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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρών τόμος συνοψίζει τους στόχους και τα ερευνητικά αποτελέσματα του 

προγράμματος ΘΑΛΗΣ: «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής 

Ελληνικής» (AMiGre) με διευθύντρια την καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών Αγγελική Ράλλη. Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος ήταν να μελετήσει 

συστηματικά και συγκριτικά τα Ποντιακά, τα Καππαδοκικά και τα Αϊβαλιώτικα, τρεις 

γλωσσικές ποικιλίες της Μικράς Ασίας που απειλούνται με εξαφάνιση. Αξιοποιώντας 

προγενέστερη έρευνα, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της θεωρητικής και 

ιστορικής γλωσσολογίας, της διαλεκτολογίας και της γλωσσικής επαφής, η ερευνητική 

ομάδα, με την καθοδήγηση της καθ. Αγγελικής Ράλλη, προχώρησε στη μελέτη των 

συγκεκριμένων διαλέκτων με σκοπό να αποκαλυφθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές 

τους σε συγχρονικό επίπεδο, να επισημανθεί η εξέλιξή τους, να χαρτογραφηθεί η 

διαφοροποίησή τους, αλλά και να εντοπισθούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους 

σε σχέση με τις υπόλοιπες νεοελληνικές διαλέκτους. Μεταξύ των στόχων του 

προγράμματος ήταν να συλλέξει ένα μεγάλο αριθμό διαλεκτικών δεδομένων, να τα 

ψηφιοποιήσει, να τα επισημειώσει και να τα αποθηκεύσει σε μια ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων που έχει υλοποιηθεί γι’ αυτόν το σκοπό. Ακόμα, επιπλέον στόχος ήταν και η 

δημιουργία ενός τριδιαλεκτικού πολυμεσικού λεξικού 7.500 περίπου λημμάτων, τα οποία 

φέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, δηλαδή φωνολογική μεταγραφή, σημασία, 

παραδείγματα χρήσης, ετυμολογία, συνώνυμα, αντώνυμα. Καταβλήθηκε προσπάθεια τα 

λήμματα αυτά να συσχετίζονται, εάν είναι κοινά και για τις τρεις διαλέκτους, και να 

συνοδεύονται από ήχο και εικόνα.  

Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που επιβλήθηκε με 

τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923), ομιλητές των τριών διαλεκτικών ποικιλιών 

εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αφήνοντας πίσω τους γη και περιουσία, 

αλλά παίρνοντας μαζί τους την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις και τη 

γλώσσα τους.  

Τα Καππαδοκικά (βλ., μεταξύ άλλων, Dawkins 1916˙ Janse προσεχώς) προέρχονται 

από μία ελληνική διάλεκτο της ύστερης αρχαιότητας, αλλά δέχτηκαν ισχυρή επίδραση 

από την Τουρκική ύστερα από την κατάκτηση της Καππαδοκίας, αρχικά από τους 

Σελτζούκους Τούρκους τον 11ο αι. και στη συνέχεια από τους Οθωμανούς τον 14ο αι. 

Σήμερα, αποτελούν ένα διαλεκτικό συνεχές που ομιλείται από μερικές δεκάδες 

πρόσφυγες (κυρίως δεύτερης και τρίτης γενιάς), κατοίκους προσφυγικών χωριών της 

Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Η Ποντιακή μαρτυρείται συνεχώς από την ύστερη 
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αρχαιότητα και εφεξής. Διατηρεί ακόμη ορισμένα αρχαϊκά χαρακτηριστικά, αν και έχει 

επηρεαστεί από την Τουρκική (βλ., μεταξύ άλλων, Παπαδόπουλος 1955˙ Drettas 1997). 

Σήμερα, ομιλητές της Ποντιακής απαντούν σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως σε θύλακες 

στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Είναι αξιοσημείωτο ότι η διάλεκτος 

ομιλείται ακόμη στον Πόντο από έναν αριθμό μουσουλμάνων κατοίκων (Mackridge 

1990), καθώς και σε ορισμένες περιοχές της Γεωργίας και του Βορείου Καυκάσου. 

Τέλος, οι πρώτες μαρτυρίες για τα Αϊβαλιώτικα απαντούν τον 16ο αιώνα (βλ. Σάκκαρης 

1940). Η διάλεκτος αυτή εμφανίστηκε μετά την εγκατάσταση κυρίως Λεσβίων αποίκων 

στις Κυδωνίες (Αϊβαλί) και τα Μοσχονήσια. Ανήκει στην ομάδα των βορείων ελληνικών 

διαλέκτων και έχει δεχτεί ισχυρή επίδραση από την Τουρκική, κυρίως στο μορφολογικό 

επίπεδο. Σήμερα, μερικές εκατοντάδες ομιλητές των Αϊβαλιώτικων βρίσκονται στη 

Λέσβο, όπου οι πρόγονοί τους εκτοπίστηκαν μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών.  

Λόγω της μακρόχρονης επαφής με τη γειτονική Τουρκική και της απομόνωσής τους 

από τις υπόλοιπες ελληνικές διαλέκτους, οι μικρασιατικές ποικιλίες της Ελληνικής 

θεωρούνται ιδανικές περιπτώσεις μελέτης για τη διαλεύκανση της εξέλιξης της 

Ελληνικής, καθώς και για διάφορα φαινόμενα γλωσσικής επαφής. Είναι σημαντικό να 

επισημανθεί ότι και οι τρεις διάλεκτοι εκφράζουν μία πλούσια πολιτισμική και γλωσσική 

κληρονομιά, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης: ο αριθμός των 

προσφύγων πρώτης γενιάς είναι σχεδόν ανύπαρκτος, ενώ οι επόμενες γενιές 

απορροφώνται σταδιακά από το αντίστρωμα (adstratum) της Κοινής Νέας Ελληνικής, 

τόσο πολιτισμικά όσο και γλωσσικά. Επομένως, η περιγραφή και διατήρηση αυτής της 

πολύτιμης κληρονομιάς προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη. 

Παρά το γεγονός ότι απόπειρες να παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών 

των διαλέκτων υπάρχουν στη σχετική βιβλιογραφία, μία συνολική συγκριτική μελέτη 

που να φανερώνει τις ομοιότητες και τις διαφορές των Ποντιακών, των Καππαδοκικών 

και των Αϊβαλιώτικων δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Εξίσου απούσα είναι και μία 

ενδελεχής μελέτη ως προς την επιρροή της Τουρκικής σε αυτά τα γλωσσικά συστήματα, 

ιδιαίτερα στο επίπεδο του σχηματισμού λέξεων. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη κοινωνιογλωσσικές, εθνογλωσσικές και ιστορικές 

παραμέτρους, υπήρξε συλλογή πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού, γραπτού και 

προφορικού, στο οποίο βασίστηκε η έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος, αλλά μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και για μελλοντική έρευνα για τα Ελληνικά της Μικράς Ασίας. Το 

υλικό ψηφιοποιήθηκε, αρχειοθετήθηκε, μεγάλο μέρος του επισημειώθηκε φωνολογικά, 

μορφολογικά και μεταγλωσσικά και οργανώθηκε σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 

Δημιουργήθηκε επίσης ένα ηλεκτρονικό λεξικό το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

του προγράμματος (www.amigre.upatras.gr). Όπως προαναφέρθηκε, το λεξικό 

περιλαμβάνει περίπου 7.500 λήμματα και για τις τρεις μικρασιατικές διαλέκτους. Η 

δυναμική του μακροδομή επιτρέπει στους χρήστες να εφαρμόζουν πολλαπλά κριτήρια 

στις μηχανές αναζήτησης, ενώ, όσον αφορά το επίπεδο της μικροδομής, υπάρχει 

πρόσβαση σε μια ποικιλία από δεδομένα (γραπτά, ακουστικά, οπτικά, βίντεο).  

Αξίζει να τονισθεί ότι πρωταρχικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η 

πληροφοριακότητα, δηλαδή η δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από τα γλωσσικά 

δεδομένα που συνελέγησαν, η ασφαλής τους αποθήκευση, καθώς και η δυνατότητα 

πρόσβασης σε αυτά όχι μόνον στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος αλλά και 

μακροπρόθεσμα. Το αρχείο προφορικών και γραπτών δεδομένων που δημιουργήθηκε θα 

αποτελέσει πολύτιμο και αναντικατάστατο εργαλείο, τόσο για γλωσσολόγους όσο και για 

άλλους ερευνητές, με ενδεχομένως τεράστιο γλωσσικό, αλλά και πολιτισμικό όφελος για 



ix 

 

τη χώρα. Η ηλεκτρονική αποθήκευση και η ηλεκτρονική επεξεργασία του υλικού είναι 

φιλικές στο χρήστη και θα χρησιμεύσουν σε πιθανές ανθρωπολογικές, εθνογραφικές, 

φιλολογικές ή άλλες έρευνες, καθώς και σε μελλοντικές γλωσσολογικές. Τέλος, η 

διαλεκτική ηλεκτρονική βάση δεδομένων και το λεξικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την εισαγωγή και άλλων δεδομένων από τις μικρασιατικές διαλέκτους ή/και να 

αποτελέσουν έναν αξιόπιστο οδηγό-πρότυπο για την ανάπτυξη παρόμοιων εργαλείων 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αφού είναι η πρώτη φορά που υλοποιούνται 

υπολογιστικά παρόμοια διαλεκτικά εργαλεία.  

Επί τη βάσει προγενέστερων ερευνών και των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο της 

θεωρητικής γλωσσολογίας, της ιστορικής γλωσσολογίας, της διαλεκτολογίας και της 

γλωσσικής επαφής, η γλωσσολογική έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως στα εξής: 

 

(i) Στη συστηματική μελέτη των Ποντιακών, των Καππαδοκικών και των 

Αϊβαλιώτικων, που απειλούνται με εξαφάνιση. 

(ii) Στην επιστημονική ανάλυση συγκεκριμένων φαινομένων, η οποία 

ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της γλωσσολογικής θεωρίας, καθώς 

και στην εύρεση νέων στοιχείων για τον τρόπο λειτουργίας των γλωσσικών 

μηχανισμών. 

(iii) Στην εμβάθυνση της γνώσης μας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο γλώσσες 

τυπολογικά διαφορετικές μπορούν να επηρεάσουν η μία την άλλη, μελετώντας 

τη δομή και το λεξιλόγιο των τριών διαλέκτων διαχυτικής προέλευσης 

(Ελληνικής), οι οποίες επηρεάστηκαν από τη συγκολλητική Τουρκική. 

(iv) Στη σύγκριση τριών γλωσσικών ποικιλιών με κοινή καταγωγή και παράλληλη 

εξέλιξη, με σκοπό να αποκαλύψει τις ομοιότητες και τις διαφορές τους σε 

συγχρονικό επίπεδο, επισημαίνοντας επίσης τους παράγοντες που 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις διάφορες αλλαγές της εξέλιξής τους. 

 

Αποτέλεσμα της γλωσσολογικής έρευνας, αλλά και της υπολογιστικής επεξεργασίας και 

υλοποίησης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και του πολυμεσικού λεξικού υπήρξε η 

δημοσίευση ενός σημαντικού αριθμού άρθρων σε διεθνή περιοδικά και διεθνείς 

θεματικούς τόμους, ενώ έλαβε χώρα μία σειρά ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια. Τα 

γλωσσικά φαινόμενα που μελετήθηκαν και τα υπολογιστικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν 

έγιναν γνωστά στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα με ελάχιστο κόστος. 

Πέρα από τους πρωταρχικούς στόχους, το πρόγραμμα έθεσε και τους ακόλουθους 

δευτερεύοντες στόχους: 

 

(i) Την αρχειοθέτηση ενός μεγάλου εύρους προφορικού και γραπτού υλικού, που 

αποτελεί έναν ικανό και αναγκαίο όρο για τη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς των υπό μελέτη κοινοτήτων. 

(ii) Τη συλλογή εθνογλωσσικών δεδομένων που μπορούν να αξιοποιηθούν ως 

παρακαταθήκη για μελλοντική έρευνα αναφορικά με την κοινωνιογλωσσική 

κατάσταση των διαλέκτων. 

 

Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας μπορεί να αποτιμηθεί τόσο σε θεωρητικό επίπεδο 

όσο και σε πιο εφαρμοσμένο. Η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί την πρώτη απόπειρα 

για μια συνολική συγκριτική γλωσσολογική μελέτη των μικρασιατικών διαλέκτων της 

Ελληνικής, κάτι που δεν είχε γίνει ως τώρα τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή 



 

x 

 

γλωσσολογική κοινότητα. Μία επιπλέον πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας είναι η νέα 

προοπτική που υιοθετεί σε σχέση με τη γλωσσική αλλαγή και τη μελέτη της γλωσσικής 

ποικιλίας, οι οποίες αποτελούν βασικές εστίες ενδιαφέροντος τόσο για τη διαλεκτολογία 

όσο και για το χώρο της γλωσσικής επαφής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ελληνικές 

μικρασιατικές διάλεκτοι αποτελούν μοναδική περίπτωση για αυτούς τους 

επιστημονικούς τομείς, αφού δέχθηκαν την επιρροή της ίδιας κυρίαρχης και 

διαφορετικής καταγωγής και τυπολογίας γλώσσας, δηλαδή της Τουρκικής. Μολονότι η 

έρευνα της διαλεκτικής αλλαγής και της γλωσσικής επαφής ανθεί τα τελευταία χρόνια, 

κυρίως με δεδομένα από τις γερμανικές και τις ρομανικές γλώσσες (π.χ., Thomason 2001˙ 

Matras 2009), παρατηρείται ελάχιστο ενδιαφέρον για τις ελληνικές μικρασιατικές 

διαλέκτους, με εξαίρεση κάποια σχόλια για τα Καππαδοκικά στους Thomason & 

Kaufman (1988), Thomason (2001) και σε μερικές άλλες πρόσφατες μελέτες.  

Η παρούσα ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί, επίσης, την πρώτη απόπειρα στην 

Ελλάδα να συνενώσει την πληροφορική, την τεχνολογία της πληροφορίας και τη 

θεωρητική γλωσσολογία, με στόχο την επιστημονική παρουσίαση των ελληνικών 

διαλεκτικών δεδομένων στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με τη μορφή μιας ηλεκτρονικής 

βάσης δεδομένων και ενός ηλεκτρονικού λεξικού. Είναι προφανές ότι αρκετές 

γλωσσολογικές μελέτες στον ελληνικό χώρο έχουν ήδη επικεντρωθεί στη συλλογή και 

ανάλυση διαλεκτικού υλικού. Ωστόσο, δεν είχε επιχειρηθεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 

η ψηφιακή παρουσίαση τόσο του πρωτογενούς όσο και του επεξεργασμένου διαλεκτικού 

υλικού, με τη χρήση των πιο σύγχρονων προγραμμάτων και επί τη βάσει των αρχών της 

πληροφορικής, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η υπολογιστική επεξεργασία διαλεκτικών 

δεδομένων με τη μορφή δημιουργίας τριδιαλεκτικού λεξικού είναι πρωτότυπη και σε 

διεθνές επίπεδο. 

Όσον αφορά τους ερευνητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα AMiGre, εκτός από τη 

βασική ερευνήτρια και διευθύντρια του προγράμματος, Καθ. Αγγελική Ράλλη, 

απασχολήθηκαν τρεις ερευνητικές ομάδες από τρεις διαφορετικούς φορείς:  

 

(i) Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών 

(www.lmgd.philology.upatras.gr), απ’ όπου προήλθε η κύρια ερευνητική 

ομάδα.  

(ii) O Τομέας Γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

(iii) Tο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών. 

 

Αυτοί οι τρεις διαφορετικοί τομείς είχαν την ακόλουθη σύνθεση: 

 
Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων Πανεπιστημίου Πατρών: 
 

Διευθύντρια προγράμματος: Καθ. Αγγελική Ράλλη. 
 

Συνεργάτες: Αν. Καθ. Δημήτρης Παπαζαχαρίου, Αν. Καθ. Γεώργιος Ξυδόπουλος, Αν. 

Καθ. Αργύρης Αρχάκης, Επ. Καθ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος. 
 

Μεταδιδάκτορες: Μάριος Ανδρέου, Ελεονώρα Δημελά, Νικόλαος Κουτσούκος, 

Δήμητρα Μελισσαροπούλου, Συμεών Τσολακίδης. 
 

Υποψήφιοι διδάκτορες: Μetin Bağrıaçık, Μαριάννα Γκιουλέκα, Χρήστος 

Παπαναγιώτου. 
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Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές: Βασιλεία Αλεξέλλη, Βασιλική Καλαντζή, 

Βασιλική Μουχτούρη, Φωτεινή Καρανικόλα, Κωνσταντίνα Μπαλάση, Σταύρος 

Μπόμπολας, Ραφαήλ Χονδρονικόλας. 
 

Πληροφορητές: Bayram Kara, Μαρία Κοιμίσογλου, Σοφία Μουρατίδου, Λάζαρος 

Κοτσανίδης, Χάρης Σανδαλίδης. 
 

Βοηθητικές εργασίες: Δημήτρης Ασημακόπουλος, Αριστέα Κοντογιάννη, Θεώνη 

Μαυρόγιαννη, Γιώργος Λεκατσάς. 

 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 
 

Συντονιστής: Αν. Καθ. Νικόλαος Παντελίδης. 
 

Συνεργάτες: Δρ. Ιώ Μανωλέσσου (Ερευνήτρια Α΄ Ακαδημία Αθηνών), Θεόδωρος 

Μαρκόπουλος (Επ. Καθ. Πανεπιστημίου Πατρών). 
 

Μεταδιδάκτορες: Αθανάσιος Καρασίμος, Μαρία Κολιοπούλου. 
 

Προπτυχιακοί φοιτητές: Σοφία Ιωάννου, Λεωνίδας Καντεράκης, Νικόλαος Νεοκλέους.  

 
Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθηνών: 
 

Συντονίστρια: Καθ. Ελένη Γαλιώτου. 
 

Συνεργάτης: Καθ. Νικήτας Καρανικόλας. 
 

Πληροφορικοί: Κωνσταντίνος Αθανασάκος, Γεώργιος Κορωνάκης. 

 

Εξωτερική συνεργάτιδα του προγράμματος ήταν η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του 

Βοσπόρου Aslı Göksel και σύμβουλος του προγράμματος ο καθηγητής του 

Πανεπιστημίου της Γάνδης Mark Janse. 

Για την άντληση του γραπτού υλικού, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα ευγενώς 

προσφερόμενα αρχεία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, του Ιστορικού Αρχείου 

Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς, του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του 

Ε.Κ.Π.Α., καθώς και άλλων ιδιωτικών συλλογών, για τα οποία τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. 

Ο τόμος διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς. Μετά τον πρόλογο, ακολουθεί η 

αναλυτική αναφορά των εργασιών και των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Στο 

δεύτερο μέρος περιγράφονται η συλλογή υλικού, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τόσο της 

ηλεκτρονικής βάσης προφορικών και γραπτών δεδομένων όσο και του πολυμεσικού 

τριδιαλεκτικού λεξικού. Τέλος, στο τρίτο μέρος υπάρχει το άρθρο των Αρχάκη & 

Σπηλιοπούλου, το οποίο δίνει ενδεικτικά μια εικόνα των κοινωνιογλωσσικών και 

εθνογλωσσικών παραμέτρων που ελήφθησαν υπ’ όψη για την καταγραφή του 

διαλεκτικού υλικού. 

Τέλος, θα ήταν αγνωμοσύνη αν δεν ευχαριστούσα όλους τους συνεργάτες μου, του 

Πανεπιστημίου Πατρών, του Ε.Κ.Π.Α. και του ΤΕΙ Αθηνών που συνέβαλαν στην επιτυχή 

πραγματοποίηση του προγράμματος. Μεταξύ αυτών, αξίζει να αναφέρω ονομαστικά τη 

Δήμητρα Μελισσαροπούλου για τη συνεισφορά της στη συγγραφή της αρχικής 

πρότασης, η οποία πρώτευσε κατά την αξιολόγηση των προτάσεων του προγράμματος 

ΘΑΛΗΣ στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, το Νίκο Κουτσούκο που ήταν πάντα 

παρών να προσφέρει την πολύτιμη βοήθειά του για την επίλυση προβλημάτων που 

προέκυπταν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής δραστηριότητας, τη Βασιλεία Αλεξέλλη 



 

xii 

 

για το χρόνο που διέθεσε στην τελική συλλογή του όγκου των δημοσιεύσεων και 

ανακοινώσεων και το Σταύρο Μπόμπολα για την εξαιρετική μορφοποίηση και επιμέλεια 

που πραγματοποίησε στα κείμενα του παρόντος τόμου.  

 

Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 

 

Αγγελική Ράλλη 

Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Παν. Πατρών 

Μέλος της Ακαδημίας της Ευρώπης 
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Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Γενική αναφορά του έργου AMiGre του 
προγράμματος ΘΑΛΗΣ:                           
«Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής 
Ελληνικής» 

(Περίοδος: Ιαν. 2012-Σεπτ. 2015) 

Υπεύθυνη προγράμματος: καθ. Αγγελική Ράλλη 

 

1. Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του έργου 
 

1.1 Χρονική διάρκεια  
 

45 μήνες (01/01/12-30/09/15) 

 

1.2 Περιγραφή  
 

Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, όπως ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο της 

πρότασης, οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας είναι οι εξής: 

 

(i) Ορισμός και συντονισμός τακτικών συναντήσεων των μελών των τριών 

ερευνητικών ομάδων, καθώς και παρακολούθηση των εργασιών των ομάδων. 

(ii) Καθορισμός των βραχυπρόθεσμων στόχων, καθώς και των χρονικών πλαισίων 

υλοποίησης των επιμέρους δραστηριοτήτων και εποπτεία του συνόλου των 

δράσεων υλοποίησης. 

(iii) Συντονισμός και εποπτεία του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

(iv) Διαχείριση του προγράμματος (γραφειοκρατικές ενέργειες, διοικητικές 

εργασίες). 

 

1.3 Υλοποίηση 
 

Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής και τους στόχους της συγκεκριμένης ενότητας 

εργασίας, έλαβαν χώρα τακτικές συναντήσεις είτε όλων των μελών του προγράμματος 

είτε ανάμεσα στους υπεύθυνους των ομάδων, προκειμένου να συζητηθούν προβλήματα 

μεθοδολογίας και υλοποίησης της έρευνας.  

Η υπεύθυνη του προγράμματος, καθ. Α. Ράλλη, παρακολούθησε την εξέλιξη των 

εργασιών, την ομαλή διεκπεραίωσή τους, παρενέβη σε πολλές περιπτώσεις προκειμένου 

να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και προέβη σε τροποποιήσεις του πλάνου υλοποίησης 

της έρευνας, όπου το έκρινε απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων, υπήρξε 

και μικρή τροποποίηση της αρχικής σύνθεσης των ερευνητικών ομάδων εργασίας, με:  

 

(i)  Μείωση ή αύξηση της απασχόλησης κάποιου μέλους (βλ. Κολιοπούλου, 

Καρασίμος, Βağrıaçık). 

(ii)  Πρόσληψη νέων μελών για βοηθητικές εργασίες (π.χ., Αλεξέλλη, 

Ασημακόπουλος, Κοντογιάννη, Καρά, Λεκατσάς). 
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(iii)  Ακύρωση συμμετοχής στο πρόγραμμα ομάδων και ερευνητών είτε λόγω 

αδυναμίας εντοπισμού τους (Ένωση Κυδωνιατών), είτε λόγω ασυμβατότητας 

των τελευταίων ερευνητικών ενδιαφερόντων των ερευνητών σε σχέση με τους 

στόχους του προγράμματος (Χαραλαμπάκης, Θεμοπούλου). 

 

Επίσης, αποφάσιζε την παραγγελία συγκεκριμένου εξοπλισμού μετά από την εισήγηση 

των μελών των ερευνητικών ομάδων, συντόνιζε το διοικητικό και οικονομικό σκέλος του 

προγράμματος και διεκπεραίωνε διάφορα έγγραφα. 

Οι εργασίες της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας ολοκληρώθηκαν με τη λήξη του 

προγράμματος.  

 

1.4 Παραδοτέα 
 

(i) Ενδιάμεσες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο του έργου και τα παραγόμενα 

αποτελέσματα. 

(ii) Τελική έκθεση των πεπραγμένων του προγράμματος. 

 

2. Σχεδιασμός της έρευνας και καθορισμός των ερευνητικών 
στόχων  
 

2.1 Χρονική διάρκεια  
 

4 μήνες (01/01/12-30/04/12) 

 

2.2 Περιγραφή 
 

Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, όπως ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο της 

πρότασης, οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας είναι οι εξής: 

 

(i) Αξιολόγηση και αξιοποίηση της υπάρχουσας έρευνας στο συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο (ανασκόπηση της βιβλιογραφίας). 

(ii) Επιλογή των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι στελεχώνουν τις ερευνητικές 

ομάδες. 

(iii) Εκπαίδευση των ερευνητών στην έρευνα πεδίου. 

(iv) Διοργάνωση συναντήσεων ανάμεσα στα κύρια και τα περιφερειακά μέλη των 

ερευνητικών ομάδων με σκοπό την κοινοποίηση των συνολικών στόχων του 

προγράμματος και τη συζήτηση ειδικών θεμάτων. 

 

2.3 Υλοποίηση 
 

2.3.1 Συλλογή βιβλιογραφίας 
 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας, η ερευνητική ομάδα έχει καταρτίσει 

μία βιβλιογραφική βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πρωτογενών 

και δευτερογενών πηγών για τις συγκεκριμένες διαλέκτους. Η βάση αυτή, καθώς έχει 

ηλεκτρονική μορφή, είναι δυνάμει ανοιχτή, δηλαδή επιδέχεται συνεχώς προσθήκες και 
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βελτιώσεις, ώστε να παραμένει πάντοτε ενημερωμένη σε αντιστοιχία με την εξέλιξη της 

έρευνας.  

Για τη δημιουργία της βιβλιογραφικής βάσης, πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα 

στη βιβλιοθήκη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, στο Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας 

του Ε.Κ.Π.Α. και στο Σπουδαστήριο Λαογραφίας του Ε.Κ.Π.Α., ενώ έγινε εκτενής 

διαδικτυακή αναζήτηση, η οποία περιελάμβανε, εκτός των άλλων, και το ηλεκτρονικό 

αρχείο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, καθώς και άλλων συλλόγων. 

 

2.3.2 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών 
 

Για τη στελέχωση των ομάδων και την ολοκλήρωση των ερευνητικών στόχων 

χρειάστηκε να προσληφθούν οι εξωτερικοί συνεργάτες. 

 

2.3.3 Εκπαίδευση ερευνητών στην έρευνα πεδίου 
 

Ο κ. Παπαζαχαρίου ανέλαβε την εκπαίδευση ερευνητών που ασχολήθηκαν με την έρευνα 

πεδίου κατά το διάστημα της συγκεκριμένης περιόδου αλλά και μετέπειτα, μετά την 

πρόσληψη και άλλων συνεργατών. Συγκεκριμένα, εκπαίδευσε τους Ε. Δημελά,                           

Σ. Μουρατίδου, Β. Αλεξέλλη, Ρ. Χονδρονικόλα και Χ. Σανδαλίδη.  

 

2.3.4 Συναντήσεις ομάδας  
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της, η ομάδα των γραπτών κειμένων βρισκόταν σε 

συνεχή επαφή και συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες του προγράμματος: την ομάδα 

των προφορικών πηγών (στο Πανεπιστήμιο Πατρών) και την ομάδα της δημιουργίας της 

ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (στο ΤΕΙ Αθηνών). Οι επικεφαλής της ομάδας (κυρίως 

ο Ν. Παντελίδης και δευτερευόντως ο Θ. Μαρκόπουλος) συμμετείχαν σε συζητήσεις από 

κοινού με τις άλλες ομάδες σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά το 

τρίμηνο), ενώ πραγματοποιούνταν και διάφορες συζητήσεις μέσω ηλεκτρονικών δικτύων 

(skype). Για την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών της ομάδας, οι οποίες απαιτούσαν τη 

συνεργασία όλων των μελών της, πραγματοποιούνταν μηνιαίες ή ακόμα και 

εβδομαδιαίες συναντήσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας, υπό την 

καθοδήγηση των επικεφαλής (κυρίως του Ν. Παντελίδη και δευτερευόντως του Θ. 

Μαρκόπουλου). Στις συναντήσεις αυτές συζητούνταν διάφορα εκκρεμή ζητήματα, 

καθώς και τα προβλήματα που προέκυπταν κατά την πρόοδο των εργασιών. Επιπλέον, 

καθορίζονταν επιμέρους χρονοδιαγράμματα για τον καλύτερο συντονισμό των μελών της 

ομάδας. 

Επίσης, τόσο η υπεύθυνη του προγράμματος όσο και τα μέλη της ομάδας του 

Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ), Δ. Παπαζαχαρίου και Ν. Κουτσούκος, συμμετείχαν σε 

τακτικές συναντήσεις με τους επικεφαλής της ομάδας του ΤΕΙ Αθηνών, για να 

συζητήσουν χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων, καθώς και με τους επικεφαλής της 

ομάδας του Ε.Κ.Π.Α., για να εξετάσουν ποια θα ήταν τα κοινά γλωσσικά στοιχεία που 

θα μπορούσαν να εντοπισθούν στις προφορικές συνομιλίες και στις γραπτές πηγές. Οι 

συναντήσεις έλαβαν χώρα τόσο στην Πάτρα όσο και στην Αθήνα. 
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2.4 Παραδοτέα 
 
Οι εργασίες της συγκεκριμένης ενότητας έχουν αποφέρει τα εξής προϊόντα: 

επισημειωμένη βιβλιογραφία. Η επισημειωμένη βιβλιογραφία (annotated bibliography) 

δημιουργήθηκε αρχικά σε υπολογιστικό φύλλο του Excel, με στόχο να ενσωματωθεί στη 

βάση δεδομένων του προγράμματος. 

Συγκεντρωτικά, επισημείωση έχει γίνει σε 1.260 γραπτές πηγές οι οποίες 

κατανέμονται στους τρεις (3) τύπους βιβλιογραφίας ως εξής: 
 

Book 221 

Book section  93 

Journal 946 

ΣΥΝΟΛΟ 1260 
Πίνακας 1: Τύποι επισημειωμένης βιβλιογραφίας 

 

Στην επισημειωμένη βιβλιογραφία κωδικοποιούνται συνολικά είκοσι (20) 

μεταπληροφορίες (metadata) ως εξής: 

  

Μεταπληροφορίες 

Bibliographic Type 

Author 

Title 

Year 

City 

Publisher 

Editor 

Book Title 

Journal Name 

Volume 

Pages 

Dialect Code 

Keywords 

Source Type 

Research Question 

Item Location 

Abstract 

Digitized 

External Link 

Comments 
Πίνακας 2: Κωδικοποιημένες μεταπληροφορίες 

 

Σε κάθε τύπο βιβλιογραφίας, εκτός από τις τυπικές μεταπληροφορίες, π.χ., author και 

year, εισήχθησαν ακόμα εννέα (9) μεταπληροφορίες οι οποίες θεωρήθηκαν χρήσιμες για 

τους σκοπούς του προγράμματος. Για παράδειγμα, κωδικοποίηση παρέχεται για τη 

μεταπληροφορία item location η οποία είναι απαραίτητη για την ευκολότερη ανάκτηση 

του κειμένου το οποίο έχει επισημειωθεί. Οι συγκεκριμένες μεταπληροφορίες είναι οι 

εξής:  

  

Dialect Code Κωδικοποίηση διαλέκτων οι οποίες είναι σχετικές με το κείμενο 

Keywords 
Κωδικοποίηση σχετικών με το κείμενο επιπέδων γλωσσικής 

ανάλυσης και γλωσσικών φαινομένων 

Source Type 

Πρωτογενής  

Λεξικό/γλωσσάρι 

Γραμματική 

Γλωσσολογική μελέτη 

Άλλο 
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Research 

Question 

Κωδικοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα επιμέρους ερευνητικά 

(υπο)ερωτήματα τα οποία απασχολούν το πρόγραμμα 

Item Location 
Κωδικοποίηση χώρου (π.χ., βιβλιοθήκη) στον οποίο βρίσκεται το 

κείμενο 

Abstract Κωδικοποίηση πληροφοριών σχετικών με το θέμα του κειμένου 

Digitized (α) ΝΑΙ, (β) ΟΧΙ 

External Link 
Κωδικοποίηση του κατά πόσον το κείμενο είναι προσβάσιμο 

ηλεκτρονικά, π.χ., σε κάποιο σκληρό δίσκο ή στο διαδίκτυο 

Comments 
Παράθεση άλλων σχολίων τα οποία, για παράδειγμα, μπορεί να 

αφορούν στο κατά πόσον το κείμενο μπορεί να δανειστεί ή όχι 
Πίνακας 3: Επιπλέον μεταπληροφορίες 

 

Αναλυτικότερα, στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4) δίνονται οι μεταπληροφορίες οι 

οποίες κωδικοποιούνται ανάλογα με τον κάθε τύπο βιβλιογραφίας: 

 

BOOK BOOK SECTION JOURNAL 

Author 

Title  

Year  

City  

Publisher  

Dialect Code  

Keywords  

Source Type 

Research Question  

Item Location  

Abstract  

Digitized  

External Link  

Comments 

Author  

Title  

Editor  

Book Title  

Pages  

Year  

City  

Publisher  

Dialect Code  

Keywords  

Source Type 

Research Question  

Item Location  

Abstract  

Digitized  

External Link  

Comments 

Author  

Title  

Journal Name  

Volume  

Year  

Pages  

Dialect Code  

Keywords  

Source Type 

Research Question  

Item Location  

Abstract  

Digitized   

External Link  

Comments  

 

Πίνακας 4: Κωδικοποιημένες μεταπληροφορίες ανά τύπο βιβλιογραφίας 
 

3. Σχεδιασμός μεθοδολογίας της έρευνας 
 

3.1 Χρονική διάρκεια 
 

5 μήνες (01/03/12-31/07/12) 

 

3.2 Περιγραφή 
 

Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, όπως ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο της 

πρότασης, οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας είναι οι εξής: 
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(i) Επιλογή συγκεκριμένων κοινοτήτων καθώς και πληροφορητών και συλλογή 

διαλεκτικού γλωσσικού υλικού. 

(ii) Αξιολόγηση και αξιοποίηση του γραπτού αρχειακού υλικού του Κέντρου 

Μικρασιατικών Σπουδών, του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού και 

του Συλλόγου Κυδωνιατών. 

(iii) Επιλογή υποψηφίου διδάκτορα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο 

πλαίσιο του προγράμματος. 

(iv) Εκπαίδευση ερευνητών στο λογισμικό επισημείωσης και 

απομαγνητοφώνησης του προφορικού υλικού. 

(v) Δημοσιοποίηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του 

προγράμματος. 

 

3.3 Υλοποίηση  
 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας, η υπεύθυνη του προγράμματος, καθ. 

Α. Ράλλη και ο επικ. καθ. Δ. Παπαζαχαρίου (ΠΠ) ήρθαν σε επαφή με Καππαδοκικές 

κοινότητες στη Βόρειο Ελλάδα και διερεύνησαν τη συμμετοχή τους στην παρούσα 

έρευνα, προϋποθετική συνθήκη για συλλογή προφορικού υλικού στα Καππαδοκικά. Η 

καθ. Α. Ράλλη εντόπισε διαλεκτόφωνους από το Αϊβαλί σε διαλεκτικούς θύλακες στη 

Λέσβο και με τη βοήθεια του Ιστορικού Αρχείου Μικρασιατικού Ελληνισμού 

εντοπίσθηκαν Ποντιόφωνοι στη Βόρειο Ελλάδα. Τέλος, εντοπίσθηκαν και Ποντιόφωνοι 

της Τουρκίας στις περιοχές του Όφι και της Tonya. 

Για τη μεταγραφή και επισημείωση του προφορικού υλικού, ο κ. Παπαζαχαρίου 

εκπαίδευσε στο σύστημα PRAAT ερευνητές που ασχολήθηκαν με την επισημείωση του 

διαλεκτικού υλικού. 

Τέλος, η καθ. Α. Ράλλη, μετά από προκήρυξη, επέλεξε την κ. Μαριάννα Γκιουλέκα 

για εκπόνηση διατριβής στο αντικείμενο του προγράμματος. 

 

3.4 Προϊόντα  
 

Έκθεση προόδου και ανέβασμα μιας πρώτης μορφής της ιστοσελίδας. 

 

4. Συλλογή υλικού 
 

4.1 Χρονική διάρκεια  
 

14 μήνες (01/04/12-31/05/13) 

 

4.2 Περιγραφή 
 

Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, όπως ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο της 

πρότασης, οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας είναι οι εξής: 

 

(i) Συλλογή προφορικού υλικού. 

(ii) Συλλογή γραπτού υλικού. 

(iii) Ψηφιοποίηση προφορικού και γραπτού υλικού.  
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4.3 Υλοποίηση 
 

4.3.1 Συλλογή προφορικού διαλεκτικού υλικού 
 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας, έγινε συλλογή προφορικού υλικού 

από τις διαλέκτους: Αϊβαλιώτικα, Ποντιακά, Καππαδοκικά.  

Όσον αφορά στη μεθοδολογία, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας, ο 

επικ. καθ. Δ. Παπαζαχαρίου (ΠΠ) οργάνωσε την εκπαίδευση των ερευνητών πεδίου, 

κυρίως την εκπαίδευσή τους στις εθνογραφικές μεθόδους συλλογής υλικού, με απώτερο 

στόχο να μπορούν να ηχογραφούν φυσικές και φιλικές συνομιλίες, αποφεύγοντας το 

παράδοξο του παρατηρητή (observer’s paradox).  

Για τα Αϊβαλιώτικα, η Βάσω Αλεξέλλη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος 

Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και φυσική ομιλήτρια της διαλέκτου, 

πραγματοποίησε συλλογή πρωτότυπου προφορικού υλικού, συνολικά περίπου είκοσι 

(20) ωρών, από διαλεκτόφωνους ομιλητές, σύμφωνα με την εθνογραφική μεθοδολογία 

που περιγράφεται από τους Παπαζαχαρίου και Αρχάκη (2003). Αυτές οι ηχογραφήσεις 

προστέθηκαν στις σαράντα (40) ώρες ηχογραφημένου υλικού από Αϊβαλιώτες που 

διέθετε ήδη το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. 

Για την Ποντιακή, οι κ. Μουρατίδου και Σανδαλίδης, εξωτερικοί συνεργάτες του 

προγράμματος, ηχογράφησαν δεκαοκτώ (18) ώρες φιλικών συνομιλιών στα Ποντιακά. 

Το παραπάνω προφορικό υλικό, μαζί με τις σαράντα δύο (42) ώρες ηχογραφήσεων που 

πήραμε από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, αποτελούν το στόχο των εξήντα (60) 

ωρών προφορικού υλικού για τα Ποντιακά. Επίσης, η Ε. Δημελά, μεταδιδακτορική 

ερευνήτρια και συνεργάτης του προγράμματος, πραγματοποίησε μία νέα ηχογράφηση 

διαλεκτόφωνου από τον Πόντο διάρκειας μιάμισης (1,5) ώρας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη λήξη του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας, 

συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2014, η καθ. Α. Ράλλη και ο νεοπροσληφθείς συνεργάτης 

Β. Καρά συνέλεξαν τρεισήμισι (3,5) ώρες ηχογραφημένου υλικού από την Ποντιακή της 

Τουρκίας και, συγκεκριμένα, από τις περιοχές του Όφι και της Tonya. 

Τέλος, όσον αφορά την Καππαδοκική, η Ε. Δημελά, μεταδιδακτορική ερευνήτρια και 

συνεργάτης του προγράμματος, πήγε στη Θεσσαλονίκη, όπου ψηφιοποίησε τριάντα (30) 

ώρες προφορικού διαλεκτικού υλικού από τον Πόντο και την Καππαδοκία (σύνολο 

σαράντα τέσσερις (44) ηχογραφήσεις αναλογικής μορφής), το οποίο αντλήθηκε από το 

συνεργαζόμενο φορέα Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Καλαμαριάς. Αυτό το υλικό 

προστέθηκε στις υπάρχουσες τριάντα (30) ώρες ηχογραφήσεων της Καππαδοκικής του 

Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων. 

 

4.3.2 Συλλογή και ψηφιοποίηση του γραπτού διαλεκτικού υλικού  
 

Επελέγησαν πρωτογενείς πηγές (κείμενα) συνολικής έκτασης δύο εκατομμυρίων 

(2.000.000) λέξεων για να ψηφιοποιηθούν. Πρόκειται τόσο για δημοσιευμένα κείμενα 

διαφόρων ειδών (π.χ., άσματα, αφηγήσεις, θρύλοι και παραμύθια) όσο και για 

χειρόγραφα (κυρίως συλλογές λαογραφικού υλικού). Ιδιαίτερη μέριμνα καταβλήθηκε 

ώστε τα επιλεγμένα κείμενα να είναι είτε δύσκολα προσπελάσιμα είτε σημαντικά από 
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γλωσσολογική άποψη, εφόσον καταγράφουν τις διαλέκτους πριν την εκδίωξη των 

ομιλητών από τη Μικρά Ασία.  

Η ψηφιοποίηση έγινε με φορητούς σαρωτές (scanner) υψηλής ανάλυσης και μεγάλης 

επιφάνειας, ώστε να επιτρέπουν τη σάρωση βιβλίων διαφόρων μεγεθών, καθώς και 

χειρογράφων. Για τη σάρωση χρησιμοποιήθηκαν δύο χώροι, η βιβλιοθήκη του Κέντρου 

Μικρασιατικών Σπουδών καθώς και το Σπουδαστήριο Λαογραφίας του Ε.Κ.Π.Α., όπου 

και βρίσκονταν οι πρωτογενείς πηγές.  

