παρούσα εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα σε φοιτητές
που έχουν συναφές αντικείμενο σπουδών.
Τέλος, η παρούσα εργασία μπορεί να αποτελέσει βάση για την επεξεργασία απόδοσης
του κειμένου σε άλλη γλώσσα και με αυτό τον τρόπο να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από
ανθρώπους του εξωτερικού που τους ενδιαφέρει η αρχαία ελληνική ιστορία χωρίς να
διαθέτουν γνώσεις αρχαίων ελληνικών.

4. ΜΕΘΟΔΟΣ

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν στην παρούσα εργασία για το γλωσσολογικό σχολιασμό
του κειμένου του Θουκυδίδη ήταν τα εξής:
1. Συλλογή δεδομένων για τη δημιουργία σώματος κειμένου.
Σύμφωνα με τον αρχικό στόχο της παρούσας εργασίας, το γλωσσολογικό σχολιασμό
κειμένων της αρχαίας ελληνικής, έγινε συλλογή αρχαίων ελληνικών κειμένων, κυρίως από
σχολικά βιβλία, τα οποία διδάσκονται σε μαθήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και
γραμματείας του Ενιαίου Λυκείου. Κατόπιν συστηματικής μελέτης επιλέχτηκε το κείμενο του
Θουκυδίδη, το οποίο ανήκει στα ιστορικά κείμενα. Οι λόγοι που επιλέχτηκε το συγκεκριμένο
κείμενο, αφενός είναι ότι αποτελεί διδακτέα ύλη στο Ενιαίο Λύκειο και αφετέρου, διότι
αποτελεί ένα κείμενο ιστορικό, και όχι ρητορικό, λογοτεχνικό ή φιλοσοφικό στα οποία
συναντώνται συχνότερα τα φαινόμενα της αμφισημίας (μια λεκτική μονάδα μπορεί να πάρει
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διαφορετικές σημασίες στο ίδιο περιβάλλον) και της πολυσημίας (μια λεκτική μονάδα μπορεί
να πάρει διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα). Η αποφυγή παρουσίας
αυτών των γλωσσικών φαινομένων θα μπορούσε να κάνει πιο εύκολη την ερμηνεία των
αρχαίων κειμένων του Θουκυδίδη και την επεξεργασία απόδοσής τους σε μια άλλη γλώσσα.
2. Εξαγωγή γραμματικών και σημασιολογικών πληροφοριών.
Στο δεύτερο βήμα της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από
το 3ο βιβλίο του Θουκυδίδη Ιστορίαι, το οποίο έχει ως περιεχόμενο τον εμφύλιο πόλεμο που
διαδραματίστηκε στην Κέρκυρα το 427 π.Χ. κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού
πολέμου. Αρχικά, στο συγκεκριμένο απόσπασμα κάθε πρόταση αναλύθηκε σε επιμέρους
λεκτικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν σε λέξεις (tokenization) και αναγνωρίστηκαν
πλήρως οι γραμματικές κατηγορίες των λεκτικών μονάδων (tokens), ανάλογα με το είδος του
μέρους του λόγου στο οποίο αντιστοιχεί η κάθε λεκτική μονάδα. Παράλληλα, καθορίστηκαν
τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά των λεκτικών μονάδων του κειμένου, που προκύπτουν
από τη σημασία τους.
3. Κωδικοποίηση γραμματικών και σημασιολογικών πληροφοριών
Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση των γραμματικών και σημασιολογικών
χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν στο δεύτερο βήμα. Για τις κωδικοποιήσεις στηριχτήκαμε
σε υπάρχουσες πρακτικές (Jurafsky and Martin, 2008) τις οποίες τροποποιήσαμε και
επεκτείναμε. Κατά αυτό τον τρόπο, εμφανίζεται αρχικά το κείμενο πριν από το
γλωσσολογικό σχεδιασμό και, έπειτα, μετά το γλωσσολογικό σχολιασμό κάτω από κάθε
αντίστοιχη λέξη. Σημειωτέον, η κωδικοποίηση των γραμματικών και σημασιολογικών
πληροφοριών στηρίχθηκε σε γραμματικές και σημασιολογικές πληροφορίες που εξάχθηκαν
κατά τη μελέτη ενός μεγαλύτερου σε έκταση κειμένου από αυτό που παρουσιάζεται να
υφίσταται γλωσσολογικό σχολιασμό. Για την εξαγωγή πληροφοριών, συγκεκριμένα,
μελετήθηκαν οι παράγραφοι 70 ως 80 από το 3ο βιβλίο του Θουκυδίδη Ιστορίαι, όπως
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αναφέρθηκε και παραπάνω. Ο γλωσσολογικός σχολιασμός όλων αυτών των παραγράφων θα
ξέφευγε από τα όρια της συγκεκριμένης εργασίας.

5. ΑΝΑΛΥΣΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5.1 Κωδικοποίηση γραμματικών και σημασιολογικών πληροφοριών

Ο εμπλουτισμός γλωσσολογικού σχολιασμού του κειμένου του Θουκυδίδη, που είναι
στόχος της παρούσας εργασίας, αποτελείται από τη γραμματική και σημασιολογική
επισημείωση χαρακτηριστικών, όπως έχει περιγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η
γραμματική και σημασιολογική επισημείωση στηρίζεται στην εξαγωγή γραμματικών και
σημασιολογικών πληροφοριών των λεκτικών μονάδων του κειμένου. Προκειμένου οι
πληροφορίες αυτές να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, θα πρέπει να πάρουν τέτοια
μορφή, ώστε να μπορούν να αποτελούν δεδομένο εισόδου σε ένα σύστημα επεξεργασίας
φυσικής γλώσσας. Γι΄ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η κωδικοποίηση των γραμματικών και
σημασιολογικών πληροφοριών.
Η κωδικοποίηση των πληροφοριών στηρίζεται στην κατηγοριοποίηση των γραμματικών
και σημασιολογικών πληροφοριών. Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο
κατηγοριοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι γραμματικές και σημασιολογικές πληροφορίες
του κειμένου. Σημαντικό ρόλο στην εξαγωγή σημασιολογικών πληροφοριών έπαιξε η γνώση
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (λεξιλόγιο, σύνταξη) και οι θεωρίες της Γνωστικής
Ψυχολογίας όπως αναπτύχθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο.
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α. Περιγραφή Κωδικοποίησης Γραμματικών Πληροφοριών
Η γραμματική κωδικοποίηση των λέξεων που βρίσκονται στο κείμενο βασίστηκε στη
γραμματική αναγνώρισή τους σύμφωνα με τη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η κωδικοποίηση, οι λέξεις έπρεπε να χωριστούν σε κατηγορίες.
Αρχικά, η ευρύτερη κατηγοριοποίηση αφορά τα μέρη του λόγου με κατηγορίες λέξεων που
περιλαμβάνουν το άρθρο, το ουσιαστικό, το ρήμα, το επίθετο, την αντωνυμία, τη μετοχή, το
επίρρημα,

την

πρόθεση,

το

σύνδεσμο

και

το

επιφώνημα.

Έπειτα,

οι

λέξεις

κατηγοριοποιήθηκαν ως προς τα παρεπόμενα των πτωτικών, των λέξεων δηλαδή που
κλίνονται. Οι υποκατηγορίες των παραπάνω αφορούν
α) την κλίση. εδώ οι λέξεις χωρίστηκαν σε κλιτές και άκλιτες. Επίσης, χωρίστηκαν σε
πρώτη, δεύτερη, τρίτη κλίση, συνηρημένο και ανώμαλο, ανάλογα με τις καταλήξεις των
λέξεων.
β) την πτώση. οι λέξεις κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με την πτώση στην οποία
βρίσκονταν (ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική, κλητική).
γ) το γένος. οι υποκατηγορίες αφορούν το αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο γένος.
δ) τον αριθμό. οι λέξεις χωρίστηκαν ανάλογα με τον αριθμό στον οποίο ανήκαν, ενικό,
πληθυντικό ή δυικό.
Κατά αυτόν τον τρόπο η γραμματική κωδικοποίηση για ένα ουσιαστικό προκύπτει από
τη γραμματική αναγνώριση του ουσιαστικού. Για παράδειγμα, για το ουσιαστικό
«Κερκυραῖοι» η γραμματική αναγνώριση έχει ως εξής: ουσιαστικό, ονομαστική, πληθυντικού
αριθμού, αρσενικού γένους, β΄κλίσης. Με αυτή τη σειρά δίδεται στη συνέχεια και η
κωδικοποίηση των γραμματικών κατηγοριών κατά το γλωσσολογικό σχολιασμό. Για
παράδειγμα, στην προηγούμενη λέξη «Κερκυραῖοι» η γραμματική κωδικοποίησή της γίνεται
ως εξής: [N, ON, PL, M, BKL]
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Άλλη μια κατηγοριοποίηση αφορά τις καταλήξεις των επιθέτων. Έτσι, υπάρχουν οι
υποκατηγορίες: τρικατάληκτο (δηλαδή έχουν τρία γένη και τρεις καταλήξεις, μία για κάθε
γένος), δικατάληκτο (δηλαδή έχουν τρία γένη, αλλά μόνο δύο καταλήξεις, μία για το
αρσενικό και το θηλυκό και μία για το ουδέτερο), μονοκατάληκτο (δηλαδή έχουν μόνο δύο
γένη, το αρσενικό και το θηλυκό και μία κοινή κατάληξη) και ρηματικό (δηλαδή τα επίθετα
που έχουν καταλήξεις σε –τέος, -τέα, -τέον και –τος, -τη, -τον). Κατηγοριοποίηση έγινε και
ως προς το βαθμό των επιθέτων με υποκατηγορίες το θετικό, συγκριτικό και υπερθετικό. Για
παράδειγμα, για το ρηματικό επίθετο «αἰχμάλωτος» η γραμματική αναγνώριση είναι:
ρηματικό επίθετο, ονομαστική πτώση, ενικού αριθμού, αρσενικού γένους. Επιπλέον, αφού
όλα τα ρηματικά επίθετα κλίνονται κατά τα δευτερόκλιτα επίθετα δίδεται και η πληροφορία
ότι είναι δευτερόκλιτο. Επομένως, κατά τη γραμματική κωδικοποίηση το ρηματικό επίθετο
«αἰχμάλωτος» θα αποδοθεί : [ADJV, ON, PL, M, BKL]
Μία ακόμη κατηγοριοποίηση πραγματοποιήθηκε ως προς τα αριθμητικά με
υποκατηγορίες το επίθετο, το οποίο μπορεί να είναι απόλυτο (όταν φανερώνει ένα ορισμένο
πλήθος από όντα), τακτικό (όταν φανερώνει τάξη), χρονικό (όταν φανερώνει χρόνο),
πολλαπλασιαστικό (όταν φανερώνει από πόσα απλά μέρη απαρτίζεται κάτι) και αναλογικό
(όταν φανερώνει ποια είναι η αναλογία ενός ποσού προς ένα άλλο του ίδιου είδους). Τα
αριθμητικά διακρίθηκαν και σε ουσιαστικό (το οποίο σημαίνει αφηρημένη αριθμητική
ποσότητα) και σε επίρρημα (το οποίο σημαίνει πόσες φορές επαναλαμβάνεται κάτι).
Στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε κατηγορίες οι αντωνυμίες ως προς το είδος τους σε
προσωπική, δεικτική, οριστική, κτητική, αυτοπαθητική, αλληλοπαθητική, ερωτηματική,
αόριστη και αναφορική. Ως κλιτές λέξεις, οι αντωνυμίες διαθέτουν και αυτές πτώση, αριθμό
και γένος. Επομένως, κατά τη γραμματική αναγνώριση της αντωνυμίας «οὗτοι»: δεικτική
αντωνυμία, ονομαστική πτώση, πληθυντικού αριθμού, αρσενικού γένους, η γραμματική
κωδικοποίηση γίνεται ως εξής:[PRODEIK, ON, PL, M]
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Ακόμη, οι λέξεις του κειμένου κατηγοριοποιήθηκαν ως προς τα παρεπόμενα του
ρήματος, δηλαδή το πρόσωπο, την έγκλιση, το χρόνο, τη φωνή, τη συζυγία και το ρηματικό
τύπο. Συγκεκριμένα, οι υποκατηγορίες για κάθε ένα από τα παρεπόμενα είναι οι εξής:
α) ως προς το πρόσωπο: πρώτο, δεύτερο, τρίτο (πρόσωπο) και απρόσωπο (το ρήμα το
οποίο βρίσκεται σε τρίτο ενικό πρόσωπο και δε δέχεται προσωπικό υποκείμενο).
β) ως προς την έγκλιση: οριστική, υποτακτική, ευκτική, προστακτική
γ) ως προς το χρόνο: ενεστώτας, παρατατικός, μέλλοντας, αόριστος, παρακείμενος,
υπερσυντέλικος, συντελεσμένος μέλλοντας, αόριστος β΄, παθητικός αόριστος, παθητικός
μέλλοντας
δ) ως προς τη φωνή: ενεργητική, παθητική και αποθετικό (τα ρήματα που έχουν μόνο
παθητική φωνή)
ε) ως προς τη συζυγία: πρώτη (ρήματα που λήγουν σε –ω και –μαι) και δεύτερη
(ρήματα που λήγουν σε –μι)
στ) ως προς το ρηματικό τύπο: το απαρέμφατο και η μετοχή. Παράλληλα, δόθηκε και η
υποκατηγορία «βοηθητικό» για τους ρηματικούς τύπους του βοηθητικού ρήματος «εἰμί».
Για παράδειγμα, για το ρήμα «ὑπάγουσιν» η γραμματική αναγνώριση έχει ως εξής:
ρήμα, τρίτο πρόσωπο, πληθυντικού αριθμού, οριστικής έγκλισης, ενεργητικής φωνής, α΄
συζυγίας, ενεστώτα. Επομένως, η γραμματική κωδικοποίηση είναι : [V,CPR, PL,OR,ACT,
ASYG,ENS]. Όσον αφορά τα απαρέμφατα η γραμματική κωδικοποίηση έγινε με παρόμοιο
τρόπο. Συγκεκριμένα, παίρνοντας ως παράδειγμα το απαρέμφατο «τέμνειν», η γραμματική
αναγνώριση είναι: απαρέμφατο, ενεργητικής φωνής, α΄ συζυγίας, χρόνου ενεστώτα. Η
γραμματική κωδικοποίηση αυτού του ρηματικού τύπου είναι η εξής: [INF,ACT,ASYG,ENS].
Για τις μετοχές, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, αφού μετέχουν του ρήματος και του
επιθέτου, δίνονται πληροφορίες για το γένος, τον αριθμό, την πτώση, την κλίση και το χρόνο
στον οποίο βρίσκεται η μετοχή. Για παράδειγμα, η γραμματική αναγνώριση της μετοχής
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«ἀφεθέντες» είναι: μετοχή, αρσενικού γένους, πληθυντικού αριθμού, ονομαστικής πτώσης,
παθητικού

αορίστου.

Η

γραμματική

κωδικοποίηση

έχει

ως

εξής:

[P,M,PL,ON,CKL,AORPATH].
Οι υπόλοιπες κατηγορίες αφορούν το είδος των επιρρημάτων (τοπικό, χρονικό, τροπικό,
ποσοτικό, ερωτηματικό, αόριστο, δεικτικό, αναφορικό, βεβαιωτικό, αρνητικό, διστακτικό), το
είδος των προθέσεων (κύρια, καταχρηστική), τα είδη των συνδέσμων (συμπλεκτικός,
αντιθετικός, διαζευκτικός, εναντιωματικός, παραχωρητικός, χρονικός, αιτιολογικός, τελικός,
συμπερασματικός, ειδικός, υποθετικός, ερωτηματικός, ενδοιαστικός) και τα είδη των μορίων
(εγκλιτικό, ευχετικό, δυνητικό, αοριστολογικό, αιτιολογικό, αχώριστο, δεικτικό).
Για παράδειγμα, για το επίρρημα «ὥσπερ», η γραμματική αναγνώριση έχει ως εξής:
αναφορικό,

τροπικό

επίρρημα

και

η

γραμματική

κωδικοποίησή

του

είναι:

[ADVAN,ADVTRO]. Για το σύνδεσμο «καί» η γραμματική αναγνώριση είναι: συμπλεκτικός
σύνδεσμος και η γραμματική κωδικοποίηση είναι : [CONJSMP].
Η κωδικοποίηση, που παρατέθηκε παραπάνω, έγινε με λατινικούς χαρακτήρες και
βασίστηκε στην ονομασία κάθε γραμματικού είδους.

β. Περιγραφή Πίνακα Γραμματικής Κωδικοποίησης

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κωδικοποίηση των γραμματικών
πληροφοριών γενικά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, συγκεκριμένα της αττικής διαλέκτου,
οι οποίες θα χρησιμεύσουν στο γλωσσολογικό σχολιασμό των λέξεων του αρχαίου ελληνικού
κειμένου του Θουκυδίδη. Ο ακόλουθος πίνακας αποτελείται από τρεις στήλες. Στην πρώτη
στήλη με τον τίτλο «κατηγοριοποίηση κωδικοποίησης» δίνεται η κατηγοριοποίηση των
ευρύτερων γραμματικών κατηγοριών στην οποία βασίστηκε η κωδικοποίηση. Στη δεύτερη
στήλη με τον τίτλο «κατηγορίες λέξεων» δίνονται οι κατηγορίες των λέξεων που ανήκουν σε
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καθεμιά από τις ευρύτερες γραμματικές κατηγορίες της πρώτης στήλης. Στην τρίτη στήλη με
τον τίτλο «κωδικοποίηση» δίνεται η κωδικοποίηση των κατηγοριών λέξεων της δεύτερης
στήλης που βρίσκεται στην ίδια σειρά με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες.

Πίνακας Γραμματικής Κωδικοποίησης
κατηγοριοποίηση
κωδικοποίησης

κατηγορίες λέξεων

κωδικοποίηση













άρθρο
ουσιαστικό
ρήμα
επίθετο
αντωνυμία
μετοχή
επίρρημα
πρόθεση
σύνδεσμος
επιφώνημα
μόρια













D
N
V
ADJ
PRO
P
ADV
ΡRΕ
CΟΝJ
EPI
MO









κλιτή
άκλιτη
πρώτη κλίση
δεύτερη κλίση
τρίτη κλίση
συνηρημένο
ανώμαλο









K
AK
AKL
BKL
CKL
SYN
ANOM

β. ως την πτώση








πτώση
ονομαστική
γενική
δοτική
αιτιατική
κλητική








PT
ON
GEN
DOT
AIT
KL

γ. ως προς το γένος



γένος



GEND

1. ως προς τα μέρη
του λόγου

2. ως προς τα
παρεπόμενα των
πτωτικών
α. ως προς την κλίση
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δ. ως προς τον αριθμό

3. ως
προς
τη
σημασία
των
ουσιαστικών
4. ως
προς
καταλήξεις
επιθέτων

τις
των

5. ως προς το βαθμό
των επιθέτων

6. ως
προς
αριθμητικά

τα

7. ως προς τα είδη
των αντωνυμιών

8. ως

προς





αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο





M
F
NT





ενικός
πληθυντικός
δυικός





S
PL
DU




κύριο όνομα
προσηγορικό





KR
PROS






τρικατάληκτο
δικατάληκτο
μονοκατάληκτο
ρηματικό






3KTL
2KTL
1KTL
ADJV






βαθμός
θετικός
συγκριτικός
υπερθετικός






GR
POSGR
COMGR
SUPGR











αριθμητικό
επίθετο
απόλυτο
τακτικό
πολλαπλασιαστικό
αναλογικό
χρονικό
ουσιαστικό
επίρρημα











ARTH
ARTHADJ
ARTHADJAP
ARTHADJT
ARTHADJP
ARTHADJAN
ARTHADJX
ARTHV
ARTHADV












προσωπική
δεικτική
οριστική
επαναληπτική
κτητική
αυτοπαθητική
αλληλοπαθητική
ερωτηματική
αόριστη
αναφορική












PROP
PRODEIK
PROOR
PROEP
PROKT
PROAY
PROAL
PROER
PROAOR
PROAN

τα
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παρεπόμενα του
ρήματος
α. ως προς το
πρόσωπο






πρώτο πρόσωπο
δεύτερο πρόσωπο
τρίτο πρόσωπο
απρόσωπο






APR
BPR
CPR
APROS

β. ως
έγκλιση







έγκλιση
οριστική
υποτακτική
ευκτική
προστακτική







EG
OR
YP
EYK
PROST













χρόνος
ενεστώτας
παρατατικός
μέλλοντας
αόριστος
παρακείμενος
υπερσυντέλικος
συντελεσμένος
μέλλοντας
αόριστος β΄
παθητικός αόριστος
παθητικός μέλλοντας













T
ENS
PRT
MEL
AOR
PRK
YPR
ST
AORB
AORP
MELP








φωνή
ενεργητική
μέση
παθητική
αποθετικό
βοηθητικό








VOC
ACT
ME
PAS
APOTH
B





συζυγία
πρώτη
δεύτερη





SYG
ASYG
BSYG




απαρέμφατο
μετοχή




INF
P






τοπικό
χρονικό
τροπικό
ποσοτικό






ADVTOP
ADVX
ADVTRO
ADVPOS

προς

την

γ. ως προς το χρόνο

δ. ως προς τη φωνή

ε. ως προς τη συζυγία

στ. ως προς
ρηματικό τύπο

το

9. ως προς τα είδη
των επιρρημάτων
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10. ως προς τα είδη
των προθέσεων
11. ως προς τα είδη
των συνδέσμων

12. ως προς τα είδη
των μορίων









ερωτηματικο
αόριστο
δεικτικό
αναφορικό
βεβαιωτικό
αρνητικό
διστακτικό









ADVER
ADVAOR
ADVDEIK
ADVAN
ADVB
ADVAR
ADVD




κύρια
καταχρηστική




PREK
PREKA















συμπλεκτικός
αντιθετικός
διαζευκτικός
εναντιωματικός
παραχωρητικός
χρονικός
αιτιολογικός
τελικός
συμπερασματικός
ειδικός
υποθετικός
ερωτηματικός
ενδοιαστικός















CΟΝJSMP
CONANT
CΟΝJDZ
CΟΝJEN
CΟΝJPR
CΟΝJX
CΟΝJAIT
CΟΝJTL
CΟΝJSMR
CΟΝJE
CΟΝJYP
CΟΝJER
CΟΝJEN










μόρια
εγκλιτικό
ευχετικό
δυνητικό
αοριστολογικό
αιτιολογικό
αχώριστο
δεικτικό










M
MEGL
MEY
MDYN
MAOR
MAIT
MAX
MDEIK

γ. Περιγραφή Κωδικοποίησης Σημασιολογικής Πληροφορίας

Η κωδικοποίηση της σημασιολογικής πληροφορίας βασίστηκε στην κατηγοριοποίηση
των λεκτικών μονάδων του κειμένου του Θουκυδίδη. Οι βασικές κατηγορίες που
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χρησιμοποιήθηκαν ακολουθώντας παλαιότερες πρακτικές, εμπλουτίστηκαν με υποκατηγορίες
οι οποίες είναι βασισμένες στη σημασία των λεκτικών μονάδων του κειμένου. Η διαδικασία
που πραγματοποιήθηκε επηρεάστηκε από τις θεωρίες περί της φύσης και της οργάνωσης των
εννοιών και των κατηγοριών στον τομέα της Γνωστικής Ψυχολογίας και ιδιαίτερα από τη
θεωρία που στηρίζεται στην εξήγηση ή τη θεωρία της θεωρίας. Οι σημασιολογικές
πληροφορίες που εξάγονται από το κείμενο και οι κατηγορίες ή υποκατηγορίες στις οποίες
εντάσσονται στηρίζονται στο εννοιολογικό πλέγμα στο οποίο αντιστοιχεί κάθε λεκτική
μονάδα και η σημασία της.
Η διαδικασία της κατηγοριοποίησης των σημασιολογικών πληροφοριών έδειξε ότι η
κατηγοριοποίηση είναι σχετική με τη χρήση της λέξης μέσα στο συγκεκριμένο κείμενο και
συνδέεται με τη γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκει.
Οι βασικές κατηγορίες κωδικοποίησης είναι η οντότητα6, η σχέση και η ενέργεια. Οι
κατηγορίες αυτές προκύπτουν κυρίως από τη σημασία των λέξεων σε σχέση με τη
γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. Τα ουσιαστικά, τα επίθετα και οι αντωνυμίες
ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία της οντότητας, ενώ τα ρήματα και τα απαρέμφατα στην
κατηγορία της ενέργειας. Οι σύνδεσμοι, οι προθέσεις, τα μόρια και τα επιρρήματα στην
κατηγορία της σχέσης, υπό την έννοια ότι οι λεκτικές μονάδες που ανήκουν σε αυτή τη
γραμματική κατηγορία χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν σχέσεις μεταξύ άλλων λεκτικών
μονάδων. Οι μετοχές λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, όπως προαναφέρθηκε, μετέχουν τόσο
στην κατηγορία της οντότητας όσο και στην κατηγορία της ενέργειας.
Στη συνέχεια, δηλώνονται λιγότερο ευρύτερες κατηγορίες με στόχο να δοθούν όσο είναι
δυνατό περισσότερες σημασιολογικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία οντότητα
δόθηκαν οι υποκατηγορίες πρόσωπο, αποτέλεσμα ενέργειας, επάγγελμα, αξίωμα, κάτοικος,
όνομα (όταν πρόκειται για κύριο όνομα), αφηρημένο (όταν πρόκειται για ουσιαστικά που
6