Η ψηφιοποίηση πραγματοποιήθηκε από τους Μ. Κολιοπούλου, Θ. Μαρκόπουλο, Ν. 

Παντελίδη και Α. Καρασίμο. Ο τελευταίος ανέλαβε και την ψηφιακή επεξεργασία των 

εικόνων. Στην ψηφιοποίηση απασχολήθηκαν επίσης οι φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α., Σ. 

Ιωάννου, Λ. Καντεράκης και Ν. Νεοκλέους, οι οποίοι επελέγησαν από την ομάδα της 

Αθήνας για αυτόν ακριβώς το λόγο. Επίσης, η Ε. Δημελά, μεταδιδακτορική ερευνήτρια 

και συνεργάτης του προγράμματος, πραγματοποίησε ταξίδι στη Θεσσαλονίκη όπου 

διερεύνησε τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, επισκεπτόμενη ιστορικά αρχεία, ερευνητικά 

κέντρα και βιβλιοθήκες εκεί και, ακόμα, επεξεργάστηκε το υλικό που είχε συλλεγεί από 

τα Καππαδοκικά, διεργασία απαραίτητη για τη στοιχειοθέτηση της μακροδομής του 

λεξικού. Επίσης, αποδελτίωσε το σύνολο του γραπτού υλικού του προαναφερθέντος 

φορέα, το οποίο αφορούσε στις εξεταζόμενες μικρασιατικές διαλέκτους και παρουσίαζε 

γλωσσολογικό ενδιαφέρον. 

 

4.4 Παραδοτέα 
 

(i) Ανεπεξέργαστο αρχείο προφορικού υλικού αποθηκευμένο στη βάση του 

Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων.  

(ii) Πρώτη μορφή του αρχείου του γραπτού υλικού. 

(iii) Έκθεση προόδου. 

 

5. Οργάνωση και επεξεργασία (επισημείωση και μεταγραφή) 
του υλικού-Δημιουργία σώματος δεδομένων 
 

5.1 Χρονική διάρκεια  
 

12 μήνες (01/01/13-31/12/13) 

 

5.2 Περιγραφή  
 

Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, όπως ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο της 

πρότασης, οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας είναι οι εξής: 

 

(i) Έλεγχος, αξιολόγηση και οργάνωση του γραπτού και προφορικού υλικού σε 

σώμα δεδομένων. 

(ii) Επισημείωση των εθνογλωσσολογικών μεταδεδομένων. 

(iii) Επισημείωση και μεταγραφή επιλεγμένων τμημάτων του σώματος δεδομένων. 
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5.3 Υλοποίηση 
 

5.3.1 Μεταγραφή γραπτού υλικού 
 

Το επόμενο στάδιο της επεξεργασίας του γραπτού υλικού αφορούσε την επιλογή ενός 

μέρους του ψηφιοποιημένου σώματος δεδομένων έκτασης διακοσίων χιλιάδων (200.000) 

λέξεων, το οποίο θα μεταγραφόταν σε τέτοια μορφή ώστε να επιτρέπει ηλεκτρονικές 

αναζητήσεις στο περιεχόμενό του. Επελέγησαν κείμενα αντιπροσωπευτικά από διάφορες 

ποικιλίες των συγκεκριμένων διαλέκτων, ώστε να δίνεται μία κατά το δυνατόν πλήρης 

εικόνα της εσωτερικής -γεωγραφικής- ποικιλίας των μικρασιατικών διαλέκτων.  

Για τη μεταγραφή χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα συμβόλων που δημιούργησε η 

ομάδα, ειδικά για αυτόν το σκοπό, το οποίο βασίζεται στο καθιερωμένο ελληνικό 

αλφάβητο, με την προσθήκη ειδικών γραφηματικών συμβόλων (κεφαλαίων ελληνικών 

γραμμάτων και λατινικών χαρακτήρων) για τους φθόγγους που δεν απαντώνται στην 

Κοινή Νέα Ελληνική. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίστηκε η κατά το δυνατόν 

ευκολότερη αναζήτηση στα κείμενα από πλευράς των μελετητών.  

 

5.3.2 Μεταγραφή προφορικού υλικού 
 

Η μεταγραφή του προφορικού υλικού καθώς και η μετάφρασή του πραγματοποιήθηκαν 

από φυσικούς ομιλητές της κάθε μίας διαλέκτου. Αναλυτικότερα, τα Ποντιακά (20 ώρες 

συνομιλιών) μετέγραψαν και μετέφρασαν ο Χάρης Σανδαλίδης και η Μαρία 

Μουρατίδου. Τα Καππαδοκικά (20 ώρες συνομιλιών) μετέγραψαν και μετέφρασαν ο 

Λάζαρος Κοτσανίδης και η Μαρία Κοιμίσογλου, ενώ με τα Αϊβαλιώτικα (20 ώρες 

συνομιλιών) ασχολήθηκαν η Βάσω Αλεξέλλη και ο Ραφαήλ Χονδρονικόλας. 

 

5.3.3 Επισημείωση γραπτού υλικού 
 

Επόμενο στόχο για την ομάδα αποτέλεσε η επισημείωση πενήντα χιλιάδων (50.000) 

λέξεων από το σύνολο του μεταγεγραμμένου σώματος δεδομένων. Η επισημείωση 

αφορούσε, κυρίως, το φωνολογικό και το μορφολογικό επίπεδο, αλλά ενσωμάτωνε και 

κάποιες μορφοσυντακτικές πληροφορίες (π.χ., συμφωνία-ασυμφωνία γραμματικών 

κατηγοριών).  

 

Μεθοδολογία φωνολογικής επισημείωσης  

Η φωνολογική επισημείωση αναδεικνύει φωνολογικά φαινόμενα (λ.χ., αφομοίωση) σε 

επίπεδο ενός ή δύο φθόγγων. Η μορφολογική επισημείωση πραγματοποιήθηκε στο 

επίπεδο της λέξης και περιλαμβάνει πλήρη γραμματική αναγνώριση. Πρόκειται για τον 

ουσιωδέστερο αλλά και το δυσχερέστερο στόχο της ομάδας, δεδομένων των ποικίλων 

ερωτημάτων που ακόμα παραμένουν ανοιχτά σχετικά με διάφορα φωνολογικά και 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των υπό εξέταση διαλέκτων. 

 

Μεθοδολογία μορφολογικής επισημείωσης  

Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε προσδιορίστηκε από τις ιδιαιτερότητες και τους στόχους 

της συγκεκριμένης γλωσσολογικής έρευνας. Η επισημείωση πραγματοποιήθηκε από 

τους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Βασιλική 
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Καλαντζή, Σταύρο Μπόμπολα, Βασιλική Μουχτούρη και Φωτεινή Καρανικόλα, καθώς 

και από τους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. Σοφία Ιωάννου, Λεωνίδα Καντεράκη και Νικόλαο 

Νεοκλέους, με την απαραίτητη καθοδήγηση των Α. Ράλλη, Ν. Παντελίδη, Ι. 

Μανωλέσσου και Θ. Μαρκόπουλου.  

Το πρώτο στάδιο περιελάμβανε τη συνάντηση της ομάδας επισημείωσης με την 

ομάδα του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος για να διασαφηνιστούν 

το είδος της εργασίας, η μεθοδολογία, οι προθεσμίες και να διαμοιραστεί το υλικό.  

Στη συνέχεια, δόθηκε στην ομάδα το υλικό το οποίο είχε ήδη μεταγραφεί και 

συνοδευόταν από τον κατάλογο με τα σύμβολα της μεταγραφής που χρησιμοποιήθηκαν. 

Κάνοντας χρήση των υπολογιστικών φύλλων Excel, η ομάδα έδινε αναλυτικές 

πληροφορίες για το κάθε λήμμα ξεχωριστά. Η επισημείωση περιελάμβανε πληροφορίες 

σχετικά με τη μορφολογική διαδικασία στο λήμμα (κλίση, παραγωγή, σύνθεση), 

γραμματικές πληροφορίες (κατηγορία, γένος, χρόνος, πτώση, αριθμός), καταγωγή 

λήμματος, επιμέρους ανάλυση των παράγωγων και σύνθετων λέξεων (παραγωγικά 

προθήματα και επιθήματα, είδη και ανάλυση συνθέτου) και γενικές παρατηρήσεις. 

Επιπλέον, προκειμένου η επισημείωση να καταστεί δυνατή, έπρεπε προηγουμένως να 

έχει υπάρξει ανάλογη βιβλιογραφική έρευνα. Για παράδειγμα, οι ιδιαιτερότητες των 

διαλέκτων της Σίλλης και των Φαράσων απαιτούσαν συνεχή αναζήτηση σε λεξικά, 

εγχειρίδια και δημοσιεύσεις, έτσι ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια και εγκυρότητα 

τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των λημμάτων. 

Σε κάθε φάση αποστελλόταν στην ομάδα του Εργαστηρίου και τους υπεύθυνους 

καθηγητές το αρχείο Excel που δουλευόταν ανανεωμένο, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν 

τα αρχεία με το τελικό παραδοτέο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ομάδα επισημείωσης 

δούλεψε την επισημείωση του υλικού σε αρχείο Excel για να μπορεί να είναι συμβατό με 

τη βάση δεδομένων που βρισκόταν σε εξέλιξη και να μπορεί να γίνει αυτόματη εισαγωγή 

των δεδομένων όταν η βάση θα ήταν έτοιμη.  

Για τη μορφολογική επισημείωση των κειμένων χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητικό 

υλικό οι αγγλικές μεταφράσεις και το γλωσσάρι από τον Dawkins (1916) και ένα 

λεξιλόγιο του Αραβανί που βρίσκεται στο Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του 

Πανεπιστημίου Πατρών. Η αναγνώριση των λέξεων και η απόδοση τιμών στα διάφορα 

χαρακτηριστικά έγινε με βάση τη μορφολογία των τύπων, σύμφωνα με την ανάλυση της 

Ράλλη (2005), αλλά και με τη συντακτική τους θέση όπου η μορφολογία δεν επαρκούσε 

(π.χ., ονομαστική-αιτιατική ενικού ουδετέρου).  

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γίνονταν συναντήσεις της ομάδας με την υπεύθυνη 

καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη, το Θοδωρή Μαρκόπουλο και την ομάδα που στελεχώνει 

το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων για την επίλυση ζητημάτων που προέκυπταν 

κατά την εκπόνηση της εργασίας. Τέλος, διατηρούνταν συνεχής και άμεση επικοινωνία 

όλων των μελών της ομάδας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να υπάρχει 

ενημέρωση για την πορεία της εργασίας. 

 

Ποντιακά 

Έγινε μορφολογική επισημείωση 3.000 λέξεων από τους Β. Καρά και Χ. Σανδαλίδη και 

25.000 λέξεων από τους Σ. Ιωάννου, Λ. Καντεράκη και Ν. Νεοκλέους. Κάθε λέξη 

αναλύθηκε ξεχωριστά στους τρεις μορφολογικούς τομείς (κλίση, παραγωγή, σύνθεση), 

ενώ υπήρχαν και πεδία συμπλήρωσης που αφορούσαν τις πληροφορίες του λήμματος 

(π.χ., γραμματική κατηγορία, γένος, καταγωγή, κ.ά.). Το υλικό περιελάμβανε κυρίως 

παραμύθια, αφηγήσεις και λαϊκές ιστορίες, αλλά και λαογραφικό υλικό σχετικό με 

πολλές εκφάνσεις του καθημερινού βίου των Ποντίων. Καταβλήθηκε η μέγιστη δυνατή 
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προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθούν κείμενα από διάφορα ποντιακά ιδιώματα (ιδίωμα 

Τραπεζούντας, Όφεως, κ.λπ.). 

 

Καππαδοκικά  

Η ομάδα μελέτης των Καππαδοκικών ανέλαβε την επισημείωση 16.453 λέξεων.  

 

(i) Ο Σταύρος Μπόμπολας, μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας 

του Πανεπιστημίου Πατρών, ανέλαβε τη μορφολογική επισημείωση 4.096 

λέξεων οι οποίες ανήκουν στο ιδίωμα της κυρίως Καππαδοκίας και 

προέρχονται από τις περιοχές Φερτάκαινα, Αραβανί, Γούρδονος, Μιστί και 

Δελμεσός. Η τελευταία ανήκει στη ζώνη των βόρειων Καππαδοκικών, οι 

πρώτες τρεις ανήκουν στη ζώνη των νότιων Καππαδοκικών και το Μιστί στη 

ζώνη της κεντρικής Καππαδοκίας. Το σύνολο των κειμένων που 

επισημειώθηκε αντλήθηκε από το βιβλίο “Modern Greek in Asia Minor: a 

study of the dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with grammar, texts, 

translations and glossary” του R. Dawkins (1916). 

(ii) Η Βάσω Καλαντζή, απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών, ανέλαβε την επισημείωση γραπτών κειμένων στις διαλέκτους των 

Φαράσων και της Σίλλης. Τα κείμενα αυτά προέρχονταν επίσης από το βιβλίο 

του Dawkins (1916) και περιελάμβαναν, κυρίως, αφηγήσεις δημώδους 

χαρακτήρα. Τα προς ανάλυση κείμενα είχαν συνολική έκταση 4.058 λέξεων, 

δηλαδή 3.155 λήμματα για τη διάλεκτο της Σίλλης και 903 λήμματα για τη 

διάλεκτο των Φαράσων.  

(iii) Η Βάσια Μουχτούρη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών, ανέλαβε την επισημείωση γραπτών κειμένων από τη 

διάλεκτο των Καππαδοκικών (Μαλακοπή, Φλοϊτά, Σίλατα, Ποτάμια) και ένα 

κείμενο από τα Φάρασα (4.082 λέξεις).  

(iv) Η Φωτεινή Καρανικόλα, απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών, ανέλαβε την επισημείωση γραπτών κειμένων στις 

διαλέκτους των Καππαδοκικών σε σύνολο 4.217 λέξεων. Της ανατέθηκαν 

κείμενα από τα Φάρασα (νοτιοανατολική Καππαδοκία). Το διαλεκτικό υλικό 

της βασίστηκε στο βιβλίο του Dawkins (1916). Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τα λήμματα συμβουλεύτηκε το γλωσσάρι του προαναφερθέντος 

βιβλίου και το βιβλίο του Ανδριώτη (1948).  

 

5.3.4 Επισημείωση προφορικού υλικού  
 

Ως προς τη φωνητική/φωνολογική επισημείωση, χρησιμοποιήθηκε ως βάση η 

ορθογραφική μεταγραφή των ηχητικών αρχείων και με τη βοήθεια ενός λογισμικού 

εργαλείου, το οποίο ανέλαβε να δημιουργήσει ο Δημήτρης Παπαζαχαρίου (ΠΠ), 

μετατράπηκε η ορθογραφική μεταγραφή σε φωνητική μεταγραφή, χρησιμοποιώντας το 

Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (ΔΦΑ). Επειδή είναι αναμενόμενη η εμφάνιση λαθών στην 

αυτόματη φωνητική μεταγραφή, το αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας 

ελέγχθηκε και διορθώθηκε από ομάδα προπτυχιακών φοιτητών.  

Επόμενο βήμα της φωνητικής/φωνολογικής επισημείωσης ήταν ο ημιαυτόματος 

προσδιορισμός τόσο των φθόγγων, όσο και των τεμαχιακών φωνολογικών μονάδων, 

χρησιμοποιώντας τη βοήθεια του λογισμικού εργαλείου EasyAlign, οι διαδικασίες του 
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οποίου έχουν τροποποιηθεί (από το Δημήτρη Παπαζαχαρίου), έτσι ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για τα Ελληνικά. Και πάλι, επειδή είναι αναμενόμενη η εμφάνιση 

λαθών, υπήρξε έλεγχος και διόρθωση από ομάδα προπτυχιακών φοιτητών. 

Τέλος, με τη βοήθεια του ίδιου λογισμικού εργαλείου προσδιορίσθηκαν ημιαυτόματα 

τα όρια συλλαβών και λέξεων, τα οποία επίσης ελέγχθηκαν και διορθώθηκαν από 

προπτυχιακούς φοιτητές. 

 

5.4 Παραδοτέα 
 

(i) Οργανωμένο σώμα δεδομένων το οποίο περιλαμβάνει επισημείωση και 

μεταγραφή προφορικών δεδομένων (συνοδευόμενα από εθνογλωσσολογικά 

μεταδεδομένα). 

(ii) Τελική μορφή του αρχείου γραπτού υλικού. 

 

6. Υπολογιστική ανάπτυξη προϊόντων 
 

6.1 Χρονική διάρκεια  
 

15 μήνες (01/04/13-30/06/14) 

 

6.2 Υλοποίηση 
 

Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, όπως ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο της 

πρότασης, οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας είναι οι εξής: 

 

(i) Ανάπτυξη της βάσης δεδομένων.  

(ii) Σχεδιασμός της μακροδομής του ηλεκτρονικού λεξικού.  

(iii) Ενημέρωση της ιστοσελίδας. 

 

6.2.1 Ιστότοπος 
 

Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, στα προϊόντα και παραδοτέα του προγράμματος 

περιλαμβάνεται και η σχεδίαση και δημιουργία ιστοσελίδας για τη δημοσιοποίηση και 

διάχυση των στόχων, των δραστηριοτήτων και της προόδου του ερευνητικού έργου τόσο 

στις διάφορες φάσεις εξέλιξής του όσο και μετά το πέρας του. Στην παρούσα φάση, έχει 

ολοκληρωθεί η σχεδίαση και η υλοποίηση του ιστότοπου του έργου ο οποίος είναι 

διαθέσιμος στη διεύθυνση www.amigre.upatras.gr. 

Πρέπει να τονιστεί ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς 

και μετά το πέρας των εργασιών του προγράμματος.  

 

6.2.2 Ηλεκτρονικό λεξικό διαλέκτων 
 

Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, στα προϊόντα και παραδοτέα του προγράμματος 

περιλαμβάνεται και η σχεδίαση και δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δια-διαλεκτικού 

λεξικού των υπό εξέταση μικρασιατικών ελληνικών διαλέκτων το οποίο θα είναι 

προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου κάτω από συγκεκριμένο URL.  
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Έχει σχεδιαστεί και ολοκληρωθεί το πληροφοριακό σύστημα του ηλεκτρονικού 

διαλεκτικού λεξικού από την ομάδα του ΤΕΙ Αθηνών (Ε. Γαλιώτου, Ν. Καρανικόλας, Γ. 

Κορωνάκης και Κ. Αθανασάκος), ενώ η λημματογράφηση έχει γίνει από την ομάδα των 

Ε. Δημελά, Δ. Μελισσαροπούλου, Χ. Παπαναγιώτου, Σ. Τσολακίδη και Μ. Βağrıaçık, 

υπό την επίβλεψη των Α. Ράλλη και Γ. Ξυδόπουλου. Τα σημαντικότερα πεδία 

πληροφορίας των λημμάτων είναι τα εξής:  
 

(i) Λέξη-κεφαλή (headword).  

(ii) Διάλεκτος (dialect). 

(iii) Μορφολογική διεργασία (morphological information/process).  

(iv) Ετυμολογία (etymology). 
 

Τα παραπάνω πεδία αποτελούν πρωτεύουσες πληροφορίες με ενικές τιμές που όλες μαζί 

καθορίζουν το λήμμα και εξαρτώνται από αυτό.  

Κάθε λήμμα μπορεί να έχει περισσότερες από μία πραγματώσεις και κάθε μία από 

αυτές χαρακτηρίζεται από μια ελαφρά διαφορετική φωνητική εκφορά που εξαρτάται από 

τη μικροδιαλεκτική περιοχή από την οποία προέρχεται (συγκεκριμένη, 

μικρότερη/στενότερη περιοχή εντός των ορίων της διαλεκτικής).  

Κάθε λήμμα μπορεί να έχει, επίσης, περισσότερες από μία σημασίες (πολυσημία-

polysemy), ή μπορεί να είναι ομώνυμο (homonymous) με άλλα, σημασιολογικά διακριτά, 

λήμματα και για κάθε λήμμα μπορούν να διατηρούνται πολλά παραδείγματα χρήσης. Οι 

δυνατότητες αυτές απεικονίζονται στο επόμενο ERD (Entity Relationship Diagram-

Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων), όπου βλέπουμε τη βασική οντότητα “Lemma” 

(παραλληλόγραμμο με μονό περίγραμμα), τις συσχετίσεις (“has”, “See Also”, 

“Thesaurus” και “Other Dialect”, που απεικονίζονται ως ρόμβοι), τα σύνθετα 

χαρακτηριστικά πολλαπλών τιμών (“Usage Examples” και “Realization Types” που 

απεικονίζονται με ελλείψεις με διπλή γραμμή περιγράμματος) και την ασθενή 

(εξαρτημένη) οντότητα “meaning” (που απεικονίζεται με παραλληλόγραμμο με διπλό 

περίγραμμα). 
 

 
Εικόνα 1: Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων 

 

Το εννοιολογικό μοντέλο (όπως απεικονίζεται στο ERD της Εικόνας 1) υλοποιήθηκε με 

ένα σχεσιακό DBMS (Data Base Management System-Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων 
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Δεδομένων). Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε το σχεσιακό λογικό σχήμα με δεκατρείς 

πίνακες, τα πρωτεύοντα κλειδιά τους καθώς και τις αναφορές (περιορισμούς) ξένου 

κλειδιού. Από τους δεκατρείς πίνακες, οι σημαντικοί είναι επτά. Οι υπόλοιποι έξι είναι 

πίνακες καθορισμένων τιμών (lookup tables) που προσδιορίζουν το σύνολο τιμών του 

πεδίου που συνδέεται με αυτούς. Οι σημαντικοί πίνακες υποδεικνύονται με εντονότερο 

περίγραμμα και μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς στον τίτλο τους. Τέσσερις (από 

τους επτά σημαντικούς) πίνακες είναι τα σχεσιακά ισοδύναμα της κυρίας εννοιολογικής 

οντότητας (“Lemma”), της ασθενούς εννοιολογικής οντότητας (“meaning”) και των δύο 

σύνθετων χαρακτηριστικών με τις πολλαπλές τιμές (“Realization Types” και “Usage 

Examples”). Οι υπόλοιποι τρεις (από τους επτά σημαντικούς) πίνακες είναι τα σχεσιακά 

ισοδύναμα των εννοιολογικών συσχετίσεων (“See Also”, “Thesaurus” και “Other 

Dialect”). Μόνον ο πίνακας MeaningSets (η υλοποίηση της εννοιολογικής συσχέτισης 

“Other Dialect”) απαιτεί επιπλέον διευκρινίσεις. Ο πίνακας αυτός (η αντίστοιχη 

συσχέτιση) είναι συμμετρικός από τη σύλληψη του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, όταν η 

σημασία ενός λήμματος από μία διάλεκτο ορίζεται ως ισοδύναμο μιας σημασίας κάποιου 

άλλου λήμματος άλλης διαλέκτου, τότε συνεπάγεται και το αντίστροφο. Η δομή του 

πίνακα MeaningSets (και η λογική του πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε) 

εξασφαλίζουν αυτή τη συμμετρία. 

 

 
Εικόνα 2: Σχεσιακό σχήμα (υλοποίηση του ERD) 

 

Το πληροφοριακό σχήμα υλοποιήθηκε με τη χρήση της γλώσσας java και τη βοήθεια του 

ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης NetBeans. Το σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων που επιλέχθηκε είναι αυτό της MySQL DBMS. Η επόμενη εικόνα (Εικόνα 3) 

είναι ένα παράδειγμα λειτουργίας του συστήματος: 
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Εικόνα 3: Παραδείγματα χρήσης και συνώνυμα του αϊβαλιώτικου λήμματος  

ΑΛΛΟΓΥΡΙΣΤΡΑ 

 

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2013, η ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του 

λογισμικού για το τριδιαλεκτικό λεξικό και ενσωμάτωσε τα νέα αποτελέσματα των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων συλλογής και χαρακτηρισμού λημμάτων των τριών 

διαλέκτων των ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το υποσύστημα εισαγωγής και 

ενημέρωσης στοιχείων βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και γίνεται συστηματική 

εισαγωγή και επεξεργασία λημμάτων.   

Στη συνέχεια, η ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας ανέπτυξε μία διαδικτυακή εφαρμογή 

αναζήτησης για την παρουσίαση των δεδομένων του λεξικού. Για την ανάπτυξη της 

εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content 

Management Systems) Wordpress που βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού PHP και 

τη βάση δεδομένων MySQL. Τα κάτωθι κριτήρια χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση:  

 

(i) Διαλεκτική Περιοχή. 

(ii) Μικροδιαλεκτική Περιοχή. 

(iii) Λεξική Κατηγορία. 

(iv) Χρηστικό Σημάδι.  

(v) Λέξεις στο εσωτερικό των πεδίων της λίστας. 

 

Η εφαρμογή αναζήτησης περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες χρηστών: 

 

(i) Ερευνητής. 

(ii) Διαλεκτόφωνος. 

(iii) Κοινός Χρήστης.  

 

που προσδιορίζουν το επίπεδο πρόσβασης στις πληροφορίες του λεξικού. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο οι χρήστες που ανήκουν στην κατηγορία «Ερευνητής» 

έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες. Ο διαλεκτόφωνος και ο κοινός χρήστης έχουν 

περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες. Στην Εικόνα 4, που ακολουθεί, 

παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της αναζήτησης για το λήμμα της Εικόνας 3:  

 

 
Εικόνα 4: Εμφάνιση πληροφοριών για το αϊβαλιώτικο λήμμα ΑΛΛΟΓΥΡΙΣΤΡΑ 

 

6.2.3 Βάση προφορικών και γραπτών δεδομένων 
 

Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, στα προϊόντα και παραδοτέα του προγράμματος 

περιλαμβάνεται η σχεδίαση και δημιουργία ενός σώματος προφορικών διαλεκτικών 

δεδομένων 180 ωρών περίπου (60 ώρες για κάθε διάλεκτο) με τις απαραίτητες 

μεταγλωσσικές πληροφορίες. Για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων προφορικού 

λόγου είχε προταθεί η χρήση του εργαλείου ELAN.  

Επίσης, στα προϊόντα και παραδοτέα του προγράμματος περιλαμβάνεται και η 

σχεδίαση και δημιουργία ενός σώματος γραπτών διαλεκτικών κειμένων το οποίο θα 

αποθηκευτεί στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η ερευνητική ομάδα του προγράμματος 

άλλαξε ουσιαστικά και ριζικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της βάσης τόσο των 

προφορικών όσο και των γραπτών διαλεκτικών δεδομένων προκειμένου να επιτευχθούν 

οι εξής δύο στόχοι: πρώτον, η βάση να έχει μια πιο μακροπρόθεσμη χρησιμότητα, δηλαδή 

να μπορεί να καλύψει και μελλοντικές ερευνητικές ανάγκες και, δεύτερον, να καλύπτει 

το γλωσσικό και πολιτιστικό πλούτο των διαλέκτων.  

Ο νέος σχεδιασμός έχει μία βάση η οποία περιλαμβάνει δύο μέρη: το πρώτο μέρος 

αποτελείται από μία βάση δεδομένων γραπτών πηγών και το δεύτερο από μία βάση 

δεδομένων προφορικών πηγών, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους για την πληρέστερη 

κατανόηση και περιγραφή των δύο διαστάσεων του γλωσσικού φαινομένου.  

Στη βάση αυτή περιλαμβάνονται οι πρωτότυπες πηγές (σκαναρισμένα κείμενα και 

αρχεία προφορικού λόγου), αλλά και η μεταγραφή και η ανάλυση κάποιων γλωσσικών 

δεδομένων (επισημείωση) σε διάφορα γλωσσικά επίπεδα, με έμφαση στο μορφολογικό 

και φωνολογικό επίπεδο. Αξίζει να τονισθεί ότι για πρώτη φορά επιχειρείται σχεδιασμός 

και υλοποίηση μία τέτοιας βάσης για τα δεδομένα των ελληνικών διαλεκτικών 

δεδομένων.  
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Υλοποίηση της βάσης  

Η βάση έχει υλοποιηθεί και βρίσκεται στη φάση των τελικών δοκιμών. Σημειώνεται ότι 

κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013, η ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας είχε σχεδιάσει την 

εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων γραπτών και προφορικών πηγών. Η τελευταία 

περιλαμβάνει δύο βασικές συνιστώσες: αρχιτεκτονική σχεδίαση των δεδομένων (βάσεις 

δεδομένων που υποστηρίζουν το σύστημα) και εφαρμογές (προδιαγραφές απαιτήσεων) 

για τη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων. Αμφότερα (αρχιτεκτονική δεδομένων 

και απαιτούμενες εφαρμογές) συνοψίζονται στο επόμενο διάγραμμα (Εικόνα 5): 

 

 

 
Εικόνα 5: Αρχιτεκτονική δεδομένων και απαιτούμενες εφαρμογές 
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Οι εφαρμογές που οριοθετήθηκαν κατά τη φάση αυτή προσδιορίζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 5): 

 

G. Oral Διεπαφή χρήστη για προφορικές πηγές 

G. Written Διεπαφή χρήστη για γραπτές πηγές 

M. Tag 
Εφαρμογή μορφολογικής επισημείωσης  

(morphological tagger) 

Syn. Tag Εφαρμογή συντακτικής επισημείωσης (syntax tagger) 

Sem. Tag Εφαρμογή σημασιολογικής επισημείωσης (semantics tagger) 

T. Imaging Εφαρμογή ψηφιοποίησης κειμένων/πηγών (text imaging) 

T. Transcription Εφαρμογή μεταγραφής κειμένων (text transcription) 

Ph. Tagging 
Εφαρμογή φωνολογικής επισημείωσης  

(phonological tagging) 

I. Oral 
Εφαρμογή δεικτοδότησης προφορικών πηγών  

(indexing module for oral sources) 

I. Written 
Εφαρμογή δεικτοδότησης γραπτών πηγών  

(indexing module for written sources) 

Search & Retrieve Εφαρμογή αναζήτησης και ανάκτησης δεδομένων 
Πίνακας 5: Εφαρμογές για τη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων 

 

Οι βάσεις δεδομένων που οριοθετήθηκαν κατά τη φάση αυτή είναι οι εξής: 

 

EAV Database 
Βάση δεδομένων με δυνατότητα schema evolution  

(entity attribute value database) 

WID Text Files 
Βάση κειμένων με θεμελιώδη μονάδα τη λέξη 

(word identified text files) 

Inverted Files Ανεστραμμένες λίστες για εύκολη αναζήτηση 

Image Files Συλλογή ψηφιοποιημένων πηγών 

TextGrid Files Συλλογή αρχείων επισημείωσης 

WAV Files Συλλογή ηχογραφημένων πηγών 
Πίνακας 6: Οριοθετημένες βάσεις δεδομένων 

 

Σε πρώτη φάση, ολοκληρώθηκε η έκδοση του συστήματος που περιλαμβάνει τις 

εφαρμογές: ψηφιοποίηση κειμένων/πηγών (text imagine), μεταγραφή κειμένων (text 

transcription), μορφολογική επισημείωση (morphological tagging). Στις εφαρμογές αυτές 

έχουν ήδη γίνει αλλαγές με βάση σχόλια και παρατηρήσεις των χρηστών-μελών της 

ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι εφαρμογές συντακτική επισημείωση 

(syntactic tagging) και σημασιολογική επισημείωση (semantic tagging), καθώς και η 

υλοποίηση της εφαρμογής φωνολογικής επισημείωσης (phonological tagging) 

ολοκληρώθηκαν σε δεύτερη φάση.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού τριδιαλεκτικού λεξικού 

(ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση) προηγήθηκε αυτής της βάσης γραπτών και προφορικών 

δεδομένων για να συμβαδίσει με τις νέες προτεραιότητες που τέθηκαν από την ομάδα 

του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Το διάγραμμα αρχιτεκτονικής δεδομένων και απαιτούμενων εφαρμογών βελτιώθηκε 

για να αντικατοπτρίζει τις βελτιστοποιήσεις που έγιναν κατά την ανάπτυξη (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6: Βελτιωμένο διάγραμμα αρχιτεκτονικής δεδομένων και εφαρμογών 

 

Το σύστημα χρησιμοποιεί τέσσερις συλλογές αρχείων. Αυτές είναι ψηφιακές 

ηχογραφήσεις προφορικών κειμένων (WAV files), αρχικές επισημειώσεις προφορικών 

κειμένων (TextGrid files), ψηφιοποιημένες σελίδες από τα πρωτότυπα γραπτά (image 

files), μεταγραφές σελίδων των γραπτών (transcripted written sources). Τα δεδομένα αυτά 

απεικονίζονται (μεταξύ άλλων) στο βελτιωμένο διάγραμμα αρχιτεκτονικής δεδομένων 

και απαιτούμενων εφαρμογών (Εικόνα 6). 

Στο ίδιο διάγραμμα παρουσιάζονται οι βάσεις δεδομένων για τα υπολογιστικά 

επεξεργάσιμα στοιχεία. Τρεις είναι οι βάσεις δεδομένων (database subschemas) που 

χρησιμοποιεί το σύστημα. Η πρώτη είναι η Struct Database, ένα σύνολο πινάκων που 

υλοποιούν την αφηρημένη ιεραρχική δομή για την κάλυψη όλων των τεκμηρίων. Οι 

πληροφορίες που φυλάγονται σε αυτή προσδιορίζουν στοιχεία όπως: ποιο είναι το 

Document (ομιλητής/γραπτό τεκμήριο), από ποια Parts (εκφωνήματα/σελίδες) 
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αποτελείται, ποιες Words (μορφολογικές λέξεις) συνθέτουν το Part. Σε αυτή τη βάση 

δεδομένων (Struct Database) ομαδοποιούνται και τα Documents (ομιλητές) που 

συνθέτουν ένα προφορικό τεκμήριο (ηχογραφημένο διάλογο). 

Η δεύτερη βάση του συστήματος είναι η βάση που θα χρησιμοποιείται για κάθε λογής 

επισημειώσεις. Μια κλασική σχεσιακή υλοποίηση θα απαιτούσε μεγάλη σχεδιαστική 

προσπάθεια (για να προβλεφθούν όλες οι οντότητες και όλες οι ιδιότητές τους) και τελικά 

το σύστημα θα υπέφερε από διαρκείς βελτιώσεις έτσι ώστε να ενσωματώνονται 

καινούργιες οντότητες (entities) και καινούργιες ιδιότητες (attributes). Το παραπάνω 

συμπέρασμα προέκυψε από τις αρχικές συζητήσεις μεταξύ των ομάδων εργασίας, καθώς 

παρατηρήθηκε αδυναμία να προσδιοριστούν εξ αρχής οι οντότητες και οι ιδιότητές τους. 

Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα διαρκώς εξελισσόμενου σχήματος (schema 

evolution). Επιπλέον, μια σχεσιακή υλοποίηση θα χαρακτηρίζονταν από αραιά δεδομένα, 

καθώς είναι συχνό σε αυτόν τον τομέα (γλωσσολογικό) οι ιδιότητες να μη διαθέτουν 

πάντα τιμές. Ένα άλλο θέμα που προέκυψε σύντομα ήταν ότι οι τιμές των ιδιοτήτων 

μπορούσαν να λαμβάνουν τιμές από καθορισμένα σύνολα τιμών (λεξιλόγια) και σε άλλες 

περιπτώσεις να λαμβάνουν τιμές ελεύθερα (χωρίς λεξιλόγια). Ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό ήταν ότι μπορούσαν να υπάρχουν ιδιότητες που δέχονται (λαμβάνουν) 

πολλαπλές τιμές. Τέλος, παρατηρήθηκαν εξαρτήσεις εμφάνισης (ύπαρξης) ιδιοτήτων από 

τις τιμές άλλων ιδιοτήτων. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις έκαναν αναγκαία την εισαγωγή 

ενός Entity-Attribute-Value (EAV) σχήματος που αντιμετωπίζει τα προβλήματα του 

schema evolution και των αραιών δεδομένων. Σε αυτό έγιναν παρεμβάσεις (επεκτάσεις), 

ώστε να υποστηρίζει ελεύθερα και καθορισμένα σύνολα τιμών (λεξιλόγια), πολλαπλές 

τιμές ιδιοτήτων και εξαρτήσεις εμφάνισης ιδιοτήτων (dependencies). Τη βάση αυτή (των 

επισημειώσεων) την ονομάζουμε EAV database. 

Η τρίτη βάση του συστήματός μας απαιτούταν για τις επισημειώσεις που γίνονται σε 

υποδιαιρέσεις των λέξεων (συλλαβές, φωνήματα, κ.λπ.). Η υλοποίηση της βάσης για 

αυτές τις επισημειώσεις μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: να ενταχθεί στην παραπάνω 

EAV database και να υλοποιηθεί ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα από το ποια υλοποίηση 

χρησιμοποιήθηκε, εννοιολογικά την εξετάζουμε ως ανεξάρτητη βάση δεδομένων για να 

της δώσουμε ξεχωριστή υπόσταση και για να είναι συμβατή (η εννοιολογική 

αναπαράσταση του συστήματος) με την εμπειρία που έχει ο χρήστης στο σύστημα. 

 

6.3 Παραδοτέα 
 

(i) Ηλεκτρονικό λεξικό. 

(ii) Ιστοσελίδα.  

(iii) Οργανωμένη βάση δεδομένων. 

 

7. Γλωσσολογική ανάλυση 
 

7.1 Χρονική διάρκεια  
 

37 μήνες (01/09/12-30/09/15) 
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7.2 Περιγραφή 
 

Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής, όπως ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο της 

πρότασης, οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας εργασίας είναι οι εξής: 

 

(i) Ανάλυση συγκεκριμένων γλωσσικών φαινομένων. 

(ii) Σύγκριση των υπό εξέταση διαλεκτικών ποικιλιών. 

(iii) Συνεργασία με την επισκέπτρια καθηγήτρια Aslı Göksel. 

(iv) Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού λεξικού: μικροδομή και εισαγωγή λημμάτων. 

(v) Εκπόνηση και ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής. 

(vi) Συγγραφή άρθρων.  

(vii) Παρουσιάσεις σε συνέδρια-workshops. 

(viii) Ενημέρωση της ιστοσελίδας.  

 

7.3 Υλοποίηση 
 

7.3.1 Ανάλυση συγκεκριμένων γλωσσικών φαινομένων 
 

Με βάση την αρχική πρόταση υποβολής του προγράμματος, κατά τη διάρκεια της 

έρευνας μελετήθηκαν συγκεκριμένα γλωσσικά φαινόμενα τα οποία καλύπτουν όλα τα 

υπό εξέταση γλωσσικά συστήματα με στόχο να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα 

του προγράμματος. Έχουν υπάρξει σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις (βλ. 

δημοσιεύσεις).  

Η μελέτη των φαινομένων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της γλωσσικής επαφής, 

δεδομένου ότι και οι τρεις διαλεκτικές ποικιλίες ήρθαν σε έντονη επαφή με την Τουρκική. 

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας εργασίας, έλαβαν χώρα τα εξής:  

 

(i) Για τις τρεις διαλεκτικές ποικιλίες μελετήθηκαν το φωνηεντικό σύστημα, η 

ρηματική παραγωγική μορφολογία, το ονοματικό κλιτικό σύστημα, ο 

σχηματισμός συνθέτων και η ενσωμάτωση ονοματικών δανείων. Σχετικά με 

την ενσωμάτωση ονοματικών δανείων, έμφαση έχει δοθεί στο κατά πόσον η 

ενσωμάτωση ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες απόδοσης γένους (βλ. 

σχετικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις). 

(ii) Για συγκεκριμένες διαλέκτους μελετήθηκαν η κλίση (Αϊβαλιώτικα, 

Ποντιακά), τα προθήματα και η οριστικότητα (Ποντιακά), ειδικά παραγωγικά 

προθήματα (Καππαδοκικά), τα μόρια στη δήλωση του μέλλοντα (Ποντιακά 

και Καππαδοκικά). 

(iii) Προσδιορίστηκαν τα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά της πολυτροπικής βάσης 

δεδομένων του προγράμματος, με έμφαση κυρίως στη μορφολογία των 

λέξεων. 

 

Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκε διεξοδικά η μορφολογική δομή της Νέας Ελληνικής, αλλά 

και των διαλέκτων με βάση την προσέγγιση της Ράλλη (2005), και αποφασίστηκε να 

σχεδιαστεί μία βάση η οποία θα έχει το εξής χαρακτηριστικό: να καλύπτει όλες τις 

μορφολογικές κατηγορίες και όλες τις μορφολογικές διαδικασίες της Νέας Ελληνικής 

και των νεοελληνικών διαλέκτων. Δεδομένου ότι δεν έχει ξαναγίνει επισταμένη και 
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ολοκληρωμένη έρευνα για τις συγκεκριμένες διαλέκτους η παραπάνω διαδικασία 

περιελάμβανε προσδιορισμό των μορφολογικών κατηγοριών, ανάλυση των 

μορφολογικών διαδικασιών και προσδιορισμό των πληροφοριών που περιέχουν τα 

λήμματα στο λεξικό. 

 

Προσδιορισμός μορφολογικών κατηγοριών: 

 

 (i) Μελέτη των έργων αναφοράς (λεξικά και γραμματικές) ως προς τη 

μορφολογική δομή των συγκεκριμένων διαλέκτων. 

 (ii) Μελέτη των μορφολογικών κατηγοριών των διαλέκτων (ειδικότερα, 

προθημάτων και επιθημάτων). 

 

Είναι βασικό να τονιστεί ότι έπρεπε να γίνει και πρωτογενής έρευνα για τις διαλέκτους, 

δεδομένου ότι οι γραμματικές περιγραφές είτε είναι παλιές είτε είναι βασισμένες σε 

παραδοσιακά κριτήρια περιγραφής.  