βλ. Αλεξανδρή Χρ. 2009, σελ. 46 - 47
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σημαίνουν ενέργεια, κατάσταση ή ιδιότητα), συγκεκριμένο (όταν πρόκειται για ουσιαστικά
που σημαίνουν πρόσωπα, ζώα ή πράγματα), αντικείμενο, χειροπιαστό, χρήματα, τόπος,
θάλασσα, νησί, πόλη, κατάσταση, μάχη, όργανο, μέσο, ιδιότητα, αριθμός, μέγεθος, ποσό,
αξία, ύλη και περιεχόμενο.
Στην κατηγορία σχέση δόθηκαν οι υποκατηγορίες: αντίθεση, κίνηση, κατεύθυνση,
προέλευση, τρόπος, αναφορά, αιτία, σύγκριση, συμφωνία, κτήση, διαίρεση (όταν δηλώνεται
το σύνολο από το οποίο παίρνω ένα μέρος), κατεύθυνση, συνοδεία, στάση, προσδιορισμός,
άφιξη, επανάληψη, αφετηρία, εναντίωση, συμπέρασμα, φιλική διάθεση, εχθρική διάθεση,
χρόνος, παρόν, παρελθόν, μέλλον και προϋπόθεση.
Τέλος, η κατηγορία ενέργεια χωρίστηκε στις υποκατηγορίες χρόνος, παρόν, παρελθόν,
μέλλον, διάρκεια, στιγμιαία, σκοπός, υπόθεση, φόβος, δισταγμός, τετελεσμένο, ενδεχόμενο,
πραγματικό, απαγόρευση, προτροπή, πάθος, απορία, παράκληση, επιθυμία, αίσθηση, γνώση,
δόξα (όταν εκφράζεται μια άποψη), σκέψη και ποιητικό αίτιο (όταν δηλώνεται το πρόσωπο
από το οποίο παθαίνει κάποιος/-ο κάτι). Ο χρόνος που μπορεί να εκφράζει ένα ρήμα
εξαρτάται από το γραμματικό χρόνο που βρίσκεται. Έτσι, με τον ενεστώτα εκφράζεται το
παρόν, με τον παρατατικό, τον αόριστο, τον υπερσυντέλικο το παρελθόν, με το μέλλοντα το
μέλλον, ενώ με τον παρακείμενο το παρελθόν και το παρόν. Επίσης, ο χρόνος στον οποίο
βρίσκεται το ρήμα, η έγκλιση και η σημασία του στο συγκεκριμένο λεκτικό περιβάλλον δίνει
πληροφορίες και για τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται στο παρελθόν, το παρόν ή το
μέλλον, που σημαίνει ότι αναφέρεται στιγμιαία ή με διάρκεια. Παράλληλα, από τη
γραμματική κατηγορία του ρήματος και συγκεκριμένα από την έγκλιση στην οποία βρίσκεται
παίρνουμε πληροφορίες που αφορούν το πραγματικό, το δυνατό, το ενδεχόμενο, την
επιθυμία, την προσταγή, την παράκληση, την απορία, το σκοπό και την υπόθεση. Οι
υπόλοιπες κατηγορίες δίνονται κυρίως από τη σημασία του ρήματος. Η κατηγοριοποίηση και
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σε αυτή την περίπτωση γίνεται με λατινικούς χαρακτήρες που βασίστηκαν στην ονομασία
κάθε σημασιολογικής πληροφορίας.
Ως προς τη σημασιολογική πληροφορία των λεκτικών μονάδων του αρχαίου ελληνικού
κειμένου, δίδεται αρχικά η ευρύτερη κατηγορία στην οποία ανήκει καθεμιά. Μετά την
ευρύτερη σημασιολογική κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε λεκτική μονάδα, δίδονται οι
επιπρόσθετες υποκατηγορίες, που ανήκουν σε κάθε ευρύτερη κατηγορία και ταιριάζει στο
σημασιολογικό περιεχόμενο της λεκτικής μονάδας. Για παράδειγμα, για τη λεκτική μονάδα
«Κερκυραῖοι» δίδεται αρχικά οι ευρύτερη κατηγορία «οντότητα» και έπειτα οι υποκατηγορίες
που συμπληρώνουν το σημασιολογικό περιεχόμενο της λέξης «συγκεκριμένο», «πρόσωπο»,
«όνομα», «κάτοικος», «καταγωγή», «αρσενικό». Ο τρόπος με τον οποίο δίδονται οι
υποκατηγορίες της σημασιολογικής πληροφορίας είναι από το γενικό προς το ειδικό σε σχέση
με αυτό που δηλώνει η ίδια η λέξη. Κατά τη παράθεση της σημασιολογικής πληροφορίας
γίνεται προσπάθεια να δοθούν όσο το δυνατό περισσότερες υποκατηγορίες που να
οριοθετούν και πλαισιώνουν τη σημασία της λέξης στο κείμενο στο οποίο ανήκει.
Όσον αφορά τα ρήματα, ένα παράδειγμα περιγραφής της σημασιολογικής πληροφορίας
θα μπορούσε να δοθεί για το ρήμα «προειστήκει» για το οποίο δίδονται οι εξής πληροφορίες:
ενέργεια, παρελθόν, διάρκεια, πραγματικό, αρχηγία. Ένα παράδειγμα, σχετικά με την
κατηγορία «σχέση», θα μπορούσε να δοθεί με το σύνδεσμο «καί», για τον οποίο δίδονται οι
σημασιολογικές πληροφορίες: σχέση, σύνδεση. Άλλα παραδείγματα αποτελούν η πρόθεση
«ἐς», που δηλώνει: σχέση, κατεύθυνση και το επίρρημα «πρότερον» που αποδίδεται ως
σχέση, χρόνος, παρελθόν.
Προκειμένου να φανεί περισσότερο η συμβολή των θεωριών της Γνωστικής Ψυχολογίας
στην εξαγωγή των σημασιολογικών πληροφοριών των λεκτικών μονάδων του κειμένου θα
μπορούσαν να αναφερθούν συγκριτικά ορισμένα παραδείγματα απόδοσης σημασιολογικών
πληροφοριών της ίδιας λεκτικής μονάδας υπό το πρίσμα κάθε θεωρίας. Εάν πάρουμε ως
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παράδειγμα το λεκτικό στοιχείο «πόλις», υπό το πρίσμα της κλασικής θεωρίας ή θεωρίας των
καθοριστικών γνωρισμάτων, τότε θα προέκυπταν οι εξής σημασιολογικές πληροφορίες:
οντότητα, κοινωνία, κάτοικοι, πλήθος, πολίτες, πολίτευμα, νόμοι, κανόνες, οργάνωση. Θα
μπορούσε να διατυπωθεί ότι σύμφωνα με την κλασική θεωρία, για να ανήκει κάτι στην
κατηγορία «πόλη» θα πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο αναγκαίων και επαρκών
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να συνθέτουν ένα ορισμό της λέξης
«πόλη». Η δυσκολία που παρουσιάζει η εφαρμογή των παραδοχών της συγκεκριμένης
θεωρίας στην παρούσα εργασία είναι σχετική με την κριτική που έχει ασκηθεί στην ίδια.
Συγκεκριμένα, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν όλα τα επαρκή και αναγκαία καθοριστικά
γνωρίσματα μιας έννοιας. Άλλωστε, υπάρχουν έννοιες, όπως η έννοια «παιχνίδι», στις οποίες
είναι δύσκολο να προσδιοριστούν ακριβώς τα καθοριστικά γνωρίσματά τους. Με τον ίδιο
τρόπο, και στην έννοια «πόλις» είναι δύσκολο να δοθούν ακριβώς όλα τα καθοριστικά
γνωρίσματά της, αφού αποτελεί μια έννοια πλούσια σε νόημα, το οποίο προσδιορίζεται και
από το και από ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει.
Παίρνοντας την ίδια λέξη, «πόλις» υπό το πρίσμα της θεωρίας των προτύπων είναι
δύσκολο να εντοπιστεί κάποιο πρότυπο αυτής της έννοιας βάσει του οποίου να αποδώσουμε
καθοριστικά γνωρίσματα. Σύμφωνα με κριτική, η οποία έχει προαναφερθεί, η θεωρία των
προτύπων είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί σε πιο σύνθετες και αφηρημένες έννοιες. Η ίδια
κριτική αφορά και τη θεωρία των παραδειγμάτων. Η θεωρίες αυτές αναφέρονται περισσότερο
σε έννοιες και κατηγορίες που άπτονται των αντιληπτικών εμπειριών των ανθρώπων και δεν
έχουν αναπτύξει κατηγοριοποιήσεις που να εξαρτώνται από ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο,
από θεωρητικές γνώσεις των υποκειμένων.
Όσον αφορά τη θεωρία που βασίζεται στην εξήγηση ή θεωρία της θεωρίας, θα μπορούσε
να διατυπωθεί ότι αυτή η θεωρία προσεγγίζει περισσότερο την εξαγωγή σημασιολογικής
πληροφορίας

στα

πλαίσια

της

παρούσας
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εργασίας.

Συγκεκριμένα,

η

απόδοση

σημασιολογικών πληροφοριών σε μια λεκτική μονάδα πραγματοποιείται βάσει των πιο
προφανών χαρακτηριστικών που παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεωρία που έχει οργανώσει το
υποκείμενο γύρω από τη συγκεκριμένη έννοια. Η θεωρία αυτή στηρίζεται στην
προϋπάρχουσα γνώση ενός υποκειμένου για το περιεχόμενο του κειμένου, για
σημασιολογικούς, γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες της αρχαίας ελληνικής.
Παράλληλα, η κατηγοριοποίηση μιας λεκτικής μονάδας σε μια έννοια καθορίζεται από τη
σχέση της έννοιας αυτής με άλλες έννοιες. Κατά αυτόν τον τρόπο, στη λεκτική μονάδα
«πόλις» δίνονται οι εξής σημασιολογικές πληροφορίες: οντότητα, αφηρημένο, τόπος, πλήθος.
Άλλο ένα παράδειγμα που δείχνει την απόδοση σημασιολογικής πληροφορίας σε μια
λεκτική μονάδα που είναι σχετική με τη χρήση της στο συγκεκριμένο κείμενο είναι η
πρόθεση «ἐς». Η πρόθεση αυτή ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείται σε άλλο σημείο
δηλώνει σχέση, κατεύθυνση και σε άλλο σημείο δηλώνει σχέση, αναφορά. Το ίδιο και ο
σύνδεσμος «γάρ», σε άλλο σημείο δηλώνει σχέση, σύνδεση και σε άλλο σημείο του κειμένου
δηλώνει σχέση, αιτιολόγηση. Αυτό που θα δηλώνει κάθε φορά σχετίζεται με τη χρήση του σε
κάθε διαφορετικό σημασιολογικό πλαίσιο.