 

(iii) Σύνταξη καταλόγων προθημάτων και επιθημάτων που εισάγονται στη βάση 

ως drop-down menu, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα πιθανά λάθη. 

(iv) Δημιουργία ενιαίου καταλόγου που περιλαμβάνει όλες τις μορφολογικές 

κατηγορίες για όλες τις διαλέκτους. 

  

 Ο ενιαίος κατάλογος βασίστηκε στην εξής φιλοσοφία: 

  

(i) Με βάση τους ερευνητικούς στόχους του προγράμματος, έπρεπε να γίνει 

συγκριτική μελέτη των διαλέκτων που -σε πρώτη ανάγνωση- μπορεί να 

φαίνονταν διαφορετικές. 

(ii) Να μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για περαιτέρω προσθήκες. 

 

Ανάλυση των μορφολογικών διαδικασιών:  

Με βάση την ερευνητική εμπειρία της ομάδας, έγινε μία όσο το δυνατόν λεπτομερής 

ανάλυση των μορφολογικών διαδικασιών που αφορούν στη Νέα Ελληνική (Κοινή και 

διάλεκτοι). Αξίζει να αναφερθεί πως, δεδομένου ότι η Ελληνική είναι μία γλώσσα με 

πλούσια μορφολογία, καταβλήθηκε προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν οι πληροφορίες 

της μορφολογικής ανάλυσης και να διαχωρισθούν οι πιθανοί συνδυασμοί μορφολογικών 

διαδικασιών. Mε τον τρόπο αυτό, μπορεί να βοηθηθεί ένας λημματογράφος να διακρίνει 

στην αρχή της λημματογράφησης αν η λέξη είναι απλή, παράγωγη ή σύνθετη και 

αναλόγως να επιλέγει το ανάλογο πεδίο για να εμφανίζονται μόνον όσες πληροφορίες τον 

αφορούν. Έτσι, ελαχιστοποιείται ο χρόνος λημματογράφησης και η πιθανότητα λάθους.  

 

Προσδιορισμός πληροφοριών που περιέχουν τα λήμματα στο λεξικό:  

Η επιλογή καθώς και ο τρόπος καταχώρησης και εμφάνισης των πληροφοριών των 

λημμάτων στηρίζεται στις σύγχρονες αρχές της λεξικογραφίας (βλ., για παράδειγμα, τις 

μελέτες της σχέσης ετυμολογίας και διαλεκτικής λεξικογραφίας). 
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7.3.2 Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού λεξικού: μικροδομή και εισαγωγή 
λημμάτων 
 

Παράλληλα με τη γλωσσολογική ανάλυση αλλά και την υλοποίηση της βάσης δεδομένων 

προφορικού και γραπτού διαλεκτικού υλικού έλαβε χώρα και η υλοποίηση του 

γλωσσολογικού μέρους του ηλεκτρονικού τριδιαλεκτικού λεξικού (η υλοποίηση του 

υπολογιστικού μέρους περιγράφεται στην Ενότητα 6). Αυτή βασίστηκε κατά κύριο λόγο 

στο ήδη υπάρχον λεξικό της Α. Ράλλη, της Διαλέκτου Κυδωνιών, Μοσχονησίων και 

Ανατολικής Λέσβου.  

Το λεξικό περιέχει 7.500 λήμματα περίπου, δοσμένα συγκριτικά και για τις τρεις 

διαφορετικές διαλέκτους. Η συγκεκριμένη προσπάθεια υπερβαίνει κατά πολύ τον αρχικό 

σχεδιασμό που περιελάμβανε 2.500 συνολικά και για τις τρεις διαλέκτους. Ο σχεδιασμός 

άλλαξε στην πορεία του έργου, ούτως ώστε να καλύπτει σε μεγαλύτερο μέρος τον πλούτο 

των ποικιλιών και να δίνει μία αντιπροσωπευτικότερη εικόνα του λεξιλογίου των υπό 

εξέταση συστημάτων. 

Το ηλεκτρονικό λεξικό έχει διαμορφωθεί υιοθετώντας συγκεκριμένη μεταγλώσσα. Η 

μακροδομή του είναι προστατευμένη με πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή θα είναι 

προσβάσιμη μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος και δεν θα είναι αναρτημένη ελεύθερα 

στο δίκτυο. Η δυναμική μακροδομή του ηλεκτρονικού λεξικού θα επιτρέπει στους 

χρήστες να κάνουν συνδυασμένες αναζητήσεις λημμάτων, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα 

πολλαπλά κριτήρια (π.χ., ετυμολογία, αρχικά γραμμάτων, κ.λπ.). Στο επίπεδο της 

μικροδομής, το ηλεκτρονικό λεξικό είναι πολυμεσικό, συνδυάζει δηλαδή κείμενο, ήχο, 

εικόνα και βίντεο. Δομικές και πραγματολογικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε 

λήμμα: ενδεικτικά παραδείγματα επιλεγμένα από το σώμα προφορικών δεδομένων, 

φωνητική μεταγραφή, λεξική κατηγορία, μορφολογικές πληροφορίες. 

 Οι ομάδες εργασίας που συμμετείχαν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος 

με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές, υπό την εποπτεία της επιστημονικής υπευθύνου 

καθ. Αγγελικής Ράλλη, είναι οι εξής δύο: η oμάδα του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ 

Αθήνας με επικεφαλής την καθ. Ελένη Γαλιώτου και μέλη τον επικ. καθ. Νικήτα 

Καρανικόλα και τους εξωτερικούς συνεργάτες, Κωνσταντίνο Αθανασάκο και Γιώργο 

Κορωνάκη, και η ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών με επικεφαλής την καθ. Αγγελική 

Ράλλη και μέλη τον επικ. καθ. Γεώργιο Ξυδόπουλο και τους εξωτερικούς συνεργάτες, το 

δρ. Συμεών Τσολακίδη, τη δρ. Δήμητρα Μελισσαροπούλου, τη δρ. Ελεωνόρα Δημελά, 

τον υπ. διδ. Χρήστο Παπαναγιώτου και τον υπ. διδ. Metin Bağrıaçık. 

Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προδιαγραφών και χαρακτηριστικών του 

λεξικού, τόσο σε υπολογιστικό όσο και σε γλωσσολογικό-λεξικογραφικό επίπεδο, οι 

εργασίες που έλαβαν χώρα σε χρονολογική σειρά έχουν ως εξής:  

 

Πρώτο στάδιο 

Έλαβαν χώρα συναντήσεις (τόσο με φυσική παρουσία όσο και τηλεσυναντήσεις) μεταξύ 

των μελών της ομάδας των πληροφορικών του ΤΕΙ Αθήνας και των μελών της ομάδας 

του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να συζητηθούν χωριστά για κάθε ομάδα τα 

βασικά ζητήματα που έπρεπε να διευθετηθούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

λεξικού τόσο σε υπολογιστικό επίπεδο (πώς θα κατασκευαστεί η βάση δεδομένων που 

θα στηρίζει το λεξικό, ποια γλώσσα προγραμματισμού είναι καταλληλότερη και γιατί, 

ποια είναι η διεθνής πρακτική γενικά, κ.λπ. Βλ. και Ενότητα 6), αλλά και σε 

γλωσσολογικό-λεξικογραφικό επίπεδο (πώς θα επιλέγονται τα λήμματα, με ποια μορφή 
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θα κωδικοποιούνται, πώς θα αποτυπώνονται οι διαφορετικοί φωνητικοί τύποι, οι 

ορθογραφικές μορφές, οι σημασίες, οι πολυμεσικές πληροφορίες, κ.λπ.). 

 

Δεύτερο στάδιο 

Όταν η κάθε ομάδα έθεσε τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά για την υλοποίηση 

του λεξικού σε κάθε διαφορετικό επίπεδο, ξεκίνησαν να λαμβάνουν χώρα 

(τηλε)συναντήσεις μεταξύ των μελών και των δύο ομάδων, προκειμένου να 

συνδιαμορφωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (και υπολογιστικά αλλά και 

λεξικογραφικά) το περιβάλλον του λεξικού. Το επόμενο διάστημα οι (τηλε)συναντήσεις 

μεταξύ των μελών τόσο της ίδιας ομάδας όσο και των δύο ομάδων μεταξύ τους 

εναλλάσσονταν μέχρι να οριστικοποιηθούν η βασική μορφή και το περιβάλλον του 

λεξικού, αλλά και για να ξεκινήσει η υλοποίησή του. 

 

Τρίτο στάδιο 

Ξεκίνησε σε υπολογιστικό επίπεδο η υλοποίηση του περιβάλλοντος του λεξικού από την 

ομάδα του ΤΕΙ Αθηνών, ενώ, κατά το ίδιο διάστημα, η ομάδα της Πάτρας και, πιο 

συγκεκριμένα, οι Χρήστος Παπαναγιώτου, Δήμητρα Μελισσαροπούλου, Ελεωνόρα 

Δημελά και Συμεών Τσολακίδης διαμόρφωσαν το λημματολόγιο συλλέγοντας τα 

λήμματα και τις πληροφορίες που θα εντάσσονταν στο λεξικό.  

Από το ΤΕΙ Αθηνών ετοιμάστηκε μια πρώτη πιλοτική μορφή του ηλεκτρονικού 

λεξικού και παραδόθηκε στη λεξικογραφική ομάδα, ώστε να ξεκινήσει η εισαγωγή 

λημμάτων. Συγκεκριμένα, έχουν συνταχθεί και εισαχθεί 7.500 λήμματα. Τα Ποντιακά 

εισήχθησαν από τη Δήμητρα Μελισσαροπούλου, τα Αϊβαλιώτικα από το Χρήστο 

Παπαναγιώτου και τα Καππαδοκικά από την Ελεωνόρα Δημελά, ενώ οι Συμεών 

Τσολακίδης και Metin Bağrıaçık έχουν αναλάβει τις ετυμολογήσεις για το σύνολο των 

λημμάτων.  

 

Προβλήματα  

Έχει δοθεί έμφαση στην εισαγωγή των βασικών φωνολογικών, μορφολογικών, 

ετυμολογικών και σημασιολογικών πληροφοριών των λημμάτων με βάση τις διαθέσιμες 

πηγές και ένα μεγάλο μέρος των λημμάτων συμπληρώθηκε με πολυμεσικές πληροφορίες 

(αρχεία ήχου, εικόνας ή/και βίντεο), παραδείγματα, ετυμολογήσεις και συσχετισμούς των 

λημμάτων μεταξύ των τριών διαλέκτων.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε διάλεκτος παρουσιάζει δυσκολίες στην ανεύρεση 

συγκεκριμένων πληροφοριών, διαφορετικών από ό,τι οι άλλες δύο διάλεκτοι, γεγονός 

που δικαιολογεί μια κάποια ανομοιογένεια μεταξύ των λημμάτων στις τρεις διαλέκτους. 

Για παράδειγμα, για τη διάλεκτο του Αϊβαλιού έχουν ήδη δοθεί άφθονα παραδείγματα 

χρήσης με βάση το ήδη υπάρχον λεξικό, για την Καππαδοκική υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα, ενώ για την Ποντιακή δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά παραδείγματα χρήσης.  

Ακολουθούν στιγμιότυπα οθόνης από την αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού λεξικού 

(Εικόνα 7), από τη σελίδα αναζήτησης των λημμάτων (Εικόνα 8) και από ένα ενδεικτικό 

λήμμα του λεξικού (Εικόνα 9 και Εικόνα 10). 
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Εικόνα 7: Αρχική σελίδα λεξικογραφικής βάσης 

 

 
Εικόνα 8: Σελίδα αναζήτησης των λημμάτων 
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Εικόνες 9 & 10: Ενδεικτικό λήμμα του λεξικού 

 

7.3.3 Δημοσιεύσεις-Παρουσιάσεις σε συνέδρια  
 

Τα μέλη όλων των ομάδων έχουν εκπονήσει μεγάλο αριθμό εργασιών και έχουν 

συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια με προφορικές ανακοινώσεις, όπου προβλήθηκε η 

εργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος. 

 

7.3.4 Θεματική επιστημονική συνάντηση (Workshop) 
 

Στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής 

Θεωρίας/6th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory 

(25-28 Σεπτ. 2014), διοργανώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου θεματική επιστημονική 
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συνάντηση (workshop), η οποία είχε ως στόχο την παρουσίαση και προώθηση των 

στόχων, δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του προγράμματος στο επιστημονικό αλλά 

και ευρύτερο κοινό. Εκτός από την παρουσίαση του προγράμματος, υπήρξαν ομιλίες και 

αφίσες από μέλη της ερευνητικής ομάδας (βλ. ανακοινώσεις), καθώς και 

προσκεκλημένες ομιλίες από τους Anna Maria Di Sciullo (Université du Québec à 

Montréal), Kristel van Goethem (Louvain la Neuve) και Petya Asenova (Sofia 

University). Το workshop παρακολούθησαν αρκετοί σύνεδροι και σε αυτό απηύθυναν 

χαιρετισμούς οι πανεπιστημιακές αλλά και οι τοπικές αρχές. 

 

7.3.5 Συνεργασία με την επισκέπτρια καθηγήτρια Aslı Göksel 
 

Η Aslı Göksel, κατά τη διάρκεια της διαμονής της στην Πάτρα, στο πλαίσιο του 

ερευνητικού προγράμματος «ΘΑΛΗΣ», διερεύνησε, κυρίως, την υπόθεση «αν και κατά 

πόσον υπάρχουν φραστικά επιθήματα (phrasal affixes) στις ελληνικές διαλέκτους της 

Μικράς Ασίας ως δάνεια στοιχεία από την τουρκική γλώσσα». Αρχικά, η έρευνά της 

επικεντρώθηκε σε δύο επιθήματα στη φαρασιώτικη διάλεκτο, το συσχετιστικό -λού(ς)            

(< τουρκ. -lI) και το στερητικό -σούζ(ι) (<τουρκ. sIz). Μαζί με τον Metin Bağrıaçık 

δημιούργησαν μία βάση δεδομένων η οποία αποτελείται από γραπτό υλικό από τη 

συγκεκριμένη διάλεκτο.  

Η έρευνά της έδειξε ότι τα δύο αυτά επιθήματα εμφανίζονται όχι μόνο σε βάσεις 

δάνειες από την Τουρκική, αλλά και σε ελληνικές βάσεις με σχετική παραγωγικότητα. 

Επιπρόσθετα, μαζί με τον Metin Bağrıaçık και την καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη ετοίμασε 

ένα ερωτηματολόγιο με 124 ερωτήσεις, το οποίο μοιράστηκε σε δύο φυσικούς ομιλητές 

της διαλέκτου στο Βαθύλακκο της Κοζάνης, όπου υπάρχουν διαλεκτόφωνοι. Η διανομή 

του ερωτηματολογίου έδειξε ότι τα δύο επιθήματα συνδυάζονται και με φράσεις 

(επιθετική φράση, φράση γενικής), όπως ακριβώς και στην Τουρκική. Ως προς τα 

συνδυαστικά χαρακτηριστικά τους, όμως, τα επιθήματα στη φαρασιώτικη διάλεκτο και 

τα αντίστοιχα τουρκικά επιθήματα δείχνουν αρκετές διαφορές. 

Σχετικά με την εργασία αυτή, έχει υπάρξει ανακοίνωση στο συνέδριο “LAEL 2015-

Linguistic Approaches to Endangered Languages: Theory and Description” που έλαβε 

χώρα στην Κωνσταντινούπολη στις 28-30 Ιουλίου 2015. Επίσης, τα αποτελέσματά της 

έρευνας αυτής συντάσσονται υπό τη μορφή άρθρου από τους Metin Bağrıaçık, Aslı 

Göksel και Αγγελική Ράλλη. 

Τέλος, σε συνεργασία πάντα με τον Metin Bağrıaçık δημιουργήθηκε μία βάση 

δεδομένων από γραπτές πηγές η οποία περιλαμβάνει σύνθετα από τη διάλεκτο των 

Φαράσων. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι υπάρχει μία τάση προς τη μη χρήση των 

θεμάτων (stems) στη μορφολογική διαδικασία της σύνθεσης, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει 

στην Κοινή Νέα Ελληνική (βλ. Ralli 2013). Ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο 

δημιουργήθηκε το οποίο έχει ως στόχο τον έλεγχο της προαναφερθείσας αυτής τάσης.  

 

7.3.6 Συνεργασία με τον αναπ. καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Πατρών, Αργύρη Αρχάκη, και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της 
Γάνδης, Mark Janse 

 

Η συνεργασία με τον κ. Αρχάκη κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένου ότι κατά την 

επιστημονική προσέγγιση των διαλέκτων προέκυψαν διάφορα θέματα 
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κοινωνιογλωσσολογικού ενδιαφέροντος. Ο κ. Αρχάκης λειτούργησε συμβουλευτικά και 

από τη συνεργασία προέκυψε δημοσίευση στον παρόντα τόμο.  

Η συνεργασία με τον κ. Janse κρίθηκε, επίσης, απαραίτητη λόγω της εμπειρίας που 

έχει όσον αφορά στη μελέτη της καππαδοκικής διαλέκτου. Πράγματι, ο κ. Janse 

θεωρείται ως ο διεθνώς κατ’ εξοχήν ειδικός για θέματα της καππαδοκικής διαλέκτου. 

 

7.3.7 Εκπόνηση και ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής 
 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σκοπός της έρευνας της Μαριάννας Γκιουλέκα 

αποτέλεσε η συστηματική ανάλυση της ποντιακής νεοελληνικής διαλέκτου με βάση 

σύγχρονα γλωσσολογικά θεωρητικά μοντέλα και με γνώμονα πάντοτε την 

αντιπαραβολική εξέταση του διαλεκτικού υλικού με δεδομένα από την Καππαδοκική, 

την Κοινή Νεοελληνική και τη γλώσσα-στόχο, την Τουρκική.  

Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκε η τυπολογική ανάλυση και παρουσίαση 

των υπό εξέταση γλωσσικών φαινομένων. Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό, 

αξιοποιήθηκε τόσο το υπάρχον γραπτό υλικό (γραμματικές, γλωσσάρια, Ιστορικό Λεξικό 

Ποντιακής), όσο και το ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο οπτικοακουστικό υλικό, ενώ 

κρίθηκε αναγκαίος ο επιπλέον έλεγχος των δεδομένων in situ. Η διαδικασία ελέγχου 

χωρίζεται σε δύο τμήματα: το πρώτο αφορά στον έλεγχο με τη χρήση ερωτηματολογίων, 

διαδικασία που έχει ήδη ολοκληρωθεί και το δεύτερο τη διεπίδραση με φυσικούς 

ομιλητές και καταγραφή συνεχούς λόγου, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Τα αποτελέσματα αυτού του πρώτου σταδίου έρευνας, τροφοδότησαν τη συνέχειά 

της, προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:  

 

Οριοθέτηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής: 

Η διατριβή της φέρει τον τίτλο “Affixoids in Pontic”. Σε αυτήν εξετάζονται οι 

μορφολογικές διαδικασίες σχηματισμού του γλωσσικού υλικού που χρησιμοποιεί η 

διάλεκτος προκειμένου να εκφράσει επιρρηματικά την έννοια του χώρου. Η 

μορφολογική αρχιτεκτονική του χώρου της διαλέκτου παρουσιάζεται μέσα από:  

 

(i) Θεωρητική ανάλυση των διαδικασιών που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του 

υλικού.  

(ii) Ανάλυση των δεδομένων της Ποντιακής και συγκριτική εξέτασή τους, κατά 

περιπτώσεις, με υλικό προερχόμενο από άλλες διαλέκτους, την Κοινή 

Νεοελληνική, όπως και την Τουρκική. 

(iii) Παρουσίαση του υλικού στο «φυσικό», σημασιολογικό/πραγματολογικό του 

περιβάλλον.  

 

Υπάρχει κατατεθειμένη μια πρώτη μορφή της ολοκληρωμένης διατριβής. 

 

Ειδική ενασχόληση με τα εξής γλωσσολογικά φαινόμενα: 

 

(i) Τη μορφολογική δήλωση της [+/- οριστικότητας], με τίτλο “The 

morphological marking of indefiniteness: evidence from Pontic and 

Cappadocian Greek”.  
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(ii) Τη μη κανονική απόδοση γένους στην ποντιακή διάλεκτο, φαινόμενο που 

παρουσιάστηκε σε συνεργασία με την καθ. Αγγελική Ράλλη και την υπ. διδ. 

Βασιλική Μακρή σε διεθνή συνέδρια (βλ. ανακοινώσεις). 

(iii) Το ονοματικό κλιτικό σύστημα της διαλέκτου. 

(iv) Τη μορφολογική ενίσχυση της τοπικής δείξης στην Ποντιακή, φαινόμενο που 

αποτελεί τμήμα της διδακτορικής διατριβής. 

 

Συμμετοχή στο 2nd NetWordS Summer School  
Αυτό διοργανώθηκε στο Trondheim της Νορβηγίας (4-9 Αυγούστου 2014), όπου 

παρουσιάστηκε η διατριβή της κ. Γκιουλέκα, αξιολογήθηκε από σύνολο καθηγητών, 

ενισχύθηκε η έρευνα προς νέες κατευθύνσεις και συνέβαλε στην προβολή του 

προγράμματος.  

 

7.4 Παραδοτέα 
 

(i) Άρθρα. 

(ii) Διδακτορική διατριβή.  

(iii) Τελική μορφή του ηλεκτρονικού λεξικού.  

(iv) Τελική μορφή της ιστοσελίδας. 

 

7.4.1 Διδακτορική διατριβή 
 

Εκπονήθηκε από την επιλεγείσα για διδακτορικό Μαριάννα Γκιουλέκα και έχει 

παραδοθεί μια πρώτη μορφή στο τέλος της διάρκειας της Ενότητας Εργασίας. 

Παράλληλα, μεγάλο μέρος της διατριβής του Χρήστου Παπαναγιώτου εκπονήθηκε 

και ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ ολοκλήρωσε τη διατριβή της και 

η Μαρία Κολιοπούλου, της οποίας η εκπόνηση ήταν σε εξέλιξη πριν την έναρξη του 

προγράμματος. Όλες οι διατριβές ήταν σχετικές με το αντικείμενο της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος AMiGre, εφόσον αφορούσαν το 

σχηματισμό λέξεων της Ελληνικής και της ποικιλίας της. 

 

7.4.2 Ηλεκτρονικό λεξικό (τελική μορφή) 
 

Ο σχεδιασμός και η εισαγωγή λημμάτων ολοκληρώθηκαν στο τέλος της διάρκειας της 

Ενότητας Εργασίας. Υπάρχουν ακόμα μερικά κενά σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του ήχου 

και των παραδειγμάτων χρήσης τα οποία θα καλυφθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. 

 

7.4.3 Ιστοσελίδα (τελική μορφή) 
 

Έχουν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και ο εμπλουτισμός της.  

 

8. Διάχυση των αποτελεσμάτων-δημοσιότητα 
 

8.1 Χρονική διάρκεια  
 

42 μήνες (01/06/12-30/11/15)  
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8.2 Περιγραφή  
 

(i) Διάχυση της προόδου του ερευνητικού έργου.  

(ii) Διάχυση των αποτελεσμάτων και των προϊόντων της.  

 

8.3 Παραδοτέα  
 

(i) Ιστοσελίδα.  

(ii) Αρχείο γραπτού υλικού.  

(iii) Ηλεκτρονικό λεξικό.  

(iv) Ψηφιακή βάση διαλεκτικών δεδομένων.  

(v) Θεματικοί τόμοι, άρθρα σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις σε διεθνή 

συνέδρια, αφίσες δημοσιότητας. 

(vi) Διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων. 

 

Α. Έκδοση θεματικού τόμου (1) 

 

Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ: «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής 

Ελληνικής». 

 

Περιεχόμενα: 

 

Α΄ Μέρος: 

 

1. Γενική αναφορά του έργου AMiGre του προγράμματος ΘΑΛΗΣ: «Πόντος, 

Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής». 

 

Β΄ Μέρος: 

 

2. Ένα ψηφιακό σώμα κειμένων για τρεις μικρασιατικές διαλέκτους, 

Μαρία Κολιοπούλου, Ιώ Μανωλέσσου, Θεόδωρος Μαρκόπουλος & Νικόλαος 

Παντελίδης. 

 

3. Οργάνωση και κωδικοποίηση προφορικών πηγών σε πολυτροπική βάση 

δεδομένων αιχμής: η περίπτωση του AMiGre corpus, 

Δημήτρης Παπαζαχαρίου & Αθανάσιος Καρασίμος. 

 

4. Ένα πολυτροπικό σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης γραπτών και 

προφορικών πηγών μελέτης της γλώσσας και των γλωσσικών ιδιωμάτων,  

Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Ελένη Γαλιώτου, Κώστας Αθανασάκος & Γιώργος 

Κορωνάκης. 

 

5. ΛΕΠΟΚΑΜ, ένα πολυμεσικό λεξικό των διαλέκτων του Πόντου, της 

Καππαδοκίας και του Αϊβαλιού: θεωρητική προσέγγιση και υλοποίηση, 

Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Ελεονώρα Δημελά, Δήμητρα Μελισσαροπούλου, 

Χρήστος Παπαναγιώτου & Αγγελική Ράλλη. 
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6. Το ετυμολογικό πρότυπο του τριδιαλεκτικού διαδικτυακού λεξικού για τις 

μικρασιατικές διαλέκτους της Καππαδοκίας, του Πόντου και του Αϊβαλιού-

Μοσχονησίων (ΛΕΠΟΚΑΜ): ζητήματα και προοπτικές,  

Συμεών Τσολακίδης. 

 

7. Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης πολυμεσικού τριδιαλεκτικού 

λεξικού, 

Ελένη Γαλιώτου, Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Κώστας Αθανασάκος & Γιώργος 

Κορωνάκης. 

 

8. Affixoids in Pontic: παρουσίαση διδακτορικής διατριβής, 

Μαριάννα Γκιουλέκα. 

 

Γ΄ Μέρος: 

 

9. Προσδιορίζοντας γλωσσικές ποικιλίες μέσα από τις στάσεις μαθητών: οι 

περιπτώσεις των Κυδωνιών (Αϊβαλί)-Μοσχονησίων και του Πόντου,  

Αργύρης Αρχάκης & Νίκη Σπηλιοπούλου. 

 

Β. Δημοσιεύσεις σε θεματικούς/συλλογικούς τόμους και περιοδικά με κριτές (8) 

 

1. Bağrıaçık, M., Goksel, A. & A. Ralli (υπό δημ.) Compounding in Pharasiot 

Greek: the effects of language contact on morphological structure. Στο: C. 

Trips & J. Kornfilt (επιμ.), Phrasal compounding. Series “Morphological 

Investigations”. Berlin: Language Sciences Press. 

 

2. Gkiouleka, M. (υπό δημ.) The morphological marking of indefiniteness: 

evidence from Cappadocian and Pontic. Στο: Α. Ralli (επιμ.), Contact 

morphology in Modern Greek dialects. Cambridge: Cambridge Scholars Press.  

 

3. Μελισσαροπούλου, Δ., Γαλιώτου, Ε., Δημελά, Ε., Καρανικόλας, Ν., 

Παπαναγιώτου, Χ., Ξυδόπουλος, Γ. & Α. Ράλλη (υπό δημ.) Υλοποίηση του 

πρώτου πολυμεσικού τριδιαλεκτικού online λεξικού. Στο: Μ. Τζακώστα 

(επιμ.), Η διδασκαλία των νεοελληνικών γλωσσικών ποικιλιών και διαλέκτων 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: θεωρητικές προτάσεις και 

διδακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Gutenberg-Δαρδανός. 

 

4. Παπαζαχαρίου, Δ. (υπό δημ.) Ελληνικές διαλεκτικές πολυτροπικές βάσεις 

δεδομένων. Στο: Μ. Τζακώστα (επιμ.), Η διδασκαλία των ελληνικών διαλέκτων 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: θεωρητικές προσεγγίσεις 

και διδακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Gutenberg-Δαρδανός. 

 

5. Bağrıaçık, Μ., Ralli, Α. & D. Melissaropoulou (2015) Borrowing verbs from 

Oghuz Turkic: two linguistic areas. Στο: F. Gardani, P. Arkadiev & N. 

Amiridze (επιμ.), Borrowed Morphology. Language contact and bilingualism 

[lcb] vol. 8. Berlin/Boston/Munich: De Gruyter Mouton, 109-136. 
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6. Bağrıaçık, Μ. & A. Ralli (2015) Phrasal vs. morphological compounds: 

insights from Modern Greek and Turkish. Στο: C. Trips & J. Kornfilt (επιμ.), 

STUF-Language Typology and Universals 68 (3), Special issue: phrasal 

compounds from a typological and theoretical perspective: 323-357. 

 

7. Ralli, A., Gkiouleka, M. & V. Makri (2015) Gender and inflection class in loan 

noun integration. SKASE Journal of theoretical linguistics 12(3)-Special issue: 

A Festschrift for Pavol Štekauer: 422-459.  

 

8. Galiotou, E., Karanikolas, N., Manolessou, I., Pantelidis, N., Papazachariou, 

D., Ralli, A. & G. Xydopoulos (2014) Asia Minor Greek: towards a 

computational processing. Procedia-Social and behavioral sciences 147, 

Special issue: Proc. IC-ININFO 2013: 458-466. 

 

Γ. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (16) 

 

1. Tsolakidis, S., Melissaropoulou, D. & A. Ralli (υπό δημ.) Συντελικές 

περιφραστικές και αντιγεγονοτικές δομές: δεδομένα από μικρασιατικές 

διαλέκτους. Στο: A. Ralli, N. Koutsoukos & S. Bompolas (επιμ.), Proceedings 

οf the 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic 

Theory (MGDLT6) (Patras, Greece, Sept. 25-28, 2014). Patras: University of 

Patras. 

 

2. Δημελά, Ε., Μελισσαροπούλου, Δ., Ξυδόπουλος, Γ., Παπαναγιώτου, Χ., 

Γαλιώτου, Ε., Καρανικόλας, Ν. & Α. Ράλλη (υπό δημ.) Υλοποιώντας τη 

μικροδομή του πρώτου πολύμεσικού τριδιαλεκτικού διαδικτυακού λεξικού: 

αποφάσεις και πρακτικές. Στο: A. Ralli, N. Koutsoukos & S. Bompolas (επιμ.), 

Proceedings of the 6th International Conference on Modern Greek Dialects and 

Linguistic Theory (MGDLT6) (Patras, Greece, Sept. 25-28, 2014). Patras: 

University of Patras. 

 

3. Καρασίμος, A., Γαλιώτου, E., Καρανικόλας, N., Κορωνάκης, Γ., Αθανασάκος, 

K., Παπαζαχαρίου, Δ. & A. Ράλλη (υπό δημ.) Προκλήσεις επισημείωσης ενός 

πολυδιαλεκτικού, πολυεπίπεδου σώματος γραπτών και προφορικών κειμένων 

των νεοελληνικών διαλέκτων. Στο: A. Ralli, N. Koutsoukos & S. Bompolas 

(επιμ.), Proceedings of the 6th International Conference on Modern Greek 

Dialects and Linguistic Theory (MGDLT6) (Patras, Greece, Sept. 25-28, 

2014). Patras: University of Patras. 

 

4. Παντελίδης, Ν. (υπό δημ.) Το ρηματικό επίθημα -(ι)σκ- στην Καππαδοκική. 

Στο: A. Ralli, N. Koutsoukos & S. Bompolas (επιμ.), Proceedings of the 6th 

International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory 

(MGDLT6) (Patras, Greece, Sept. 25-28, 2014). Patras: University of Patras. 

 

5. Ράλλη, Α. & Μ. Ανδρέου (υπό δημ.) Καππαδοκικά: έρευνα για ένα σημαντικό 

κομμάτι της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς. Στο: Πρακτικά συνάντησης 

Καππαδοκών. Αθήνα.  
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6. Karanikolas, N., Galiotou, E., Papazachariou, D., Athanasakos, K., Koronakis, 

G. & A. Ralli (2015) Towards a computational processing of oral dialectal 

data. Στο: N. Karanikolas, D. Akoumianakis, M. Nikolaidou, D. Vergados & 

M. Xenos (επιμ.), Proceedings of the 19th Panhellenic Conference on 

Informatics PCI 2015 (Athens, Greece, Oct. 1-3, 2015). New York: ACM 

Press, 337-341. 

 

7. Ανδρέου, Μ. (2015) Η έννοια της κεφαλής στη σύνθεση: δεδομένα από την 

Κοινή Νέα Ελληνική και τις νεοελληνικές διαλέκτους. Στο: Γ. 

Παπαναστασίου, Δ. Κουτσογιάννης & Μ. Θεοδωροπούλου (επιμ.), Μελέτες 

για την Ελληνική Γλώσσα 35. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 67-79. 

 

8. Γκιουλέκα, M. (2015) Το ονοματικό κλιτικό παράδειγμα της ποντιακής 

διαλέκτου και των ιδιωμάτων της Χαλκιδικής: μια συγκριτική εξέταση. Στο: 

K. Fragkopoulou, F. Kalamida, T. Kardamas, K. Kordouli, M. Marinis, Ch. 

Panagiotou & N. Vassalou (επιμ.), Τheoretical and Applied Linguistics, 

Proceedings of the 3rd Patras International Conference of Graduate Students 

in Linguistics (PICGL3) (Patras, Greece, 23-25 May 2014). Patras: University 

of Patras, 81-90. 

 

9. Γκιουλέκα, Μ. & Β. Μακρή (2015) Το γένος ως ταξινομικό χαρακτηριστικό 

υπό το πρίσμα της γλωσσικής επαφής: η ποντιακή και επτανησιακή διάλεκτος. 

Στο: Γ. Παπαναστασίου, Δ. Κουτσογιάννης & Μ. Θεοδωροπούλου (επιμ.), 

Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 35. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 204-215. 

 

10. Karanikolas, N., Galiotou, E. & Α. Ralli (2014) Towards a unified exploitation 

of electronic dialectal corpora: problems and perspectives. Στο: P. Sojka, A. 

Horák, I. Kopeček & K. Pala (επιμ.), Text, Speech and Dialogue: Proceedings 

of the 17th International Conference, TSD 2014, (Brno, Czech Republic, Sept. 

8-12, 2014). Switzerland: Springer, 257-266. 

 

11. Γκιουλέκα, Μ. (2014) Δηλώνοντας μορφολογικά την οριστικότητα: δεδομένα 

από την Ποντιακή και την Καππαδοκική. Στο: G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. 

Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoulis, 

Ch. Papadopoulou & E. Vlachou (επιμ.), Selected Papers of the 11th 

International Conference on Greek Linguistics (ICGL11). Rhodes: University 

of the Aegean, 294-305. 

 

12. Κολιοπούλου, Μ., Μαρκόπουλος, Θ. & Ν. Παντελίδης (2014) Πόντος, 

Καππαδοκία, Αϊβαλί: προκλήσεις ενός ψηφιακού σώματος γραπτού υλικού. 

Στο: G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. 

Georgalidou, V. Kourti-Kazoulis, Ch. Papadopoulou & E. Vlachou (επιμ.), 

Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics 

(ICGL11). Rhodes: University of the Aegean, 750-759. 

 

13. Karanikolas, N., Galiotou, E., Xydopoulos, G. Ralli, A., Athanasakos, K. & G. 

Koronakis (2013) Structuring a multimedia tri-dialectal dictionary. Στο: I. 
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Habernal & V. Matousek (επιμ.), Text, Speech, and Dialogue: Proceedings of 

the 16th International Conference, TSD 2013 (Pilsen, Czech Republic, Sept. 1-

5, 2013). Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 509-518. 

 

14. Manolessou, Io & Ν. Pantelidis (2013) Velar fronting in Modern Greek 

dialects. Στο: M. Janse, B. Joseph, A. Ralli & M. Bağrıaçık (επιμ.), Online 

Proceedings οf the 5th International Conference on Modern Greek Dialects 

and Linguistic Theory (MGDLT5) (Ghent, Belgium, Sept. 20-22, 2012), 272-

286.  

 

15. Tsolakidis, S. & A. Ralli (2013) Etymology and dialectal lexicography. The 

dictionary of the Minor Asia dialectal varieties of Kydonies, Moschonisia and 

Eastern Lesvos (DKMEL). Στο: M. Janse, B. Joseph, A. Ralli & Metin 

Bağrıaçık (επιμ.), Online Proceedings οf the 5th International Conference on 

Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT5) (Ghent, Belgium, 

September 20-22, 2012), 475-486.  

 

16. Xydopoulos, G. & A. Ralli (2013) Greek dialects in Asia Minor. Setting 

lexicographic principles for a tridialectal dictionary. Στο: M. Janse, B. Joseph, 

A. Ralli & M. Bağrıaçık (επιμ.), Online Proceedings of the 5th International 

Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT5) 

(Ghent, Belgium, Sept. 20-22, 2012), 524-536. 

 

Δ. Ανακοινώσεις (28) 

 

1. Bağrıaçık, M., Goksel, A. & A. Ralli (2015) Compounding in Pharasiot Greek: 

the effects of language contact on morphological structure. Στο: Workshop on 

phrasal compounds from a theoretical and typological perspective (Part II), 

organised by Carola Trips and Jaklin Kornfilt. (Mannheim, Germany, 26 June, 

2015). 

 

2. Bağrıaçık, M., Goksel, A. & A. Ralli (2015) Turkish phrasal suffixes in 

Pharasiot Greek. Στο: Workshop “Linguistic approaches to endangered 

languages: theory and description” (Istanbul, Turkey, 28-30 July, 2015). 

 

3. Gkiouleka, M. (2015) Morphological change and language contact: evidence 

from Pontic. Στο: Workshop on morphological variation and contact (Patras, 

Greece, 19-20 June, 2015). 

 

4. Vassalou, Ν., Papazachariou, D. & M. Janse (2015) The vowel system of 

Mišótika Cappadocian. Στο: 12th International Conference on Greek 

Linguistics (ICGL12). (Berlin, Germany, 16-19 September, 2015).  

 

5. Andreou, M. (2014) Hyponymy in simplex and complex formations and the 

distinction between Skeleton and Body. Στο: 16th International Morphology 

Meeting (ΙΜΜ16) (Budapest, Hungary, May 29-June 1, 2014). 
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6. Andreou, M. (2014) Metaphorical and metonymical compounds: evidence 

from Modern Greek dialects. Στο: 6th International Conference on Modern 

Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT6) (Patras, Greece, 25-28 

September, 2014). 

 

7. Andreou, M. (2014) On the headship status of Greek diminutive suffixes: a 

view from lexical semantics. Στο: 12th Conference of the European society for 

the study of English (Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia, 29 

August-2 September, 2014). 

 

8. Andreou, M. (2014) The notion head in compounding: evidence from Modern 

Greek and its dialects. Στο: 35th Annual Meeting of the Department of 

Linguistics (AMGL35) (Thessaloniki, Greece, 8-10 May, 2014). 

 

9. Andreou, M. (2014) Modeling prefixation in lexical semantics: the case of dis- 

and re-. Στο: Semantics of derivational morphology: empirical evidence and 

theoretical modeling (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, June 30-July 

01, 2014). 

 

10. Gkiouleka, M. (2014) Morphologically enhanced spatial deixis in Pontic: the 

case of [-]kesou. Στο: 6th International Conference on Modern Greek Dialects 
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Innsbruck University1, Ακαδημία Αθηνών2, Πανεπιστήμιο Πατρών3, Ε.Κ.Π.Α.4  
 

Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη δημιουργία ενός ψηφιακού σώματος κειμένων από 

γραπτές πηγές τριών νεοελληνικών μικρασιατικών διαλέκτων, τα Ποντιακά, τα 

Καππαδοκικά και τα Αϊβαλιώτικα, στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑΛΗΣ: «Πόντος, 

Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής». Η δημιουργία ενός 

τέτοιου σώματος κειμένων έχει τέσσερα διακριτά στάδια: τη συλλογή υλικού, την 

ψηφιοποίησή του, τη μεταγραφή και την επισημείωση σε φωνολογικό και μορφολογικό 

επίπεδο. Οι διάφορες προκλήσεις που προέκυψαν σε κάθε στάδιο, καθώς και οι 

μεθοδολογικές αρχές που υιοθετήθηκαν για να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις, είναι τα 

κεντρικά θέματα αυτής της εργασίας. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ποντιακά, Καππαδοκικά, Αϊβαλιώτικα, ψηφιακή βάση, γραπτές πηγές, 

επισημείωση 

 

1. Εισαγωγή 
 

Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο να περιγράψει και να αναλύσει τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε και τις κάθε είδους προκλήσεις που ανέκυψαν κατά τη δημιουργία ενός 

ψηφιακού σώματος γραπτού υλικού με κείμενα από τρεις μικρασιατικές διαλέκτους: τα 

Ποντιακά, τα Καππαδοκικά και τα Αϊβαλιώτικα. Η δημιουργία αυτής της βάσης 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο 

«Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής»1. Το 

πρόγραμμα αποσκοπεί στη συστηματική μελέτη των συγκεκριμένων γλωσσικών 

ποικιλιών2, τόσο αυτοτελώς όσο και συγκριτικά μεταξύ τους, έτσι ώστε να 

αποκαλυφθούν οι ομοιότητες και διαφορές που τις διακρίνουν στο βαθμό που το 

διαθέσιμο υλικό το επιτρέπει.  