δ. Περιγραφή Πίνακα Σημασιολογικής Κωδικοποίησης

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κωδικοποίηση της Σημασιολογικής
Πληροφορίας και αποτελείται από τρεις στήλες. Στην πρώτη στήλη με την ονομασία
«Βασικές κατηγορίες κωδικοποίησης»

δίνονται οι βασικές και ευρύτερες κατηγορίες

σημασιολογικής πληροφορίας (οντότητα, σχέση, ενέργεια) των οποίων οι υποκατηγορίες, τα
μέλη των βασικών κατηγοριών, δίνονται στη δεύτερη στήλη με τον τίτλο «Υποκατηγορίες
κατηγοριοποίησης». Στην τελευταία στήλη με τον τίτλο «Κωδικοποίηση» δίνεται η
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κωδικοποίηση κάθε υποκατηγορίας που βρίσκεται στην ίδια σειρά της δεύτερης στήλης με
κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες.
Οι υποκατηγορίες της κατηγοριοποίησης, όπως προαναφέρθηκε, στηρίζονται στις
σημασιολογικές πληροφορίες που εξάγονται από συγκεκριμένες λέξεις του κειμένου και
φέρουν την επίδραση της θεωρίας που βασίζεται στην εξήγηση ή τη θεωρία της θεωρίας. Οι
υποκατηγορίες που δίνονται αφορούν τα γνωρίσματα των εννοιών στις οποίες αναφέρονται οι
λεκτικές μονάδες του κειμένου. Τα γνωρίσματα ή οι υποκατηγορίες που δίνονται εξαρτώνται
από ένα σύνθετο εννοιολογικό πλέγμα που επηρεάζεται από την προϋπάρχουσα γνώση του
υποκειμένου για αυτό το εννοιολογικό πλέγμα.

Πίνακας Σημασιολογικής Κωδικοποίησης
Βασικές κατηγορίες
κωδικοποίησης

Υποκατηγορίες
κατηγοριοποίησης

οντότητα

Κωδικοποίηση

ONT

πρόσωπο
αποτέλεσμα ενέργειας
επάγγελμα
αξίωμα

PROS

κάτοικος
δούλος

KAT

κρατούμενος

KRAT

όνομα
αφηρημένο

ON

συγκεκριμένο

SYG

αντικείμενο
χειροπιαστό

ANT

χρήματα

ΧRHM

τόπος

TOP

θάλασσα

THAL

APOT
EP
AX

DOY

AF

XEIR
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νησί

NHS

πόλη

POL

κατάσταση
μάχη
όργανο
μέσο
ιδιότητα
αριθμός
μέγεθος
ποσό
αξία
ύλη
περιεχόμενο
καταγωγή
πλήθος
παράταξη
θεός
αρσενικό
θηλυκό
γη
βασιλιάς
τιμωρία
πολίτης
κανόνας

KAT
MAX
ORG
MES
ID
ARITH
MEG
POSO
AX
YL
PRXMNO
KATAG
PLHTH
PARAT
ΤΗΕOS
ARS
THYL
GH
VAS
ΤΙΜ
POLS
ΚΑΝ

σχέση
σύνδεση
αντίθεση
κίνηση
κατεύθυνση
προέλευση
τρόπος
αναφορά
αιτία
σύγκριση
συμφωνία
κτήση
διαίρεση
κατεύθυνση
συνοδεία
στάση
προσδιορισμός
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SX
SYNS
ANTITH
KIN
KAT
PROEL
TROP
ANAPH
AITIA
SYGKS
SYMF
KTHS
DIAIR
KATEY
SYND
STAS
PROSDM

άφιξη
επανάληψη
αφετηρία
εναντίωση
συμπέρασμα
φιλική διάθεση
εχθρική διάθεση
προϋπόθεση
υπόταξη
ενέργεια

AFIX
EPAN
AFET
ENANT
SYMP
FILDIATH
EDIATH
PRSH
YPOT
ENER

χρόνος
παρόν
παρελθόν
μέλλον
διάρκεια
στιγμιαία
σκοπός
υπόθεση
φόβος
δισταγμός
τετελεσμένο
ενδεχόμενο
πραγματικό
απαγόρευση
προτροπή
πάθος
απορία
παράκληση
επιθυμία
αίσθηση
γνώση
δόξα
σκέψη

CHR

ποιητικό αίτιο

POITAIT

απομάκρυνση
προσέγγιση
συμφωνία
αρχηγία

APOM
PROSG
SYMF
ARX

PRN
PRTHN
MEL
DIAR
STIG
SKOP
HYPOTH
FOV
DIST
TET
ENDEX
PRAGMT
APAG
PROTR
PATH
APOR
PRKL
EPITHA
AISTH
GN
DOX
SKEP
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5.2 Γλωσσολογικός Σχολιασμός
α. Το κείμενο πριν από το γλωσσολογικό σχολιασμό
[70] Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον, ἐπειδὴ οἱ αἰχμάλωτοι ἦλθον αὐτοῖς οἱ ἐκ τῶν
περὶ Ἐπίδαμνον ναυμαχιῶν ὑπὸ Κορινθίων ἀφεθέντες, τῷ μὲν λόγῳ ὀκτακοσίων
ταλάντων τοῖς προξένοις διηγγυημένοι, ἔργῳ δὲ πεπεισμένοι Κορινθίοις
Κέρκυραν προσποιῆσαι. καὶ ἔπρασσον οὗτοι, ἕκαστον τῶν πολιτῶν μετιόντες,
ὅπως ἀποστήσωσιν Ἀθηναίων τὴν πόλιν.
καὶ ἀφικομένης Ἀττικῆς τε νεὼς καὶ Κορινθίας πρέσβεις ἀγουσῶν καὶ ἐς λόγους
καταστάντων ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι Ἀθηναίοις μὲν ξύμμαχοι εἶναι κατὰ τὰ
ξυγκείμενα, Πελοποννησίοις δὲ φίλοι ὥσπερ καὶ πρότερον. καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας
ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήμου προειστήκει) ὑπάγουσιν αὐτὸν
οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην, λέγοντες Ἀθηναίοις τὴν Κέρκυραν καταδουλοῦν. ὁ δὲ
ἀποφυγὼν ἀνθυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας, φάσκων
τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τε Διὸς τοῦ τεμένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου· ζημία δὲ καθ᾿
ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο στατήρ. ὀφλόντων δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν
καθεζομένων διὰ πλῆθος τῆς ζημίας, ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν, ὁ Πειθίας
(ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὤν) πείθει ὥστε τῷ νόμῳ χρήσασθαι. οἱ δ᾿ ἐπειδὴ τῷ τε
νόμῳ ἐξείργοντο καὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο τὸν Πειθίαν, ἕως ἔτι βουλῆς ἐστί, μέλλειν
τὸ πλῆθος ἀναπείσειν τοὺς αὐτοὺς Ἀθηναίοις φίλους τε καὶ ἐχθροὺς νομίζειν,
ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες ἐγχειρίδια ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐσελθόντες τόν
τε Πειθίαν κτείνουσι καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιωτῶν ἐς ἑξήκοντα· οἱ δέ
τινες τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ Πειθίᾳ ὀλίγοι ἐς τὴν Ἀττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι
παροῦσαν. [71] δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι
ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ᾿ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾿ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν
μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾿ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον
ἡγεῖσθαι. ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. πέμπουσι δὲ καὶ
ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς
ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον
πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται.
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β. Το κείμενο μετά το γλωσσολογικό σχολιασμό
Παρακάτω, παρουσιάζεται το αρχαίο κείμενο εμπλουτισμένο με γλωσσολογικό
σχολιασμό. Συγκεκριμένα, τίθενται οι λέξεις του αρχαίου κειμένου αυτούσιες και με τη σειρά
που υπάρχουν στο αρχαίο κείμενο. Η μόνη διαφορά είναι ότι παραλείπονται τα σημεία
στίξης, τα οποία δεν μπορούν να εμπλουτισθούν γλωσσολογικά και επομένως δεν είναι
απαραίτητα σε αυτή τη φάση της επεξεργασίας. Ο γλωσσολογικός σχολιασμός διακρίνεται με
μία συνεχόμενη γραμμή από το απόσπασμα του αρχαίου κειμένου κάθε φορά και
παρουσιάζεται με την εξής μορφή: κάτω από κάθε αρχαία ελληνική λέξη, δίδεται, καταρχάς,
η γραμματική κωδικοποίησή της εντός αγκυλών και υπό αυτής τίθεται η σημασιολογική
κωδικοποίηση εντός αγκυλών.
Όσον αφορά τη γραμματική κωδικοποίηση, κάθε λατινικός χαρακτήρας ή κάθε σύνολο
λατινικών χαρακτήρων αντιστοιχούν και σε μια γραμματική κατηγορία, η σημασία της
οποίας δόθηκε παραπάνω στον πίνακα κωδικοποίησης γραμματικής πληροφορίας. Η σειρά με
την οποία δίδεται η κωδικοποίηση των γραμματικών πληροφοριών είναι ανάλογη με το μέρος
του λόγου στο οποίο εντάσσεται κάθε λεκτική μονάδα του αρχαίου κειμένου. Σε γενικές
γραμμές, επιλέχθηκε να δοθεί πρώτα η ευρύτερη γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκει η
λεκτική μονάδα, δηλαδή το μέρος του λόγου (άρθρο, ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο κ.ά.). Στη
συνέχεια, όσον αφορά τα κλιτά μέρη του λόγου και συγκεκριμένα τα άρθρα, τα ουσιαστικά,
τα επίθετα, τις αντωνυμίες και τις μετοχές δίνονται οι γραμματικές πληροφορίες για τα
παρεπόμενα των πτωτικών αυτών, δηλαδή το γένος, ο αριθμός, η πτώση και η κλίση στην
οποία ανήκει κάθε λεκτική μονάδα. Όταν πρόκειται για άρθρο, βεβαίως δεν μπορεί να δοθεί
πληροφορία για την κλίση του. Όταν πρόκειται για επίθετο δίνεται επιπλέον η πληροφορία
για το βαθμό του επιθέτου. Όσον αφορά τα ρήματα, ακολουθούν πληροφορίες για το
πρόσωπο, τον αριθμό, την έγκλιση, τη φωνή, τη συζυγία και το χρόνο στον οποίο βρίσκεται.
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Οι μετοχές λόγω της ιδιότητάς τους να μετέχουν τόσο στο ρήμα όσο και στο επίθετο,
απαιτούν περισσότερες πληροφορίες από τα υπόλοιπα πτωτικά, όπως είναι η φωνή και ο
χρόνος στον οποίο βρίσκονται. Σχετικά με τις άκλιτες λέξεις του κειμένου, σε αυτές δίνεται η
πληροφορία για το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκουν και το είδος αυτού. Η γραμματική
κωδικοποίηση δίδεται σε μία μόνο σειρά, με τους κώδικες σε λατινικούς χαρακτήρες και από
την ευρύτερη κατηγορία στην ειδικότερη.
Εν συνεχεία, κάτω από κάθε λεκτική μονάδα δίνεται η σημασιολογική πληροφορία για
αυτήν. Αυτό συμβαίνει σε κάθε λέξη εκτός από τα άρθρα, για τα οποία θεωρήθηκε ότι πέρα
από τη γραμματική κατηγορία τους δε συμβάλλουν στη σημασιολογική πληροφορία. Ως προς
τη σημασιολογική πληροφορία των λεκτικών μονάδων του αρχαίου ελληνικού κειμένου,
δίδεται αρχικά η ευρύτερη κατηγορία στην οποία ανήκει καθεμιά. Ο τρόπος με τον οποίο
δίδονται οι υποκατηγορίες της σημασιολογικής πληροφορίας είναι από το γενικό προς το
ειδικό σε σχέση με αυτό που δηλώνει η ίδια η λέξη. Κατά τη παράθεση της σημασιολογικής
πληροφορίας γίνεται προσπάθεια να δοθούν όσο το δυνατό περισσότερες υποκατηγορίες που
να οριοθετούν και πλαισιώνουν τη σημασία της λέξης στο κείμενο στο οποίο ανήκει. Η
σημασιολογική πληροφορία δίδεται σε περισσότερες από μία σειρές, καθώς κάθε κατηγορία
ή υποκατηγορία δίδεται κάτω από την προηγούμενη και σε ελληνικούς χαρακτήρες.
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Οἱ
γὰρ
Κερκυραῖοι
ἐστασίαζον
_____________________________________________________________________________________
[D,M,PL,ON] [CΟΝJAIT] [N, ON, PL,M, BKL]
[+σχέση ]
[+οντότητα]
[+σύνδεση] [+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+όνομα]
[+κάτοικος]
[+καταγωγή]
[+αρσενικό]