Πρόκειται για τρεις ποικιλίες που απαντούν βέβαια στην ευρύτερη περιοχή της 

Μικράς Ασίας, αλλά μοιράζονται και ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό: τη γλωσσική 

επαφή με την Τουρκική, η οποία ήταν πολύ πιο έντονη (ή πολύ πιο εμφανής) στην 

                                                           
1 Το πρόγραμμα (amigre.cs.teiath.gr) έχει ως επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αγγελική 

Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών) και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή ερευνητών από τρία 

ακαδημαϊκά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Πατρών, Ε.Κ.Π.Α. και ΤΕΙ Αθήνας), καθώς και εξωτερικών 

συνεργατών. 
2 Οι συγκεκριμένες γλωσσικές ποικιλίες έχουν αποτελέσει συχνά αντικείμενο γλωσσολογικής 

μελέτης (βλ. ενδεικτικά Anastasiadis 1987˙ Dawkins 1916˙ Dimela & Ralli 2009˙ Lagarde 1886˙ 

Μανωλέσσου & Παντελίδης 2011˙ Ralli 2011˙ Παπαδόπουλος 1955˙ Michelioudakis & Sitaridou 

2010˙ Spyropoulos & Kakarikos 2011˙ Τομπαΐδης 1988). Εντούτοις, ως τώρα δεν έχουν μελετηθεί 

επαρκώς συγκριτικά, ενώ και η δημιουργία μίας ψηφιακής βάσης δεδομένων θα επιτρέψει σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό την ενδελεχή έρευνα σε ποικίλα γλωσσικά φαινόμενα.  
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περίπτωση των Ποντιακών και των Καππαδοκικών. Η δημιουργία ενός σώματος 

δεδομένων για τις διαλέκτους αυτές, πέρα από τη σημαντική συνεισφορά στη 

γλωσσολογική έρευνα, συμβάλλει και στην καταγραφή γλωσσικών ποικιλιών που τελούν 

υπό τον κίνδυνο της εξαφάνισης και, επομένως, φιλοδοξεί να συνδράμει στη διάσωση 

της ευρύτατης πολιτιστικής κληρονομιάς της Μικράς Ασίας.  

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων ήταν αναγκαία η δημιουργία ενός σώματος 

δεδομένων, τόσο από ηχογραφήσεις και γενικότερα προφορικό υλικό όσο και από γραπτό 

υλικό, δηλαδή από κείμενα και από τις τρεις μικρασιατικές γλωσσικές ποικιλίες. Θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι η κατασκευή εκτεταμένου ψηφιακού σώματος κειμένων, 

διαθέσιμου για ποσοτικές και ποιοτικές γλωσσολογικές έρευνες ποικίλων τύπων, με 

αντικείμενο κάποια διάλεκτο/κάποιες διαλέκτους, είναι ένα εγχείρημα που λαμβάνει 

χώρα για πρώτη φορά στον ελληνικό επιστημονικό χώρο.3 

Το υλικό αυτό έπρεπε να περάσει από ορισμένα στάδια επεξεργασίας, έτσι ώστε να 

είναι προσβάσιμο στο ερευνητικό και ευρύτερο κοινό και, κυρίως, να είναι αξιοποιήσιμο 

από τη γλωσσολογική έρευνα. Όσον αφορά το γραπτό υλικό, στο οποίο εστιάζεται το 

ενδιαφέρον μας, τα στάδια που ακολουθήθηκαν είναι τα εξής:  

 

(i) Εντοπισμός, συλλογή και καταλογογράφηση ενός πλήθους κειμένων, τόσο 

πρωτογενών πηγών, όπως για παράδειγμα χειρογράφων και δημοσιευμένων 

κειμένων γραμμένων στις διαλέκτους, όσο και δευτερογενών πηγών, δηλαδή 

κειμένων με μεταγλωσσικές πληροφορίες (π.χ., γραμματικές).  

(ii) Ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους του ανευρεθέντος υλικού.  

(iii) Μεταγραφή ενός μέρους του ψηφιοποιημένου σώματος κειμένων σε 

επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή. 

(iv) Επισημείωση μέρους του μεταγεγραμμένου υλικού με βασικά κριτήρια 

επιλογής τη χρονολόγηση και την προέλευση του κειμένου, καθώς επίσης και 

την αξιοπιστία των γλωσσικών ή μεταγλωσσικών πληροφοριών που φέρει.  

 

Η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί στην αναλυτική παρουσίαση των τεσσάρων αυτών 

σταδίων.  

 

2. Στάδια δημιουργίας ψηφιακού σώματος γραπτών κειμένων 
 

2.1 Συλλογή 
 

Το πρώτο στάδιο δημιουργίας του ψηφιακού σώματος γραπτών κειμένων, αυτό της 

συλλογής του υλικού, περιελάμβανε δύο βασικούς στόχους:  

 

(i) Αναζήτηση και καταγραφή όλης της σχετικής βιβλιογραφίας που αφορά τα 

Ποντιακά, τα Καππαδοκικά και τα Αϊβαλιώτικα. 

(ii) Επιτόπια έρευνα σε βιβλιοθήκες για να επιλεγούν οι μελέτες και οι πηγές που 

θα αποτελέσουν μέρος της βάσης δεδομένων.  

                                                           
3 Για τη δημιουργία ψηφιακής βάσης γραπτών κειμένων, βλ. ενδεικτικά Goutsos (2010) και 

Manolessou & Toufexis (2011). Μικρής κλίμακας ψηφιακές βάσεις απομαγνητοφωνημένων 

διαλεκτικών κειμένων, άρα προφορικού και όχι γραπτού υλικού, αρχίζουν τα τελευταία μόλις 

χρόνια να δημιουργούνται, βλ., π.χ., το σώμα κειμένων για την Κατωιταλική του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, (http://griko.project.uoi.gr/databaseInfo.php). 
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Αναλυτικότερα, σε πρώτη φάση δημιουργήθηκε ένας βιβλιογραφικός κατάλογος που 

περιλαμβάνει πρωτογενείς αλλά και δευτερογενείς πηγές, είτε δημοσιευμένες είτε 

αδημοσίευτες (σε μορφή χειρογράφων). Η πρωτογενής βιβλιογραφία αναφέρεται σε 

κείμενα γραμμένα σε μία από τις τρεις διαλέκτους: πρόκειται, κυρίως, για λαϊκές 

αφηγήσεις, μύθους, θρύλους, τραγούδια, λαογραφικές περιγραφές, αφηγήσεις ή 

μαρτυρίες γεγονότων. Από την άλλη πλευρά, στη δευτερογενή βιβλιογραφία, 

εντάσσονται γλωσσολογικές μελέτες, γραμματικές, λεξικά ή γλωσσάρια. Οι πηγές αυτές 

εντοπίστηκαν κατά κανόνα στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, στο Σπουδαστήριο 

Λαογραφίας του Ε.Κ.Π.Α. αλλά και διάσπαρτες σε άλλες βιβλιοθήκες και σπουδαστήρια 

ελληνικών και ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, καθώς και 

στις καταγραφές ποντιακών συλλόγων, όπως για παράδειγμα της Επιτροπής Ποντιακών 

Μελετών4. Επιπλέον, αναζητήθηκε σχετική βιβλιογραφία σε εκδόσεις περιοδικών, όπως 

στα ακόλουθα: Αθηνά, Ελληνική Διαλεκτολογία, Λαογραφία, Λεξικογραφικόν Δελτίον, 

Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Μικρασιατικά Χρονικά και Νεοελληνική 

Διαλεκτολογία. Στην καταλογογράφηση αυτών των πηγών περιλαμβάνονται και άλλα 

στοιχεία, όπως ο συγγραφέας και η χρονολογία, η διαλεκτική περιοχή και φυσικά τα 

στοιχεία έκδοσης, εφόσον πρόκειται για ένα δημοσιευμένο κείμενο.  

Η βιβλιογραφική βάση που δημιουργήθηκε -και συνέχισε να εμπλουτίζεται καθ’ όλη 

τη διάρκεια του προγράμματος- περιλαμβάνει πάνω από 1.250 βιβλιογραφικές αναφορές. 

Ο αριθμός αυτός δεν είναι ισόποσα κατανεμημένος στις τρεις διαλέκτους, καθώς το 

μεγαλύτερο ποσοστό των πηγών αφορά στην περιοχή του Πόντου. Για τη γλωσσική 

ποικιλία της Καππαδοκίας υπάρχει, επίσης, ικανός αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών, 

όλων των ειδών. Αντίθετα, το υλικό που εντοπίστηκε για τα Αϊβαλιώτικα ήταν 

συγκριτικά πολύ περιορισμένο, ενώ οι πρωτογενείς πηγές και κυρίως τα χειρόγραφα ήταν 

μεμονωμένα. Επομένως, λόγω της ανισοκατανομής αυτής κατέστη φανερό ότι 

αντίστοιχα και στο ψηφιακό σώμα κειμένων δεν θα υπήρχε ισοβαρής αντιπροσώπευση 

των τριών διαλέκτων.  

Η δεύτερη φάση της συλλογής υλικού προέβλεπε την επιτόπια αναζήτηση των 

χειρογράφων ή και των δημοσιευμένων πηγών, έτσι ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο είναι 

κατάλληλα για να συμπεριληφθούν, στη συνέχεια, στο ψηφιακό σώμα γραπτών 

κειμένων. Στη φάση αυτή προέκυψαν ποικίλα πρακτικά ζητήματα. Η πρώτη δυσκολία 

αφορούσε στον τεράστιο όγκο της συγκεντρωμένης πλέον βιβλιογραφίας, πρωτογενούς 

και δευτερογενούς, η οποία μάλιστα είχε εντοπιστεί διάσπαρτη σε βιβλιοθήκες, 

σπουδαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Επομένως, ήταν σχεδόν αδύνατο να αξιολογηθεί 

κάθε βιβλιογραφική αναφορά. Για την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας τέθηκαν 

βασικά ερευνητικά αλλά και λειτουργικά κριτήρια που θα διευκόλυναν την πρόσβαση 

στο υλικό, χωρίς να υπονομεύουν την ποιότητα της έρευνας. Συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη 

που θα επιλέγαμε για να αξιολογήσουμε τις πλέον ενδιαφέρουσες πηγές θα έπρεπε να 

διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 

(i) Να διαθέτει πλήθος πηγών, κατά το δυνατόν και από τις τρεις υπό εξέταση 

γλωσσικές ποικιλίες. 

                                                           
4 Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση σε πλήθος περιοδικών 

όπως τα ακόλουθα: Αρχείο Πόντου, Αστήρ του Πόντου, Εύξεινος Πόντος, Ποντιακή Εστία, Ποντιακή 

Ηχώ, Ποντιακά Φύλλα, Χρονικά του Πόντου κ.ά. (www.epm.gr).  
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(ii)  Να διαθέτει τόσο δημοσιευμένα όσο και χειρόγραφα κείμενα, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 

(από κοινωνιογλωσσική άποψη). 

(iii) Το γραπτό υλικό θα έπρεπε να βρίσκεται μόνο σε έντυπη και όχι σε ψηφιακή 

μορφή, ώστε η ψηφιοποίησή του να συμβάλει αποφασιστικά στην έρευνα.  

(iv) Η διεύθυνση της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης να είναι διατεθειμένη να 

παράσχει πρόσβαση στο εν λόγω υλικό για τους ερευνητικούς σκοπούς του 

προγράμματος.  

 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η ερευνητική ομάδα επέλεξε τη βιβλιοθήκη του Κέντρου 

Μικρασιατικών Σπουδών και το Σπουδαστήριο Λαογραφίας του Ε.Κ.Π.Α., όπου είχε τη 

δυνατότητα να αναζητήσει επιτόπου το ήδη καταγεγραμμένο υλικό και να το 

αξιολογήσει.  

 

2.2 Ψηφιοποίηση 
 

Οι προγενέστερες ενέργειες αποσκοπούσαν στην επισήμανση των κατάλληλων πηγών 

για τη δημιουργία ενός ψηφιακού σώματος γραπτών πηγών και από τις τρεις γλωσσικές 

ποικιλίες έκτασης 2.000.000 λέξεων. Δυστυχώς, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η 

έλλειψη πρωτογενών πηγών και, κυρίως, χειρογράφων για τα Αϊβαλιώτικα οδήγησε 

αναπόφευκτα στη μερική αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος κειμένων που θα 

ψηφιοποιούνταν. Πέρα, όμως, από αυτήν την εγγενή δυσκολία, τα κείμενα επιλέχτηκαν 

με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.  

Φυσικά, ένας βασικός περιορισμός που έπρεπε να ληφθεί υπ’ όψη ήταν η νομιμότητα 

της ψηφιοποίησης των κειμένων, δεδομένης της προστασίας των πνευματικών 

δικαιωμάτων (copyright). Δηλαδή, τα κείμενα που θα επιλέγονταν θα έπρεπε να έχουν 

εκδοθεί πριν από το 1940, έτσι ώστε να μην εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας 

των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο περιορισμός αυτός σήμαινε ότι το σώμα δεδομένων 

θα μπορούσε να περιλαμβάνει σχεδόν αποκλειστικά παλαιότερα κείμενα. Εντούτοις, τα 

παλαιότερα κείμενα αποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες για τις διαλέκτους, καθώς, αφενός, 

περιέχουν δεδομένα πλησιέστερα στην «αρχική» μορφή των γλωσσικών ποικιλιών, πριν 

την επίδραση της Κοινής Νέας Ελληνικής (ΚΝΕ) και, αφετέρου, είναι συχνά 

δυσκολότερο να εντοπιστούν. Εξάλλου, ειδικά για τις μικρασιατικές διαλέκτους, η 

σημασία των πηγών πριν από το 1922, δηλαδή πριν τη μετεγκατάσταση των πληθυσμών 

στην κυρίως Ελλάδα, είναι πρωταρχική για την έρευνά τους. Επομένως, παρά τον 

περιορισμό αυτό, η αξία του ψηφιακού σώματος κειμένων δεν μειώθηκε. Επιπλέον, στο 

δείγμα συμπεριλήφθηκαν κατ’ εξαίρεση και νεότερα κείμενα, όπως οι εκδόσεις του 

Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, το οποίο παραχώρησε άδεια ψηφιοποίησης του εν 

λόγω υλικού στο πλαίσιο της συμμετοχής του συγκεκριμένου φορέα στο ερευνητικό μας 

πρόγραμμα.  

Ως προς τα είδη των κειμένων, προτιμήθηκαν κείμενα πεζού λόγου. Τα τραγούδια και 

τα ποιήματα εξαιρέθηκαν από το δείγμα, κυρίως, γιατί εμφανίζουν ιδιαίτερα γλωσσικά 

φαινόμενα που σχετίζονται άμεσα με τον έμμετρο λόγο, όπου κανείς συναντά, για 

παράδειγμα, μη τυπικές μορφολογικές δομές, ιδιαίτερα συντακτικά φαινόμενα και ενίοτε 

φωνολογικές διαφοροποιήσεις. Επίσης, η καταγραφή τραγουδιών φέρει συνήθως 

ανεπαρκή στοιχεία προέλευσης, καθώς δεν είναι γνωστό σε ποια ακριβώς περιοχή 

πρωτοδημιουργήθηκαν, πότε έλαβαν τη μορφή στην οποία δημοσιεύτηκαν, αν έχουν 
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τύχει επεξεργασίας, κ.λπ. Η έλλειψη παρόμοιων πληροφοριών θα δυσκόλευε τη 

συγκριτική μελέτη γλωσσικών ποικιλιών που, ούτως ή άλλως, συνορεύουν γεωγραφικά.  

Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να υπάρχει αντιπροσωπευτικό δείγμα όχι μόνο από 

δημοσιευμένα κείμενα, αλλά και από χειρόγραφα. Η παλαιότητα, η σπανιότητα και το 

είδος του κειμένου που διασώζουν αποτέλεσαν τα βασικά κριτήρια επιλογής των 

χειρογράφων. Μόνο σε περιπτώσεις όπου ένα ενδιαφέρον χειρόγραφο ήταν εντελώς 

δυσανάγνωστο ή σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο δεν συμπεριελήφθη στο σώμα 

κειμένων.  

Το κριτήριο της σπανιότητας των κειμένων έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην επιλογή 

των δημοσιευμένων κειμένων. Επομένως, επιλέχθηκαν κυρίως κείμενα από σπάνιες ή 

προσωπικές εκδόσεις που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστούν. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι από το δείγμα εξαιρέθηκαν σημαντικά και γνωστά εγχειρίδια για τη μελέτη των 

συγκεκριμένων μικρασιατικών γλωσσικών ποικιλιών, όπως είναι για παράδειγμα το έργο 

του Dawkins (1916), καθώς κάτι τέτοιο θα υπονόμευε σε μεγάλο βαθμό την 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.  

Μετά την επιλογή του βέλτιστου δυνατού σώματος κειμένων, έκτασης 2.000.000 

λέξεων, ακολούθησε η διαδικασία της ψηφιοποίησης. Με δεδομένα, πρώτον, το μεγάλο 

όγκο των κειμένων και, δεύτερον, τις ιδιαιτερότητες που είχαν κυρίως τα χειρόγραφα, 

έπρεπε να επιλεγεί μια διαδικασία ψηφιοποίησης που να διασφαλίζει ποσοτικά αλλά και 

ποιοτικά το αποτέλεσμα. Επιπλέον, έπρεπε η μετατροπή των κειμένων σε ψηφιακή 

μορφή να μην αλλοιώνει την ποιότητά τους, για να γίνουν στη συνέχεια αντικείμενα 

μελέτης. Με γνώμονα αυτά τα κριτήρια επιλέχτηκε η διαδικασία ψηφιοποίησης με 

φορητό σαρωτή (scanner). Φυσικά, οι ψηφιακές εικόνες που δημιουργήθηκαν έτυχαν της 

ανάλογης επεξεργασίας, ώστε στο τελικό -προσβάσιμο- σώμα κειμένων να έχουν 

ομοιόμορφη εμφάνιση, παρά τις πρακτικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διαδικασία 

της σάρωσης και οφείλονταν κατά κύριο λόγο στο δέσιμο των χειρογράφων αλλά και 

των δημοσιευμένων κειμένων.  

 

2.3 Μεταγραφή 
 

Σημαντική συνεισφορά στη γλωσσολογική έρευνα των τριών μικρασιατικών ποικιλιών 

αποτελεί η μεταγραφή μέρους του ψηφιοποιημένου υλικού σε επεξεργάσιμη μορφή5. 

Συγκεκριμένα, από το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού επιλέχθηκαν γραπτές πηγές 

συνολικής έκτασης 200.000 λέξεων, οι οποίες και μεταγράφηκαν «δια χειρός», χωρίς τη 

βοήθεια αυτοματοποιημένου λογισμικού μεταγραφής (OCR), λόγω των δυσκολιών που 

ένα τέτοιο εγχείρημα ενδεχομένως να προκαλούσε (δυσκολία αυτόματης αναγνώρισης 

πολυτονικού συστήματος, δυσκολία αυτόματης αναγνώρισης χαρακτήρων στο 

χειρόγραφο υλικό). Εξετάσθηκε, επίσης, και η χρήση κάποιου αυτοματοποιημένου 

προγράμματος οπτικής ανάγνωσης χειρογράφων κειμένων (HTR, handwritten text 

recognition), μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται συχνά στη γλωσσική μελέτη κειμένων 

παλαιότερων εποχών.6 Η τεχνική όμως αυτή δεν κρίθηκε δυνατόν να εφαρμοσθεί στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω της μεγάλης ανομοιογένειας του υπό ψηφιοποίηση 

υλικού (πολλοί διαφορετικοί γραφικοί χαρακτήρες, πολλοί διαφορετικοί ειδικοί 

                                                           
5 Για τη μεταγραφή των νεοελληνικών διαλέκτων βλ. Μανωλέσσου, Μπέης & Μπασέα-

Μπεζαντάκου (2006-2012). 
6 Βλ. ενδεικτικά Romero et al. (2012) και για την Ελληνική ειδικά Βαμβακάς (2010). 
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συμβολισμοί, πολλές διαφορετικές ποιότητες χαρτιού και μελανιού) η οποία θα έκανε 

χρονικά απαγορευτική την εξάσκηση (training) του λογισμικού για την αναγνώρισή τους. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ακριβής φωνολογική ή/και φωνητική μεταγραφή του 

υλικού θα ήταν αδύνατη για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, τα ακριβή φωνολογικά 

χαρακτηριστικά των τριών διαλέκτων (και ιδίως ορισμένων ποικιλιών των Ποντιακών 

και Καππαδοκικών) παραμένουν αμφίβολα, λόγω έλλειψης υλικού και συστηματικής 

μελέτης. Κατά συνέπεια, όπου ο συλλογέας του υλικού δεν επισημαίνει ή καταγράφει 

φωνολογικά ή φωνητικά στοιχεία, θα αποτελούσε αυθαίρετη και μη αποδεκτή 

μεθοδολογικά γλωσσολογική πρακτική η επιβολή της ερμηνευτικής αντίληψης της 

ομάδας του προγράμματος ως αντικειμενική πληροφορία. Δεύτερον, η ίδια η φύση του 

γραπτού υλικού δεν επιδέχεται φωνητική μεταγραφή, παρά μόνο υπό εξαιρετικές 

προϋποθέσεις, δεδομένης της έλλειψης πρωτογενούς μαρτυρίας για μια πλειάδα 

φωνητικών χαρακτηριστικών που ενδεχομένως να εμφάνιζε η ποικιλία υπό εξέταση. 

Τέλος, ένας ακόμη λόγος είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η συλλογή και η καταγραφή 

του υλικού δεν πραγματοποιήθηκε με επιστημονικό και συστηματικό τρόπο: φωνητικά 

σύμβολα είτε δεν χρησιμοποιούνται συστηματικά είτε δεν επεξηγούνται, με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με την ακριβή τους φωνολογική αξία. Μάλιστα, 

οι φωνολογικές κρίσεις των περισσότερων καταγραφέων θα μπορούσαν να 

αμφισβητηθούν, καθώς επρόκειτο στη συντριπτική τους πλειοψηφία για μη φυσικούς 

ομιλητές των ποικιλιών που κατέγραφαν, ενώ και η αποσπασματικότητα της γνώσης των 

περισσότερων για τις νεοελληνικές διαλέκτους κάθε άλλο παρά συνέδραμε στην 

ακριβέστερη κατά το δυνατόν αποτύπωση της διαλεκτικής ποικιλίας. 

Επομένως, η μεταγραφή των 200.000 λέξεων που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

ερευνητικού μας προγράμματος δεν αποτελεί φωνολογική και, πολλώ μάλλον, φωνητική 

μεταγραφή. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε συνίσταται στη μεταγραφή των κειμένων με 

το ελληνικό αλφάβητο και την καθιερωμένη ιστορική ορθογραφία, ενώ οι διαλεκτικές 

ιδιαιτερότητες στο φωνητικό/φωνολογικό επίπεδο αποδόθηκαν με τη χρήση κεφαλαίων 

ελληνικών χαρακτήρων και ελάχιστων λατινικών και μόνο όπου σημειώνονταν ιδιαίτερες 

φωνολογικές πληροφορίες από τους εκδότες (στην περίπτωση δημοσιευμένου υλικού) ή 

τους συγγραφείς (στην περίπτωση χειρογράφου) των κειμένων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

αποφεύχθηκε οποιαδήποτε εκ των υστέρων, άρρητη, ερμηνευτική γλωσσολογική 

προσέγγιση, αφού οι φωνολογικές ιδιαιτερότητες δηλώθηκαν με βάση όχι τις σημερινές 

μας υποθέσεις για τις συγκεκριμένες ποικιλίες, αλλά τις πραγματικές καταγραφές σε 

πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, η χρήση του ελληνικού αλφαβήτου (και ελάχιστων 

λατινικών χαρακτήρων) θα αποτελέσει οπωσδήποτε διευκολυντικό παράγοντα για κάθε 

μελλοντική ηλεκτρονική γλωσσολογική αναζήτηση στο υλικό. Θα πρέπει, τέλος, να 

σημειωθεί ότι ούτε στο επίπεδο της ορθογραφίας επιχειρήθηκαν εξομαλύνσεις, παρά 

μόνο εφόσον παρατηρούνταν ανορθογραφίες σε λέξεις σαφώς μαρτυρημένες στην ΚΝΕ 

(π.χ., «θάλασα»), οι οποίες δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι απηχούν καμία 

διαλεκτική ιδιαιτερότητα και τυχόν διατήρησή τους απλά θα δυσχέραινε κατά πολύ τις 

μελλοντικές ηλεκτρονικές αναζητήσεις στο σύνολο των γραπτών πηγών. Το 

συγκεκριμένο σύστημα μεταγραφής αποτελεί στο σύνολό του μια πρωτότυπη δημιουργία 

της ερευνητικής μας ομάδας, καθώς είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τα δεδομένα 

αλλά και τους σκοπούς του ερευνητικού μας προγράμματος.  

Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας ήταν η δημιουργία ενός 

εκτεταμένου σώματος δεδομένων με ενιαίο σύστημα καταγραφής ανεξαρτήτως της 

πηγής, το οποίο διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις ηλεκτρονικές αναζητήσεις για 

γλωσσικά φαινόμενα κάθε είδους (βλ. Εικόνα 1). Τα κείμενα που το αποτελούν 
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προέρχονται και από τις τρεις διαλέκτους (Ποντιακά, Καππαδοκικά, Αϊβαλιώτικα), 

ωστόσο μόνο οι δύο πρώτες αντιπροσωπεύονται επαρκώς, από περίπου 95.000 λέξεις η 

κάθε μία, καθώς, όπως έχει ήδη σημειωθεί, οι γραπτές πηγές των Αϊβαλιώτικων είναι 

πολύ περιορισμένες σε αριθμό και έκταση. Για το λόγο αυτό, συμπεριλήφθηκε και ένας 

αριθμός καταγραφών από προφορικό λόγο στα Αϊβαλιώτικα, ώστε το υλικό να αποκτήσει 

μια -έστω σχετική- αντιπροσωπευτικότητα για όλες τις υπό εξέταση διαλέκτους.  

Η μεταγραφή των κειμένων αντιμετώπισε ουσιαστικές δυσχέρειες, κυρίως λόγω της 

φύσης του υλικού αλλά και της μη συστηματικής μελέτης των διαλέκτων. Συγκεκριμένα, 

ουσιώδη προβλήματα προέκυψαν στη μεταγραφή ορισμένων χειρογράφων, τα οποία 

ήταν ιδιαίτερα δυσανάγνωστα (βλ. Εικόνα 2). Καθώς το πρόγραμμα δεν στόχευε βέβαια 

στη δημοσίευση χειρογράφων, αλλά στην καταγραφή υλικού από συγκεκριμένες 

διαλέκτους, στις περιπτώσεις αυτές προτιμήθηκε η ασφάλεια της δημοσιευμένης πηγής, 

από την πιθανότητα επισφαλούς μεταγραφής ενός χειρόγραφου που θα μπορούσε να 

παροδηγήσει τη μελλοντική έρευνα. Ωστόσο, το σημαντικότερο πρόβλημα αφορούσε τη 

μη τυποποιημένη γραφή των διαλέκτων, που αποτυπώνεται εύγλωττα στην τάση των 

ερευνητών να ακολουθούν ο καθένας προσωπικό σύστημα καταγραφής της εκάστοτε 

ποικιλίας, ειδικά βέβαια σε σχέση με τις φωνολογικές ιδιαιτερότητες που απαιτούν 

διαφοροποίηση από το καθιερωμένο σύστημα καταγραφής της ΚΝΕ. Το γεγονός αυτό, 

σε συνδυασμό μάλιστα με τη συχνή έλλειψη ενός ευρετηρίου συμβόλων με τις 

φωνολογικές/φωνητικές τους αξίες, κυρίως στους ερασιτέχνες συλλογείς υλικού, 

καθιστούσε σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά δύσκολη την ταύτιση των φωνητικών 

τεμαχίων. Για το λόγο αυτό, εξαιρέθηκαν από το σώμα μεταγραφών κείμενα με πλήθος 

αδιευκρίνιστων στοιχείων, ενώ καταρτίστηκε και ένας αναλυτικός πίνακας, ο οποίος 

περιέχει όλα τα ιδιαίτερα σύμβολα που χρησιμοποίησε η ομάδα του προγράμματός μας 

μαζί με τις φωνολογικές τους αξίες (βλ. Πίνακα 1). Ο πίνακας αυτός θα παρέχεται ως 

ξεχωριστό παράρτημα στον ερευνητή της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων, ώστε να 

είναι απόλυτα σαφείς και εύκολα προσβάσιμες οι φωνολογικές αντιστοιχίες των 

συμβόλων. 

Η τελική μορφή των κειμένων, όπως φαίνεται και από την Εικόνα 1, είναι διττά 

χρήσιμη, καθώς μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο όσους ασχολούνται ερασιτεχνικά με τις 

συγκεκριμένες διαλέκτους όσο και αυτούς που σκοπεύουν στην επιστημονική τους 

μελέτη. Οι πρώτοι επωφελούνται από την ανάγνωση ουσιαστικά του απλού αλφαβήτου, 

με κάποια -λίγα στον αριθμό- σύμβολα, σε αντίθεση με την ιδιαίτερα δυσχερή ανάγνωση 

ενός κειμένου μεταγεγραμμένου με το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (ΔΦΑ). Αλλά και 

όσοι στοχεύουν στην επιστημονική ανάλυση των δεδομένων δεν δυσχεραίνονται από την 

υιοθέτηση ενός σχετικά συντηρητικού συστήματος μεταγραφής, το οποίο παρέχει όλες 

τις πληροφορίες που βρίσκονται στις κειμενικές πηγές, χωρίς να τις επισκιάζει ή να τις 

διαστρεβλώνει με επισφαλείς υστερογενείς γλωσσολογικές αναλύσεις. Η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής αναζήτησης στο συγκεκριμένο σώμα δεδομένων θα αποτελέσει σημαντικό 

βοήθημα στη συστηματικότερη μελέτη των τριών μικρασιατικών διαλέκτων. 
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Εικόνα 1: Ποντιακό κείμενο στη δημοσιευμένη μορφή του 

 

Μεταγραφή ποντιακού κειμένου (Εικόνα 1): 
έτον ένας πολλά πλούσιος και είΣεν έναν παιδίν και το παιδίν ατ’ επέγνεν σο σχολείον. τ’ άλλ’ τα 

παιδία, π’ εκράτναν μετ’ εκείνον, είχαν βαγγέλΟν κι εκείνος ’κ’ είΣεν. Είπεν έναν ημέραν την μάναν 

αχτε «μάνα, τα παιδία, όλα που κρατούν μετ’ εμέν, έχουν βαγγέλΑ κι εγώ ’κ’ έχω, κά ’κι λες τον κύρη 

μ’ και παίρ’ κι εμέν έναν βαγγέλΟν;». Η μάνα ’τ’ πα είπεν ατο τον κύρ’ν ατ κι επήρεν κι εδέκεν α κι 

εδέστεν. ασο εδέστεν κι ύστερον έγκεν ας έναν κουιμτΣήν κι εντώκεν απάν’ εκάν πεντακόΣα φιριλία 

κι εδέκεν ατο τον γιόν ατ. κι ατος πάει κι έρται σο σχολείον. έρθεν έναν ημέραν ένας καλόγερος σου 

πλούσιονος και ερώτεσαν ατον «απόθεν έρΣεσαι και πού πας;». Είπεν ατ’ς κι εκείνος «ας άγιον όρος 

έρχουμαι και σον άιν τάφον πάγω». Είπεν ατον τον πουρνόν ο γιαννίτσης του 

 
ΔΦΑ Συνήθη σύμβολα πηγών ΘΑΛΗΣ 

æ ä A 

œ, ø ö Ο 

ɯ ı Ι 

ə ə Ε 

y ü Y 

b, d, g b, d, g b, d, g ή μπ, ντ, γκ, γγ 

mb, nd, ng μb, νd, νg μb, νd, νg 

q q q 

ʎ λ΄, λ ̑ Λ 

ɲ ν΄ Ν 

ʃ σ΄, σ̑, χ΄, χ̑ Σ 

ʒ ζ΄, ζ̑ Ζ 

tʃ τσ΄, τσ̑ τΣ 

ʤ dζ΄, ντζ̑ dΖ 

c κ΄, κ ̑ Κ 

ç χ΄, χ ̑ Χ 

ʝ γ΄, γ̑ Γ 

ɟ γκ΄, γκ̑ G 

ph th kh ‘, p t k πh, τh, κh 

Πίνακας 1: Σύστημα μεταγραφής 
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Εικόνα 2: Χειρόγραφο από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 

 

2.4 Επισημείωση 
 

Ο τελευταίος στόχος του προγράμματος, όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία του 

γραπτού υλικού, είναι η επισημείωση μέρους των μεταγεγραμμένων κειμένων, 

συνολικής έκτασης 50.000 λέξεων. Όπως είναι ευνόητο, η επιλογή του υλικού προς 

επισημείωση ακολούθησε την ίδια αρχή της αντιπροσωπευτικότητας που ακολουθήθηκε 

και για τα προηγούμενα στάδια της επεξεργασίας. Δεδομένης της έλλειψης κειμένων για 

την αϊβαλιώτικη διάλεκτο, δεν επισημειώθηκαν κείμενα από αυτή και, επομένως, η 
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κατανομή των λέξεων στο επισημειωμένο σώμα δεδομένων ήταν 25.000 λέξεις για τα 

Ποντιακά και 25.000 για τα Καππαδοκικά. Η επισημείωση πραγματοποιήθηκε σε αρχεία 

.xls, από τα οποία στη συνέχεια έγινε μετάπτωση στη βάση δεδομένων που 

κατασκεύασαν οι συνεργάτες του προγράμματος στο ΤΕΙ Αθήνας (Galiotou et al. 2014). 

Η αναλυτική γλωσσολογική επισημείωση αφορά στο φωνολογικό και το 

μορφολογικό επίπεδο, ενώ επισημαίνει και δάνειες λέξεις και αρχαϊσμούς. Όσον αφορά 

στη φωνολογία, δηλώνεται μια πλειάδα φαινομένων που εμπίπτουν στα χαρακτηριστικά 

των διαλέκτων και ανήκουν στις ακόλουθες ευρείες κατηγορίες: ανάπτυξη, αποβολή, 

αφομοίωση, ανομοίωση, ανύψωση, τσιτακισμός, εξασθένωση, ενίσχυση, 

διφθογγοποίηση, συνάρθρωση, μετάθεση, τροπή, φωνητικός αρχαϊσμός, δάνειο φώνημα. 

Η επισημείωση πραγματοποιείται σε επίπεδο μονάδας (δηλαδή φωνήεντος-συμφώνου) ή 

και συλλαβής, εφόσον αφορά δύο τεμάχια. Το φαινόμενο σημειώνεται με βάση τον 

προγενέστερο γνωστό πρόγονο της διαλέκτου, εφόσον πρόκειται για τύπο με σχετικά 

γνωστή ιστορική προέλευση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ιστορική αυτή αναγωγή 

δεν προχωράει πέρα από τη Μεσαιωνική Ελληνική, αλλά η έλλειψη ιστορικών πηγών και 

διαχρονικής μελέτης των συγκεκριμένων ποικιλιών σημαίνει ότι, σε ορισμένες 

τουλάχιστον περιπτώσεις, θα πρέπει να θεωρήσουμε ως πλησιέστερο γνωστό πρόγονο 

την Ελληνιστική Κοινή.  

Η μορφολογική επισημείωση πραγματοποιείται σε επίπεδο λέξης και παρέχει μια 

πλήρη γραμματική αναγνώριση, ενώ έμφαση δίνεται και σε πληροφορίες που αφορούν 

στη σύνθεση και την παραγωγή, διαδικασίες που συχνά στις διαλέκτους παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με την ΚΝΕ. Σε αυτό το επίπεδο επισημείωσης δεν 

υπάρχει η ιστορική διάσταση που επιβάλλει η φωνολογική επισημείωση και η 

συνακόλουθη περιγραφή ιστορικών φαινομένων, καθώς στη μορφολογία δίνονται απλά 

συγχρονικές πληροφορίες για την πληρέστερη περιγραφή των διαλέκτων. Ωστόσο, θα 

πρέπει να τονιστεί ότι, σε περιπτώσεις ουδετεροποίησης της μορφολογικής διάκρισης σε 

κάποια γραμματική κατηγορία (π.χ., γραμματικό γένος στα Ποντιακά και τα 

Καππαδοκικά), δηλώνεται η ιστορική προέλευση του συγκεκριμένου τύπου. Άλλωστε, η 

μορφολογική επισημείωση δεν φιλοδοξεί να παρέχει και συντακτικές πληροφορίες και, 

κατά συνέπεια, σε περίπτωση διάστασης του μορφολογικού χαρακτήρα ενός τύπου με τη 

συντακτική του λειτουργία (π.χ., επίθετο σε αρσενικό γένος που αποτελεί προσδιορισμό 

σε ονοματική φράση θηλυκού γένους), δηλώνονται πάντοτε τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά και όχι τα λειτουργικά. Αυτό διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την 

ηλεκτρονική αναζήτηση, καθώς οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές είναι αδύνατον να 

προβλέψουν, λ.χ., πιθανή έλλειψη συμφωνίας σε διάφορα συντακτικά περιβάλλοντα, 

αλλά θα μπορούν σε κάθε περίπτωση να αναζητήσουν και να εντοπίσουν όλα τα σχετικά 

φαινόμενα με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των σχετικών τύπων. 

Η πλήρης φωνολογική και μορφολογική επισημείωση των γραπτών πηγών συνάντησε 

σημαντικές δυσκολίες, λόγω της μη συστηματικής προγενέστερης μελέτης των 

συγκεκριμένων διαλέκτων (και ειδικά της Καππαδοκικής), αλλά και της έλλειψης 

βασικών βοηθημάτων (λεξικά, γραμματικές). Σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν εξαιρετικά 

δύσκολη η αναγνώριση του τύπου, ιδίως όταν επρόκειτο για σχετικά σπάνιες ή δάνειες 

λέξεις από την Τουρκική, οι οποίες δεν βρίσκονται καταγεγραμμένες σε λεξικά. 

Άλλωστε, αποτελεί και ρητό στόχο του προγράμματος η εκπόνηση λεξικών για τις 

συγκεκριμένες διαλέκτους, με βάση και την επεξεργασία του γραπτού υλικού, για τη 

διευκόλυνση της μελλοντικής έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, η υπεύθυνη ερευνητική 

ομάδα προέκρινε την πιθανότερη ερμηνεία με την ένδειξη ότι πρόκειται περισσότερο για 

εμπεριστατωμένη υπόθεση παρά για πληροφορία. Η ίδια αρχή ακολουθείται και στο 
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χαρακτηρισμό φαινομένων (ιδιαίτερα στη φωνολογία) για τα οποία υπάρχουν 

αντιτιθέμενες απόψεις: δίνεται η άποψη των συνεργατών του προγράμματος, η οποία 

συνοδεύεται από σχετικό σχόλιο ή ένδειξη ότι πρόκειται για ερμηνεία όχι αναγκαστικά 

κοινώς αποδεκτή.  

Η επισημείωση ενός αρκετά εκτεταμένου σώματος γραπτών δεδομένων αποτελεί 

ουσιώδη συνεισφορά στη μελέτη όχι μόνο των συγκεκριμένων διαλέκτων, αλλά και της 

νεοελληνικής διαλεκτολογίας γενικότερα. Πρόκειται για ένα μοναδικό εργαλείο για τη 

γλωσσολογική έρευνα, η οποία θα μπορεί πλέον να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και 

με βάση γλωσσολογικές κατηγορίες. Αποτελεί αυτονόητη παραδοχή ότι παρόμοιες 

επισημειωμένες βάσεις δεδομένων για τις υπόλοιπες διαλέκτους θα πρέπει να 

ακολουθήσουν, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση σύγκριση των διαλεκτικών ποικιλιών 

και να εξαχθούν βασικά συμπεράσματα όσον αφορά τη σχέση διαλέκτων και τα σημεία 

σύγκλισης και απόκλισης σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης. Φιλοδοξία των συνεργατών του 

προγράμματος είναι η συγκεκριμένη βάση να εμπλουτιστεί με περαιτέρω μορφολογικές 

και συντακτικές πληροφορίες, ώστε να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο διαλεκτολογικής 

έρευνας για κάθε επίπεδο.  

 

3. Συμπεράσματα-Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
 

Η βάση των γραπτών πηγών έκτασης 2.000.000 λέξεων αποτελεί μία πολύτιμη 

συγκέντρωση και καταγραφή υλικού και θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για 

συστηματική μελέτη των τριών μικρασιατικών ποικιλιών (Ποντιακά, Καππαδοκικά και 

Αϊβαλιώτικα). Πέρα από τη διάσωση πολύτιμου πολιτισμικού υλικού, η βάση των 

γραπτών κειμένων προσδίδει στις συγκεκριμένες διαλέκτους μια ιστορική διάσταση και 

συντελεί στη διαχρονική μελέτη τους, έναν τομέα στον οποίο η νεοελληνική 

διαλεκτολογία σαφώς υστερεί. 

Η διαχρονική ενασχόληση με τις τρεις διαλέκτους καθίσταται ακόμα πιο πρόσφορη 

από την παράλληλη δημιουργία ενός ψηφιακού σώματος προφορικών δεδομένων, που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού μας προγράμματος. Η σύγκριση 

ανάμεσα στα δύο αυτά είδη δεδομένων μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα διαφωτιστική για την 

εξέλιξη των τριών ποικιλιών σε συνάρτηση, μάλιστα, με τα ποικίλα κοινωνιογλωσσικά 

περιβάλλοντα στα οποία βρέθηκαν οι ομιλητές τους. Η ιστορική κοινωνιογλωσσική 

μελέτη των πηγών θα αποκαλύψει τη σημασία της αστικής ή μη ενσωμάτωσης, της 

ανάμειξης πληθυσμών αλλά και της γλωσσικής πολιτικής του ελληνικού κράτους για την 

εξέλιξη των συγκεκριμένων διαλέκτων στον ελληνικό χώρο, αλλά και για την ένταση της 

«πίεσης» που δέχονται από την ΚΝΕ. Σε κάθε περίπτωση, η βάση δεδομένων των 

γραπτών πηγών αποτελεί τη βάση για την πληρέστερη γνώση των διαλέκτων και την 

πληρέστερη κατανόηση της νεοελληνικής γλωσσικής πραγματικότητας. 
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Περίληψη 
 

Στο πρώτο μέρος του άρθρου, παρουσιάζονται αναλυτικά τα δομικά στοιχεία που 

προσδιορίζουν τις πολυτροπικές διαλεκτικές βάσεις δεδομένων αιχμής. Στο δεύτερο μέρος 

του άρθρου, παρουσιάζονται αναλυτικά τρεις ελληνικές διαλεκτικές πολυτροπικές βάσεις 

δεδομένων αιχμής, ως προς τα πρωτογενή και επεξεργασμένα δεδομένα τους, τα 

μεταδεδομένα που προσδιορίζουν τα πρωτογενή δεδομένα, τις μεθόδους συλλογής τους 

και τους πληροφορητές, καθώς και τα λογισμικά εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί για 

την κωδικοποίηση, επεξεργασία και αναζήτησή τους. 

 

Λέξεις-κλειδιά: πολυτροπικές βάσεις δεδομένων, πρωτογενή δεδομένα, επεξεργασμένα 
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1. Εισαγωγή 
 

Ήδη από την αρχή της διαλεκτολογίας με τον Georg Wenker στα τέλη του 19ου αιώνα, οι 

διαλεκτολόγοι πάντοτε προσπαθούσαν να συλλέξουν ένα σώμα δεδομένων 

αντιπροσωπευτικό των δομών των διαλέκτων που μελετούσαν, είτε με γραπτά 

ερωτηματολόγια είτε με ηχογραφήσεις συνεντεύξεων και συνομιλιών, από την εποχή που 

ανακαλύφθηκαν τα φορητά κασετόφωνα. Ενδεικτικά, ο Wenker, για να μπορέσει να 

χαλιναγωγήσει τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που συνέλεξε από 45.000 

ερωτηματολόγια, περιορίστηκε μόνο σε αυτά που προήλθαν από την Κεντρική και 

Βόρεια Γερμανία και είναι χαρακτηριστικό ότι χρειάστηκε δέκα χρόνια σκληρής 

δουλειάς για να παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματα (Chambers & Trudgill 1980) και 

πάνω από σαράντα χρόνια για να την ολοκληρώσει. 

Από εκεί και πέρα, για κάθε νέα διαλεκτολογική μελέτη μεγάλης κλίμακας (π.χ., τη 

μελέτη των διαλέκτων μίας χώρας), οι γλωσσολόγοι χρησιμοποιούσαν όλο και 

περισσότερες πληροφορίες, όλο και περισσότερα δεδομένα, τα οποία έγιναν ακόμη 

περισσότερα από την εποχή που χρησιμοποιήθηκαν τα φορητά κασετόφωνα για την 

ηχογράφηση των διαλεκτόφωνων (Chambers & Trudgill 1980). 

Οι παραπάνω σύντομες αναφορές στον όγκο των δεδομένων μίας διαλεκτολογικής 

έρευνας, μας επιτρέπει να καταλάβουμε ότι οι νέες τεχνολογίες των Η/Υ παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη δημιουργία, οργάνωση, αποθήκευση και επεξεργασία -ψηφιακών- 

βάσεων δεδομένων, οι οποίες πια αποτελούν καταλυτικό εργαλείο στα χέρια των 

διαλεκτολόγων. Αυτό το αποδεικνύουν ψηφιακές βάσεις διαλεκτικών δεδομένων που 

έχουν γίνει σημεία αναφοράς και παραδείγματα προς μίμηση όχι μόνο εξαιτίας της 

σπανιότητας του συγκεντρωμένου γλωσσικού υλικού, αλλά και εξαιτίας της 

χρηστικότητας αυτών των ψηφιακών βάσεων που επιτρέπουν στους ερευνητές να 

πλοηγηθούν μέσα σε ένα τεράστιο όγκο υλικού με ταχύτητα και ακρίβεια. Τέτοιες 
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περιπτώσεις είναι βάσεις όπως: το ONZE corpus (Origins of New Zealand English1, βλ. 

Bayard 2000), το NECTE corpus (Newcastle Electronic Corpus of Tyneside English2, βλ. 

Beal, Corrigan & Moisl 2007α, 2007β), το SAND corpus (the Syntactic Atlas of the Dutch 

Dialects3, βλ. Barbiers, Cornips & van der Kleij 2002), το SCOTS corpus (the Scottish 

Corpus Of Text & Speech4, βλ. Anderson & Corbett 2009), το FRED corpus (the Freiburg 

English Dialect Corpus5, βλ. Anderwald & Wagner 2007), το IDEA (International 

Dialects of English Archive6), το ScaDiaSyn (Scandinavian Dialect Syntax-Nordic 

Dialect Corpus and Syntax Database7, βλ. Bondi et al. 2009˙ Bondi et al. 2014), το TGDP 

(Texas German Dialect Project8), και το SADS (Swiss German Dialects9, βλ. Glaser 2013, 

2014) μεταξύ άλλων. 

 

2. Πολυτροπικές διαλεκτικές βάσεις δεδομένων 
 

Αυτό που χαρακτηρίζει τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων αιχμής είναι η δυνατότητα 

συνύπαρξης διαφορετικών ειδών πληροφορίας σε μία βάση δεδομένων. Έτσι, μπορούμε 

να έχουμε την ταυτόχρονη συνύπαρξη αρχείων βίντεο, ηχητικών αρχείων, φωτογραφιών 

και κειμένου, τα οποία μάλιστα συνυπάρχουν συμπληρωματικά, όπως η παράλληλη 

παρουσίαση βίντεο και κειμενικής κωδικοποίησης των όσων αναπαρίστανται στο βίντεο 

ή παράλληλη παρουσίαση ηχητικού αρχείου και της κειμενικής μεταγραφής του ή 

φωτογραφία της γραπτής πηγής (π.χ., χειρογράφων) και η μεταγραφή της σε ψηφιακό 

αρχείο κειμένου.   

 Η βασική δομή των πολυτροπικών βάσεων δεδομένων αιχμής χαρακτηρίζεται από 

την ύπαρξη τριών «πυλώνων»: τα δεδομένα, τα μεταδεδομένα και τα λογισμικά εργαλεία 

που επιτρέπουν την επεξεργασία των δεδομένων και μεταδεδομένων. 

 

2.1 Δεδομένα 
 

Τα δεδομένα μπορούν να διακριθούν σε δύο είδη, τα πρωτογενή και τα             

επεξεργασμένα.  

Πρωτογενή δεδομένα θεωρούνται οι βιντεοσκοπήσεις και οι ηχογραφήσεις φυσικών 

ομιλητών, καθώς και φωτογραφίες παλιών βιβλίων και χειρογράφων στα οποία 

αντικατοπτρίζονται παλιότερες μορφές -συνήθως- διαλέκτων. Όλες αυτές οι μορφές 

πρωτογενών δεδομένων ψηφιοποιούνται, ώστε να μετατραπούν σε πληροφορία 

κατάλληλη να αποθηκευτεί στα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης. 

Επεξεργασμένα δεδομένα ονομάζονται οι κωδικοποιήσεις των πρωτογενών 

δεδομένων. Αυτά μπορούν να κωδικοποιηθούν σε δύο κατηγορίες, στις μεταγραφές και 

τις επισημειώσεις. 

                                                           
1 [https://www.ualberta.ca/~johnnewm/NZEnglish/origins.html].  
2 [http://research.ncl.ac.uk/necte/]. 
3 [http://www.meertens.knaw.nl/projecten/sand/sandeng.html]. 
4 [http://www.scottishcorpus.ac.uk/]. 
5 [http://www2.anglistik.uni-freiburg.de/institut/lskortmann/FRED/]. 
6 [http://www.dialectsarchive.com/]. 
7 [http://www.tekstlab.uio.no/nota/scandiasyn/]. 
8 [http://www.tgdp.org/about]. 
9 [http://www.dialektsyntax.uzh.ch/de.html]. 
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Μεταγραφή ενός πρωτογενούς δεδομένου είναι η κειμενική απόδοση σε μία ψηφιακή 

μορφή, π.χ., ένα ψηφιακό αρχείο κειμένου (.doc, .txt), η οποία αποδίδει όσα γράφονται 

σε ένα χειρόγραφο ή λέγονται σε μία ηχογράφηση ή μία βιντεοσκόπηση. Υπάρχουν 

διαφορετικά είδη μεταγραφών -ειδικά των προφορικών πηγών- όπως η φωνητική, η 

φωνολογική, η ορθογραφική, η πραγματολογική, καθώς και η μεταγραφή ανάλυσης 

συνομιλίας, η κάθε μία με προτερήματα και μειονεκτήματα.  

Αναλυτικότερα, η μεταγραφή ανάλυσης συνομιλίας (discourse analysis) είναι η πιο 

λεπτομερής μεταγραφή, η οποία μεταγράφει όχι μόνο την πιστή πραγμάτωση των ήχων, 

αλλά και πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την ακριβή εναλλαγή των συνομιλητών, 

τις παύσεις, τις διακοπές, τις αυτοδιορθώσεις, την ένταση των φωνών, την ταχύτητα 

ομιλίας, ακόμη και τις μεταβολές του τονικού ύψους της ομιλίας (Psathas 1995). Στην 

ουσία, ένας γνώστης της μεταγραφής ανάλυσης συνομιλίας μπορεί όχι μόνο να 

καταλάβει αλλά και να αναπαράγει μία συνομιλία όπως ακριβώς έγινε, διαβάζοντας τα 

σύμβολα μίας τέτοιας μεταγραφής. Μολονότι αυτή η μεταγραφή είναι η πιο αναλυτική 

και πιστή απόδοση των όσων λέχθηκαν σε μία συνομιλία, προϋποθέτει εξειδικευμένους 

μεταγραφείς, με στιβαρό θεωρητικό υπόβαθρο ανάλυσης συνομιλίας και πολυετή 

εκπαίδευση. Επίσης, ο χρόνος που χρειάζεται ένας τέτοιος εξειδικευμένος μεταγραφέας, 

για να μεταγράψει ένα λεπτό συνομιλίας, είναι τουλάχιστον δυόμιση με τρεις 

ανθρωποώρες, χρόνος απαγορευτικός αν κάποιος σκεφτεί ότι μία πολυτροπική 

διαλεκτική βάση δεδομένων αποτελείται τουλάχιστον από μερικές δεκάδες -συνήθως 

εκατοντάδες- ώρες προφορικών συνομιλιών.  

Αντίστοιχα, μία φωνητική μεταγραφή των λεγομένων σε μία ηχογράφηση ή 

βιντεοσκόπηση διαλεκτικής συνομιλίας, η οποία εστιάζει στην ακριβή περιγραφή των 

ήχων που παράγονται στην ομιλία των διαλεκτόφωνων, προϋποθέτει επίσης γνώση και 

εμπειρία που αποκτάται μετά από πολυετή εκπαίδευση. Και πάλι, ένας εκπαιδευμένος 

φωνητικός χρειάζεται τουλάχιστον μία ανθρωποώρα για να μεταγράψει φωνητικά ένα 

λεπτό διαλεκτικής συνομιλίας (Durand & Lyche 2003).  

Η φωνολογική μεταγραφή, μολονότι θεωρείται πιο γενικευτική μεταγραφή σε σχέση 

με τη φωνητική, θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη της τη φωνολογική ανάλυση της διαλέκτου, 

δηλαδή μία πληροφορία η οποία συνήθως ακολουθεί της μεταγραφής.   

Στις μέρες μας, το είδος της μεταγραφής που έχει προκριθεί σε πάρα πολλές βάσεις 

δεδομένων αιχμής είναι η ορθογραφική (Anderwald & Wagner 2007). Μολονότι είναι η 

λιγότερο πιστή, σε σχέση με την απόδοση των ήχων που χρησιμοποιούν οι 

διαλεκτόφωνοι, οι μεταγραφείς δεν χρειάζονται περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευση. 

Επίσης, είναι η πιο γρήγορη μεταγραφή σε σχέση με όλες τις άλλες. Η παράλληλη 

εμφάνιση των πρωτογενών δεδομένων με την ορθογραφική μεταγραφή τους μας 

επιτρέπει να χρησιμοποιούμε την τελευταία ως οδηγό, με τη βοήθεια του οποίου 

μπορούμε να εντοπίσουμε γρήγορα στα πρωτογενή δεδομένα τον ήχο ή τη φωνολογική 

ή τη μορφολογική ή τη γλωσσική μονάδα όποιου επιπέδου μας ενδιαφέρει, καθώς και να 

ελέγξουμε πάρα πολύ γρήγορα την ακριβή πραγμάτωσή της. 

Επισημείωση ονομάζουμε κάθε εντοπισμό και καταγραφή γλωσσικών 

πραγματώσεων, γλωσσικών μονάδων ή γλωσσικών φαινομένων που επιτελεί ο 

ερευνητής γλωσσολόγος πάνω στα πρωτογενή δεδομένα. Οι παραπάνω γλωσσικές 

πληροφορίες συνήθως κωδικοποιούνται ανάλογα με τα γλωσσικά επίπεδα στα οποία 

αναφέρονται και είναι προϊόν γλωσσολογικής ανάλυσης των πρωτογενών δεδομένων. 

Μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει κάποια κοινή αποδοχή για το ποιες γλωσσικές 

πληροφορίες θα πρέπει να επισημειώνονται, ως ένα είδος προαπαιτούμενης πληροφορίας 
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σε μία βάση δεδομένων αιχμής. Αντίθετα, οι γλωσσικές πληροφορίες που συνήθως 

επισημειώνονται σε μία βάση δεδομένων συσχετίζονται πάντα με τους ερευνητικούς 

στόχους που θέτει το ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου έχει γίνει η 

συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία του γλωσσικού υλικού. Ο παρακάτω πίνακας 

(Πίνακας 1) παρουσιάζει τις διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες δεδομένων μίας 

πολυτροπικής βάσης δεδομένων αιχμής. 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Πρωτογενή δεδομένα 

Βιντεοσκοπήσεις 

Ηχογραφήσεις 

Φωτογραφίες χειρογράφων/βιβλίων 

Επεξεργασμένα δεδομένα 

Μεταγραφή 

Ορθογραφική 

Φωνητική 

Φωνολογική 

Ανάλυση συνομιλίας 

Επισημείωση 

Προσωδιακή 

Φωνητική 

Φωνολογική 

Μορφολογική 

Συντακτική 

Σημασιολογική 

Πραγματολογική 
Πίνακας 1: Οργάνωση δεδομένων σε πολυτροπικές διαλεκτικές βάσεις δεδομένων 

 

2.2 Μεταδεδομένα 
 

Οι προκλήσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία συλλογής και ψηφιοποίησης 

των δεδομένων είναι πλέον μεγαλύτερες από ποτέ. Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες 

κατακερματισμένων πληροφοριών, ψηφιοποιημένων ή εγγενώς ψηφιακών, ενώ τα 

ψηφιακά πολιτισμικά δεδομένα δεν αφορούν μόνο σε «πρωτογενή» πολιτισμικά 

αντικείμενα (κείμενα, ηχογραφήσεις, τεχνήματα, υλικά αντικείμενα, κ.λπ.), αλλά όλο και 

περισσότερο σε ιστορίες και ερμηνείες των τεκμηρίων. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος 

έγκειται στην απώλεια συγκειμένων κατά τη μετάβαση από ενσώματες και αναλογικές 

σε ψηφιακές πληροφοριακές πρακτικές, τακτικές και μεθόδους˙ για παράδειγμα, κατά τη 

μεταφορά μεταδεδομένων αναλογικών συλλογών στις αντίστοιχες ψηφιακές 

παραλείπονται κάποια πεδία, γιατί δεν υπάρχουν στο επιλεγμένο πρότυπο ή έχουν 

αντιστοιχισθεί σε λανθασμένα πεδία. Δυστυχώς, στην ολιγόχρονη ιστορίας της 

διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς υφίστανται πολλαπλές ερμηνευτικές κοινότητες 

με διαφορετικά πλαίσια αναφοράς, στόχους και σημειολογία. 

Ένας από τους συνδετικούς κρίκους για την αντιμετώπιση των προαναφερθεισών 

προκλήσεων είναι τα μεταδεδομένα, δηλαδή κάθε πληροφορία σχετική με πεδία και 

δομές δεδομένων. Τα μεταδεδομένα κυριάρχησαν στην καταλογογράφηση των μουσείων 

και των αρχείων και πλέον έχουν ενταχθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι όλων των βάσεων 

δεδομένων. Βασικό στοιχείο τους είναι τα πρότυπα δομής πληροφορίας για τον τρόπο 

οργάνωσης της πληροφορίας, όπως είναι τα CDWA, VRA core και οι κατηγορίες του 

CIDOC, καθώς και τα πρότυπα περιεχομένου πληροφοριών για τη χρήση ενός εύρους 
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τιμών στα πεδία, όπως είναι τα TGN, ULAN και διάφοροι θησαυροί ή δομημένα 

λεξιλόγια.  

Σημαντικό είναι να συνοδεύονται και πρότυπα διαδικασίας (πρωτόκολλα) που 

διασφαλίζουν την ορθή χρήση των συλλογών και των βάσεων. Η καταγραφή των 

μεταδεδομένων μπορεί να γίνει με δύο μεθόδους, τη δομημένη μέθοδο και την ελεύθερη. 

Η δομημένη μέθοδος καταγραφής των μεταδεδομένων βασίζεται σε 

προκατασκευασμένες κατηγορίες και δομές. Η συγκρότηση της πληροφορίας ακολουθεί 

προδιαγεγραμμένες δομές, συγκεκριμένες υποενότητες και προαποφασισμένα σύνολα 

τιμών. Με αυτόν τον τρόπο αποσοβείται ο λανθασμένος προσδιορισμός μεταδεδομένων, 

καθώς και η λανθασμένη εισαγωγή τιμών τους. Στον αντίποδα, η δομημένη μέθοδος 

καταγραφής υστερεί στη δυνατότητα πρόσθεσης οποιασδήποτε πληροφορίας που δεν 

είχε προβλεφθεί εξ αρχής αλλά αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια της εισαγωγής των 

μεταδεδομένων, καθώς επίσης και στη διαδικασία καταγραφής σε πολλαπλά πεδία.  

Η ελεύθερη μέθοδος καταγραφής μεταδεδομένων δίνει μεγάλη ευκολία καταγραφής 

πληροφορίας στο χρήστη, μιας και ο ερευνητής εισάγει όσα πεδία επιθυμεί και 

χρειάζεται. Από την άλλη, η μέθοδος αυτή περιορίζει τις ικανότητες αξιοποίησης των 

πληροφοριών, ειδικά όταν αυτό γίνεται από κάποιον ψηφιακό συσσωρευτή πολλών 

συλλογών. Ανεξαρτήτως των επιλογών, είναι απαραίτητη η συντακτική και 

σημασιολογική συμβατότητα των μεταδεδομένων, όπου κυριαρχεί η γλώσσα XML και 

συγκεκριμένα πρότυπα μεταδεδομένων (DublinCore, CIDOC, κ.λπ.) στα οποία η 

ιεραρχία της πληροφορίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δομής της. 

 

 
            Καταγραφή, 

   Ψηφιακά Δεδομένα      Δεδομένα    περιγραφή, 

            ταξινόμηση  Αντικείμενα 

                   (υλικά, νοητικά, 

                   προτασιακά) 

 

 
Ηχογραφήσεις, 

Ψηφιακά          κείμενα, δελτία, 

Αποθετήρια          χειρόγραφα, 

             φωτογραφίες 

   Ψηφιοποίηση 

 

 

 

             Καταγραφή,    

 Μεταδεδομένα         περιγραφή,      Ψηφιακά αντίγραφα/ 

             ταξινόμηση     υποκατάστατα 

 
 

Διάγραμμα 1: To workflow από τα αναλογικά και ψηφιακά δεδομένα στα αποθετήρια με τη 

συνοδεία μεταδεδομένων 

 

Ειδικότερα, στα μεταδεδομένα μιας πολυτροπικής βάσης διαλεκτικών δεδομένων 

μπορούμε να συμπεριλάβουμε πληροφορίες για τη διάλεκτο, τον τόπο και το χρόνο της 

συλλογής των πρωτογενών πηγών, το -ερευνητικό συνήθως- πλαίσιο μέσα στο οποίο 

συγκεντρώθηκε αυτό το υλικό, πληροφορίες για τους ερευνητές πεδίου που συνέλεξαν 

το διαλεκτικό υλικό, καθώς και για όσους συμμετείχαν σ’ αυτήν τη διαδικασία. Πιο 
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συγκεκριμένα, στα μεταδεδομένα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν πληροφορίες για 

το είδος του λόγου (π.χ., φιλική συνομιλία, συνέντευξη, προφορικό ερωτηματολόγιο), 

για τη σχέση ανάμεσα στους συμμετέχοντες της ηχογράφησης/βιντεοσκόπησης (π.χ., 

συγγενείς, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι, απλοί γνώριμοι, άγνωστοι), καθώς και για την 

επικοινωνιακή περίσταση των ηχογραφήσεων/βιντεοσκοπήσεων. Στα μεταδεδομένα θα 

μπορούσε να συμπεριληφθεί ένα σύνολο πληροφοριών για κάθε έναν πληροφορητή, 

όπως ο κωδικός του -και όχι το όνομά του για τη διασφάλιση των προσωπικών 

δεδομένων-, το φύλο του, η ηλικία του, η μόρφωσή του, το επάγγελμά του, η σχέση του 

με την ομάδα καταγωγής του, τους γείτονές του, τους συγγενείς του, τους συναδέλφους 

του, τα χόμπι του και η καθημερινή του κοινωνική ρουτίνα. Ένα άλλο είδος πληροφορίας 

που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στα μεταδεδομένα είναι τεχνικές πληροφορίες, τόσο 

για τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή των διαλεκτικών συνομιλιών 

-όπως η μάρκα του κασετοφώνου/βιντεοκάμερας, καθώς και η μάρκα των μικροφώνων- 

όσο και για την ποιότητα του ακουστικού σήματος. Τέλος, θα μπορούσαμε να 

συμπεριλάβουμε πληροφορίες για την ίδια την ηχογράφηση/βιντεοσκόπηση, όπως την 

ποσοτικοποίηση της συμμετοχής του κάθε πληροφορητή, τη συχνότητα 

διακοπών/αλληλεπικαλύψεων, τη θεματολογία της ηχογραφημένης συζήτησης, καθώς κι 

ένα πρώτο σχόλιο για τα γλωσσικά επίπεδα με πιθανό διαλεκτικό ενδιαφέρον. 

 Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν ένα διευρυμένο σύνολο μεταδεδομένων, 

που ποτέ δεν έχουν εμφανιστεί όλες μαζί σε μία βάση δεδομένων. Αντίθετα, το πιο 

συνηθισμένο είναι να υπάρχει ένα πολύ μικρό υποσύνολό τους, ανάλογα με τους στόχους 

και τις προϋποθέσεις κάθε ερευνητικού προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου έχει γίνει 

η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων. Από την άλλη, μία ψηφιακή διαλεκτική βάση 

δεδομένων γίνεται περισσότερο λειτουργική όταν μπορεί να αποτελέσει πηγή 

πληροφοριών και δεδομένων για ένα διευρυμένο πλαίσιο ερευνητικών σκοπών -όχι μόνο 

γλωσσολογικών- αλλά και για τη γλωσσική κοινότητα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους 

πρωτογενή δεδομένα, τις περισσότερες φορές, συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες 

ενδεικτικές του πολιτισμικού υπόβαθρου των μελών της και πολύτιμες για τα νεότερα 

μέλη της. Από την άλλη, η έλλειψη μεταδεδομένων, όπως τα παραπάνω, δεν μας 

επιτρέπει να ξέρουμε αν τα πρωτογενή δεδομένα, που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο ενός 

προηγούμενου ερευνητικού προγράμματος, είναι συγκρίσιμα με τα δεδομένα που έχουν 

συγκεντρωθεί στο πλαίσιο ενός άλλου, αφού και τα δύο προγράμματα μπορεί να έχουν 

χρησιμοποιήσει διαφορετικές μεθόδους συλλογής υλικού, με άλλες προδιαγραφές και 

προϋποθέσεις, συγκεντρώνοντας υλικό παραγόμενο σε διαφορετικές επικοινωνιακές 

συνθήκες, από πληροφορητές με διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά, κατά την 

παραγωγή διαφορετικών ειδών λόγου. 

 

2.3 Λογισμικά εργαλεία 
 

Κάθε μία πολυτροπική διαλεκτική βάση δεδομένων έχει οργανώσει και κωδικοποιήσει 

τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα της, προσβλέποντας στη διατήρησή της σε όσο το 

δυνατό μεγαλύτερο βάθος χρόνου (Dipper et al. 2007). Την ίδια στιγμή, η μέχρι τώρα 

εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι αλλαγές στον κόσμο της πληροφορικής είναι ταχύτατες 

και καταλυτικές. Μεγάλες εταιρίες έχουν κλείσει μέσα σε λίγα χρόνια και λογισμικά που 

κόστιζαν ένα σεβαστό ποσό χρημάτων δεν υποστηρίζονται πια, με αποτέλεσμα μετά από 

λίγο καιρό να θεωρούνται όχι απλά ξεπερασμένα, αλλά άχρηστα. 
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τουλάχιστον εδώ και δέκα χρόνια έχει γίνει 

αποδεκτό ότι, για να αποφύγουμε τις παραπάνω καταστροφικές συνέπειες, θα πρέπει να 

χτίσουμε τις βάσεις δεδομένων με λογισμικά ανοιχτού κώδικα (δηλαδή λογισμικά που 

δεν δεσμεύουν την προσπάθειά μας με τις τύχες μίας εταιρείας λογισμικού η οποία μπορεί 

να μην υπάρχει σε δέκα ή είκοσι χρόνια από τώρα), αρκεί αυτά τα λογισμικά να είναι 

ευρείας αποδοχής. Η συνεχής υποστήριξη της κοινότητας ανοιχτού κώδικα καθώς και το 

μεγάλο εύρος παραμετροποίησης αυτών των προγραμμάτων ισορροπούν τις όποιες 

αδυναμίες τους, προσφέροντας ισχυρά εργαλεία στη γλωσσολογική έρευνα.   

Επίσης, όταν «χτίζεται» η ψηφιακή βάση δεδομένων, είναι χρήσιμο να έχουμε λάβει 

υπ’ όψη μας τη δυναμική παραμετροποίηση των δεδομένων και μεταδεδομένων, κάτι που 

θα μας επιτρέψει να προσθαφαιρέσουμε κατηγορίες και υποκατηγορίες δεδομένων και 

μεταδεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της βάσης. Αυτή η πρόβλεψη θα μας 

επιτρέψει να προσαρμόζουμε τις δυνατότητες της βάσης δεδομένων μας ανάλογα με τις 

μελλοντικές ανάγκες των νέων στοιχείων που θα θελήσουμε να προσθέσουμε.   

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των λογισμικών εργαλείων είναι να 

συνεργάζονται με άλλα λογισμικά αιχμής, κατάλληλα για τη γλωσσική ανάλυση και 

επεξεργασία του γλωσσικού υλικού, όπως το Praat (Boersma &Weenink 2015), για 

φωνητική και φωνολογική ανάλυση, το Toolbox για μορφολογική ανάλυση, το Childes 

για συντακτική ανάλυση, κ.λπ. Παράλληλα, απαιτείται στο πλαίσιο της επισημείωσης να 

δίνονται πολλές δυνατότητες στα πεδία, όπως αυτές που προσφέρονται από το ELAN του 

Max Planck Institute. Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο προσφέρει εξαιρετικά σημαντικά 

χαρακτηριστικά, όπως ομαδοποιημένα και ιεραρχημένα επίπεδα επισημείωσης, 

υποστήριξη δημιουργίας πρότυπων εγγράφων (template documents) για μεγάλο εύρος 

επισημειώσεων (βλ. Μαρκόπουλος & Καρασίμος 2015), υποστήριξη δημιουργίας 

ελεγχόμενων λεξιλογίων (controlled vocabularies) τα οποία ορίζει ο χρήστης, δυνατότητα 

εξαγωγής δεδομένων σε ποικίλους τύπους αρχείων (interlinear text, html, smil subtitles 

text), εύκολη πλοήγηση μεταξύ των πολυμέσων και μεταξύ υπαρχουσών επισημειώσεων, 

καθώς και συγκεντρωτική εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών από τις 

επισημειώσεις. 

 

 
Εικόνα 1: Δείγμα προτύπου επισημείωσης ELAN με ιεραρχημένα επίπεδα και ελεγχόμενα 

λεξιλόγια (Μαρκόπουλος & Καρασίμος 2015) 
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Μία πολυτροπική βάση δεδομένων μεγιστοποιεί τη λειτουργικότητά της και την 

αποτελεσματικότητά της όταν επιτρέπει τη σύνθετη αναζήτηση ανάμεσα σε 

επεξεργασμένα δεδομένα και μεταδεδομένα, εντοπίζοντας το ζητούμενο στα πρωτογενή 

δεδομένα και τοποθετώντας το σε ξεχωριστά αρχεία (directories) (ένα συγκεκριμένο 

παράδειγμα είναι η ύπαρξη κατάλληλου λογισμικού που να επιτρέπει στον ερευνητή να 

ζητήσει από τη βάση δεδομένων να συγκεντρώσει σε ένα αρχείο όλα τα κομμάτια των 

ηχητικών αρχείων στα οποία πραγματώνονται λέξεις που περιέχουν τη δίφθογγο [ea], 

από νεαρούς άνδρες της ποντιακής διαλέκτου). 

Ο πιο καθοριστικός παράγοντας για τη διάρκεια και αποτελεσματικότητα μίας 

πολυτροπικής βάσης δεδομένων είναι η συνεχής υποστήριξή της από τους 

δημιουργούς/προγραμματιστές της. Δυστυχώς, τα περισσότερα λογισμικά εργαλεία 

ανοικτού κώδικα που υπάρχουν για τη δημιουργία πολυτροπικών βάσεων δεδομένων 

έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο κάποιου ερευνητικού προγράμματος ή μίας 

διδακτορικής διατριβής. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, και αφού 

σταματήσει η χρηματοδότηση των ανθρώπων που έφτιαξαν και υποστήριζαν τα 

παραπάνω εργαλεία, συνήθως σταματά και η υποστήριξη αυτών των εργαλείων. Στις 

μέρες μας, μόνο το ερευνητικό κέντρο του Max Planck μπορεί να ισχυριστεί ότι 

εξασφαλίζει συνεχή υποστήριξη των εργαλείων που έχει φτιάξει, αφού παρέχει μόνιμη 

εργασία στην ομάδα των προγραμματιστών που έχουν δημιουργήσει τα λογισμικά 

εργαλεία του ερευνητικού κέντρου. 

Παρατηρώντας τις διάφορες πολυτροπικές βάσεις δεδομένων, μπορούμε να κάνουμε 

μία τυπολογική διάκριση σε γενικές και στοχευμένες. Γενική βάση δεδομένων 

χαρακτηρίζουμε μία βάση η οποία αποτελείται από πολλά και διαφορετικά είδη 

πρωτογενών δεδομένων, όπως ηχογραφήσεις από πολλές διαφορετικές γλωσσικές 

ομάδες. Συνήθως, αυτές οι βάσεις αποτελούνται από πρωτογενή δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες, από διαφορετικούς πληθυσμούς, στο 

πλαίσιο διαφορετικών ερευνητικών προγραμμάτων, πολλές φορές και από διαφορετικούς 

ερευνητές. Οι διαφορετικές συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκεντρώθηκε το υλικό 

κάνουν επιτακτική την ανάγκη για όσο το δυνατόν περισσότερα μεταδεδομένα τόσο για 

το είδος των ηχογραφήσεων και τις συνθήκες της ηχογράφησης, όσο και για τα 

χαρακτηριστικά των πληροφορητών. Την ίδια στιγμή, μία τέτοια βάση δεδομένων, η 

οποία συνήθως περιλαμβάνει εκατοντάδες ώρες ηχογραφήσεων, δεν είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνει πολλά επεξεργασμένα δεδομένα.   

Στον αντίποδα, υπάρχουν οι στοχευμένες βάσεις δεδομένων, οι οποίες στην ουσία 

περιλαμβάνουν το υλικό που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο ενός ερευνητικού 

προγράμματος. Τέτοιου είδους υλικό χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια ως προς το είδος 

των ηχογραφήσεων, τις συνθήκες της ηχογράφησης και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 

των πληροφορητών. Γι’ αυτόν το λόγο, τα μεταδεδομένα είναι πολύ λιγότερα, επειδή οι 

πληροφορίες για τις περισσότερες κατηγορίες και υποκατηγορίες που παρουσιάσαμε 

παραπάνω, θεωρούνται αυτονόητες, στο πλαίσιο που διεξάγεται κάθε ερευνητικό 

πρόγραμμα. Αντίθετα, στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων, έχουν γίνει 

περαιτέρω αναλύσεις του προφορικού υλικού, οι οποίες, τις περισσότερες φορές, 

κωδικοποιούνται ως αναλυτικές επισημειώσεις, δηλαδή αναλυτικά επεξεργασμένα 

δεδομένα. 
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3. Ελληνική πραγματικότητα, διαλεκτικές πολυτροπικές 
βάσεις δεδομένων: η διαλεκτική βάση Gree.D. 
  

Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί κάποιες -ελάχιστες- πολυτροπικές 

διαλεκτικές βάσεις δεδομένων αιχμής. Μία γενική βάση δεδομένων, είναι η Gree.D. 

(Greek Dialects), η οποία είναι και η πρώτη ελληνική πολυτροπική διαλεκτική βάση 

(Karasimos et. al. 2008˙ Ράλλη et. al. 2010˙ Καρασίμος 2011). Δημιουργήθηκε το 2008, 

απαρτίζεται από ~15 μικρότερες βάσεις δεδομένων και εμπλουτίζεται συνεχώς με 

δεδομένα -κυρίως προφορικά- τα οποία συγκεντρώνονται στο πλαίσιο των ερευνητικών 

προγραμμάτων πάνω σε ελληνικές διαλέκτους που εκπονούνται στο Εργαστήριο 

Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Ουσιαστικά υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι του προφορικού υλικού: πρώτον, 

ηχογραφήσεις από αυθόρμητο προφορικό λόγο από συναντήσεις και, δεύτερον, 

στοχευμένες συνεντεύξεις για την εξαγωγή συγκεκριμένων γλωσσολογικών 

πληροφοριών από προφορικό υλικό. Στην Gree.D., οι διάλεκτοι είναι καταχωρημένες 

γεωγραφικά (καθότι αυτή η πληροφορία θα βοηθήσει το διαλεκτικό χάρτη μελλοντικά) 

και οι πληροφορίες σχετικά με τα μεταδεδομένα είναι δομημένες σε επτά βασικές 

κατηγορίες: ιδιότητες αρχείων, διάλεκτος, ερευνητικό πρόγραμμα, τεχνικές 

πληροφορίες, επικοινωνιακή περίσταση, πληροφορητές, γλωσσολογικά δεδομένα. Αυτές 

οι βασικές κατηγορίες, που χρησιμοποιήθηκαν και για το χαρακτηρισμό όλου του 

προφορικού υλικού, έχουν πολλές υποκατηγορίες που παρέχουν πολλές επιλογές για τη 

δημιουργία μιας προχωρημένης μηχανής αναζήτησης. Αν και η δημιουργία της βάσης 

βρίσκεται στο στάδιο επανασχεδιασμού, η Gree.D. περιέχει πάνω από 460 ώρες 

προφορικού υλικού, συνοδευμένο από μεταδεδομένα και 40 ώρες του υλικού έχουν ήδη 

απομαγνητοφωνηθεί συνοδευόμενo από πρωτόκολλο χαρτογράφησης αρχείων. 

 

4. Στοχευμένες διαλεκτικές πολυτροπικές βάσεις δεδομένων: η 
βάση δεδομένων AMiGre 

 

Μία στοχευμένη διαλεκτική πολυτροπική βάση δεδομένων είναι αυτή που 

δημιουργήθηκε με το υλικό που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού 

προγράμματος ΘΑΛΗΣ: «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής 

Ελληνικής» (Επ. Υπεύθυνη: Αγγελική Ράλλη) (Galiotou et al. 2014˙ Καρασίμος et al. 

υπό δημ.) 

Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι να μελετήσει συστηματικά τα 

Ποντιακά, τα Καππαδοκικά και τα Αϊβαλιώτικα, τρεις γλωσσικές ποικιλίες που 

απειλούνται με εξαφάνιση. Μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η μελέτη των συγκεκριμένων 

διαλέκτων με σκοπό να αποκαλυφθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους σε συγχρονικό 

επίπεδο, να επισημανθεί η εξέλιξή τους, να χαρτογραφηθεί η διαφοροποίησή τους, αλλά 

και να εντοπισθούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τις υπόλοιπες 

νεοελληνικές διαλέκτους. 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος συμπεριλαμβάνεται η κωδικοποίηση 

των γραπτών πηγών των τριών γλωσσικών ποικιλιών, καθώς και των προφορικών 

ομιλιών των φυσικών ομιλητών των τριών ποικιλιών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία 

μίας πολυτροπικής βάσης δεδομένων γραπτών και προφορικών πηγών, ενός 



64 
Οργάνωση και κωδικοποίηση προφορικών πηγών σε πολυτροπική βάση δεδομένων αιχμής: 

η περίπτωση του AMiGre corpus 

 

 

τριδιαλεκτικού λεξικού, καθώς και φωνητικές, φωνολογικές και μορφολογικές αναλύσεις 

των τριών γλωσσικών ποικιλιών. 

Το συγκεκριμένο διαλεκτικό σώμα κειμένων έχει μια μεγάλη ποικιλία 

χαρακτηριστικών που συνδυαστικά δημιουργούν ένα εξειδικευμένο εργαλείο για τη 

γλωσσολογική και διαλεκτολογική μελέτη. Αυτά τα χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, 

είναι: γλωσσολογικό περιεχόμενο (διάλεκτοι από τρεις περιοχές που συσχετίζονται), 

πολυεπίπεδη επισημείωση (μεταγραφή και απεικόνιση προφορικού και γραπτού υλικού 

με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές, π.χ., SAMPA) (Wells 1997), πολυεπίπεδα 

μεταδεδομένα, αναβαθμισμένη μηχανή αναζήτησης (βασισμένη σε γλωσσολογική 

πληροφορία και μεταδεδομένα), ψηφιακές συλλογές χειρογράφων και ηχητικών αρχείων. 

Ως προς τις προφορικές πηγές, στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η βάση 

δεδομένων να περιλαμβάνει, ψηφιοποιημένες ηχογραφήσεις φυσικών ομιλητών, 

ορθογραφική μεταγραφή του 1/3 των ηχογραφημένων συνομιλιών και μετάφρασή τους, 

μορφολογική επισημείωση της παραγωγής, της σύνθεσης και της κλίσης, καθώς και 

φωνητική/φωνολογική επισημείωση επιτονικών φράσεων, λέξεων, συλλαβών και 

φθόγγων. 

Οι ηχογραφήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος AMiGre 

είναι περίπου 180 ώρες (δηλαδή 60 ώρες ανά διάλεκτο). Η συλλογή των ηχογραφήσεων 

έγινε με συσκευές ψηφιακής ηχογράφησης υψηλής ευκρίνειας, σε όσον το δυνατόν πιο 

ήσυχες συνθήκες, συνήθως στα σπίτια των πληροφορητών και πάντα με την 

προηγούμενη συναίνεσή τους. 

Καθοριστικός παράγοντας των ηχογραφήσεων ήταν οι ερευνητές πεδίου. 

Προϋπόθεση για να γίνει κάποιος ερευνητής πεδίου στο συγκεκριμένο ερευνητικό 

πρόγραμμα ήταν να είναι φυσικός ομιλητής της ποικιλίας προς μελέτη, καθώς και το να 

είναι κεντρικό μέλος της γλωσσικής κοινότητας στην οποία ανήκουν οι πληροφορητές, 

δηλαδή ο ερευνητής πεδίου και οι πληροφορητές να μοιράζονται πραγματικούς 

κοινωνικούς δεσμούς. Οι ερευνητές πεδίου, μετά την επιλογή τους, εκπαιδεύτηκαν, ώστε 

να είναι ικανοί να εφαρμόζουν εθνογραφικές μεθόδους συλλογής προφορικών 

δεδομένων, αλλά και να καταφέρουν να ηχογραφήσουν φυσικές και αβίαστες 

καθημερινές συνομιλίες, οι οποίες θεωρούνται ως το καταλληλότερο μέσο για την 

έκφραση του γλωσσικού συστήματος του φυσικού ομιλητή και την αποφυγή εναλλαγής 

κώδικα με στόχο επίσημη επικοινωνιακή περίσταση ή επίσημο ύφος. 

Η επιλογή των ομιλητών έγινε με μεγάλη προσοχή, όσο αυτό ήταν εφικτό˙ στόχος 

ήταν οι ομιλητές να έχουν καθαρή άρθρωση, να έχουν φυσική ροή ομιλίας, να κάνουν 

συστηματική χρήση της διαλέκτου στην καθημερινότητά τους. Επίσης, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, ήταν απαραίτητη η ύπαρξη του ενδιάμεσου στις 

ηχογραφήσεις, ώστε οι ομιλητές να αισθάνονται πιο οικεία κατά τη διάρκεια της 

ηχογράφησης και να ελαχιστοποιηθούν τα σημεία διαλόγου όπου θα γινόταν αλλαγή 

γλωσσικού συστήματος επικοινωνίας (εγκατάλειψη της διαλέκτου και χρήση της Κοινής 

Νέας Ελληνικής). Βασική προϋπόθεση για τον ενδιάμεσο ήταν η καλή σχέση και 

γνωριμία με τους ομιλητές, καθώς και η άριστη γνώση και χρήση της διαλέκτου. 