[V, CPR, OR, PL, ACT, PRT]
[+ενέργεια]
[+παρελθόν]
[+ διάρκεια]
[+εχθρική διάθεση]
[+ πραγματικό]

_____________________________________________________________________________________
ἐπειδὴ
οἱ
αἰχμάλωτοι
ἦλθον
αὐτοῖς
____________________________________________________________________________________
[CΟΝJX] [D,M,PL,ON] [ADJV, ON, PL,M, BKL] [V, PL, OR, CPR, ACT, AORB] [PROEP, M, PL, DOT]
[+σχέση]
[+οντότητα]
[+ενέργεια]
[+οντότητα]
[+χρόνος]
[+συγκεκριμένο]
[+παρελθόν ]
[+συγκεκριμένο]
[+αφετηρία]
[+πρόσωπο]
[+στιγμιαία ]
[+πρόσωπο]
[+κρατούμενος]
[+ κίνηση]
[+κατεύθυνση]
[+δούλος]
[+πραγματικό]
[+αρσενικό]
[+αρσενικό]

_____________________________________________________________________________________
οἱ
ἐκ
τῶν
περὶ
Ἐπίδαμνον
ναυμαχιῶν,
______________________________________________________________________________________
[D,M,PL,ON] [PREK] [D,M,PL,GEN] [PREK][N, AIT,F,S, BKL] [N, GEN,F,PL, AKL]
[+σχέση ]
[+σχέση]
[+οντότητα]
[+οντότητα]
[+προέλευση]
[+αναφορά] [+συγκεκριμένο] [+συγκεκριμένο]
[+τόπος]
[+κατάσταση]
[+πόλη]
[+ μάχη]
[+όνομα]
[+θάλασσα]

______________________________________________________________________________________
ὑπὸ
Κορινθίων
ἀφεθέντες
______________________________________________________________________________________
[PREK]
[N, GEN, PL, M, BKL] [P,M,PL,ON,CKL,AORPATH]
[+σχέση]
[+οντότητα]
[+οντότητα]
[+ποιητικό αίτιο]
[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+πρόσωπο]
[+αρσενικό]
[+όνομα]
[+ενέργεια]
[+κάτοικος]
[+κατάσταση]
[+καταγωγή]
[+χρόνος]
[+αρσενικό]
[+παρελθόν]
[+στιγμιαία]

______________________________________________________________________________________
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τῷ
μὲν
λόγῳ
ὀκτακοσίων
ταλάντων
______________________________________________________________________________________
[D,M,S,DOT][CONANT][N, DOT, S,M, BKL][ARTHADJAP,NT,PL,GEN,BKL][N, GEN, PL,NT, BKL]
[+σχέση]
[+οντότητα]
[+οντότητα]
[+οντότητα]
[+αντίθεση]
[+κατάσταση]
[+μέγεθος]
[+αξία]
[+αφηρημένο]
[+ποσό]
[+ποσό]
[+τρόπος]
[+αριθμός]
[+χρήματα]

______________________________________________________________________________________
τοῖς
προξένοις
διηγγυημένοι,
______________________________________________________________________________________
[D,M,PL,DOT] [N, DOT,PL, M, BKL] [P,M,PL,ON,BKL,PAS,PRK]
[+οντότητα]
[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+πρόσωπο]
[+αρσενικό]
[+ιδιότητα]
[+ενέργεια]
[+αρσενικό]

[+χρόνος]
[+παρελθόν]
[+στιγμιαία]

______________________________________________________________________________________
ἔργῳ
δὲ
πεπεισμένοι
Κορινθίοις Κέρκυραν
προσποιῆσαι.
______________________________________________________________________________________
[N, DOT, S,BKL] [CONANT] [P,M,PL,ON,BKL,PAS,PRK] [N, DOT,M,PL,BKL] [N,AIT,S,F,AKL] [INF,AOR,ACT]
[+οντότητα]
[+σχέση]
[+οντότητα]
[+οντότητα]
[+οντότητα]
[+ενέργεια]
[+κατάσταση]
[+αντίθεση]
[+συγκεκριμένο]
[+συγκεκριμένο]
[+συγκεκριμένο]
[+παρελθόν]
[+αφηρημένο]
[+πρόσωπο]
[+πρόσωπο]
[+τόπος]
[+στιγμιαία]
[+τρόπος]
[+αρσενικό]
[+όνομα]
[+νησί]
[+φιλική
[+ενέργεια]
[+κάτοικος]
[+όνομα]
διάθεση]
[+χρόνος]
[+καταγωγή]
[+παρελθόν]
[+αρσενικό]
[+στιγμιαία]

______________________________________________________________________________________
καί
ἔπρασσον
οὗτοι,
ἕκαστον
τῶν
______________________________________________________________________________________
[CΟΝJSMP][V, CPR, PL,OR,ACT, ASYG,PRT] [PRODEIK,ON,PL,M] [PROAOR, AIT,S,M] [D,GEN,PL,M]
[+σχέση] [+ενέργεια]
[+οντότητα]
[+οντότητα]
[+σύνδεση] [+παρελθόν]
[+συγκεκριμένο]
[+συγκεκριμένο]
[+διάρκεια]
[+πρόσωπο]
[+πρόσωπο]
[+πραγματικό]
[+αρσενικό]
[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________

πολιτῶν
μετιόντες,
ὅπως
ἀποστήσωσιν
______________________________________________________________________________________
[N,GEN, PL,M, AKL] [P,ON,PL,M,CKL,ACT,ENS] [ADVAN,ADVTRO] [V, CPR,PL,YP,ACT,BSYG, AOR]
[+οντότητα]
[+οντότητα]
[+σχέση]
[+ενέργεια]
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[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]
[+αρσενικό]

[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+αρσενικό]
[+ενέργεια]
[+χρόνος]
[+παρόν]
[+διάρκεια]

[+αναφορά]
[+τρόπο]

[+μέλλον]
[+διάρκεια]
[+σκοπός]
[+απομάκρυνση]

______________________________________________________________________________________
Ἀθηναίων
τὴν
πόλιν
καὶ
ἀφικομένης
______________________________________________________________________________________
[N, GEN, PL,M,BKL] [D,AIT,S,F] [N ,AIT,S,F,CKL] [CΟΝJSMP]
[P,GEN,S,F,BKL,ME,AORB]
[+οντότητα]
[+οντότητα]
[+σχέση]
[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+αφηρημένο]
[+σύνδεση]
[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+τόπος]
[+ενέργεια]
[+όνομα]
[+πλήθος]
[+χρόνος]
[+κάτοικος]
[+ενέργεια]
[+καταγωγή]
[+παρελθόν]
[+αρσενικό]
[+στιγμιαία]
[+προσέγγιση]

__________________________________________________________________________________
Ἀττικῆς
τε
νεὼς
καὶ
Κορινθίας
__________________________________________________________________________________
[ADJ,GEN,S,F,POSGR,BKL] [CΟΝJSMP] [N,GEN,S, F,ANOM] [CONJSMP] [ADJ,GEN,S,F, POSGR,BKL]

[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+ιδιότητα]
[+καταγωγή]

[+οντότητα]
[+ συγκεκριμένο]
[+αντικείμενο]
[+μέσο]

[+σχέση]
[+σύνδεση]

[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+ιδιότητα]
[+καταγωγή]

______________________________________________________________________________________
πρέσβεις
ἀγουσῶν
καὶ
ἐς
λόγους
______________________________________________________________________________________
[N,GEN,PL,M,ANOM] [P,GEN,PL,F,BKL,ENS]

[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]
[+αξίωμα]

[+ενέργεια]
[+παρόν]
[+διάρκεια]
[+προσδιορισμός]

[CONJSMP]

[PREK]

[+σχέση]
[+σχέση]
[+σύνδεση] [+αναφορά]

[N,AIT,PL,M,BKL]

[+οντότητα]
[+αφηρημένο]

[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
καταστάντων
ἐψηφίσαντο
Κερκυραῖοι
Ἀθηναίοις
______________________________________________________________________________________
[P,GEN,PL,M,ME,CKL,AORB] [V,CPR,PL,OR,ME,ASYG,AOR] [N,ON,PL,M,BKL] [N,DOT,PL,M,B,KL]

[+ενέργεια]

[+ενέργεια]

[+οντότητα]
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[+οντότητα]

[+παρελθόν]
[+στιγμιαία]
[+χρόνος]

[+παρελθόν]
[+στιγμιαία]

[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+καταγωγή]
[+κάτοικος]

[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+καταγωγή]
[+κάτοικος]

[+αρσενικό]

[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
μὲν
ξύμμαχοι
εἶναι
κατὰ τὰ
ξυγκείμενα,
______________________________________________________________________________________
[CONJANT] [ADJ,ON,PL,M,POSGR,BKL] [INF,ACT,B,ENS] [PREK] [D,AIT,PL,NT][P,AIT,PL,NT,ME,BKL,PRK]

[+σχέση]
[+αντίθεση]

[+οντότητα]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]
[+αρσενικό]

[+ενέργεια]
[+σχέση]
[+παρόν]
[+αναφορά]
[+διάρκεια]
[+πραγματικό]

[+ενέργεια]
[+παρελθόν]
[+τετελεσμένο]
[+συμφωνία]

______________________________________________________________________________________
Πελοποννησίοις
δὲ
φίλοι
ὥσπερ
καὶ
πρότερον.
______________________________________________________________________________________
[N,DOT,PL,M,BKL][CONJANT][ADJ,ON,PL,M,POSGR,BKL] [ADVAN,ADVTRO] [CONJSMP] [ADVX,COMGR]
[+οντότητα]

[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+καταγωγή]
[+κάτοικος]

[+σχέση]
[+αντίθεση]

[+σχέση]

[+οντότητα]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]

[+σχέση]
[+σύνδεση]

[+σύγκριση]

[+σχέση]
[+χρόνος]
[+παρελθόν]

[+αρσενικό]

[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
καὶ
(ἦν
γὰρ
Πειθίας
ἐθελοπρόξενός
τε
______________________________________________________________________________________
[CONJSMP] [V,CPR,S,OR,B,ACT,PRT] [CONJAIT] [N, ON,S,M,AKL] [ADJ,ON,S,M,POSGR,BKL] [CONJSMP]
[+σχέση]

[+σύνδεση]

[+ενέργεια]
[+παρελθόν]
[+διάρκεια]
[+πραγματικό]

[+σχέση]
[+αιτία]

[+οντότητα]

[+πολίτης]

[+οντότητα]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]
[+αξίωμα]

[+όνομα]

[+αρσενικό]

[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]

[+σχέση]
[+σύνδεση]

[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
τῶν
Ἀθηναίων
καὶ
τοῦ
δήμου
προειστήκει)
______________________________________________________________________________________
[D,GEN,PL,M][N,GEN,PL,M,BKL][CONJSMP][D,GEN,S,M][N,GEN,S,M,BKL][V,CPR,S,OR,ME,BSYG,ΥPR]

[+οντότητα]

[+σχέση]

[+οντότητα]
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[+ενέργεια]

[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+καταγωγή]
[+κάτοικος]

[+σύνδεση]

[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]
[+πλήθος]
[+παράταξη]

[+παρελθόν]
[+διάρκεια]
[+πραγματικό]
[+αρχηγία]

[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
ὑπάγουσιν

αὐτὸν

οὗτοι

οἱ

ἄνδρες

______________________________________________________________________________________
[V,CPR, PL,OR,ACT, ASYG,ENS][PROEP,AIT,S,M][PRODEIK,ON,PL,M][D,ON,PL,M] [N, ON,PL,M,CKL]
[+ενέργεια]