Τα πρωτογενή δεδομένα συνοδεύονται από την ορθογραφική μεταγραφή ενός μέρους 

τους, καθώς και από τη μετάφρασή τους, όσον αφορά τα Ποντιακά και τα Καππαδοκικά. 

Τόσο η μεταγραφή όσο και η μετάφραση των συνομιλιών έγινε από τους ερευνητές 

πεδίου (για τα Καππαδοκικά και τα Ποντιακά) ή από φυσικούς ομιλητές της λεσβιακής 

διαλέκτου (για τα Αϊβαλιώτικα), η οποία είναι πολύ κοντινή με τα Αϊβαλιώτικα. Η 

μεταγραφή ελέγχθηκε σε δεύτερο στάδιο από εκπαιδευμένους ερευνητές για να 
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πιστοποιηθεί η ακρίβειά της. Η ορθογραφική μεταγραφή οριοθετείται από τις 

συνεισφορές του κάθε ομιλητή και προσδιορίζεται από τα όρια των επιτονικών φράσεων 

που απαρτίζουν κάθε συνεισφορά. Για την επεξεργασία των προφορικών κειμένων έγινε 

μια αρχική προετοιμασία σύμφωνα με μια ανανεωμένη προσέγγιση παλαιότερης 

τακτικής επισημείωσης (Ράλλη et al. 2010˙ Μανωλέσσου et al. 2012˙ Κολιοπούλου et al. 

2015). Η ορθογραφική μεταγραφή γίνεται με τη βοήθεια του λογισμικού Praat, το οποίο 

επιτρέπει την παράλληλη εμφάνιση ηχητικού αρχείου και λωρίδων κειμένου για 

μεταγραφή και επισημείωση. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την παράλληλη 

συνεμφάνιση ηχητικού αρχείου και αρχείου κειμένου.   

Ως προς την επισημείωση των προφορικών πηγών, στις ηχογραφήσεις που 

μεταγράφηκαν και μεταφράστηκαν προσδιορίστηκαν: οι συνεισφορές κάθε ομιλητή, οι 

επιτονικές φράσεις, οι λέξεις, οι συλλαβές και, τέλος, οι φθόγγοι. 

 

 
Εικόνα 2: Απεικόνιση ενός «παραθύρου» του λογισμικού Praat, στο οποίο φαίνεται η παράλληλη 

παρουσία ηχητικού αρχείου και λωρίδων φωνητικής/φωνολογικής επισημείωσης 

 

Ως προς τα μεταδεδομένα, μολονότι η ερευνητική ομάδα έχει την εμπειρία της βάσης 

Gree.D., οι κατηγορίες και υποκατηγορίες μεταδεδομένων που χρησιμοποιεί η βάση 

AMiGre είναι αρκετά λιγότερες, κι αυτό γιατί οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας 

προσδιόριζαν και γενίκευαν κάποια από τα χαρακτηριστικά των πληροφορητών. Έτσι, η 

βάση AMiGre παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τις διαλέκτους, το ερευνητικό 

πρόγραμμα, τους πληροφορητές, την επικοινωνιακή περίσταση και τη σχέση μεταξύ των 

πληροφορητών. Αναλυτικότερα, ως προς τη διάλεκτο, οι πληροφορίες που παρέχονται 

έχουν να κάνουν με το όνομα της διαλέκτου, τον τόπο προέλευσης του πληροφορητή, 

τον τόπο ηχογράφησης και την πληθυσμιακή οργάνωση του τόπου ηχογράφησης (π.χ., 

μεικτή ή ομοιογενής).  

Οι πληροφορητές προσδιορίζονται ως προς το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό 

επίπεδο, την ομάδα καταγωγής, το καθεστώς ομάδας καταγωγής στον τόπο 
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ηχογράφησης, το είδος γειτονιάς και καθημερινές σχέσεις ανάμεσα στους πληροφορητές 

και στους συγγενείς τους, τους γείτονες και τους συναδέλφους τους.  

Ως προς την επικοινωνιακή περίσταση, η βάση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά 

με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην ηχογράφηση, την κοινωνική τους σχέση, καθώς 

και το είδος της ηχογράφησης (όπως φιλική συνομιλία μεταξύ γνωστών, τυπική 

συνομιλία μεταξύ αγνώστων, συνέντευξη, προφορικό ερωτηματολόγιο, κ.λπ.). 

 

5. Επίπεδα προς βελτίωση 
 

Οι πολυτροπικές βάσεις δεδομένων, μολονότι παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέροντα 

στοιχεία και συστατικά, όπως αυτό της παράλληλης εμφάνισης πρωτογενών και 

επεξεργασμένων δεδομένων ή αυτό της κωδικοποίησης ενός μεγάλου αριθμού 

μεταδεδομένων, επιτρέποντας τη χρήση των γλωσσικών δεδομένων σε πολλές 

γλωσσολογικές έρευνες με διαφορετικά σημεία εστίασης και ενδιαφέροντος, την ίδια 

στιγμή υστερούν στη χρήση λογισμικών εργαλείων είτε για αυτοματική επισημείωση είτε 

για αυτοματική επεξεργασία του μεγάλου όγκου δεδομένων που περιέχουν. Υπάρχουν 

αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες το πακέτο των λογισμικών εργαλείων, που 

δημιουργήθηκε ή διαμορφώθηκε στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος, είναι 

ελεύθερο στο διαδίκτυο πια (όπως για παράδειγμα το EXMARaLDA (Schmidt & Wörner 

2014), το LaBB-CAT (Fromont & Hay 2012), το EMU (John & Bombien 2014) και το 

ELAN). Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά συνήθως αντανακλούν τις προδιαγραφές, τους 

στόχους και τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των οποίων 

δημιουργήθηκαν. Σπάνια ένα καινούριο ερευνητικό πρόγραμμα έχει ακριβώς τις ίδιες 

ανάγκες, στόχους και προδιαγραφές με κάποιο άλλο, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν 

μονόδρομος η εκ νέου απόπειρα δημιουργίας ενός ακόμη πακέτου λογισμικών 

εργαλείων, το οποίο θα κάνει παραπλήσια πράγματα με όλες τις αντίστοιχες πλατφόρμες 

που δημιουργήθηκαν.   

 Όταν η παραπάνω σπατάλη πόρων σταματήσει και δημιουργηθούν δυναμικές 

πλατφόρμες που να επιτρέπουν την προσαρμογή τους στις διαφορετικές ανάγκες των 

νέων ερευνών, τότε θα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες ώστε οι βάσεις δεδομένων -και 

μάλιστα οι πολυτροπικές- να είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος οργάνωσης και 

διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι 

απαραίτητη η χρήση καθιερωμένων προτύπων σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού μιας 

τέτοιας βάσης. Ακόμα, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός βάσης σε δυναμικό περιβάλλον 

προβολής και κυρίως σε δομή MySQL/PHP, ενώ η συνοδεία από τα απαραίτητα 

μεταδεδομένα σε διεθνή πρότυπα τύπου Dublin Core, CIDOC, TEI και με κωδικοποίηση 

xml είναι απαραίτητη. 
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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος 

δημιουργίας και διαχείρισης σώματος τεκμηρίων από γραπτές και προφορικές πηγές. Η 

δομή του συστήματος επιτρέπει και το περιεχόμενο του σώματος αξιοποιεί μια ιδιαίτερα 

μεγάλη ποικιλία μεταγραφών και επισημειώσεων. Περαιτέρω, οι δομές δεδομένων του 

συστήματος είναι τέτοιες που επιτρέπουν τη δυναμική εξέλιξή του σε δεδομένα (database 

schema evolution) και σε λειτουργικότητα (πολλά υποσυστήματα επεξεργασίας 

δημιουργούνται δυναμικά από το ίδιο προσαρμόσιμο υποσύστημα). Επιπροσθέτως, το 

σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει ένα ιδιαίτερα έξυπνο υποσύστημα δημιουργίας 

ερωτημάτων ανάκτησης (query builder) που μπορεί να συνδυάζει συνθήκες από 

διαφορετικά επίπεδα επισημειώσεων (φωνολογικά, μορφολογικά, συντακτικά, 

μεταδεδομένων, κ.λπ.). Η εφαρμογή του συστήματος έχει γίνει σε τεκμήρια (γραπτά και 

προφορικά) τριών διαλέκτων της Μικράς Ασίας (Ποντιακά, Καππαδοκικά, Αϊβαλιώτικα). 

Εκτιμούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή και διαχείριση σωμάτων 

τεκμηρίων άλλων γλωσσών ή διαλέκτων. 

 

Λέξεις-κλειδιά: σώμα τεκμηρίων, γλωσσικά εργαλεία, υπολογιστική γλωσσολογία, 

ελληνικές διάλεκτοι 

 

1. Εισαγωγή 
 

1.1 Σκοπός 
 

Ο τίτλος του έργου στο οποίο συμμετείχαμε και κατέληξε σε παραδοτέα, μεταξύ των 

οποίων και το παρόν άρθρο, ήταν «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της 

Μικρασιατικής Ελληνικής» (“Pontus, Cappadocia, Aivali: in search of Asia Minor 

Greek”). Από τον τίτλο και μόνο προκύπτει ο σκοπός καταγραφής στοιχείων που 

χαρακτηρίζουν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Σημαντικός τρόπος έκφρασης του κάθε 

λαού/έθνους είναι η γλώσσα του, όπως αυτή πραγματώνεται και χρησιμοποιείται σε κάθε 

μορφή γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. Έτσι, σε αυτό το έργο επιχειρήθηκε μια 

συστηματική οργάνωση τεκμηρίων, γραπτών και προφορικών πηγών, της ελληνικής 

γλώσσας και ορισμένων εκ των διαλέκτων αυτής στη Μικρά Ασία, προκειμένου να 

συμβάλουμε στη διατήρηση αυτών και στην καλύτερη αξιοποίησή τους από επόμενες 

γενιές. Το σημαντικότερο, ίσως, γεγονός, που ενισχύει την αναγκαιότητα για το σκοπό 

                                                           
1 Υπεύθυνος συγγραφέας (corresponding author), nnk@teiath.gr. 
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αυτού του έργου, αποτέλεσε η συνθήκη της Λωζάνης (1923). Η τότε ανταλλαγή 

πληθυσμών και η χαλάρωση της μνήμης, που αναγκαστικά επέρχεται σε κάθε επόμενη 

γενιά, οδηγεί σε σταδιακή απομάκρυνση από τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τη 

γλώσσα των απογόνων των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να 

διατηρήσουμε τις πηγές αλλά και να τις οργανώσουμε σε προσβάσιμα συστήματα, 

προκειμένου να επιτρέπουμε την ευκολότερη επίσκεψη αυτών, καθώς και τη διατήρηση 

των καταγεγραμμένων φαινόμενων και παρατηρήσεων που έχουν κατά καιρούς κάνει οι 

μελετητές της γλώσσας και των διαλέκτων της Μικράς Ασίας. 

Τα κυριότερα συστήματα που αναπτύχθηκαν σε αυτό το έργο είναι δύο. Ένα 

τριδιαλεκτικό λεξικό και μία πολυτροπική βάση αρχειοθέτησης γραπτών και προφορικών 

πηγών, καθώς και φαινόμενων και παρατηρήσεων που έχουν κατά καιρούς κάνει οι 

μελετητές των πηγών. Στο άρθρο αυτό θα εστιάσουμε στο δεύτερο σύστημα 

(πολυτροπική βάση). Πρόκειται για ένα σώμα τεκμηρίων (corpora) και ένα σύνολο 

λογισμικών εργαλείων για την οργάνωση και διαχείριση του σώματος. Πρώιμες σκέψεις 

για την πολυτροπική βάση έχουν τεκμηριωθεί σε άλλες πρόσφατες εργασίες μας 

(Galiotou et al. 2014˙ Karanikolas et al. 2014˙ Καρασίμος et al. υπό δημ.). Πρώιμες 

σκέψεις για το εργαλείο (module) αναζήτησης δεδομένων έχουν τεκμηριωθεί πολύ 

πρόσφατα (Karanikolas et al. 2015). 

 

1.2 Άλλες προσπάθειες 
 

Υπάρχει σημαντικός αριθμός προσπαθειών για τη δημιουργία σωμάτων κειμένων και/ή 

εργαλείων για τη διαχείρισή τους. Το LAMSAS project (Linguistic Atlas of Middle and 

South Atlantic States) αφορά την αρχειοθέτηση και επεξεργασία δεδομένων από 

παράκτιες προς τον Ατλαντικό περιοχές των ΗΠΑ (Nerbonne & Kleiweg 2003). Σε μια 

άλλη εργασία (Ubul et al. 2015), περιγράφεται η προσπάθεια δημιουργίας μιας 

πολυμεσικής βάσης με σκοπό τη μελέτη (την αντιστοίχιση-voice language map) των υπό 

εξαφάνιση διαλέκτων των διαμερισμάτων (regions) της Ιαπωνίας. Σχετικά με την 

Ευρώπη, μπορούμε να αναφέρουμε το DynaSAND (Dynamic Syntactic Atlas of Dutch 

Dialects), ένα εργαλείο σε απευθείας σύνδεση (on-line) για την επεξεργασία των 

ολλανδικών συντακτικών ποικιλιών (Barbiers et al. 2006). Το τελευταίο διαθέτει μια 

διαδικτυακή υπηρεσία (web service) για την αξιοποίηση του σώματος από άλλες 

εφαρμογές (Kunst & Wesseling 2010). Το SCOTS (Scottish Corpus of Text and Speech) 

είναι ίσως το εγγύτερο, από άποψη στόχων, σε σχέση με τη δική μας προσπάθεια, καθώς 

στοχεύει σε ένα μεγάλης έκτασης ηλεκτρονικό σώμα γραπτών και προφορικών 

τεκμηρίων των γλωσσών της Σκοτίας (Anderson et al. 2007). Για τις καταλανικές 

διαλέκτους μπορούμε να αναφέρουμε το ηλεκτρονικό σώμα COD (Corpus Oral 

Dialectal) (Clua & Lloret 2006). 

 

2. Πηγές και αναπαράσταση τεκμηρίων στο σύστημα 
 

Οι πηγές τις οποίες οργανώνει και αρχειοθετεί το σύστημα γραπτών και προφορικών 

πηγών, φαινόμενων και παρατηρήσεων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά, ανθολόγια, ποιήματα, παραμύθια, 

χειρόγραφα και γενικότερα γραπτά τεκμήρια με κείμενα των τριών διαλέκτων της 

Μικράς Ασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα τεκμήρια αυτά είναι συνταγμένα από 
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επιστημονικά καταρτισμένους μελετητές αλλά και μη επιστημονικά καταρτισμένους 

μελετητές που καταγράφουν (υποδεικνύουν) τα παρατηρούμενα φαινόμενα της 

γλώσσας/διαλέκτου με τη χρήση συμβόλων (συνήθως χαρακτήρων) που μπορεί να μην 

εντάσσονται στο αλφάβητο της μελετώμενης γλώσσας. Μάλιστα, μπορεί διαφορετικοί 

μελετητές να συμβολίζουν το ίδιο φαινόμενο με διαφορετικά σύμβολα. 

Το σύστημα, για αυτή (την πρώτη) κατηγορία πηγών, διατηρεί την αρχική 

επισημείωση του αρχικού μελετητή αλλά και μία μεταγραφή που χρησιμοποιεί 

ομογενοποιημένα σύμβολα που είναι τα ίδια σε όλες τις μεταγραφές και είναι ανεξάρτητα 

του αρχικού μελετητή. Πέρα από αυτές τις πληροφορίες (αρχική μορφή τεκμηρίου, ως 

έγινε από τον αρχικό μελετητή, και μεταγραφή με ομογενοποιημένα σύμβολα), το 

σύστημα διατηρεί μορφολογικές και φωνολογικές επισημειώσεις με σημείο αναφοράς τη 

λέξη. Έχει, επίσης, προβλεφθεί ώστε το σύστημα να μπορεί να διατηρεί συντακτικές και 

σημασιολογικές επισημειώσεις σε επίπεδο ακολουθίας από διαδοχικές λέξεις (φράσεις, 

προτάσεις, κ.λπ.). 

Η δεύτερη κατηγορία πηγών περιλαμβάνει ηχογραφήσεις προφορικού λόγου. 

Πρόκειται για διαλόγους ή συνεντεύξεις από εναπομείναντες, σήμερα, ομιλητές κάποιας 

εκ των μελετώμενων διαλέκτων. Στις ηχογραφήσεις αυτές συνήθως επιβλέπει ένας 

σύγχρονος μελετητής ή μπορεί ακόμα και να συμμετέχει σε αυτές. Η κάθε ηχογράφηση 

συνοδεύεται από επισημειώσεις του ήχου με σύγχρονα εργαλεία που υπήρχαν πριν από 

το έργο AMiGre. Οι επισημειώσεις αυτές γίνονται σε διάφορα επίπεδα μικρότερης ή 

μεγαλύτερης διάρκειας (ενδεικτικά αναφέρουμε: επιτονικές προτάσεις, επιτονικές λέξεις, 

μορφολογικές λέξεις και φωνήματα) και μπορεί να ακολουθούν πρότυπα (IPA: 

International Phonetic Association 2005˙ IPA Chart With Sounds˙ SAMPA: Wells 1995, 

1997) ή να είναι περισσότερο ελεύθερες (χωρίς συγκεκριμένο πρότυπο ή με ιδιωτικό 

πρότυπο). Επίσης, στη δεύτερη κατηγορία πηγών, μπορεί να υπάρχουν επισημειώσεις 

που αφορούν στιγμιαία φαινόμενα (π.χ., τονισμός). 

Το σύστημα, για τη δεύτερη κατηγορία πηγών (προφορικές πηγές), διατηρεί ψηφιακή 

έκδοση του ηχητικού τεκμηρίου και όλες τις μεταγραφές που υπάρχουν για όλα τα 

επίπεδα επιμερισμού (ευρύτερης ή στενότερης) χρονικής διάρκειας (όπως, για 

παράδειγμα, επιτονικές προτάσεις, επιτονικές λέξεις, μορφολογικές λέξεις και 

φωνήματα) και για όλες τις στιγμιαίες επισημειώσεις του τεκμηρίου. Στην περίπτωση 

των προφορικών πηγών, το σύνολο των επισημειώσεων που διατηρεί το σύστημα για το 

ίδιο τεκμήριο είναι από τη γέννηση του (που ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορεί να 

γινόταν από το εργαλείο Praat ή το ELAN) ένα ενιαίο αντικείμενο (ψηφιακό αρχείο). 

 

3. Αναπαράσταση τεκμηρίων πριν τη δημιουργία του 
συστήματος 
 

Στις προηγούμενες παραγράφους αναφερθήκαμε στις πηγές και στην αναπαράσταση των 

τεκμηρίων των πηγών στο σύστημα γραπτών και προφορικών πηγών που παρουσιάζουμε 

εδώ. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στην ψηφιακή αναπαράσταση των τεκμηρίων όταν 

δεν υπήρχε (πριν δημιουργηθεί) το σύστημα γραπτών και προφορικών πηγών. Τότε 

υπήρξε μια σημαντική κατάσταση που πρέπει να αναδειχθεί. Στην προ συστήματος 

γραπτών και προφορικών πηγών εποχή, για κάθε τεκμήριο οι πληροφορίες αυτού 

(ψηφιοποιημένη μορφή του πρωτότυπου τεκμηρίου, μεταγραφή, φωνολογικές και 

μορφολογικές επισημειώσεις σε επίπεδο λέξης) δεν βρίσκονταν σε ένα ενιαίο ψηφιακό 
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αρχείο (εγγραφή), ούτε και ήταν επεξεργάσιμες από ένα και μόνο λογισμικό. Για 

παράδειγμα, ένα τεκμήριο γραπτής πηγής μπορεί να είχε ένα αρχείο tiff ή jpeg για το 

ψηφιοποιημένο πρωτότυπο, ένα αρχείο επεξεργαστή κειμένου ή απλού κειμένου (απλό 

text) για τη μεταγραφή και ένα ή περισσότερα αρχεία λογιστικών φύλλων (spreadsheets) 

για τις μορφολογικές και φωνολογικές επισημειώσεις των λέξεων του τεκμηρίου. Έτσι, 

καθώς αυτά τα αρχεία απαιτούν διαφορετικά λογισμικά επεξεργασίας, δεν μπορούσαν να 

εκληφθούν ως ένα ψηφιακό αρχείο (μία εγγραφή). 

Σε ανάλογη κατάσταση ήταν και οι πληροφορίες των τεκμηρίων προφορικών πηγών, 

καθώς δεν μπορούσαν να βρίσκονται σε ένα ενιαίο (ή δυνάμενο να εκληφθεί ως ενιαίο) 

ψηφιακό αρχείο (εγγραφή) και δεν ήταν επεξεργάσιμες (στο σύνολο των πληροφοριών 

του τεκμηρίου προφορικής πηγής) από ένα λογισμικό. Ένα τεκμήριο προφορικής πηγής 

μπορεί να το αποτελούσαν ένα αρχείο ψηφιακού ήχου, ένα αρχείο επισημειώσεων (έστω 

ένα αρχείο που παράγεται από το λογισμικό Praat, βλέπε παρακάτω) και ένα λογιστικό 

φύλλο με μεταπληροφορίες κυρίως για τους ομιλητές (ηλικία, φύλο, επάγγελμα, 

καταγωγή, γραμματικές γνώσεις, κ.λπ.).  

Η κατακερματισμένη μορφή των τεκμηρίων σε περισσότερα από ένα ψηφιακά αρχεία 

ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία του συστήματος γραπτών και 

προφορικών πηγών. 

 

4. Διαθέσιμα εργαλεία-Δυνατότητες και περιορισμοί 
 

4.1 Praat 
 

Το Praat (Boersma 2012˙ Boersma & Weenink 2013) είναι ένα δωρεάν διαθέσιμο 

λογισμικό ανάλυσης και επεξεργασίας ακουστικών σημάτων και ήχων το οποίο 

βασίζεται σε ψηφιακές ηχητικές καταγραφές. Τέτοιες (μονοφωνικές ή στερεοφωνικές 

ηχογραφήσεις) μπορούν είτε να δημιουργηθούν μέσα από το Praat ή να ανοιχθούν από 

ένα αρχείο που έχει δημιουργηθεί με άλλο τρόπο (πρόγραμμα). Μεταξύ των δυνατοτήτων 

που παρέχει, επιτρέπει να φιλτραριστεί το σήμα (να εξαιρεθεί κάποιο εύρος συχνοτήτων) 

και να ενισχυθούν κάποιες άλλες συχνότητες. Σπουδαιότερη, κατά την άποψη μας, είναι 

η δυνατότητα να τεμαχισθεί μια κυματομορφή ομιλίας σε διάφορα τμήματά (διαστήματά) 

της και να επισυναφθούν επισημειώσεις (ετικέτες, χαρακτηρισμοί, προσδιορισμοί 

ιδιοτήτων και φαινόμενων) για κάθε τμήμα στο οποίο έχει τεμαχισθεί η κυματομορφή. Ο 

τεμαχισμός και η επισημείωση μπορούν να γίνουν σε περισσότερα του ενός επίπεδα με 

διαφορετικού μήκους τμήματα κυματομορφής. Ενδεικτικά, μια ομιλία (μια 

κυματομορφή) μπορεί να χωρισθεί σε επιτονικές προτάσεις, επιτονικές φράσεις, 

μορφολογικές λέξεις, φωνήματα, κ.λπ. Η επισημείωση με το Praat μπορεί να αφορά και 

σημεία. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να επισημειωθεί ο τονισμός των λέξεων και ο 

επιτονισμός των φράσεων. Όλες οι επισημειώσεις του Praat φυλάγονται σε αρχείο text 

(με κατάληξη .TextGrid). 

 

4.2 ELAN 
 

Το ELAN (EUDICO Linguistic Annotator: ELAN˙ Sloetjes & Wittenburg 2008) είναι 

λογισμικό που επιτρέπει την εισαγωγή επισημειώσεων και σχολιασμών σε αρχεία 

ψηφιακού ήχου και βίντεο. Οι επισημειώσεις μπορούν να γίνονται σε πολλά επίπεδα. Για 
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παράδειγμα, μπορεί να είναι ένας απλός τίτλος που αφορά όλο το αρχείο (ήχου ή βίντεο), 

μια ελεύθερη μετάφραση των διαλόγων, ένας διαχωρισμός σε λέξεις ή ακόμα και σε 

φωνήματα. Μπορούν, επίσης, να προστεθούν και άλλες επισημειώσεις, όπως θεματικός 

προσδιορισμός των διαφορετικών ενοτήτων του ψηφιακού αρχείου. Θα μπορούσε κανείς 

να εξάγει το συμπέρασμα ότι το ELAN είναι περίπου το ίδιο με το Praat και επιπλέον 

υποστηρίζει και ψηφιακό βίντεο. Υπάρχουν όμως βασικές διαφορές, καθώς τα επίπεδα 

στο Praat δεν είναι συσχετισμένα μεταξύ τους, ενώ στο ELAN είναι συσχετισμένα 

ιεραρχικά. Έτσι, στο ELAN ελέγχεται αν μια ακολουθία από διαδοχικά τμήματα ενός 

επιπέδου (tier) έχει ακριβώς τα ίδια όρια (συμπίπτει) με ένα τμήμα του πατρικού επιπέδου 

(parent tier). Επιπλέον, στο ELAN οι τιμές σχολιασμού (επισημειώσεων) μπορούν 

(προαιρετικά) να είναι προκαθορισμένες και να ελέγχονται (ελεγχόμενο λεξιλόγιο). Τα 

ελεγχόμενα λεξιλόγια δίνουν στο ELAN καλύτερες δυνατότητες για μορφολογικές, 

συντακτικές και άλλες επισημειώσεις. Για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε ένα 

ελεγχόμενο λεξιλόγιο που περιέχει τα μέρη του λόγου της ελληνικής γλώσσας και να μην 

έχει δυνατότητα ο χρήστης να επισημειώσει (στο επίπεδο της μορφολογικής 

επισημείωσης) κάτι άλλο που δεν είναι μέρος του λόγου. Οι επισημειώσεις του ELAN 

φυλάγονται σε text αρχείο (με κατάληξη .eaf και δομή XML). 

 

4.3 LaBB-CAT (ONZE Miner) 
 

Το LaBB-CAT (Fromont & Hay 2008˙ LaBB-CAT) είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης 

που βασίζεται σε γλωσσολογικά εργαλεία και αποθηκεύει ηχογραφήσεις ή 

βιντεοσκοπήσεις, μεταγραφές κειμένου και άλλες επισημειώσεις. Οι επισημειώσεις των 

διαφόρων τύπων μπορούν να παραχθούν αυτόματα ή χειροκίνητα ή να προστεθούν από 

άλλα εργαλεία. Οι μεταγραφές και οι επισημειώσεις μπορούν να αναζητηθούν σε 

συγκεκριμένο κείμενο ή με κανονικές (κανονιστικές) εκφράσεις (regular expressions). Τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης ή ολόκληρες μεταγραφές μπορούν να ελεγχθούν ή να 

αποθηκευτούν σε μια ποικιλία μορφών και τα σχετικά τμήματα των καταγραφών 

μπορούν να αναπαραχθούν ή να ανοιχτούν από κάποιο λογισμικό ακουστικής ανάλυσης. 

Το LaBB-CAT είναι ουσιαστικά ένα είδος αποθετηρίου για τα χρονικά ευθυγραμμισμένα 

απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα ήχου/βίντεο (αποθετήριο για ευθυγραμμισμένα 

κείμενα επισημείωσης με τις αντίστοιχες θέσεις στα αρχεία/σήματα βίντεο/ήχου). Οι 

ευθυγραμμισμένες μεταγραφές μπορούν να έχουν παραχθεί με τη χρήση άλλων 

εργαλείων (όπως TranscriberAG, Praat). Μέσα από το LaBB-CAT επιτρέπονται 

πρόσθετες δυνατότητες για την περαιτέρω επεξεργασία και αποθήκευση. Συνοπτικά, το 

LaBB-CAT επιτρέπει στο χρήστη να αρχειοθετήσει ψηφιακές ηχογραφήσεις και 

ψηφιακό βίντεο μαζί με μεταγραφές και άλλες επισημειώσεις. 

 

4.4 Toolbox 
 

Το “the Field Linguist’s Toolbox” (Buseman & Buseman 2007) (στο εξής Toolbox) είναι 

ένα εργαλείο διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων στο γλωσσολογικό τομέα. Είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διατήρηση λεξικολογικών δεδομένων, για τη μορφολογική 

ανάλυση κείμενων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διαχείριση διαφόρων 

ειδών δεδομένων. Αποτελεί την εξέλιξη και προέκταση μιας βελτιωμένης έκδοσης του 

Shoebox. Το Toolbox είναι ένα σύστημα προσανατολισμένο στο κείμενο για τη 
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διαχείριση βάσεων δεδομένων με προστιθέμενη λειτουργικότητα, μιας και σχεδιάστηκε 

για να καλύψει τις ανάγκες ενός γλωσσολόγου (κυρίως τυπολόγου και μορφολόγου). Το 

υποκείμενο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management system-

DBMS) προσφέρει πλήρη ευελιξία στο χρήστη για το σχεδιασμό οποιουδήποτε τύπου 

βάσης δεδομένων. Προκειμένου να διευκολύνει την κατανόηση των δυνατοτήτων του 

και για τη διευκόλυνση των χρηστών του, περιλαμβάνει προκαθορισμένους ορισμούς 

δεδομένων για ένα τυπικό λεξικό και σώμα κειμένων. Το σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων προσφέρει ισχυρή λειτουργικότητα, όπως προσαρμοσμένη διαλογή, 

πολλαπλές όψεις της ίδιας βάσης δεδομένων, προεπισκόπηση (preview) των δεδομένων 

σε μορφή πίνακα, καθώς και φιλτράρισμα, για να δείξει υποσύνολα της βάσης 

δεδομένων. Μπορεί να χειριστεί οποιοδήποτε αριθμό σεναρίων (συνδυαστικού τύπου 

αναζήτηση) στην ίδια βάση δεδομένων. Κάθε σενάριο έχει τη δική του μορφοποίηση σε 

unicode κωδικοποίηση.  

Το Toolbox έχει επίσης σημαντικές γλωσσικές λειτουργίες. Συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει έναν μορφολογικό αναλυτή που μπορεί να χειριστεί σχεδόν όλα τα είδη 

των μορφοφωνολογικών διεργασιών. Ακόμα, έχει πρότυπο δείγμα λεξημάτων που 

επιτρέπει στο γλωσσολόγο να περιγράψει όλα τα πιθανά μοτίβα προσφυμάτων που 

μπορούν να εμφανιστούν. Παρέχει ένα σύστημα διαστοίχισης/διαγραμμάτισης/  

ενδογράμμισης (interlinearization) πληροφοριών για τη(ν) (βηματική) απόδοση λέξεων 

(π.χ., βηματική ερμηνεία αρχαίων λέξεων, βηματική ενσωμάτωση δάνειων λέξεων από 

άλλες γλώσσες). Τέλος, το Toolbox μπορεί να εξάγει το ενδογραμμισμένο κείμενο σε 

μορφή κατάλληλη για χρήση στις δημοσιεύσεις, ενώ παράλληλα εξάγει τα δεδομένα σε 

xml. Συνοπτικά, είναι εργαλείο για λεξικογραφία και μορφοφωνολογική επεξεργασία. 

 

5. Κίνητρα και ευθυγράμμιση δεδομένων (Motivation-Data 
alignment) 

 

Η αρχική σκέψη ήταν ότι προηγμένα λογισμικά, όπως για παράδειγμα το Labb-CAT, τα 

οποία επιτρέπουν στο χρήστη να αρχειοθετήσει ψηφιακές ηχογραφήσεις και βίντεο μαζί 

με μεταγραφές και άλλες επισημειώσεις, θα μπορούσαν να είναι ικανοποιητικά για την 

αποθήκευση και επεξεργασία των τεκμηρίων (γραπτών ή προφορικών) του AMiGre. 

Τελικά, αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσαν να επιτρέψουν όλες τις βασικές προδιαγραφές 

απαιτήσεων που είχαν οριστεί στο έργο: 

 

(i) Επισημειώσεις σε πολλά διαφορετικά γλωσσολογικά επίπεδα.  

(ii) Συνδυασμένη αναζήτηση σε διαφορετικά επίπεδα αναπαράστασης 

(φωνολογικά, μορφολογικά, μεταδεδομένα και, δυνητικά, σε συντακτικά και 

σημασιολογικά). 

(iii) Συνδυασμένη αναζήτηση σε αμφότερα τα τεκμήρια γραπτών και προφορικών 

πηγών. 

 

Αναγκαστικά, λοιπόν, θα έπρεπε να δημιουργήσουμε (να σχεδιάσουμε και να 

υλοποιήσουμε) ένα λογισμικό που θα ήταν κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες του 

AMiGre και θα μπορούσε να δεχτεί σαν είσοδο και να συνθέσει σε μία ενότητα όλες τις 

επιμέρους πληροφορίες αυτού (που προέρχονταν από το ELAN ή το Praat ή ήταν αρχεία 
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ψηφιακού ήχου ή ήταν ψηφιοποιημένα έγγραφα ή πληροφορίες που βρίσκονταν σε 

αρχεία λογιστικών φύλλων ή μεταγραφές σε αρχεία κειμένου, κ.λπ.). 

Με δεδομένο ότι η συλλογή τεκμηρίων του AMiGre βασίζεται σε δύο διαφορετικές 

ομάδες τεκμηρίων (γραπτών και προφορικών), ανέκυψε η πρόκληση ενοποίησης των 

δομών τους σε μια κοινή δομή που θα επέτρεπε την κοινή αντιμετώπισή τους. Τα 

τεκμήρια των γραπτών πηγών περιλαμβάνουν βιβλία, άρθρα, δακτυλογραφημένα και 

χειρόγραφα κείμενα τα οποία απαρτίζονται από σελίδες που περιέχουν (αποτελούνται 

από) μορφολογικές λέξεις. Οι επισημειώσεις γίνονται σε όλα τα τρία προαναφερθέντα 

επίπεδα. Στην Εικόνα 1 βλέπουμε τα τρία επίπεδα γραπτών πηγών: 

 

 
Εικόνα 1: Ιεραρχική δομή γραπτών τεκμηρίων 

 

Τα τεκμήρια των προφορικών πηγών περιέχουν ηχογραφήσεις ενός ομιλητή ή μιας 

μικρής ομάδας συνομιλητών. Για κάθε ομιλητή διατίθεται η επισημείωση του 

λόγου/ομιλίας αυτού, υποδιαιρούμενη στις εναλλαγές (turn takings) που τον αφορούν και 

αυτές υποδιαιρούμενες σε λέξεις. Μεταξύ των δυνατοτήτων για επιτονικές ή 

μορφολογικές λέξεις επιλέχθηκαν οι δεύτερες. Αρχικά, η κάθε εναλλαγή εκτεινόταν σε 

όλο το μήκος ενός ομιλητή χωρίς διακοπές τμήματος της ομιλίας του. Τελικά, επιλέχθηκε 

να θεωρήσουμε ως εναλλαγή (turn taking) το κάθε εκφώνημα του ομιλητή (συνήθως την 

κάθε επιτονική πρόταση). Επιπροσθέτως, οι μορφολογικές λέξεις υποδιαιρούνται σε 

συλλαβές και οι συλλαβές σε φωνήματα (phonemes). Τα τελευταία μπορούν να 

πραγματώνονται ως φωνήεντα (vowels) ή σύμφωνα (consonants). Συνεπώς, τα τεκμήρια 

προφορικών πηγών επισημειώνονται σε περισσότερα από τα τρία (των γραπτών πηγών) 

επίπεδα. Στην Εικόνα 2 βλέπουμε τα επίπεδα των προφορικών πηγών: 

 

 
Εικόνα 2: Ιεραρχική δομή προφορικών τεκμηρίων 
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Για την ενοποίηση των δομών των δύο ομάδων τεκμηρίων προβήκαμε σε αντιστοιχίσεις. 

Έτσι, το αφηρημένο επίπεδο του Document ανταποκρίνεται στον ομιλητή και στο γραπτό 

τεκμήριο. Το αφηρημένο επίπεδο Part ανταποκρίνεται στο εκφώνημα του ομιλητή και 

στη σελίδα γραπτού τεκμήριου. Το αφηρημένο επίπεδο Word ανταποκρίνεται στις 

μορφολογικές λέξεις και στις δύο ομάδες τεκμηρίων. Το ανώτερο αφηρημένο επίπεδο 

Outer συναντάται μόνο στα προφορικά τεκμήρια και αντιπροσωπεύει το διάλογο 

(περισσοτέρων του ενός) ομιλητών. Το κατώτερο αφηρημένο επίπεδο Inner το 

συναντάμε μόνο στα προφορικά τεκμήρια και αντιπροσωπεύει κάθε τι στο οποίο μπορεί 

να επιμερίζεται μία λέξη (συλλαβές, φωνήματα, κ.λπ.). Το αφηρημένο ιεραρχικό 

διάγραμμα που τελικά (κατόπιν των αντιστοιχίσεων) υιοθετήσαμε εμφανίζεται στην 

Εικόνα 3: 

 

 
Εικόνα 3: Αφηρημένη ιεραρχική δομή για την κάλυψη όλων των τεκμηρίων 

 

6. Επισκόπηση εφαρμογών και δεδομένων 
 

6.1 Δεδομένα 
 

Τα δεδομένα που διατηρεί το σύστημα για τα προφορικά τεκμήρια είναι ψηφιακές 

ηχογραφήσεις (συνήθως αρχεία WAV), αρχικές επισημειώσεις (συνήθως αρχεία 

TextGrid) και υπολογιστικά επεξεργάσιμες επισημειώσεις για όλα τα επίπεδα που 

υποστηρίζονται. Οι υπολογιστικά επεξεργάσιμες επισημειώσεις είναι ευρύτερες 

(περισσότερες) από αυτές που υπάρχουν στις αρχικές επισημειώσεις (TextGrid), καθώς 

μπορούν να συμπληρωθούν στο σύστημα μετά την ένταξη (import) της αρχικής 

επισημείωσης (TextGrid). Αναλυτικά, οι υπολογιστικά επεξεργάσιμες επισημειώσεις 

είναι μεταδεδομένα ομιλητή-επίπεδο Document, επισημειώσεις εκφωνημάτων 

(ορθογραφική μεταγραφή, μετάφραση στην Κοινή Νεοελληνική)-επίπεδο Part, 

επισημειώσεις μορφολογικών λέξεων (ορθογραφική μεταγραφή, Greek SAMPA) και 

φωνολογικά φαινόμενα της λέξης-επίπεδο Word και επισημειώσεις για κάθε τι στο οποίο 
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μπορεί να επιμερίζεται μία λέξη (συλλαβές σε Greek SAMPA, θέση και τόνος 

φωνηέντων, σύμφωνα)-επίπεδο Inner. Δυνητικά (καθώς υποστηρίζονται από τις δομές 

αποθήκευσης και τις ενότητες -modules- του ανεπτυγμένου λογισμικού), μπορούν να 

υπάρχουν και μορφολογικές επισημειώσεις σε επίπεδο λέξης και συντακτικές και 

σημασιολογικές επισημειώσεις σε επίπεδο ακολουθίας λέξεων (φράσης, πρότασης, 

κ.λπ.). 

Τα δεδομένα που διατηρεί το σύστημα για τα γραπτά τεκμήρια είναι ψηφιοποιημένες 

σελίδες από τα πρωτότυπα (συνήθως αρχεία jpg), μεταγραφές (transcriptions) που 

ομογενοποιούν τα σύμβολα από τα πρωτότυπα τεκμήρια (αρχεία κειμένου) και 

υπολογιστικά επεξεργάσιμες επισημειώσεις για όλα τα επίπεδα που υποστηρίζονται. 

Στην περίπτωση των γραπτών κειμένων υπάρχει μεγάλος όγκος μορφολογικών 

επισημειώσεων. Οι υπολογιστικά επεξεργάσιμες επισημειώσεις είναι ευρύτερες 

(περισσότερες) από αυτές που υπάρχουν στις αρχικές επισημειώσεις (συνήθως Excel 

αρχεία), καθώς μπορούν να συμπληρωθούν στο σύστημα μετά την ένταξη (import) της 

αρχικής επισημείωσης (από τα Excel αρχεία). Αναλυτικά, οι υπολογιστικά επεξεργάσιμες 

επισημειώσεις είναι μεταδεδομένα τεκμηρίου-επίπεδο Document, επισημειώσεις 

σελίδων (ελάχιστες ή καθόλου)-επίπεδο Part και μορφολογικές επισημειώσεις λέξεων-

επίπεδο Word. Ενδεικτικά αναφέρουμε: γραμματική κατηγορία, αν η λέξη είναι δάνεια 

και ποια η προέλευσή της, αν είναι αρχαϊσμός, αν παρατηρείται διαφοροποίηση γένους, 

αν είναι απλή ή πολύπλοκη και ποιες είναι οι μορφολογικές διαδικασίες δημιουργίας της 

(παραγωγή, σύνθεση, συμφυρμός). Δυνητικά μπορούν να υπάρχουν και συντακτικές              

και σημασιολογικές επισημειώσεις σε επίπεδο ακολουθίας λέξεων (φράσης,                 

πρότασης, κ.λπ.). 

Με βάση τα παραπάνω είναι σχεδόν αυτονόητη η ανάγκη για τέσσερις συλλογές 

αρχείων. Αυτές είναι ψηφιακές ηχογραφήσεις προφορικών (WAV files), αρχικές 

επισημειώσεις προφορικών (TextGrid files), ψηφιοποιημένες σελίδες από τα πρωτότυπα 

γραπτά (Image files), μεταγραφές σελίδων των γραπτών (Transcripted Written Sources). 