[+οντότητα]

[+οντότητα]

[+οντότητα]

[+παρόν]

[+πρόσωπο]

[+πρόσωπο]

[+συγκεκριμένο]

[+πραγματικό]

[+αρσενικό]

[+αρσενικό]

[+πρόσωπο]

[+διάρκεια]

[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
ἐς
δίκην
λέγοντες
Ἀθηναίοις
______________________________________________________________________________________
[ PREK]

[N, AIT,S,F,AKL] [ P,ON,PL,M,ACT,CKL,ENS]

[N,DOT,PL,M,BKL]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+οντότητα]

[+κατεύθυνση]

[+αφηρημένο]

[+παρόν]

[+κατάσταση]

[+διάρκεια]
[+τρόπος]

[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+καταγωγή]
[+κάτοικος]

[+αρσενικό]

[+αρσενικό]

[+πραγματικό]

______________________________________________________________________________________
τὴν
Κέρκυραν
καταδουλοῦν
______________________________________________________________________________________
[D,AIT,S,F]

[N, AIT,S,F,AKL]

[INF,ACT,ASYG,SYN,ENS]

[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+συγκεκριμένο]

[+παρόν]

[+όνομα]

[+διάρκεια]

[+τόπος]

[+πραγματικό]
[+εχθρική διάθεση]

______________________________________________________________________________________
ὁ

δὲ

ἀποφυγὼν

ἀνθυπάγει

αὐτῶν

______________________________________________________________________________________
[D,ON,S,M] [CONJ]

[P,ON,S,M,ACT,AORB] [V, CPR, S, OR,ACT, ASYG,ENS] [PROEP,GEN,PL,M]

[+σχέση]

[+ενέργεια]

[+ενέργεια]

[+οντότητα]

[+αντίθεση]

[+παρελθόν]

[+παρόν]

[+πρόσωπο]

[+στιγμιαία]

[+διάρκεια]

[+αρσενικό]

[+πραγματικό]

[+πραγματικό]

[+χρόνος]

[εχθρική διάθεση]

[+αρσενικό]
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______________________________________________________________________________________
τοὺς
πλουσιωτάτους
πέντε
ἄνδρας
______________________________________________________________________________________
[D,AIT,PL,M] [ADJ,AIT,PL,M,SUPGR,BKL] [ARTHADJAP]

[N,AIT,PL,M,CKL]

[+οντότητα]

[+οντότητα]

[+οντότητα]

[+πρόσωπο]

[+αριθμός]

[+συγκεκριμένο]

[+ιδιότητα]

[+πρόσωπο]

[+πρόσωπο]

[+αρσενικό]

[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
φάσκων
τέμνειν
χάρακας
ἐκ
τοῦ
______________________________________________________________________________________
[P,ON,S,M,CKL,ACT,ENS] [INF,ACT,ASYG,ENS] [N,AIT,PL,M,CKL] [PREK] [D,GEN,S,M]
[+ενέργεια]

[+ενέργεια]

[+οντότητα]

[+παρόν]

[+παρόν]

[+συγκεκριμένο] [+προέλευση]

[+σχέση]

[+διάρκεια]

[+διάρκεια]

[+αντικείμενο]

[+πραγματικό]

[+πραγματικό]

[+χειροπιαστό]

[+χρόνος]

[+χρόνος]

[+μέσο]

______________________________________________________________________________________
τε

Διὸς

τοῦ

τεμένους

καὶ

τοῦ

Ἀλκίνου

______________________________________________________________________________________
[CONJSMP][N,GEN,S,M,ANOM][D,GEN,S,NT][N,GEN,S,NT, CKL] [CONJSMP] [D,GEN,S,M] [N,GEN,S,M,BKL]
[+σχέση]

[+οντότητα]

[+οντότητα]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+σύνδεση]

[+θεός]

[+τόπος]

[+σύνδεση]

[+όνομα]

[+όνομα]

[+γη]

[+θεός]

[+αρσενικό]

[+βασιλιάς]
[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
ζημία
δὲ
καθ᾿
ἑκάστην
χάρακα
______________________________________________________________________________________
[N,ON,S,F,AKL] [CONJANT] [PREK]

[PROAOR]

[N,AIT,S,M,CKL]

[+οντότητα]

[+σχέση]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+οντότητα]

[+αφηρημένο]

[+σύνδεση]

[+διαίρεση]

[+συγκεκριμένο]

[+συγκεκριμένο]

[+ιδιότητα]

[+αντικείμενο]

[+κατάσταση]
[+τιμωρία]

[+χειροπιαστό]
[+μέσο]

______________________________________________________________________________________
ἐπέκειτο
στατήρ
ὀφλόντων
δὲ
αὐτῶν
______________________________________________________________________________________
[V, CPR, S, OR,ME, ASYG,PRT] [N,ON,S,M,CKL] [P,GEN,S,M,ACT,AORB] [CONJANT] [PROEP,GEN,PL,M]
[+ενέργεια]

[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+παρελθόν]

[+συγκεκριμένο]

[+παρόν]

[+σύνδεση]

[+συγκεκριμένο]
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[+διάρκεια]

[+αντικείμενο]

[+διάρκεια]

[+πρόσωπο]

[+πραγματικό]

[+χειροπιαστό]

[+πραγματικό]

[+αρσενικό]

[+χρόνος]

[+ποσό]

[+χρόνος]

[+αξία]

______________________________________________________________________________________
καὶ
πρὸς
τὰ
ἱερὰ
ἱκετῶν
καθεζομένων
______________________________________________________________________________________
[CONJSMP] [PREK] [D,AIT,PL,NT] [ADJ,AIT,PL,NT,BKL] [N,GEN,PL,M,AKL] [P,GEN,PL,M,BKL,ME,ENS]
[+σχέση]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+σύνδεση]

[+κατεύθυνση]

[+συγκεκριμένο]

[+συγκεκριμένο]

[+παρόν]

[+τόπος]

[+τόπος]

[+πρόσωπο]

[+διάρκεια]

[+γη]

[+αρσενικό]

[+πραγματικό]

[+ιδιότητα]

[+χρόνος]
[+πρόσωπο]
[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
διὰ
πλῆθος
τῆς
ζημίας
______________________________________________________________________________________
[PREK] [N,AIT,S,NT,CKL] [D,GEN,S,F] [N,GEN,S,F,AKL]
[+σχέση]

[+οντότητα]

[+οντότητα]

[+αιτία]

[+αφηρημένο]

[+αφηρημένο]

[+ποσό]

[+κατάσταση]

[+περιεχόμενο]

[+τιμωρία]

______________________________________________________________________________________
ὅπως
ταξάμενοι
ἀποδῶσιν
ὁ
Πειθίας
______________________________________________________________________________________
[ADVAN,ADVTRO] [P,ON,PL,M,ME,BKL,AOR][V,CPR,PL,YP,ME,BSYG,AORB] [D,ON,S,M] [N,ON,S,M,AKL]
[+σχέση]

[+ενέργεια]

[+ενέργεια]

[+οντότητα]

[+σκοπός]

[+παρελθόν]

[+παρελθόν]

[+συγκεκριμένο]

[+στιγμιαία]

[+στιγμιαία]

[+πρόσωπο]

[+πραγματικό]

[+ενδεχόμενο]

[+πολίτης]

[+συμφωνία]

[+χρόνος]

[+όνομα]

[+πρόσωπο]

[+αρσενικό]

[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
ἐτύγχανε
γὰρ
καὶ
βουλῆς
ὤν
______________________________________________________________________________________
[V, CPR, S, OR,ME, ASYG,PRT] [CONJAIT] [CONJ]

[N,GEN,S,F,AKL] [P,ON,S,M,CKL,ACT,B,ENS]

[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+παρελθόν]

[+αιτία]

[+σύνδεση]

[+αφηρημένο]

[+παρόν]

[+διάρκεια]

[+περιεχόμενο]

[+ διάρκεια]

[+πραγματικό]

[+πλήθος]

[+πραγματικό]
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[+χρόνος]

[+πολίτης]

[+χρόνος]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]

______________________________________________________________________________________
πείθει
ὥστε
τῷ
νόμῳ
χρήσασθαι
______________________________________________________________________________________
[V, CPR, S, OR,ME, ASYG,ENS] [CONJ] [D,DOT,S,M] [N,DOT,S,M,BKL] [INF,ME,ASYG,AOR]
[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+παρόν]

[+αποτέλεσμα]

[+αφηρημένο]

[+παρελθόν]

[+κανόνας]

[+στιγμιαία]

[+διάρκεια]
[+πραγματικό]

[+πραγματικό]

[+χρόνος]

[+χρόνος]

______________________________________________________________________________________
οἱ
δ᾿
ἐπειδὴ τῷ
τε
νόμῳ
ἐξείργοντο
______________________________________________________________________________________
[D,ON,PL,M][CONJANT][CONJAIT][D,DOT,S,M][CONJSMP][N,DOT,S,M,BKL][V CPR, PL,OR,ME, ASYG,PRT]
[+σχέση]

[+σχέση]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+αντίθεση]

[+αιτία]

[+σύνδεση]

[+αφηρημένο]

[+παρελθόν]

[+κανόνας]

[+διάρκεια]

[+τιμωρία]

[+πραγματικό]

[+πολίτης]

[+χρόνος]

______________________________________________________________________________________
καὶ
ἅμα
ἐπυνθάνοντο
τὸν
Πειθίαν
______________________________________________________________________________________
[CONJSMP] [ADVX] [V, CPR, PL,OR,ME, ASYG,PRT] [D,AIT,S,M] [N,AIT,S,M,AKL]
[+σχέση]

[+σχέση]

[+ενέργεια]

[+οντότητα]

[+σύνδεση]

[+χρόνος]

[+παρελθόν]

[+συγκεκριμένο]

[+διάρκεια]

[+πρόσωπο]

[+πραγματικό]

[+πολίτης]

[+χρόνος]

[+όνομα]
[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
ἕως
ἔτι
βουλῆς
ἐστί
______________________________________________________________________________________
[CONJX] [ADVX] [N,GEN,S,F,AKL] [V, CPR, S,OR,B,ENS]
[+σχέση]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+χρόνος]

[+χρόνος]

[+αφηρημένο]

[+παρόν]

[+περιεχόμενο]

[+διάρκεια]

[+πλήθος]

[+πραγματικό]
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[+πολίτης]

[+χρόνος]

______________________________________________________________________________________
μέλλειν
τὸ
πλῆθος
ἀναπείσειν
______________________________________________________________________________________
[INF,ACT,ASYG,ENS] [D,AIT,S,NT] [N,AIT,S,NT,CKL] [INF,ACT,ASYG,MEL]
[+ενέργεια]

[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+παρόν]

[+αφηρημένο]

[+μέλον]

[+διάρκεια]

[+περιεχόμενο]

[+διάρκεια]

[+πραγματικό]

[+πολίτης]

[+πραγματικό]

[+χρόνος]

[+χρόνος]

______________________________________________________________________________________
τοὺς
αὐτοὺς
Ἀθηναίοις
φίλους
τε
______________________________________________________________________________________
[D,AIT,PL,M] [PROEP,AIT,PL,M] [N,DOT,PL,M,BKL] [ADJ,AIT,PL,M,BKL] [CONJSMP]
[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+αρσενικό]

[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+καταγωγή]
[+κάτοικος]

[+οντότητα]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]

[+σχέση]
[+σύνδεση]

[+αρσενικό]

[+αρσενικό]

_____________________________________________________________________________________
καὶ
ἐχθροὺς
νομίζειν
______________________________________________________________________________________
[CONJSMP] [ADJ,AIT,PL,M,BKL] [INF,ACT,ASYG,ENS]
[+σχέση]
[+σύνδεση]

[+οντότητα]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]

[+ενέργεια]

[+αρσενικό]

[+πραγματικό]

[+παρόν]
[+διάρκεια]
[+χρόνος]

______________________________________________________________________________________
ξυνίσταντό
τε
καὶ
λαβόντες
ἐγχειρίδια
______________________________________________________________________________________
[V, CPR, PL,OR,ME,BSYG,PRT] [CONJSMP] [CONJSMP] [P,ON,PL,M,CKL,ACT,AORB] [N,AIT,PL,NT,BKL]
[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+σχέση]