Τα δεδομένα αυτά απεικονίζονται, μεταξύ άλλων, στην Εικόνα 4. Δεν κρίθηκε σκόπιμο 

να διατηρηθούν τα αρχικά Excel αρχεία μορφολογικής επισημείωσης (σε συλλογή), 

καθώς αφομοιώνονται πλήρως στην Entity-Attribute-Value (EAV) βάση δεδομένων (που 

θα εξετάσουμε παρακάτω). 

Τα δεδομένα που διατηρεί το σύστημα συμπληρώνονται από βάσεις δεδομένων για 

τα υπολογιστικά επεξεργάσιμα στοιχεία. Τρεις είναι οι βάσεις δεδομένων (database 

subschemas) που χρησιμοποιεί το σύστημα. Η πρώτη είναι η Struct Database. Πρόκειται 

για ένα σύνολο πινάκων που υλοποιούν την αφηρημένη ιεραρχική δομή για την κάλυψη 

όλων των τεκμηρίων. Οι πληροφορίες που φυλάγονται σε αυτή προσδιορίζουν στοιχεία, 

όπως: ποιο είναι το Document (ομιλητής/γραπτό τεκμήριο), από ποια Parts 

(εκφωνήματα/σελίδες) αποτελείται, ποιες Words (μορφολογικές λέξεις) συνθέτουν το 

Part. Σε αυτήν τη βάση δεδομένων (Struct Database) ομαδοποιούνται και τα Documents 

(ομιλητές) που συνθέτουν ένα προφορικό τεκμήριο (ηχογραφημένο διάλογο). 

Η δεύτερη βάση που απαιτούνταν για το σύστημά μας είναι η βάση που θα 

χρησιμοποιούσε για κάθε λογής επισημειώσεις. Μια κλασική σχεσιακή υλοποίηση θα 

απαιτούσε μεγάλη σχεδιαστική προσπάθεια (για να προβλεφθούν όλες οι οντότητες και 

όλες οι ιδιότητές τους) και τελικά το σύστημα θα υπέφερε από διαρκείς βελτιώσεις, έτσι 

ώστε να ενσωματώνονται καινούργιες οντότητες (entities) και καινούργιες ιδιότητες 

(attributes). Το παραπάνω συμπέρασμα προέκυψε από τις αρχικές συζητήσεις μεταξύ των 

ομάδων εργασίας, καθώς παρατηρήθηκε αδυναμία να προσδιοριστούν εξ αρχής οι 
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οντότητες και οι ιδιότητές τους. Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα του διαρκώς 

εξελισσόμενου σχήματος (schema evolution). Επιπλέον, μια σχεσιακή υλοποίηση θα 

χαρακτηρίζονταν από αραιά δεδομένα, καθώς είναι συχνό σε αυτόν τον τομέα 

(γλωσσολογικό) να μην διαθέτουν πάντα οι ιδιότητες τιμές. Ένα άλλο θέμα που 

προέκυψε σύντομα ήταν ότι οι τιμές των ιδιοτήτων μπορούσαν να λαμβάνουν τιμές από 

καθορισμένα σύνολα τιμών (λεξιλόγια) και σε άλλες περιπτώσεις να λαμβάνουν τιμές 

ελεύθερα (χωρίς λεξιλόγια). Ένα ακόμα χαρακτηριστικό ήταν ότι μπορούσαν να 

υπάρχουν ιδιότητες που δέχονται (λαμβάνουν) πολλαπλές τιμές. Τέλος, παρατηρήθηκαν 

εξαρτήσεις εμφάνισης (ύπαρξης) ιδιοτήτων από τις τιμές άλλων ιδιοτήτων. Όλες αυτές 

οι παρατηρήσεις έκαναν αναγκαία την εισαγωγή ενός Entity-Attribute-Value (EAV) 

σχήματος (Anhøj 2003) που αντιμετωπίζει τα προβλήματα του διαρκώς εξελισσόμενου 

σχήματος και των αραιών δεδομένων. Σε αυτό έγιναν παρεμβάσεις (επεκτάσεις), ώστε 

να υποστηρίζει ελεύθερα και καθορισμένα σύνολα τιμών (λεξιλόγια), πολλαπλές τιμές 

ιδιοτήτων και εξαρτήσεις εμφάνισης ιδιοτήτων (dependencies). Τη βάση αυτή (των 

επισημειώσεων) την ονομάζουμε EAV database. 

Η τρίτη βάση του συστήματός μας απαιτούταν για τις επισημειώσεις που γίνονται σε 

υποδιαιρέσεις των λέξεων (συλλαβές, φωνήματα, κ.λπ.). Η υλοποίηση της βάσης για 

αυτές τις επισημειώσεις μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, να ενταχθεί στην παραπάνω 

EAV database και να υλοποιηθεί ανεξάρτητα. Άσχετα από το ποια υλοποίηση 

χρησιμοποιήθηκε, εννοιολογικά θα την εξετάζουμε σαν ανεξάρτητη βάση δεδομένων για 

να της δώσουμε ξεχωριστή υπόσταση και για να είναι συμβατή (η εννοιολογική 

αναπαράσταση του συστήματος) με την εμπειρία που έχει ο χρήστης στο σύστημα. 

 

6.2 Εφαρμογές 
 

Για τη διαχείριση των τεκμηρίων απαιτείται μια κεντρική σελίδα για κάθε τεκμήριο. Για 

το σκοπό αυτό αποφασίσθηκε να δημιουργηθούν δύο modules 

(φόρμες/υποπρογράμματα/ενότητες λογισμικού), ένα για γραπτά τεκμήρια και ένα για 

προφορικά τεκμήρια. Αυτά τα modules ονομάσθηκαν G.Written και G.Oral αντίστοιχα. 

Το πρόθημα G. ανταποκρίνεται στα ακρωνύμιο GUI (για το Graphical User Interface), 

αλλά μπορεί και να εκληφθεί ως Glue (κόλλα, καθώς λειτουργεί σαν κόλλα που 

συνενώνει τα επιμέρους modules και λειτουργίες που μπορούν να γίνουν σε ένα 

τεκμήριο). 

Αμφότερα σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν ως ένα τρίπτυχο που αριστερά 

παρουσιάζει το Part (εκφώνημα προφορικού τεκμηρίου/σελίδα γραπτού τεκμηρίου), στη 

μέση παρουσιάζει τα Words (μορφολογικές λέξεις του Part του προφορικού ή γραπτού 

τεκμηρίου) και δεξιά επιτρέπει να εμφανισθούν (και να ενημερωθούν) όλες οι 

επισημειώσεις μίας (κάθε φορά) λέξης (ή ακολουθίας λέξεων ή συστατικού λέξης). Το 

τρίπτυχο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε έτσι ώστε να παρέχει χειριστήρια για τη 

μετακίνηση (navigation) μεταξύ των Parts (εκφωνημάτων προφορικού 

τεκμηρίου/σελίδων γραπτού τεκμηρίου). Προφανώς, παρέχουν εξειδικευμένες ενέργειες 

που εξαρτώνται από τη μορφή του τεκμηρίου (για παράδειγμα, το G.Oral παρέχει 

χειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ ορθογραφικής μεταγραφής και Greek SAMPA 

μεταγραφής των λέξεων στο μεσαίο πάνελ και το G.Written παρέχει χειριστήριο για 

προσθήκη σελίδας γραπτού τεκμηρίου). 

Τα επιμέρους modules και οι λειτουργίες που μπορούν να γίνουν σε ένα τεκμήριο 

παρουσιάζονται ακολούθως: 



Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ:  

«Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής» 
79 

 

 

Ο φωνολογικός επισημειωτής (Ph. Tagger) χρησιμοποιείται για να αποδώσει 

(συσχετίσει) φαινόμενα (π.χ., τσιτακισμός) που παρατηρούνται στη λέξη. Έχει εφαρμογή 

σε αμφότερα τα γραπτά και τα προφορικά τεκμήρια. 

Ο μορφολογικός επισημειωτής (Morph. Tagger) χρησιμοποιείται για να αποδώσει 

(συσχετίσει) φαινόμενα και ιδιότητες (π.χ., γραμματική κατηγορία ή αν η λέξη είναι 

δάνεια και ποια η προέλευση της) που παρατηρούνται στη λέξη. Έχει εφαρμογή σε 

αμφότερα τα γραπτά και τα προφορικά τεκμήρια. 

Ο συντακτικός επισημειωτής (Syn. Tagger) χρησιμοποιείται για να αποδώσει 

συντακτικές κατηγορίες (ρηματική φράση, ονοματική φράση, προθετική φράση, 

πρόταση, κ.λπ.) σε μία ακολουθία από λέξεις. 

Ο σημασιολογικός επισημειωτής (Sem. Tagger) χρησιμοποιείται για να αποδώσει 

σημασιολογικές πληροφορίες σε μία ακολουθία από λέξεις. 

Για τη διαχείριση των μεταδεδομένων, που στα γραπτά αφορούν το τεκμήριο και στα 

προφορικά αφορούν τον ομιλητή (ηλικία, φύλο, καταγωγή, κ.λπ.), απαιτούνται δύο 

modules. Αυτά ονομάσθηκαν Meta Written και Meta Oral αντίστοιχα. 

Για την εισαγωγή νέων τεκμηρίων απαιτούνται αντίστοιχα modules. Έτσι, 

σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν τα modules P.I. Written και I. Oral. Για τα γραπτά, η 

εισαγωγή γίνεται βηματικά (σελίδα-σελίδα) και γι’ αυτόν το λόγο, το module έλαβε 

όνομα Partial (ή Page) Import Written (εν συντομία P.I. Written). Για τα προφορικά, η 

εισαγωγή γίνεται συνολικά και γι’ αυτόν το λόγο, το module έλαβε όνομα Import Oral 

(εν συντομία I. Oral). Στην τελευταία περίπτωση, ο χρήστης προσδιορίζει (μέσω 

διεπαφής) όλα τα TextGrids των ομιλητών και την (ή τις) ψηφιακές ηχογραφήσεις και 

συντελείται η κατάλληλη συντακτική ανάλυση (parsing) που εντάσσει το προφορικό 

τεκμήριο στο σύστημα. Στα γραπτά κείμενα, το βασικό module (P.I. Written) αξιοποιεί 

τις δυνατότητες δύο άλλων modules (T. Imaging-Text Imaging και T. Transcription-Text 

Transcription) για να ενσωματώσει την ψηφιοποιημένη σελίδα και να εισάγει την 

ομογενοποιημένη μεταγραφή της σελίδας. 

Για την περιήγηση και την εύρεση των τεκμηρίων που απαιτούνται κάθε φορά 

υπάρχουν άλλα τρία modules. Αυτά είναι, πρώτον, το B. Oral (Browse Oral) για 

περιήγηση στα προφορικά τεκμήρια και, δεύτερον, το B. Written (Browse Written) για 

περιήγηση στα γραπτά τεκμήρια και, τέλος, το Search & Retrieve για εύρεση και 

εμφάνιση τεκμηρίων. Το τελευταίο θα αναπτυχθεί ιδιαιτέρως σε επόμενη ενότητα του 

άρθρου. 

Υπάρχουν άλλα δύο modules για τη μαζική εισαγωγή γραπτών και προφορικών 

πηγών. Αυτά ονομάζονται M.I. Written (Massive Import Written) και M.I. Oral (Massive 

Import Oral). Δεν αναπτύσσονται σε βάθος, καθώς χρησιμοποιήθηκαν ως υπηρεσία και 

δεν έχουν την ωριμότητα που απαιτείται για να δοθούν σε τελικούς χρήστες. 

Ο Πίνακας 1 περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των ονομάτων των modules και των 

δεδομένων που εξετάσαμε παραπάνω. Ο πίνακας βοηθάει στην κατανόηση του 

αρχιτεκτονικού διαγράμματος του συστήματος (Εικόνα 4). 
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Όνομα Ερμηνεία 

B. Oral Browse Oral 

B. Written Browse Written 

I. Oral Import Oral 

Meta. Oral Metadata for Oral 

G. Oral Τρίπτυχο Προφορικών 

G. Written Τρίπτυχο Γραπτών 

Meta Written Metadata for Written 

P.I. Written Page (ή Part) Import Written 

Morph. Tagger Morphological Tagger 

Syn. Tagger Syntactic Tagger 

Sem. Tagger Semantic Tagger 

Ph. Tagger Phonological Tagger 

T. Imaging Text Imaging 

T. Transcription Text Transcription 

M.I. Oral Massive Import Oral 

M.I. Written Massive Import Written 

Struct Database Dialogue, Document, Part, Word 

Inner Database 
Συστατικά των λέξεων (συλλαβές, φωνήματα, κ.λπ.)  

για τα προφορικά τεκμήρια (έχει υλοποιηθεί με EAV) 

άλλο Τα υπόλοιπα λεκτικά στα διαγράμματα δεν απαιτούν ερμηνεία 

Πίνακας 1: Ορολογία για την αρχιτεκτονική του συστήματος 

 

 
Εικόνα 4: Εφαρμογές και δεδομένα 
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7. Θεμελιώδη στοιχεία για τη βάση δεδομένων 
 

Τα δεδομένα που διατηρεί το σύστημα συμπληρώνονται από βάσεις δεδομένων για τα 

υπολογιστικά επεξεργάσιμα στοιχεία. Στη συνέχεια εξετάζουμε τις τρεις αυτές βάσεις 

δεδομένων (database subschemas) που χρησιμοποιεί το σύστημά μας. 
  

7.1 Struct 
 

Η Struct Database αποτελείται από ένα σύνολο πινάκων που υλοποιούν την αφηρημένη 

ιεραρχική δομή που παρουσιάστηκε παραπάνω (Εικόνα 3) για την κάλυψη όλων των 

τεκμηρίων. Οι πληροφορίες που φυλάγονται σε αυτή προσδιορίζουν στοιχεία για το 

Document, τις υποδιαιρέσεις του Document (τα Parts) και τις υποδιαιρέσεις των 

υποδιαιρέσεων των Documents (Words). Μπορούμε να πούμε ότι η Struct Database 

οργανώνει σε διαδοχικά επίπεδα εκλέπτυνσης τα συνθετικά των τεκμηρίων, προκειμένου 

αυτά να αποκτήσουν ταυτότητα (identifier-ID) και να επισημειωθούν με τη βοήθεια της 

EAV Database (που εξετάζεται αργότερα). 

Η υλοποίηση της αφηρημένης μορφής της Struct Database (Εικόνα 3) έγινε με δύο 

σχεσιακά σχήματα τα οποία μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Η διαφοροποίηση τους είναι ότι 

η υλοποίηση για τα προφορικά τεκμήρια αποτελείται από όλα (τα πέντε) επίπεδα της 

αφηρημένης μορφής, ενώ η υλοποίηση για τα γραπτά τεκμήρια περιέχει μόνο τα τρία 

ενδιάμεσα επίπεδα της αφηρημένης μορφής (καθώς τα άλλα δύο περιφερειακά επίπεδα 

(Dialogue και Inner) δεν έχουν εφαρμογή στα γραπτά τεκμήρια). 

Η Εικόνα 5 παρουσιάζει τη δομή υλοποίησης της Struct Database για τα προφορικά 

τεκμήρια (εξ ου και το πρόθημα oral_ στους πίνακες βάσης δεδομένων) και η Εικόνα 6 

παρουσιάζει τη δομή υλοποίησης της Struct Database για τα γραπτά τεκμήρια (εξ ου και 

το πρόθημα wrt_ στους πίνακες βάσης δεδομένων). Για την καλύτερη κατανόηση των 

δύο δομών υλοποίησης πρέπει κανείς να θυμηθεί τις αντιστοιχήσεις (data alignment) που 

αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Εδώ τις υπενθυμίζουμε με τον Πίνακα 2 στον 

οποίο υπάρχει και το αφηρημένο ισοδύναμο (πρώτη στήλη του Πίνακα 2). Στα 

διαγράμματα (Εικόνες 5 και 6) δίπλα από τους πίνακες βάσης δεδομένων υπάρχει το 

αφηρημένο όνομα που παραπέμπει στην πρώτη στήλη του Πίνακα 2. 

 
Αφηρημένο Προφορικά Γραπτά 

Dialogue διάλογος-συνολικό προφορικό τεκμήριο -- 

Document ένας ομιλητής/συνομιλητής συνολικό γραπτό τεκμήριο 

Part εκφώνημα του ομιλητή σελίδα γραπτού τεκμήριου 

Word μορφολογικές λέξεις μορφολογικές λέξεις 

Inner συλλαβές, φωνήεντα, σύμφωνα, κ.λπ. -- 

Πίνακας 2: Αντιστοιχήσεις (data alignment) γραπτών και προφορικών τεκμηρίων 

 

Σε αμφότερα τα διαγράμματα βλέπουμε συσχετίσεις ένα προς πολλά για κάθε ζεύγος 

ενός επιπέδου με τα συστατικά του αμέσως επόμενου επιπέδου. Για παράδειγμα ένας 

διάλογος έχει πολλούς Ομιλητές (στην Εικόνα 5, η σχέση του oral_sources με τον 

oral_speakers είναι 1:n) και ένα γραπτό τεκμήριο έχει πολλές σελίδες (στην Εικόνα 6, η 

σχέση του wrt_documents με τον wrt_pages είναι 1:n). Στα διαγράμματα υπάρχουν και 

ορισμένοι βοηθητικοί πίνακες βάσης δεδομένων. Στο διάγραμμα της Εικόνας 5 
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εμφανίζονται και οι πίνακες oral_audiofiles και oral_SegmentTypes. Ο πίνακας (database 

table) oral_audiofiles είναι για την αποθήκευση του ενός (αλλά μπορεί να είναι και 

περισσότερα του ενός) ψηφιακού ηχητικού αρχείου που αντιστοιχεί σε ένα προφορικό 

τεκμήριο. Ο πίνακας (database table) oral_SegmentTypes περιέχει τα τμήματα στα οποία 

μπορεί να υποδιαιρείται μία μορφολογική λέξη (μέχρι στιγμής αυτά είναι συλλαβές, 

φωνήεντα, σύμφωνα αλλά μπορούν να συμπληρωθούν και άλλα). Επίσης, στο διάγραμμα 

της Εικόνας 6 υπάρχει ο πίνακας wrt_wordextractconfigurations. Σε αυτόν φυλάγονται 

πληροφορίες που καθορίζουν πώς έγινε (με ποιες ρυθμίσεις) η διάσπαση της μεταγραφής 

μιας σελίδας ενός γραπτού τεκμηρίου σε λέξεις (tokenization configuration). Δηλαδή, 

στον πίνακα αυτόν φυλάγονται οι διαχωριστικοί χαρακτήρες που χρησιμοποιήθηκαν, η 

κανονική έκφραση (regular expession) και οι θέσεις της μεταγραφής στις οποίες δεν 

ελήφθη υπ’ όψη (εξαιρέθηκε) η σημασία των διαχωριστικών χαρακτήρων. 

 

 
Εικόνα 5: Δομή υλοποίησης της Struct Database για τα προφορικά τεκμήρια 
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Εικόνα 6: Δομή υλοποίησης της Struct Database για τα γραπτά τεκμήρια 

 

Περιορισμοί στην έκταση του άρθρου δεν μας επέτρεψαν να παρέχουμε ένα λεξικό 

δεδομένων που θα διευκόλυνε στην καλύτερη κατανόηση των πεδίων της Struct Database 

(π.χ., των πεδίων Text, TextInSampa, TranslationText του oral_turntakings). 

 

7.2 Entity-Attribute-Value (EAV) database 
 

Η δεύτερη βάση που χρησιμοποιεί το σύστημά μας είναι η βάση που καταγράφονται κάθε 

λογής επισημειώσεις. Όπως προαναφέρθηκε, αυτή βασίζεται στην Entity-Attribute-

Value αναπαράσταση για να μας απαλλάξει από το πρόβλημα του διαρκώς 

εξελισσόμενου σχήματος και να επιλύσει το πρόβλημα της εκτεταμένης χρήσης μη 

ορισμένων τιμών (null). Οι επισημειώσεις που καταχωρούνται σε αυτή αφορούν 

οντότητες (πλειάδες) των πινάκων βάσης δεδομένων oral_speakers, oral_turntakings, 

oral_words, oral_segments, wrt_documents, wrt_pages και wrt_words. Με άλλα λόγια το 

entity (E του EAV) λαμβάνει τιμές από τα πρωτεύοντα κλειδιά (primary keys) των επτά 

πινάκων που αναφέρθηκαν. 

Σε προηγούμενη ενότητα αναφέραμε πως έγιναν παρεμβάσεις (επεκτάσεις), 

προκειμένου το υποσχήμα (database subschema) να υποστηρίζει ελεύθερα και 

καθορισμένα σύνολα τιμών (λεξιλόγια), πολλαπλές τιμές ιδιοτήτων και εξαρτήσεις 

εμφάνισης ιδιοτήτων (dependencies). Μια άλλη σημαντική παρατήρηση (που δεν 

αναφέρθηκε προηγούμενα) είναι ότι όλες οι επισημειώσεις παρουσιάζουν/απαιτούν 

παρόμοια λειτουργικότητα. Έτσι, τα εννέα modules επισημείωσης (μορφολογικής, 

φωνολογικής, συντακτικής και σημασιολογικής, καθένα για δύο τύπους πηγών και 

επιπλέον επισημείωση συστατικών λέξης για τα προφορικά) θα μπορούσαν να γίνουν ένα 
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module που θα ενημέρωνε κάθε φορά διαφορετικό σύνολο ιδιοτήτων. Ακόμα, οι 

μεταπληροφορίες θα μπορούσαν να γίνουν προϊόν διαχείρισης με το ίδιο module, καθώς 

απαιτούν την ίδια λειτουργικότητα αλλά ενημερώνουν, επίσης, διαφορετικά σύνολα 

ιδιοτήτων. Έτσι, τα έντεκα modules (εννέα επισημειώσεων και δύο μεταπληροφορίας) 

θα μπορούσαν να γίνουν ένα module που προσαρμόζεται με βάση το σύνολο ιδιοτήτων 

που διαχειρίζεται, αρκεί να μπορούσαν να ορισθούν αυτά τα έντεκα σύνολα ιδιοτήτων. 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις οδήγησαν στη σχεδίαση ενός επεκτεταμένου EAV 

σχήματος που υποστηρίζει όλες τις απαιτήσεις. Το σχήμα εμφανίζεται στην Εικόνα 7. 

Διακρίνουμε εννέα πίνακες τους οποίους θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. 

Ο πίνακας app_sourcetypes καθορίζει (περιέχει) του δύο τύπους τεκμηρίων (γραπτά 

και προφορικά). Ο πίνακας app_modules καθορίζει (περιέχει) τα έντεκα modules που 

χρειάζονται (πέντε για γραπτά και έξι για προφορικά). Ο πίνακας propertygroups 

χρησιμοποιείται για δύο λόγους, πρώτον, για τον ορισμό θεματικών υποσυνόλων 

ιδιοτήτων (τέτοια έχουμε στη μορφολογική επισημείωση γραπτών πηγών και στα 

μεταδεδομένα προφορικών πηγών) και, δεύτερον, για τον ορισμό προκαθορισμένων 

συνόλων τιμών των ιδιοτήτων (lookups στην ορολογία των πληροφορικών, λεξιλόγια 

στην ορολογία των γλωσσολόγων). Ο πίνακας propertygrouptypes είναι βοηθητικός και 

καθορίζει (περιέχει) του δύο σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιείται ο 

propertygroups. Ο πίνακας properties χρησιμοποιείται για να καθορίζει (περιέχει) όλες 

τις ιδιότητες που αξιοποιούνται από τα έντεκα modules. Ο πίνακας propertytypes είναι 

βοηθητικός και περιέχει τους τέσσερις τύπους που μπορεί να έχει μια ιδιότητα 

(αλφαριθμητικό, αλφαριθμητικό με πολλαπλές τιμές, προκαθορισμένης τιμής από 

lookup/λεξιλόγιο και πολλαπλής προκαθορισμένης τιμής από lookup/λεξιλόγιο). Είδαμε 

ότι η δεύτερη χρήση του πίνακα propertygroups είναι για τον ορισμό προκαθορισμένων 

συνόλων τιμών ιδιοτήτων, δηλαδή να ορίζει ονομασίες ταυτοποίησης των 

lookups/λεξιλογίων. Όμως ένα lookup/λεξιλόγιο πρέπει, εκτός από ονομασία, να έχει και 

το σύνολο (μια λίστα) με τις αποδεκτές τιμές. Αυτή τη λίστα τιμών του κάθε 

lookup/λεξιλογίου ορίζουμε στον πίνακα propertyvalues. 

Ο πίνακας entitypropertyvalues είναι ο κεντρικός της EAV database. Εδώ 

καταχωρούνται τα Entities (στο πεδίο EntityId), τα Attributes (στο πεδίο PropertyId) και 

τα Values (στο πεδίο ValueId ή στο πεδίο ValueText). Όπως προαναφέραμε, το πεδίο 

τιμών του EntityId είναι τα πρωτεύοντα κλειδιά (primary keys) επτά βασικών πινάκων 

της Struct Database (oral_speakers, oral_turntakings, oral_words, oral_segments, 

wrt_documents, wrt_pages και wrt_words). Το πεδίο τιμών του PropertyId είναι το 

πρωτεύον κλειδί του πίνακα properties. Το πεδίο τιμών του ValueId είναι το πρωτεύον 

κλειδί του πίνακα propertyvalues. Στην περίπτωση που το Attribute (αυτό που 

προσδιορίζει το πεδίο PropertyId) έχει τύπο αλφαριθμητικού ή αλφαριθμητικού με 

πολλαπλές τιμές, τότε συμπληρώνεται το ValueText και όχι το ValueId.  

Στον πίνακα propertydependencies προσδιορίζονται οι ιδιότητες που εμφανίζονται 

υπό τον περιορισμό ότι μία άλλη ιδιότητα έχει λάβει κάποια συγκεκριμένη τιμή. Αν μία 

ιδιότητα δεν περιέχεται στον πίνακα propertydependencies, τότε είναι ελεύθερη από 

εξαρτήσεις και θα εμφανίζεται πάντα στο module (ή στο θεματικό υποσύνολο ιδιοτήτων 

του module) που εντάσσεται. 

Στο διάγραμμα της Εικόνας 7 εμφανίζονται και ορισμένοι περιορισμοί (constraints) 

που χαρακτηρίζουν το μοντέλο. Αυτοί οι περιορισμοί είναι κυρίως Foreign Key 

constraints. Τα πρωτεύοντα κλειδιά εμφανίζονται υπογραμμισμένα και επιπλέον 

(αριστερά της ονομασίας τους) έχουν ένα ρόμβο. Τα πεδία που δεν επιτρέπουν μη 
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ορισμένες τιμές (not null) έχουν το σύμβολο του σφαιριδίου (solid bullet). Τα πεδία που 

επιτρέπουν μη ορισμένες τιμές (null) έχουν το σύμβολο του κουλουριού (circle). Οι 

περιορισμοί αυτοί δεν επαρκούν για την πλήρη λειτουργικότητα του μοντέλου. Μετά το 

διάγραμμα δίδονται (με φραστικό τρόπο) επιπλέον περιορισμοί που μπορεί να 

εκφράζονται εντός της βάσης δεδομένων (συνήθως με triggers-σκανδαλωτές) ή εκτός 

αυτής (συνήθως στη λογική -business logic- του λογισμικού). 

 

 
Εικόνα 7: Μοντέλο δεδομένων για την EAV Database 

 

Οι επόμενες παράγραφοι της παρούσας υποενότητας αποτελούν επιπλέον λογικούς 

περιορισμούς και μπορούν να παραλειφθούν σε πρώτη ανάγνωση. 

Το properties.GroupId μπορεί να είναι null ή να δείχνει κάποιο GroupId του 

propertygroups. Δηλαδή, τα properties που δεν εντάσσονται σε ομάδες και εξαρτώνται 

απευθείας από modules δεν αντιστοιχούν σε γραμμές (groups) του propertygroups. 

Στο propertygroups έχουν οριστεί (ως τώρα) ομάδες μόνο για τη μορφολογική 

επισημείωση γραπτών πηγών καθώς και τα μεταδεδομένα (metadata) των προφορικών. 

Το propertygroups.ModuleId έχει νόημα μόνο για ιδιότητες. Το 

propertygroups.PropertyId έχει νόημα μόνο για σύνολα τιμών ιδιότητας. Δηλαδή, μόνο 

το ένα ή το άλλο (από τα ModuleId και PropertyId) θα έχει τιμή σε μία γραμμή του 

propertygroups. 

Τα πεδία properties.ModuleId και properties.GroupId είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. 

Δηλαδή μια ιδιότητα (μια γραμμή του πίνακα properties) δείχνει είτε στο module που 

ανήκει είτε στην ομάδα ιδιοτήτων στην οποία ανήκει και ποτέ και στα δύο. 

Στον propertydependencies κάθε γραμμή προσδιορίζει ότι η ιδιότητα (στην οποία 

δείχνει το πεδίο) PropertyId θα ενεργοποιείται μόνο αν η DependentOnPropertyValueId 
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αποτελεί τιμή μιας άλλης (κατάλληλης για την τιμή DependentOnPropertyValueId) 

ιδιότητας. Αν μία ιδιότητα (η ταυτότητα της ιδιότητας) δεν περιέχεται στον πίνακα 

propertydependencies, τότε είναι ελεύθερη από εξαρτήσεις και θα εμφανίζεται πάντα στο 

module (ή στην ομάδα ιδιοτήτων) που εντάσσεται. 

Το πεδίο propertygroups.OrderIndex έχει τιμές για τη διάταξη των ομάδων ιδιοτήτων 

που ανήκουν στο ίδιο module (έχουν την ίδια τιμή propertygroups.ModuleId και αυτό 

δεν είναι null). 

Το πεδίο propertyvalues.OrderIndex έχει τιμές για τη διάταξη των αποδεκτών τιμών 

της φιλόξενης ιδιότητας (propertyvalues.PropertyId). 

Το πεδίο properties.OrderIndex έχει τιμές για τη διάταξη των ιδιοτήτων που ανήκουν 

στην ίδια ομάδα (η ομάδα προσδιορίζεται στο properties.GroupId και δεν είναι null) ή 

έχει τιμές για τη διάταξη των ιδιοτήτων που ανήκουν στο ίδιο module (το module 

προσδιορίζεται στο properties.ModuleId και το properties.GroupId είναι null). 

Το entitypropertyvalues.EntityId πρέπει να ελέγχεται ότι κάνει αναφορά στο 

πρωτεύον κλειδί (Primary Key-PK) ενός εκ των επτά βασικών πινάκων του υποσχήματος 

βάσης (subschema) Struct. Αυτό είναι στη λογική (business logic) της εφαρμογής 

(εναλλακτικά θα μπορούσε να ελεγχθεί με σκανδαλωτές-triggers). 

Το entitypropertyvalues.ValueId και το entitypropertyvalues.ValueText είναι 

αμοιβαία αποκλειόμενα στην ίδια εγγραφή. Μόνο ένα από τα δύο έχει κάθε φορά τιμή 

(το άλλο είναι null). 

Το entitypropertyvalues.PropertyId θα μπορούσε να είναι περιττό, καθώς προκύπτει 

από το ValueId. Όμως, επειδή κάποιες εγγραφές έχουν entitypropertyvalues.ValueText 

(και δεν έχουν entitypropertyvalues.ValueId), το πεδίο PropertyId είναι αναγκαίο στον 

πίνακα entitypropertyvalues. 

Ο πίνακας entitypropertyvalues λειτουργεί ως σάκος (bag) για τις πολλαπλές τιμές 

που μπορεί να έχει ο ίδιος συνδυασμός τιμών των EntityId και PropertyId. Αν θέλαμε 

διάταξη των πολλαπλών τιμών, θα χρειαζόταν ένα πεδίο OrderIndex. 

Όταν ορίζεται μια ομάδα τιμών ιδιότητας με μια εγγραφή του propertygroups (δηλαδή 

το propertygroups.PropertyId δεν είναι null), τότε το propertygroups.PropertyId δείχνει 

στο properties.PropertyId (είναι ξένο κλειδί-Foreign Key-FK) κάποια ιδιότητα που 

ορίζεται στον πίνακα properties. Αναρωτιέται κανείς γιατί αυτός ο περιορισμός (FK 

constraint) δεν είναι 1:1. Η απάντηση είναι ότι μπορεί να έχουμε πολλά υποσύνολα τιμών 

για την ίδια ιδιότητα (το λεξικό τιμών -lookup- χωρίζεται σε ενότητες τιμών). 

Για να μην υπάρξει παρανόηση τονίζουμε ότι μια λίστα προκαθορισμένων τιμών 

(lookup ή λεξιλόγιο) μιας ιδιότητας ορίζεται αποκλειστικά από τον propertygroups και 

τον propertyvalues. Δηλαδή, ο ορισμός γίνεται ακολουθώντας την FK διαδρομή του 

properties στον propertygroups (1:n) και του propertygroups στον propertyvalues (1:n). 

 

7.3 Inner 
 

Ο σκοπός της Inner Database είναι να γίνουν διαχειρίσιμες όλες οι υποδιαιρέσεις που 

μπορεί να οριστούν σε μία λέξη και να μπορούν να καταχωρηθούν επισημειώσεις για 

κάθε ορισμένη υποδιαίρεση. Οι γλωσσολόγοι του προγράμματος (και, συγκεκριμένα, οι 

φωνολόγοι που ασχολούνταν με τις προφορικές πηγές) επιθυμούσαν την ανάλυση των 

μορφολογικών λέξεων σε συλλαβές, φωνήματα, σύμφωνα και φωνήεντα. Για τις 

συλλαβές, τα φωνήματα και τα σύμφωνα τούς αρκούσε μόνο η μεταγραφή τους (σε 

φωνητικό αλφάβητο SAMPA). Για τα φωνήεντα ήθελαν να γνωρίζουν αν είναι 
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τονισμένα, το είδος του τονισμού και αν η θέση του τονισμένου φωνήεντος είναι στην 

αρχή, στη μέση, στο τέλος της μορφολογικής λέξης ή ακόμα και αν είναι στο τέλος της 

επιτονικής φράσης. Μάλιστα, είχαν ορίσει και μία δική τους κωδικοποίηση που 

συγκέντρωνε όλες τις (δύο) ιδιότητες (τύπος τονισμού και θέση τονισμένου φωνήεντος) 

σε ένα interval (μία θέση-ένα place holder) του tier (επιπέδου ανάλυσης) των φωνηέντων 

στο εργαλείο που χρησιμοποιούσαν (Praat). Μια πρώτη ανάλυση οδήγησε στο σχεδιασμό 

ενός πίνακα (που θα λάμβανε τη θέση του πίνακα oral_segments στο σχήμα της Εικόνας 

5). Αυτός o πίνακας βάσης δεδομένων (database table) παρουσιάζεται μέσα από ένα 

παράδειγμα, στον Πίνακα 3. 
 

Phenomenon WID Start Stop Level interval_no 

u_s_e 30852 4.1234 4.2345 Vowel 22 

t 30852 3.9876 4.1233 Consonant 27 

u 30852 4.1234 4.2345 Segment 28 

tu 30852 3.9876 4.2345 Syllable 12 

Πίνακας 3: Η αρχική σκέψη (δημιουργίας πίνακα βάσης δεδομένων) για τη  

μεταγραφή και την επισημείωση υποδιαιρέσεων λέξης 

  

Πρόκειται για μία λύση που επιτρέπει τη διπλή αξιοποίηση των δεδομένων. Μπορούμε 

να ψάξουμε για το φαινόμενο u_s_e (που σύμφωνα με την κωδικοποίηση των φωνολόγων 

αφορά το φωνήεν [u], τονισμένο (stressed) και στο τέλος (end) της λέξης). Από την άλλη, 

μπορούμε να ψάξουμε με την ταυτότητα μιας λέξης (word identifier-WID) και να 

ανακαλέσουμε όλα τα συστατικά και υποσυστατικά της λέξης. Μάλιστα, μπορούμε να 

διατάξουμε όλες τις ανακτηθείσες θέσεις (intervals) του ιδίου επιπέδου (tier) 

υποδιαίρεσης (συλλαβή, φώνημα, φωνήεν και σύμφωνο) της λέξης. Η διάταξη ανά 

επίπεδο γίνεται με βάση την ιδιότητα interval_no (που προέρχεται από τα αρχεία 

TextGrid και είναι η αρχική διάταξη των στοιχείων του ιδίου επιπέδου). Έτσι, μπορούμε 

να εκφράσουμε ερωτήματα απόστασης μεταξύ των συστατικών κάποιου επιπέδου (αυτό 

θα γίνει καλύτερα κατανοητό σε επόμενη ενότητα). Οι τιμές των ιδιοτήτων Phenomenon, 

Start και Stop προέρχονται, επίσης, από το αρχικό αρχείο επισημείωσης (TextGrid). 

Δηλαδή, αυτή η δομή επιτρέπει την ιεραρχική αναπαραγωγή των δεδομένων από τα 

κατώτερα επίπεδα (συλλαβή, φώνημα, σύμφωνο και φωνήεν) της Εικόνας 2 και, 

ταυτοχρόνως, τη σειριακή προσπέλαση των συστατικών στο ίδιο κατώτερο επίπεδο.  

Από την άλλη, αυτή η δομή έχει περιορισμούς για την επέκταση των πληροφοριών 

επισημείωσης, καθώς τόσο η μεταγραφή όσο και οι δύο ιδιότητες μπόρεσαν να 

συνδυαστούν και να συναποθηκευτούν στο ίδιο πεδίο (Phenomenon). Αν όμως 

προστεθούν και άλλες ιδιότητες (schema evolution) σε κάποιο ή κάποια από τα επίπεδα 

των συστατικών της λέξης, τότε πόσες ιδιότητες και πόσο σωστά μπορούν να 

συνωστιστούν στο ίδιο πεδίο; Για να διατηρήσει το σύστημά μας την επεκτασιμότητά 

του (να μην υποφέρει από schema evolution στα συστατικά της λέξης), πρέπει και οι 

ιδιότητες τονισμού και θέσης τονισμού των φωνηέντων να αποθηκευτούν όχι στο σχετικό 

πίνακα της Struct Database (όχι στον πίνακα oral_segments ή κάποιον άλλο στη θέση 

του) αλλά στην EAV database. Αυτό τελικά και κάναμε (υλοποιήσαμε). Βάλαμε έναν 

ελάχιστα διαφορετικό πίνακα βάσης δεδομένων (από αυτόν του παραδείγματος στον 

Πίνακα 3) στη Struct Database (βάλαμε, δηλαδή, τον πίνακα oral_segments που 

βλέπουμε στην Εικόνα 5) και τον υποστηρίξαμε με το βοηθητικό πίνακα 

oral_SegmentTypes. Τώρα στον oral_segments αποθηκεύουμε μόνο την επισημείωση 
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και τις ιδιότητες του συστατικού (όταν υπάρχουν) τις αποθηκεύουμε στην EAV database. 

Προφανώς και πρέπει να οριστούν οι δύο νέες ιδιότητες (τονισμού και θέσης τονισμού) 

στην EAV Database και πρέπει επίσης να προσδιοριστούν οι τιμές (lookup/λεξιλογίου) 

της κάθε ιδιότητας. Έτσι, η υλοποίηση μας βασίζεται στους πίνακες oral_segments και 

oral_SegmentTypes στην Struct Database και στη συμπλήρωση τιμών σε δύο εκ των 

πινάκων (Properties και PropertyValues) της EAV Database. Όλα αυτά εμφανίζονται 

μέσα από ένα παράδειγμα στους Πίνακες 4, 5, 6, 7 και 8. Το παράδειγμα είναι ισοδύναμο 

με αυτό που είδαμε σαν μια πρώτη προσέγγιση/ανάλυση (στον Πίνακα 3). 

 
SegmentTypeId Name Code 

1 Φωνήεν VOWEL 

2 Σύμφωνο CONSONANT 

3 Συλλαβή SYLLABLE 

Πίνακας 4: Δεδομένα στον πίνακα oral_SegmentTypes 

 

Segment 

Id 
Text 

Word 

Id 

Position 

Index In 

Word 

Position 

Index In Turn 

Taking 

Position 

Index In 

Speaker 

Start 

Time 

End 

Time 
TypeId 

8501 u 30852 3 13 22 4.1234 4.2345 1 

8502 t 30852 4 14 27 3.9876 4.1233 2 

8503 tu 30852 1 5 12 3.9876 4.2345 3 

Πίνακας 5: Απόσπασμα δεδομένων από τον πίνακα Oral_Segments 

 
Property Id Name TypeId Is Mandatory ModuleId 

148 Τονισμός 3 0 11 

149 Μέρος Τονισμού 3 0 11 

Πίνακας 6: Απόσπασμα δεδομένων από τον πίνακα Properties 

  
PropertyValueId Code Name Property Id 

1445 Unstressed Άτονο 148 

1446 Stressed Τονισμένο 148 

1447 Accented Εστιασμένο 148 

1448 Beginning of word Αρχή Λέξης 149 

1449 Middle οf word Μέση Λέξης 149 

1450 End of word Τέλος Λέξης 149 

1451 End of phrase Τέλος Φράσης 149 

Πίνακας 7: Απόσπασμα δεδομένων από τον πίνακα PropertyValues 

  
Entity Property Value Id EntityId Property Id Value Id ValueText 

11240 8501 148 1446 NULL 

11241 8501 149 1450 NULL 

Πίνακας 8: Απόσπασμα δεδομένων από τον πίνακα EntityPropertyValues 

 

8. Τρόπος εισαγωγής δεδομένων 
 

Τα δεδομένα των τεκμηρίων διακρίνονται σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Αυτές 

είναι: 
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(i) Αρχική/πρωτότυπη μορφή. 

(ii) Ψηφιακή αποτύπωση χωρίς υπολογιστικά οργανωμένη αναζήτηση και 

διαχείριση. 

(iii) Ψηφιακή μορφή με υπολογιστικά οργανωμένη αναζήτηση και διαχείριση. 