[+ενέργεια]

[+οντότητα]

[+παρελθόν]

[+σύνδεση]

[+σύνδεση]

[+παρελθόν]

[+συγκεκριμένο]

[+στιγμιαία]

[+στιγμιαία]

[+αντικείμενο]

[+πραγματικό]

[+πραγματικό]

[+χειροπιαστό]

[+χρόνος]

[+πρόσωπο]

[+όργανο]
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[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
ἐξαπιναίως ἐς
τὴν
βουλὴν
ἐσελθόντες
______________________________________________________________________________________
[ADVTRO] [PREK] [D,AIT,S,F] [N,AIT,S,F,AKL] [P,ON,PL,M,CKL,ACT,AORB]
[+σχέση]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+τρόπος]

[+τόπος]

[+αφηρημένο]

[+παρελθόν]

[+κατεύθυνση]

[+περιεχόμενο]

[+στιγμιαία]

[+πλήθος]

[+πραγματικό]

[+πολίτης]

[+πρόσωπο]
[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
τόν
τε
Πειθίαν
κτείνουσι
καὶ
ἄλλους
______________________________________________________________________________________
[D,AIT,S,M] [CONJSMP] [N,AIT,S,M,AKL] [V, CPR, PL,OR,ACT, ASYG,ENS] [CONJSMP] [PROAOR,AIT,PL,M]
[+σχέση]
[+σύνδεση]

[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+συγκεκριμένο]

[+παρόν]

[+σύνδεση] [+συγκεκριμένο]

[+οντότητα]

[+πρόσωπο]

[+στιγμιαία]

[+πρόσωπο]

[+πολίτης]

[+πραγματικό]

[+αρσενικό]

[+όνομα]
[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
τῶν
τε
βουλευτῶν
καὶ
ἰδιωτῶν
ἐς ἑξήκοντα
______________________________________________________________________________________
[D,GEN,PL,M] [CONJSMP] [N,GEN,PL,M,AKL] [CONJSMP] [N,GEN,PL,M,AKL] [PREK] [ARTHADJAP]
[+σχέση]
[+σύνδεση]

[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]

[+σχέση]
[+σύνδεση]

[+πολίτης]

[+οντότητα]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]

[+σχέση]

[+πολίτης]

[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]

[+αρσενικό]

[+ποσό]

[+αρσενικό]

[+ποσό]

[+πλήθος]
[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
οἱ
δέ
τινες
τῆς
αὐτῆς
γνώμης
τῷ
______________________________________________________________________________________
[D,ON,PL,M] [CONJANT] [PROAOR,ON,PL,M] [D,GEN,S,F] [PROOR,GEN,S,F] [N,GEN,S,F,AKL] [D,DOT,S,M]
[+σχέση]

[+οντότητα]

[+οντότητα]

[+οντότητα]

[+αντίθεση]

[+συγκεκριμένο]

[+αφηρημένο]

[+αφηρημένο]
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[+πρόσωπο]

[+ιδιότητα]

[+αποτέλεσμα ενέργειας]

[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
Πειθίᾳ
ὀλίγοι
ἐς
τὴν
Ἀττικὴν
τριήρη
______________________________________________________________________________________
[N,DOT,S,M,AKL] [ADJ,ON,PL,M,POSGR] [PREK] [D,AIT,S,F] [ADJ,AIT,S,F,POSGR] [ADJ,AIT,S,F,POSGR]
[+οντότητα]

[+οντότητα]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+συγκεκριμένο]

[+συγκεκριμένο]

[+τόπος]

[+συγκεκριμένο]

[+πρόσωπο]

[+πρόσωπο]

[+κατεύθυνση]

[+ιδιότητα]

[+πολίτης]

[+πολίτης]

[+αντικείμενο]

[+όνομα]

[+ιδιότητα]

[+τόπος]

[+αρσενικό]

[+ποσό]

[+καταγωγή]

[+οντότητα]
[+ συγκεκριμένο]
[+αντικείμενο]
[+μέσο]

[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
κατέφυγον
ἔτι
παροῦσαν
______________________________________________________________________________________
[V,CPR,PL,OR,ACT, ASYG,AORB] [ADVX] [P,AIT,S,F,BKL,ACT,ENS]
[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+ενέργεια]

[+παρελθόν]

[+σύνδεση]

[+παρόν]

[+στιγμιαία]

[+διάρκεια]

[+πραγματικό]

[+πραγματικό]
[+ιδιότητα]
[+αντικείμενο]

δράσαντες

δὲ

τοῦτο

καὶ

ξυγκαλέσαντες

______________________________________________________________________________________
[P,ON,PL,M,CKL,ACT,AOR] [CONJANT] [PRODEIK,AIT,S,NT] [CONJSMP][P,ON,PL,M,CKL,ACT,AOR]
[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+σχέση]

[+ενέργεια]

[+παρελθόν]

[+σύνδεση]

[+συγκεκριμένο]

[+σύνδεση]

[+παρελθόν]

[+στιγμιαία]

[+πρόσωπο]

[+στιγμιαία]

[+πραγματικό]

[+αρσενικό]

[+πραγματικό]

[+πρόσωπο]

[+πρόσωπο]

[+αρσενικό]

[+αρσενικό]

Κερκυραίους

εἶπον

ὅτι

ταῦτα

καὶ

______________________________________________________________________________________
[N,AIT,PL,M,BKL,KR] [V,CPR, PL,OR,ACT, ASYG,AORB] [CONJE] [PRODEIK,ON,PL,NT] [CONJSMP]

[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+καταγωγή]
[+κάτοικος]

[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+σχέση]

[+παρελθόν]
[+στιγμιαία]

[+σύνδεση]

[+συγκεκριμένο]

[+σύνδεση]

[+υπόταξη]

[+πρόσωπο]

[+πραγματικό]

[+αρσενικό]
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[+αρσενικό]

βέλτιστα

εἴη

καὶ

ἥκιστ᾿

ἂν

______________________________________________________________________________________
[ADJ,ON,PL,NT,BKL,SUPGR] [V, CPR, S,EYK,B,ENS] [CONJSMP] [ADJ,ON,PL,NT,BKL,SUPGR][MDYN]
[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+οντότητα]

[+σχέση]

[+συγκεκριμένο]

[+παρόν]

[+σύνδεση]

[+συγκεκριμένο]

[+προϋπόθεση]

[+ιδιότητα]

[+διάρκεια]

[+ιδιότητα]

[+ενδεχόμενο]
[+χρόνος]

δουλωθεῖεν

ὑπ᾿

Ἀθηναίων

τό

τε

_____________________________________________________________________________________
[V,CPR, PL,EYK,PAS,ASYG,AORP] [PREK] [N,GEN,PL,M,BKL,KR] [D,AIT,S,NT] [CONJSMP]
[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+μέλλον]

[+ποιητικό αίτιο]

[+διάρκεια]
[+ενδεχόμενο]
[+χρόνος]

[+σχέση]

[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+καταγωγή]
[+κάτοικος]

[+σύνδεση]

[+αρσενικό]

λοιπὸν

μηδετέρους

δέχεσθαι

ἀλλ᾿

ἢ

______________________________________________________________________________________
[ADJ,AIT,S,NT,BKL,POSGR] [PROAOR,AIT,PL,M] [INF,ME,ASYG,ENS] [CONJANT] [CONJDZ]
[+σχέση]
[+χρόνος]

[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+σχέση]

[+αντίθεση]

[+σύγκριση]

[+συγκεκριμένο]

[+παρόν]

[+πρόσωπο]

[+διάρκεια]

[+αρσενικό]

[+πραγματικό]
[+χρόνος]

μιᾷ

νηὶ

ἡσυχάζοντας

τὸ

δὲ

______________________________________________________________________________________
[ARTHADJAP,DOT,PL,F,BKL] [N,DOT,S,F,ANOM] [P,AIT,PL,M,CKL,ACT,ENS] [D,AIT,S,NT] [CONJANT]

[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+ιδιότητα]
[+αντικείμενο]

[+οντότητα]
[+ συγκεκριμένο]
[+αντικείμενο]
[+μέσο]

[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+παρελθόν]

[+σύνδεση]

[+στιγμιαία]
[+πραγματικό]
[+πρόσωπο]

[+ποσό]

[+αρσενικό]

πλέον

πολέμιον

ἡγεῖσθαι

ὡς

δὲ

_____________________________________________________________________________________
[ADJ,AIT,S,NT,CKL,COMGR] [ADJ,AIT,S,NT,BKL,POSGR] [INF,ME,ASYG,ENS] [CONJX] [CONJANT]
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[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+σχέση]

[+παρόν]

[+χρόνος]

[+σύνδεση]

[+ιδιότητα]

[+οντότητα]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]

[+ποσό]

[+αρσενικό]

[+πραγματικό]

[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]

[+διάρκεια]
[+χρόνος]

εἶπον

καὶ

ἐπικυρῶσαι

ἠνάγκασαν

______________________________________________________________________________________
[V,CPR, PL,OR,ACT, ASYG,AORB] [CONJSMP] [[INF,ACT,ASYG,AOR] [V,CPR, PL,OR,ACT, ASYG,AOR]
[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+ενέργεια]

[+ενέργεια]

[+παρελθόν]

[+σύνδεση]

[+παρελθόν]

[+παρελθόν]

[+διάρκεια]

[+στιγμιαία]

[+στιγμιαία]

[+πραγματικό]

[+πραγματικό]

[+πραγματικό]

[+χρόνος]

[+χρόνος]

[+χρόνος]

τὴν

γνώμην

πέμπουσι

δὲ

καὶ

ἐς

τὰς

______________________________________________________________________________________
[D,AIT,S,F] [N,AIT,S,F,BKL] [V,CPR, PL,OR,ACT, ASYG,ENS] [CONJANT] [CONJSMP] [PREK] [D,AIT,PL,F]
[+οντότητα]

[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+σχέση]

[+σχέση]

[+αφηρημένο]

[+παρόν]

[+αντίθεση]

[+σύνδεση]

[+τόπος]

[+αποτέλεσμα

[+διάρκεια]

ενέργειας]

[+πραγματικό]

[+κατεύθυνση]

[+χρόνος]

Ἀθήνας

εὐθὺς

πρέσβεις

περί

τε

τῶν

______________________________________________________________________________________
[N,AIT,PL,F,BKL,KR] [ADVX] [N,AIT,PL,M,CKL,PROS] [PREK] [CONJSMP] [D,GEN,S,NT]

[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+τόπος]
[+όνομα]

[+σχέση]
[+χρόνος]

[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]
[+αξίωμα]

[+σχέση]

[+σχέση]

[+αναφορά]

[+σύνδεση]

[+αρσενικό]

πεπραγμένων

διδάξοντας

ὡς

ξυνέφερε

καὶ

______________________________________________________________________________________
[P,GEN,PL,NT,BKL,ME,PRK] [P,AIT,PL,M,CKL,ACT,MEL] [CONJE] [V,CPR,S,OR,ACT, ASYG,PRT] [CONJSMP]
[+ενέργεια]

[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+παρελθόν]

[+μέλλον]

[+σύνδεση]

[+παρελθόν]

[+σύνδεση]

[+στιγμιαία]

[+διάρκεια]

[+υπόταξη]

[+διάρκεια]

[+πραγματικό]

[+πραγματικό]

[+πραγματικό]

[+πρόσωπο]

[+πρόσωπο]

[+χρόνος]

[+αρσενικό]

[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
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τοὺς

ἐκεῖ

καταπεφευγότας

πείσοντας

______________________________________________________________________________________
[D,AIT,PL,M] [ADVTOP] [P,AIT,PL,M,CKL,ACT,PRK] [P,AIT,PL,M,CKL,ACT,MEL]
[+σχέση]

[+ενέργεια]

[+ενέργεια]

[+τόπος]

[+παρελθόν]

[+μέλλον]

[+στιγμιαία]

[+διάρκεια]

[+πραγματικό]

[+πραγματικό]

[+πρόσωπο]

[+πρόσωπο]

[+αρσενικό]

[+αρσενικό]

______________________________________________________________________________________
μηδὲν

ἀνεπιτήδειον

πράσσειν

ὅπως

______________________________________________________________________________________
[PROAOR,AIT,S,NT] [ADJ,AIT,S,NT,BKL,POSGR] [INF,ME,ASYG,ENS] [CONJTL]
[+οντότητα]
[+συγκεκριμένο]
[+ποσό]

[+οντότητα]
[+πρόσωπο]
[+ιδιότητα]

[+ενέργεια]

[+σχέση]

[+παρόν]

[+σκοπός]

[+διάρκεια]
[+πραγματικό]
[+χρόνος]

______________________________________________________________________________________
μή

τις

ἐπιστροφὴ

γένηται.

______________________________________________________________________________________
[CONJEN] [PROAOR,ON,S,F] [N,ON,S,F,BKL] [V,CPR,S,OR,ACT, ASYG,PRT]
[+σχέση]
[+απαγόρευση]

[+οντότητα]
[+αφηρημένο]

[+οντότητα]
[+αφηρημένο]

[+ενέργεια]
[+παρελθόν]
[+στιγμιαία]
[+ενδεχόμενο]
[+χρόνος]
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός γλωσσολογικού
σχολιασμού κειμένου του Θουκυδίδη ως Σώμα Κειμένου. Η αναγνώριση των γραμματικών
κατηγοριών των λεκτικών μονάδων και της σημασίας τους δεν έγινε αυτόματα, αλλά
βασίστηκε σε γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου της αρχαίας ελληνικής. Βάσει της
συγκεκριμένης μεθόδου αντιμετωπίστηκαν ορισμένες δυσκολίες. Συγκεκριμένα, οι δυσκολίες
ήταν:
1. Κατά την κατηγοριοποίηση των γραμματικών πληροφοριών ήταν δύσκολο να
κατατάξουμε την κατηγορία των μετοχών είτε ως ξεχωριστό μέρος του λόγου είτε
στην υποκατηγορία των ρηματικών τύπων, όπως είναι το απαρέμφατο. Η μετοχή
εμφανίζει γραμματικές πληροφορίες κοινές με τα ρήματα (χρόνος, φωνή) και με το
επίθετο (γένος, αριθμός, κλίση, καταλήξεις). Λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής ήταν
δύσκολη η κατάταξη της σε συγκεκριμένη κατηγορία. Στην παρούσα εργασία, η
μετοχή θεωρήθηκε ως ρηματικός τύπος.
2. Κατά την κατηγοριοποίηση των σημασιολογικών πληροφοριών, ήταν δύσκολη η
κατηγοριοποίηση

ορισμένων

υποκατηγοριών.

Η

λεπτές

σημασιολογικές

αποχρώσεις ορισμένων υποκατηγοριών έκανε δύσκολη την κατάταξή τους σε
κατηγορίες. Για παράδειγμα, οι υποκατηγορίες συμφωνία, συμπέρασμα ή σύγκριση
θα μπορούσαν να ενταχθούν τόσο στην κατηγορία σχέση όσο και στην κατηγορία
ενέργεια. Η κατάταξή τους έγινε βάσει των σχέσεων που έχουν οι λέξεις με τις
υπόλοιπες του περιβάλλοντός τους. Οι κατηγοριοποίηση των ενεργειών
αναφέρεται

περισσότερο

σε

ρήματα
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και

ρηματικούς

τύπους,

ενώ

η

κατηγοριοποίηση των σχέσεων αναφέρεται περισσότερο σε σχέσεις μεταξύ
οντοτήτων.
Παράλληλα, ορισμένα συμπεράσματα προέκυψαν κατά την παράθεση των θεωριών της
γνωστικής ψυχολογίας σχετικά με τη φύση και την οργάνωσή των εννοιών. Ο τρόπος με τον
οποίο έγινε αντικείμενο επεξεργασίας η σημασιολογική πληροφορία του αρχαίου ελληνικού
κειμένου στα πλαίσια της παρούσας εργασίας στηρίχτηκε στη θεωρία της εξήγησης ή τη
θεωρία της θεωρίας. Συγκεκριμένα, αποδόθηκαν χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εννοιών
που εκφράζουν οι λεκτικές μονάδες του υπό ανάλυση κειμένου, χωρίς να γίνεται μια απλή
απαρίθμηση αυτών. Τα γνωρίσματα που δόθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν εντάσσονται σε
ένα ευρύτερο εννοιολογικό πλέγμα το οποίο επηρεάζεται από την προϋπάρχουσα γνώση ενός
υποκειμένου για αυτό. Χρησιμοποιήθηκαν τα πιο προφανή χαρακτηριστικά που παίζουν ρόλο
στις ήδη διαμορφωμένες θεωρίες για τον κόσμο τον οποίο πλαισιώνουν.
Τα παραπάνω γνωρίσματα εξαρτώνται και από τη γραμματική πληροφορία των λεκτικών
μονάδων. Για παράδειγμα, τα ουσιαστικά σχετίζονται περισσότερο με την ευρύτερη
κατηγορία της οντότητας, ενώ τα ρήματα με την κατηγορία της ενέργειας. Αυτό είχε ως
συνέπεια και την παραγωγή διαφορετικών υποκατηγοριών σε κάθε ευρύτερη κατηγορία.
Σε γενικές γραμμές, η εξαγωγή της σημασιολογικής πληροφορίας στηρίχτηκε σε ένα
ευρύτερο πεδίο γνώσεων γραμματικών – συντακτικών – σημασιολογικών κανόνων της
αρχαίας ελληνικής που ενισχύθηκαν από το χώρο της Γνωσιακής Επιστήμης με τη συμβολή
των θεωριών που αφορούν τη φύση και την οργάνωση των εννοιών και των κατηγοριών.
Βέβαια, η παρούσα εργασία περιορίζεται στο να αποτελεί μία πρόταση επεξεργασίας
κειμένων αρχαίας ελληνικής ως Σώματα Κειμένων. Είναι κατανοητό ότι χρειάζεται
περισσότερη δουλειά να γίνει ακόμη προκειμένου να ολοκληρωθεί και υλοποιηθεί με
υπολογιστικά εργαλεία, ώστε να τελειοποιηθεί η παρούσα πρόταση. Πιθανές βελτιώσεις της

80

εργασίας και περιθώρια προσθήκης της με νέες εφαρμογές θα μπορούσε να προσφέρει
περισσότερες δυνατότητες. Οι δυνατότητες αυτές είναι οι εξής:
1. Θα είχε, ίσως, ενδιαφέρον, η δημιουργία ενός προγράμματος αυτόματου
χαρακτηρισμού (tagger) που θα αφορούσε την αρχαία ελληνική. Εφαρμογές ενός
τέτοιου προγράμματος θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στον εκπαιδευτικό
χώρο, σε τάξεις κατά τις οποίες οι μαθητές διδάσκονται αρχαία ελληνικά.
2. Εκτός από τους μαθητές θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο μάθησης και
ανάγνωσης αρχαίων ελληνικών κειμένων τόσο από ημεδαπούς όσο και από
αλλοδαπούς, εφόσον αποτελέσει αντικείμενο μετάφρασης. Η εξιστόρηση και η
αντικειμενική παράθεση των γεγονότων του Πελοποννησιακού Πολέμου από το
Θουκυδίδη αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος από ξένους μελετητές.
3. Ακόμη, όπως προαναφέρθηκε, η σημασιολογική κωδικοποίηση θα μπορούσε να
χρησιμεύσει στη δημιουργία ενός σημασιολογικού ή λεξικολογικού δικτύου. Ο
τρόπος με τον οποίο αποδίδονται καθοριστικά γνωρίσματα σε μία έννοια θα
μπορούσε να στηρίξει τη δημιουργία σημασιολογικού δικτύου, στο οποίο θα
υπάρχουν υπερκείμενες και υποκείμενες έννοιες και γνωρίσματα που θα
κληροδοτούνται από τις υπερκείμενες στις υποκείμενες έννοιες.
4. Επιπροσθέτως, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα ευρήματα των ερευνών που
ενισχύουν τη θεωρία των παραδειγμάτων, τα οποία δείχνουν ότι ο βαθμός
τυπικότητας αντικειμένων αλλάζει από πληθυσμό σε πληθυσμό. Για παράδειγμα,
ορισμένα από τα καθοριστικά γνωρίσματα που έχουν δοθεί σε κάποιες από τις
έννοιες του κειμένου, θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί πώς αλλάζουν σε
διαφορετικούς πληθυσμούς, σε λαούς με διαφορετική κουλτούρα. Ο εντοπισμός
των διαφορών μεταξύ των καθοριστικών γνωρισμάτων των εννοιών θα μπορούσε
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να βοηθήσει σε μια καλύτερη μετάφραση και, επομένως, σε καλύτερη κατανόηση
του κειμένου από αλλοδαπούς.
Ένα ακόμη συμπέρασμα που προέκυψε κατά την εκπόνηση της εργασίας είναι ότι το
κείμενο του Θουκυδίδη μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας. Οι λόγοι
που το καθιστούν τέτοιου είδους κείμενο είναι οι εξής:
1. Πρόκειται για ένα αφηγηματικό ιστορικό κείμενο το οποίο διέπεται από γραμμική
ακολουθία γεγονότων, χωρίς αναδρομές.
2. Ακόμη, σε αυτό το κείμενο χρησιμοποιείται η αναφορική λειτουργία της γλώσσας
γεγονός που απομακρύνει από το πρόβλημα της αμφισημίας, το οποίο συναντάται
περισσότερο σε λογοτεχνικά ή φιλοσοφικά κείμενα.
3. Παράλληλα, στο ίδιο κείμενο περιγράφονται καθαρά οι σχέσεις των γεγονότων
μεταξύ τους, με τη μορφή αιτίου – αποτελέσματος

και οι ρόλοι που

διαδραματίζουν τα πρόσωπα σε αυτά τα γεγονότα. Το συγκεκριμένο έγινε
κατανοητό κατά την επεξεργασία ενός μεγαλύτερου μέρους του κειμένου των
Ἱστοριών του Θουκυδίδη από αυτό που παρουσιάστηκε κατά τον εμπλουτισμό
γλωσσολογικού σχολιασμού.
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7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο εμπλουτισμός γλωσσολογικού σχολιασμού του
κειμένου του Θουκυδίδη ως Σώμα Κειμένου. Επιχειρήθηκε να εξαχθούν τόσο γραμματικές
όσο και σημασιολογικές πληροφορίες από το ιστορικό κείμενο του Θουκυδίδη. Όσον αφορά
τις γραμματικές πληροφορίες προσπαθήσαμε να αναγνωρίσουμε πλήρως τις λεκτικές μονάδες
του κειμένου, αντιστοιχώντας τες σε γραμματικά είδη και στις υποκατηγορίες τους. Σχετικά
με τις σημασιολογικές

πληροφορίες επιχειρήσαμε να εξαγάγουμε σημασιολογικά

χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τη σημασία των λέξεων και τις σχέσεις τους με τις
υπόλοιπες λέξεις του κειμένου βασιζόμενοι σε θεωρίες από το χώρο της Γνωσιακής
Επιστήμης που αφορούν τη φύση και την οργάνωση των εννοιών στον ανθρώπινο νου. Εν
συνεχεία, οι παραπάνω πληροφορίες, γραμματικές και σημασιολογικές, κωδικοποιήθηκαν
προκειμένου να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο υπολογιστικής επεξεργασίας.
Ο γλωσσολογικός σχολιασμός του κειμένου, που πραγματοποιήθηκε, θα μπορούσε να
αποτελέσει βάση για την κατασκευή λεξικού, με το οποίο θα είναι δυνατή η αναζήτηση βάσει
γραμματικών πληροφοριών. Ακόμη, θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για επεξεργασία του
κειμένου και απόδοσή του σε άλλες γλώσσες. Επομένως, ο εμπλουτισμός γλωσσολογικού
σχολιασμού του κειμένου μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο για τη μελέτη της γλώσσας του
Θουκυδίδη και τη σύλληψη των νοημάτων που εκφράζουν τα κείμενά του, τόσο από
ημεδαπούς όσο και από αλλοδαπούς. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης εργασίας θα μπορούσε
να προσφέρει σε οποιοδήποτε μελετητή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας πολύτιμα εργαλεία
κατανόησης και χρήσης της.
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