 

Στην πρώτη κατάσταση έχουμε τα πρωτότυπα τεκμήρια (έγγραφα, βιβλία, 

δακτυλογραφημένα και χειρόγραφα κείμενα για τα γραπτά, καθώς και ηχογραφήσεις 

διαλόγων). Στη δεύτερη κατάσταση έχουμε ψηφιακές εκδόσεις των προηγούμενων (όπως 

ψηφιοποιημένες σελίδες των γραπτών σε αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ψηφιοποιημένες εκδόσεις των ηχογραφήσεων και πάλι σε αρχεία ηλεκτρονικών 

υπολογιστών). Στη δεύτερη μορφή, το υλικό συμπληρώνεται από μεταγραφές και 

επισημειώσεις (σε διάφορα δομικά επίπεδα των τεκμηρίων). Αμφότερες μεταγραφές και 

επισημειώσεις αποθηκεύονται σε επιπλέον αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στην 

τρίτη κατάσταση έχουμε συλλογές αρχείων (όπως είδαμε στην Εικόνα 4, μπορούμε να 

έχουμε συλλογές από TextGrid, από Images, από WAV, από Μεταγραφές-text, κ.λπ.) και 

βάσεις δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων έχουν διπλό σκοπό: οργανώνουν τα δεδομένα 

των συλλογών αρχείων και υποκαθιστούν πλήρως ορισμένα δεδομένα της δεύτερης 

κατάστασης. Για παράδειγμα, τα αρχεία επισημειώσεων που (στη δεύτερη κατάσταση) 

βρίσκονται σε υπολογιστικά φύλλα μετασχηματίζονται πλήρως σε δεδομένα (της EAV) 

βάσης δεδομένων (στην τρίτη κατάσταση). Το ίδιο συμβαίνει και για τα υπολογιστικά 

φύλλα των μεταδεδομένων (κυρίως βιβλιογραφικά στοιχεία για τα γραπτά τεκμήρια και 

δημογραφικά και πολιτιστικά στοιχεία για τους ομιλητές των προφορικών τεκμηρίων) 

που, επίσης, μετασχηματίζονται πλήρως σε δεδομένα (της EAV) βάσης δεδομένων (στην 

τρίτη κατάσταση). 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσουμε τη διαδικασία για τη 

μετάβαση από τη δεύτερη στην τρίτη κατάσταση. Αυτή η μετάβαση μπορεί να γίνεται σε 

αλληλεπίδραση με το χρήστη (online) αλλά και μαζικά (για την αναδρομική εισαγωγή                

-import- του υλικού που είχε συγκεντρωθεί πριν την ανάπτυξη των πληροφοριακών 

συστημάτων). Πρώτα εξετάζουμε τη μετάβαση/εισαγωγή -import- σε αλληλεπίδραση με 

το χρήστη. Μετά θα κάνουμε σύντομη αναφορά στη μαζική (αναδρομική) εισαγωγή. 

 

8.1 Εισαγωγή γραπτών τεκμηρίων σε αλληλεπίδραση με το 
χρήστη 
 

Η εργασία αυτή γίνεται βηματικά. Πρώτα, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κενό γραπτό 

τεκμήριο. Αυτό (το κενό γραπτό τεκμήριο) δημιουργείται τόσο από περιήγηση (με τη 

χρήση του χειριστηρίου που παρέχει το module Browse Written) όσο και από τον αρχικό 

κατάλογο (menu). Στη συνέχεια, ο χρήστης καλεί το P.I. Written, επαναληπτικά για κάθε 

σελίδα του γραπτού τεκμηρίου. Η προσθήκη της σελίδας γραπτού τεκμηρίου μπορεί να 

ξεκινήσει τόσο από περιήγηση (σε επιλεγμένο έγγραφο) όσο και από το τρίπτυχο 

γραπτών (G. Written) ενός επεξεργαζόμενου γραπτού τεκμήριου. Η προσθήκη σελίδας 

(P.I. Written) καλεί το Text Imaging για να κάνει την εισαγωγή εικόνας (ψηφιοποιημένης 

σελίδας) και το Text Transcription για να κάνει τη μεταγραφή αυτής. Για τη μεταγραφή, 

ο χρήστης εισαγάγει το κείμενο μεταγραφής, καθορίζει τα σύμβολα διαχωρισμού 

(διάσπασης σε λέξεις) και δοκιμάζει (βλέπει) αν ο διαχωρισμός τον ικανοποιεί. Στις 
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Εικόνες 8 και 9 βλέπουμε ένα παράδειγμα εισαγωγής μεταγραφής και καθορισμού των 

συμβόλων διαχωρισμού της σε λέξεις. 
 

 
Εικόνα 8: Text Transcription-Εισαγωγή μεταγραφής 

 

 
Εικόνα 9: Text Transcription-Καθορισμός συμβόλων διαχωρισμού 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι επισημειώσεις (μορφολογικές, φωνολογικές, κ.λπ.) 

γίνονται (αργότερα) από το χρήστη (με τη βοήθεια του τρίπτυχου γραπτών και των 

επιμέρους modules επισημείωσης που το τρίπτυχο επικαλείται). 
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8.2 Εισαγωγή προφορικών τεκμηρίων σε αλληλεπίδραση με το 
χρήστη 
 

Η εργασία αυτή (σε αντίθεση με την προηγούμενη) δεν γίνεται βηματικά. Ο χρήστης ζητά 

να δημιουργήσει (εισαγάγει) ένα προφορικό τεκμήριο χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες 

επιλογές (χειριστήρια) που του δίνονται από την περιήγηση (Browse Oral) και από τον 

αρχικό κατάλογο. Το σύστημα τότε εμφανίζει στο χρήστη ένα παράθυρο (το παράθυρο 

του module I. Oral) και ο χρήστης καλείται και συμπληρώνει όλα τα αρχεία μεταγραφών 

(TextGrid) και τα ηχητικά αρχεία (WAV) που συνθέτουν το προφορικό τεκμήριο (στη 

δεύτερη κατάσταση). Στην Εικόνα 10 βλέπουμε ένα τέτοιο παράθυρο προσδιορισμού των 

μεταγραφών (TextGrid) και των ηχητικών αρχείων που συνθέτουν ένα προφορικό 

τεκμήριο. Οι συντελεστές του έργου μπορούν να διακρίνουν ότι σε αυτό το παράδειγμα 

έχουμε ένα διάλογο τριών ομιλητών (και ισάριθμες μεταγραφές, μία ανά ομιλητή), μία 

ηχητική ψηφιακή καταγραφή της συνομιλίας και μία γενική μεταγραφή ανεξάρτητη από 

τους ομιλητές. Πρόκειται, επίσης, για Αϊβαλιώτικα όπου ο εποπτεύων μελετητής είναι 

φυσικός ομιλητής της διαλέκτου και συμμετέχει και ο ίδιος στο διάλογο. 

 

 
Εικόνα 10: Εισαγωγή προφορικού τεκμήριου 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεταγραφές και οι επισημειώσεις (μορφολογικές, φωνολογικές 

και, επιπλέον, σε επίπεδο συστατικών λέξης) βρίσκονται στα TextGrid αρχεία και, αφού 

περάσουν από ένα βήμα ελέγχου (parsing), ενσωματώνονται στις υπολογιστικά 

οργανωμένες και διαχειριζόμενες πληροφορίες και είναι διαθέσιμες για αναζήτηση από 

το χρήστη. Αυτό δεν αποτρέπει το χρήστη από το να προβεί (αργότερα και κυρίως) σε 

συμπληρωματικές μορφολογικές και φωνολογικές επισημειώσεις, (με τη βοήθεια του 

τρίπτυχου προφορικών και των επιμέρους modules επισημείωσης που το τρίπτυχο 

επικαλείται).  

 

8.3 Μαζική εισαγωγή γραπτών τεκμηρίων 
 

Πρόκειται για λογισμικό που εισαγάγει (import) το σύνολο των αρχείων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών που περιέχουν μεταγραφές και επισημειώσεις. Δηλαδή, το σύνολο των 

αρχείων που συνθέτουν ένα τεκμήριο στη δεύτερη κατάσταση, ελέγχεται (περνάει από 

parsing) και ενσωματώνεται στις υπολογιστικά οργανωμένες και διαχειριζόμενες 

πληροφορίες (βάσεις δεδομένων και συλλογές αρχείων). Για καλύτερη κατανόηση 

αναφέρουμε ότι για κάθε τεκμήριο, το σύνολο των ψηφιοποιημένων σελίδων (αρχεία 

εικόνας), το σύνολο των μεταγραφών (αρχεία κειμένου, όσα και οι εικόνες/σελίδες), το 
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σύνολο των μορφολογικών επισημειώσεων (αρχεία λογιστικών φύλλων) και τα 

μεταδεδομένα του τεκμηρίου (ένα ακόμα αρχείο λογιστικού φύλλου) συγκεντρώνονται 

σε έναν κατάλογο για να αποτελέσουν ένα τεκμήριο στη δεύτερη κατάσταση. Πολλοί 

τέτοιοι κατάλογοι (οργανωμένοι σε ένα ευρύτερο/προγονικό κατάλογο) τροφοδοτούν το 

λογισμικό (καλύτερα υπηρεσία) μαζικής εισαγωγής γραπτών (Massive Import Written-

M.I. Written) και αυτό επαναλαμβάνει το έργο του (parsing και ενσωμάτωση) για κάθε 

τεκμήριο. Είναι προφανές ότι το σύνολο των μεταγραφών και επισημειώσεων του κάθε 

τεκμηρίου οργανώνεται και γίνεται διαχειρίσιμο υπολογιστικά. 

 

8.4 Μαζική εισαγωγή προφορικών τεκμηρίων 
 

Πρόκειται για λογισμικό (Massive Import Oral-M.I. Oral) που εισαγάγει πολλά 

προφορικά τεκμήρια. Για κάθε τεκμήριο εισαγάγει (import) το σύνολο των αρχείων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών που περιέχουν μεταγραφές και επισημειώσεις και συνθέτουν 

ένα προφορικό τεκμήριο στη δεύτερη κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει 

ουσιαστική διαφορά μεταξύ του I. Oral και του M.I. Oral. Η μοναδική διαφορά είναι ότι 

το τελευταίο επενεργεί σε πολλούς καταλόγους (πολλά προφορικά τεκμήρια) και για 

κάθε ένα κάνει την ίδια δουλειά που θα έκανε το I. Oral. 

 

9. Επεξεργασία δεδομένων 
 

Για την εποπτεία ενός γραπτού τεκμηρίου παρέχεται ένα τρίπτυχο (module G.Written). 

Στο τρίπτυχο γραπτών τεκμηρίων, αριστερά εμφανίζεται η μεταγραφή σελίδας, στη μέση 

εμφανίζονται οι μορφολογικές λέξεις της σελίδας και δεξιά εμφανίζονται και μπορούν να 

ενημερωθούν οι επισημειώσεις μίας (κάθε φορά) λέξης. Το τρίπτυχο παρέχει χειριστήρια 

για τη μετακίνηση μεταξύ των σελίδων του γραπτού τεκμηρίου. Το G.Written παρέχει, 

επίσης, χειριστήριο (κουμπί) για την προσθήκη σελίδας γραπτού τεκμηρίου (που καλεί 

το P.I. Written). Στην Εικόνα 11 βλέπουμε τη μορφή που είχε το τρίπτυχο γραπτών 

τεκμηρίων (G.Written module). Σε μια νεότερη έκδοση (Εικόνα 12) εμφανίζονται μόνο 

οι ιδιότητες (επισημειώσεις) της λέξης που έχουν τιμές. Σε αυτήν την έκδοση, το σύνολο 

των ιδιοτήτων εμφανίζεται μόνο όταν κληθεί η φόρμα ενημέρωσης. 

 

 
Εικόνα 11: Τρίπτυχο γραπτών τεκμηρίων (παλαιά εκδοχή) 
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Εικόνα 12: Τρίπτυχο γραπτών τεκμηρίων (νέα εκδοχή) 

 

Για την εποπτεία ενός προφορικού τεκμηρίου παρέχεται ένα τρίπτυχο (module G.Oral). 

Στο τρίπτυχο προφορικών τεκμηρίων, αριστερά εμφανίζεται η μεταγραφή ενός 

εκφωνήματος του ομιλητή, στη μέση εμφανίζονται οι μορφολογικές λέξεις του 

εκφωνήματος σε ορθογραφική μεταγραφή ή σε αλφάβητο SAMPA (toggle) και δεξιά 

εμφανίζονται οι επισημειώσεις μίας (κάθε φορά) λέξης. Το τρίπτυχο παρέχει χειριστήρια 

για τη μετακίνηση μεταξύ των εκφωνημάτων του ομιλητή του προφορικού τεκμηρίου. 

Στην Εικόνα 13 βλέπουμε το τρίπτυχο προφορικών τεκμηρίων: 

 

 
Εικόνα 13: Τρίπτυχο προφορικών τεκμηρίων 
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10. Αναζήτηση δεδομένων 
 

Οι απαιτήσεις που τέθηκαν για το υποσύστημα αναζήτησης πληροφορίας (search module) 

προσδιορίζονται επακριβώς στην επόμενη λίστα: 

 

(i) Διαισθητική χρήση. 

(ii) Υποστήριξη ερωτημάτων που λαμβάνουν υπ’ όψη την ύπαρξη πολλαπλών 

τιμών για τα πεδία επισημειώσεων. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να επιτρέπει στο 

χρήστη να απαιτήσει να βρεθούν ταυτοχρόνως δύο (ή δυνητικά/μελλοντικά 

και περισσότερες από δύο) τιμές σε ένα πεδίο μιας εγγραφής (αντικείμενο στο 

ίδιο επίπεδο της Struct Database). Δηλαδή, το υποσύστημα αναζήτησης, πέρα 

από τις απαιτήσεις για ακριβές (exact) ταίριασμα, ταίριασμα εύρους (range) 

και διάζευξης (disjunction) τιμών, πρέπει να υποστηρίζει και τη λογική 

σύζευξη τιμών και να παρέχει αντίστοιχο τελεστή (and) μεταξύ τιμών για το 

ίδιο κριτήριο αναζήτησης (Karanikolas & Skourlas 2014). 

(iii) Κάθε κριτήριο να μπορεί να επιβάλει δύο τύπων περιορισμούς (τιμών-

βασικούς-απόστασης, βλέπε και παρακάτω). 

(iv) Πολλαπλά κριτήρια. 

(v) Σύζευξη κριτηρίων (υπονοούμενη χρήση του τελεστή and μεταξύ 

διαφορετικών κριτηρίων) (Karanikolas 2011). 

(vi) Έκφραση συνθηκών απόστασης (προαναφέρθηκαν ως περιορισμοί 

απόστασης-distance conditions). 

(vii) Κάθε κριτήριο να εστιάζει σε κάποιο από τα επίπεδα (Document, Part, Word, 

Inner). 

(viii) Έκφραση απαιτήσεων ανάκτησης για: πραγματικά δεδομένα, σύνοψη 

δεδομένων (data aggregations), τεχνητά δεδομένα (artifacts-on the fly created 

data). 

 

10.1 Η διεπαφή 
 

Όπως αναφέρθηκε, μπορούν (στο ίδιο ερώτημα αναζήτησης) να συνδυαστούν (με 

υπονοούμενο and) περισσότερα από ένα κριτήρια. Μια πρόσφορη μορφή για την 

έκφραση του κάθε κριτηρίου ή (με βάση τον τρόπο που υλοποιείται) η μορφή της κάθε 

γραμμής ερωτήματος σχηματοποιείται σύμφωνα με το περίγραμμα του Πίνακα 9. 

  
Word/Token/Phenomenon Location 

<Value> 

{Between, 

And, Or, 

Exact} 

<Value> 
<EAV 

subschema>* 
<Attribute> 

<Part 

distances> 

<Word 

distances> 

<Interval no 

distances> 

* αναφορά/υπόδειξη ενός εκ των 11 modules (9 επισημειώσεων και 2 μεταπληροφορίας) 
Πίνακας 9: Δομή γραμμής ερωτήματος 

 

Πέρα από το ένα ή τα περισσότερα κριτήρια που προσδιορίζουν τι θα αναζητηθεί 

(search), η διεπαφή πρέπει να προσδιορίζει και τι θα ανακληθεί (retrieve) για να 

εμφανιστεί. Το τι θα εμφανιστεί απαιτείται να προσδιορίζεται μία φορά για το σύνολο 

των κριτηρίων. Στον Πίνακα 10 βλέπουμε ένα περίγραμμα που επιλέχθηκε για να 

χρησιμοποιηθεί. Οι τιμές για τη θέση <Result Type> είναι: Document, Part, Word, Inner. 
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Οι τιμές για τη θέση <Aggregate> (συνάθροιση) είναι: count, count_documents, 

count_parts, count_words, count_inners and null. Οι τιμές για τη θέση <Artifact> είναι: 

Mini praat (ένα TextGrid που αφορά, συνήθως, μια λέξη) και null. 

 

Output <Result Type> <Aggregate> or <Artifact> 
Πίνακας 10: Δομή για τον προσδιορισμό του επιθυμητού αποτελέσματος 

 

Στους Πίνακες 11, 12 και 13, παρουσιάζουμε παραδείγματα από συμπληρωμένες 

διεπαφές της ενότητας λογισμικού Αναζήτησης (Search & Retrieve module). Η 

απεικονιζόμενη στον Πίνακα 11 διεπαφή, προσδιορίζει ότι αναζητούνται Parts (σελίδες 

στην περίπτωση των γραπτών πηγών) που περιλαμβάνουν το φαινόμενο του φωνηεντικού 

αρχαϊσμού (vowel archaism), ακολουθούμενου από ένα επίθετο (adjective) το οποίο είναι 

μια δάνεια λέξη (loan word) και αυτή η δάνεια λέξη είναι ουσιαστικό (noun) και έχει γένος 

αρσενικό (masculine). Η απεικονιζόμενη στον Πίνακα 12 διεπαφή, προσδιορίζει ότι 

αναζητούνται Parts (επιτονικές προτάσεις στην περίπτωση προφορικών πηγών) που 

περιέχουν άτονο (unstressed) φωνήεν στο τέλος φράσης. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή, 

θα μετρηθούν τα Parts (πλήθος επιτονικών προτάσεων) που περιέχουν το ζητούμενο, για 

κάθε Document (ομιλητή) στον οποίο εμφανίζεται το φαινόμενο. Η απεικονιζόμενη στον 

Πίνακα 13 διεπαφή, προσδιορίζει ότι αναζητούνται Documents (ομιλητές στην 

περίπτωση προφορικών πηγών που συμμετείχαν σε διαλόγους). Για την εύρεσή τους 

προσδιορίζονται μεταδεδομένα των ομιλητών (φύλο, ηλικία και καταγωγή), καθώς και 

μεταδεδομένα (ονοματεπώνυμο) του εποπτεύοντα μελετητή (ή επισημειωτή) του 

διαλόγου (στον οποίο συμμετείχαν οι ομιλητές). 

 
Word/token/phenomenon Location 

vowel archaism 
 

 
Morphological 

Written 
- - X - 

Adjective 
 

 
Morphological 

Written 
PART OF SPEECH - 

Y in (X+1, 

X+10) 
- 

Noun 
 

 
Morphological 

Written 

PART OF SPEECH 

OF LOAN WORD 
- Y - 

Masculine 
 

 
Morphological 

Written 

GENDER OF LOAN 

WORD 
- Y - 

 

Output Part - 
Πίνακας 11: Παράδειγμα αναζήτησης 

  

Word/token/phenomenon Location 

?_u_f 
 

 Inner Oral Vowel - - - 

 

Output Document count_part 
Πίνακας 12: Παράδειγμα αναζήτησης 
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Word/token/phenomenon Location 

Ifigenia Zisi 
 

Mary Karra Metadata Oral Annotator - - - 

Male 
 

 Metadata Oral Inf. Sex - - - 

75 
 

100 Metadata Oral Inf. Age - - - 

cappadocians 
 

 Metadata Oral Inf. Origin - - - 

 

Output Document - 

Πίνακας 13: Παράδειγμα αναζήτησης 

 

10.2 BNF για τα <Part distances>, <Word distances> και 
<Interval no distances> 
 

Η απόσταση των στοιχείων (στις θέσεις <Part distances>, <Word distances> και 

<Interval_no distances>) προσδιορίζεται από μία απλή γραμματική. Η σύνταξη της 

δίδεται σε συμβολισμό BNF: 

 
<Location> ::= <Location single> | <Location range> 
<Location range> ::= <μεταβλητή> in (<Location single> , <Location single>) 
<Location single> ::= <μεταβλητή> [ <operator> <αριθμός> ] 
<μεταβλητή> ::= <latin char> 
<latin char> ::= {a|b|c|d|e|f|g|h} 
<operator> ::= {+|-} 
<αριθμός> ::= <ψηφίο> [<ψηφίο>] 
<ψηφίο> ::= {0|1|2|3|4|5|6|7|8|9} 

 

Αρχικό σύμβολο είναι το <Location>. Οι χαρακτήρες που επιλέχθηκαν για τη μεταβλητή 

(unbound variable) είναι τέτοιοι που όταν είναι σε πεζά ξεχωρίζουν και δεν υπάρχει 

κίνδυνος να μπερδευτούν με ελληνικούς χαρακτήρες. Έτσι, αν ο χρήστης γράψει κάποια 

μεταβλητή με ελληνικούς χαρακτήρες, το σύστημα (με το parsing) μπορεί να εντοπίσει 

το λάθος και να δείξει το συνολικό statement με πεζούς χαρακτήρες, υποδεικνύοντας τη 

θέση του λάθους (χωρίς να υπάρχει πιθανότητα να μη γίνει κατανοητή η φύση του 

λάθους). 

 

11. Συμπεράσματα 
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάσαμε τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος 

δημιουργίας και διαχείρισης σώματος τεκμηρίων από γραπτές και προφορικές πηγές. Το 

σύστημα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή και διαχείριση σωμάτων τεκμηρίων άλλων γλωσσών ή διαλέκτων.  

Το σύστημα που αναπτύχθηκε (ως πολυτροπική βάση δεδομένων) επιτρέπει την 

παράλληλη εμφάνιση πρωτογενών και επεξεργασμένων δεδομένων καθώς και την 

κωδικοποίηση ενός μεγάλου αριθμού μεταδεδομένων. Κατά τη σχεδίασή του 

επιδιώχθηκε μια γενίκευση των προδιαγραφών, έτσι ώστε να μην είναι το σύστημα 
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αυστηρά εξαρτημένο από συγκεκριμένα γλωσσολογικά φαινόμενα και τρόπους 

αντίληψης/χειρισμού αυτών. Πιστεύουμε ότι το σύστημα στο οποίο καταλήξαμε μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα έργα δημιουργίας και διαχείρισης σώματος τεκμηρίων, 

ακόμα και όταν αυτά δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες, στόχους και προδιαγραφές. Δηλαδή, 

πρόκειται για μία δυναμική πλατφόρμα που επιτρέπει την προσαρμογή της σε νέες 

ανάγκες που θα προκύψουν σε επόμενες έρευνες. 
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Χρήστος Παπαναγιώτου & Αγγελική Ράλλη 

Πανεπιστήμιο Πατρών 
 

Περίληψη 
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται και συζητείται η εφαρμογή συγκεκριμένων 

λεξικογραφικών αρχών και πρακτικών για τη δημιουργία του πολυμεσικού τριδιαλεκτικού 

διαδικτυακού λεξικού για τις μικρασιατικές διαλέκτους της Καππαδοκίας, του Πόντου και 

του Αϊβαλιού-Μοσχονησίων, το οποίο αναπτύχθηκε ως μέρος των δραστηριοτήτων του 

ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ με τίτλο «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια 

της Μικρασιατικής Ελληνικής» (ακρωνύμιο AMiGre). 

 

Λέξεις-κλειδιά: λεξικό, πολυμεσικό, διαδικτυακό, τριδιαλεκτικό, μακροδομή, 

μικροδομή 

 

1. Εισαγωγή-Στόχοι  
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε και συζητάμε τις λεξικογραφικές αρχές και μεθόδους 

που τέθηκαν και εφαρμόστηκαν για τη δημιουργία του πολυμεσικού τριδιαλεκτικού 

διαδικτυακού λεξικού για τις μικρασιατικές διαλέκτους της Καππαδοκίας, του Πόντου 

και του Αϊβαλιού-Μοσχονησίων. Το λεξικό αναπτύχθηκε ως μέρος των δραστηριοτήτων 

(παραδοτέο) του ερευνητικού προγράμματος AMiGre, ακρωνύμιο του προγράμματος 

«Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής»1 που 

υλοποιείται από τρεις διαφορετικές ερευνητικές ομάδες (Πανεπιστήμιο Πατρών, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΕΙ Αθήνας), με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια 

Γλωσσολογίας Αγγελική Ράλλη.    

Στη δεύτερη ενότητα, παραθέτουμε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τον τύπο του 

λεξικού ως προς την οργάνωση, την ταξινόμηση, τη μακροδομή και μικροδομή του. Στην 

τρίτη ενότητα, συζητάμε τις αρχές σχεδίασης της μακροδομής, καθώς και τα ζητήματα 

που αντιμετωπίσαμε κατά τη λημματογράφηση του λεξιλογίου για κάθε μία από τις τρεις 

διαλέκτους. Στην τέταρτη ενότητα, αναφερόμαστε στην οργάνωση και το περιεχόμενο 

της μικροδομής, στο επίπεδο του τυπικού και του σημασιολογικού σχολίου, και 

εκθέτουμε τον τρόπο προσαρμογής των μικροδομικών αρχών στα λήμματα των τριών 

διαλέκτων και τους συσχετισμούς μεταξύ τους.  

 

 

 

                                                           
1 Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του προγράμματος 

[http://amigre.upatras.gr/index.php/el/].  
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2. Τυπολογικές παρατηρήσεις  
 

Το πολυμεσικό τριδιαλεκτικό διαδικτυακό λεξικό για τις μικρασιατικές διαλέκτους της 

Καππαδοκίας, του Πόντου και του Αϊβαλιού-Μοσχονησίων (στο εξής ΛΕΠΟΚΑΜ), 

όντας λεξικό τοπικών διαλέκτων, αντιμετωπίστηκε ως δίγλωσσο λεξικό, ακολουθώντας 

τη σχετική άποψη για αυτά τα λεξικά, λόγω της διαφοροποίησης ανάμεσα στη γλώσσα 

της μακροδομής και της μικροδομής (Διάλεκτοι vs. Κοινή Νέα Ελληνική (ΚΝΕ)) (βλ. 

Geeraerts 1989: 294-295˙ Béjoint 2000: 39˙ Marello 2004: 351˙ Κατσογιάννου 2008: 

659˙ Ξυδόπουλος 2011: 96-97˙ Xydopoulos & Ralli 2013: 526). Προφανώς, το 

ΛΕΠΟΚΑΜ κατατάσσεται στην κατηγορία των λεξικών και όχι των γλωσσαρίων, 

δεδομένης της τυπικά και σημασιολογικά πλούσιας μικροδομής του αλλά και της 

εκτενούς μακροδομής του (βλ. Hartmann & James 1998). 

Αναφορικά με τον άξονα συγχρονίας-διαχρονίας, το ΛΕΠΟΚΑΜ, επειδή εμπεριέχει 

λήμματα από διαφορετικές χρονικές περιόδους (Penhallurick 2009: 301), δεν έχει 

συγχρονικό χαρακτήρα αλλά συνδυάζει τη συγχρονία με τη διαχρονία, όπως συνήθως 

συμβαίνει με τα λεξικά αυτού του τύπου που καλούνται να «διασώσουν» διαλεκτικό 

λεξιλόγιο που υπήρξε ενεργό σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (βλ. και Xydopoulos 

& Ralli 2013: 526).  

Τέλος, το ΛΕΠΟΚΑΜ περιέχει λεξιλόγιο των τριών διαλέκτων το οποίο αντλήθηκε 

τόσο από προφορικές όσο και από γραπτές πηγές που έχουν κατάλληλα ψηφιοποιηθεί 

και επισημειωθεί (Van Keymeulen & De Tier 2010). Το λεξικό προσφέρει τη δυνατότητα 

σύνθετης αναζήτησης σε ένα εύρος πληροφοριών (Burke 2003) στο πλαίσιο της κάθε 

διαλέκτου και, αντιπαραβολικά, στις τρεις διαλεκτικές ποικιλίες της Μικράς Ασίας.  

 

3. Μακροδομή 
 

3.1 Γενικές αρχές 
 

Ως προς τη μακροδομή του ΛΕΠΟΚΑΜ, το λεξικό αριθμεί 7.500 λήμματα, 2.500 από 

την κάθε διάλεκτο και περιλαμβάνει όλο το λεξιλόγιο που συλλέχθηκε για καθεμία από 

τις τρεις διαλέκτους από τις ψηφιοποιημένες γραπτές και προφορικές πηγές, εξαιρώντας 

(ομόσημα) λήμματα της Κοινής Νέας Ελληνικής (ΚΝΕ˙ βλ. Zgusta 1971: 205). 

Η μακροδομή του ΛΕΠΟΚΑΜ είναι σημασιοκεντρική και, χάρη στην ηλεκτρονική 

του συγκρότηση, είναι δυναμική, προσφέροντας στους χρήστες πολλαπλές δυνατότητες 

συνδυασμένης αναζήτησης και αναφοράς αποτελεσμάτων (π.χ., βάσει της λέξης-

κεφαλής, στοιχείων της σημασίας, της ετυμολογίας, της διαλεκτικής περιοχής, της 

μορφολογικής διεργασίας, κ.λπ.˙ Burke 2003: 242-244).  

Τέλος, στη δυναμική μακροδομή περιλήφθηκαν ως ξεχωριστά λήμματα και 

μονολεκτικά και πολυλεκτικά στοιχεία, δεδομένης της δυνητικά απεριόριστης 

χωρητικότητας, ενώ οι διαφορετικές φωνητικές πραγματώσεις του κάθε λήμματος 

τοποθετήθηκαν ενδολημματικά για διευκόλυνση των χρηστών (βλ. Κατσούδα 2012: 120-

121). 
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3.2 Πηγές 
 

Για τη συγκρότηση του ΛΕΠΟΚΑΜ, το διαλεκτικό λεξιλογικό υλικό αντλήθηκε από 

δευτερογενείς γραπτές αλλά και διαδικτυακές πηγές, όπου αυτό ήταν εφικτό. Οι 

διαθέσιμες πηγές ελέγχθηκαν, συμπληρώθηκαν και εμπλουτίστηκαν από τις βάσεις 

προφορικών και γραπτών διαλεκτικών δεδομένων (στο πλαίσιο του AMiGre) και από 

πληροφορίες που δόθηκαν από φυσικούς ομιλητές των διαλεκτικών ποικιλιών, όπου αυτό 

ήταν δυνατό. Γενικότερα, η συμβολή των φυσικών ομιλητών υπήρξε πολύτιμη καθώς 

παρείχαν υποστήριξη στην εύρεση παραδειγμάτων, στην επιβεβαίωση των δεδομένων, 

στην εκφώνηση των φωνητικών τύπων, κ.τ.ό.  

 

3.3 Διαλεκτικές ιδιαιτερότητες κατά την εφαρμογή 
 

Η Ποντιακή, σε αντίθεση με τις άλλες δύο μικρασιατικές διαλέκτους, διαθέτει μεγάλη 

ποικιλία γραπτών αλλά και διαδικτυακών πηγών (γλωσσάρια, λίστες λέξεων, μελέτες) 

των οποίων βέβαια και η έκταση αλλά και η εγκυρότητα ποικίλλει. Επιπλέον, είναι η 

μόνη διάλεκτος που διαθέτει ένα εξαιρετικά εκτενές ιστορικό λεξικό, με τίτλο Ιστορικόν 

Λεξικόν της Ποντικής Διαλέκτου (1958-1961), έργο του Άνθιμου Παπαδόπουλου το οποίο 

αποτελεί έργο αναφοράς για τη συγκεκριμένη διαλεκτική ποικιλία. Ο αριθμός των 2.500 

λημμάτων της Ποντιακής επιλέχθηκε κατόπιν ελέγχου στις διαθέσιμες γραπτές πηγές με 

κριτήριο την απόκλιση των λεξικών στοιχείων από την Κοινή Νέα Ελληνική, εκτός αν 

αυτά έχουν διαφορετική σημασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη 

λημματογράφηση δανείων από την τουρκική γλώσσα, με την οποία η Ποντιακή 

βρισκόταν σε καθεστώς μακρόχρονης επαφής. Τα λεξικά στοιχεία, ελέγχθηκαν, 

επιβεβαιώθηκαν και εμπλουτίστηκαν από τις βάσεις προφορικών και γραπτών 

διαλεκτικών δεδομένων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑΛΗΣ, 

καθώς και από πληροφορίες που μας παρείχαν φυσικοί ομιλητές της διαλέκτου (τόσο 

σχετικά με τη μορφή όσο και με τη σημασία των λημμάτων, το εύρος χρήσης τους αλλά 

και την εξασφάλιση αυθεντικών παραδειγμάτων χρήσης), ούτως ώστε να καταρτιστεί η 

τελική μορφή του λημματολογίου.  

Ως προς την Καππαδοκική, για τη σύνθεση του καταλόγου των λέξεων της 

μακροδομής, χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς (μαγνητοφωνήσεις, προφορικά 

ερωτηματολόγια, κείμενα), αλλά και δευτερογενείς πηγές (π.χ., λεξικά, γλωσσάρια, 

μελέτες για τη διάλεκτο, δεδομένα από το διαδίκτυο). Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση της 

μακροδομής χωρίστηκε σε τρεις φάσεις:  

 

(i) Μελέτη και αποδελτίωση των βασικών δευτερογενών πηγών.  

(ii) Σύγκριση των επιμέρους δεδομένων, όπου οι πληροφορίες διασταυρώθηκαν 

ενδοδιαλεκτικά και διαδιαλεκτικά. 

(iii) Επιλογή και διόρθωση του τελικού καταλόγου λέξεων, οι πληροφορίες του 

οποίου επαληθεύτηκαν με τη βοήθεια φυσικών ομιλητών.  

 

Τα λεξιλογικά δεδομένα της Καππαδοκίας δημιούργησαν ιδιαίτερη δυσκολία στη 

συγκρότηση του λημματολογίου, καθώς η διάλεκτος διακρίνεται σαφώς σε επιμέρους 

υποδιαλεκτικές ζώνες. Συγκεκριμένα, ακολουθώντας τη διάκριση του Janse (2009) σε 

βόρεια Καππαδοκική (τα χωριά Σίλατα, Ανακού, Φλογητά, Μαλακοπή, Σινασός, 
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Ποτάμια και Δελμεσός), κεντρική Καππαδοκική (τα χωριά Αξός και Μιστί) και νότια 

Καππαδοκική (τα χωριά Αραβανί, Γούρδονος, Φερτάκαινα, Ουλαγάτς και Σήμαντρα), 

διαπιστώσαμε, αφενός, πως εμφανίζουν επιμέρους γλωσσικές ιδιαιτερότητες, τόσο σε 

φωνολογικό όσο και σε μορφοσυντακτικό επίπεδο, και, αφετέρου, ότι ο βαθμός επιρροής 

της τουρκικής γλώσσας ποικίλει από χωριό σε χωριό. Για παράδειγμα, τα χωριά 

Σήμαντρα και Ουλαγάτς συνιστούν φαινόμενο εντονότερης γλωσσικής επαφής με τα 

τουρκικά. Επίσης, με δεδομένο ότι τα Καππαδοκικά σταμάτησαν να μιλούνται στη 

μικρασιατική ενδοχώρα μετά την αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών το 1923, υπάρχει 

αισθητή διαφοροποίηση στους καταλόγους λέξεων που περιλαμβάνονται σε πηγές 

(λεξικά, γλωσσάρια, μελέτες) πριν από τη μικρασιατική καταστροφή και μετά από αυτή, 

πόσο μάλλον όταν σύγχρονες διαλεκτολογικές έρευνες (Janse 2009˙ Janse & 

Papazachariou υπό δημ.) αποδεικνύουν ότι πλέον σώζεται μόνο μέρος της διαλέκτου 

(π.χ., ποικιλία του χωριού Μιστί). 

Τέλος, σχετικά με τα Αϊβαλιώτικα, το βασικό πρόβλημα ήταν ότι οι διαθέσιμες 

βιβλιογραφικές αναφορές είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Κύρια πηγή για την κατάρτιση 

της μακροδομής του λεξικού, όσον αφορά τα Αϊβαλιώτικα, αποτέλεσε το έργο του 

Σάκκαρη (Σάκκαρης 1940, 1948, 1952), αλλά και το υπό προετοιμασία λεξικό της Ράλλη 

με τίτλο «Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και Βορειοανατολικής 

Λέσβου». Το τελευταίο αξιοποιεί το υλικό από το Σάκκαρη και το εμπλουτίζει με υλικό 

από προφορικές καταγραφές, καταλόγους λέξεων και λογοτεχνικά κείμενα. Προκειμένου 

να καλυφθεί ο στόχος των 2.500 λημμάτων ανά διάλεκτο για το ΛΕΠΟΚΑΜ, 

χρησιμοποιήθηκε το σύνολο του υλικού των προαναφερθεισών αναφορών στη 

συγκρότηση του λημματολογίου. 

 

4. Μικροδομή 
 

4.1 Λέξη-Κεφαλή 
 

Η μορφή της λέξης-κεφαλής του ΛΕΠΟΚΑΜ διακρίθηκε από την προφορά και από τις 

μαρτυρούμενες εναλλακτικές γραφικές αποτυπώσεις στις πηγές, αφενός, για να αποφύγει 

τη ρύθμιση και να αναδείξει τη διαφορετικότητα του κάθε τύπου και, αφετέρου, για να 

διευκολύνει το μέσο χρήστη κατά την αναζήτηση (βλ. Durkin 2010˙ Xydopoulos & Ralli 

2013). Έτσι, οι λέξεις-κεφαλές αποτυπώθηκαν ως κανονικοποιημένοι τύποι (ή «τύποι-

ομπρέλα»˙ Landau 2001: 98-9) και ορθογραφικά και φωνολογικά, αφήνοντας τις 

διαφορετικές πραγματώσεις στους εναλλακτικούς φωνητικούς και ορθογραφικούς 

τύπους μέσα στο λήμμα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύχθηκε η ημιφωνητική μορφή που 

απαντά, συνήθως, σε «ερασιτεχνικά» γλωσσάρια (βλ. μεταξύ άλλων Barbato & Varvaro 

2004: 434˙ Γιακουμάκη κ.ά. 2004: 926). Για να υπηρετηθεί αυτή η ανάγκη, η λέξη-

κεφαλή πήρε κεφαλαιογράμματη μορφή, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα αποστασιοποίησης 

από τις ορθογραφικές συμβάσεις της ΚΝΕ και υιοθετήσαμε ως λέξεις-κεφαλές 

κανονικοποιημένες μορφές των γραπτών μαρτυριών των λέξεων που φαίνονται 

επικρατέστερες στις διαθέσιμες πηγές (βλ. Γιακουμάκη κ.ά. 2004: 926˙ Ξυδόπουλο 2011˙ 

Κατσούδα 2012: 126-127˙ Xydopoulos & Ralli 2013).  
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4.1.1 Εφαρμογή στις διαλέκτους 
 

Η επιλογή της ουδέτερης κεφαλαιογράμματης κανονικοποιημένης λέξης κεφαλής υπήρξε 

εξαιρετικά σημαντική και βοηθητική για τη λημματογράφηση των λεξικών στοιχείων της 

Ποντιακής, καθώς τα τελευταία εμφανίζουν μεγάλη ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση, με 

αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η επιλογή ενός τύπου έναντι ενός άλλου για να 

χρησιμοποιηθεί ως λέξη κεφαλή. Συγκεκριμένα, λόγω της ευρείας γεωγραφικής έκτασης, 

η Ποντιακή παρουσιάζει έντονη ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση, η οποία έπρεπε να 

αποτυπωθεί λεξικογραφικά. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον Κοντοσόπουλο (2001), η 

Ποντιακή παρουσιάζει ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση στη βάση συγκεκριμένων 

γλωσσικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η ενεργοποίηση ή μη του φαινομένου της 

αποβολής των άτονων υψηλών φωνηέντων (/i/ και /u/), κυρίως στο τέλος της λέξης (τα 

/i/ και /u/ διατηρούνται στην παραλιακή ζώνη του Πόντου από τον Όφι ως την Ινέπολη 

με εξαίρεση την Τραπεζούντα, τα Κοτύωρα και την Αμισό στις οποίες αποβάλλονται, 

όπως και στις ακόλουθες: Ματσούκα, Χαλδία, Σεμένι, Κοτύωρα, Νικόπολη), και η 

διατήρηση ή μη του τελικού -ν στα ουσιαστικά (διατηρείται στις περιοχές της 

Κερασούντας, της Τραπεζούντας, της Τρίπολης, της Χαλδίας, της Σάντας, της 

Ματσούκας και της Νικόπολης, ενώ έχει εξαφανιστεί στις περιοχές της Ινέπολης, της 

Αμισού, της Οινόης, των Κοτυώρων, του Όφι και των Σούρμενων). Επιπλέον, η 

συγκεκριμένη διάλεκτος εμφανίζει ιδιάζοντα γλωσσικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

διαφοροποιούν σημαντικά τη μορφή των λεξικών στοιχείων των οποίων η πραγμάτωση 

μπορεί να ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή, όπως είναι τα εξής: το επταμελές 

φωνηεντικό σύστημα με επιπλέον φωνήεντα τα [ä] και [ö] λόγω της μη ενεργοποίησης 

του φαινομένου της συνίζησης (π.χ., [vasiläδes] βασιλιάδες και [telöno] τελειώνω) και η 

πραγμάτωση του γραφηματικού <η> ως [e] (π.χ., νύφη [nife] και κλέφτης [kleftes])2.  

Αναφορικά με την Καππαδοκική, λόγω της γλωσσικής διαφοροποίησης στις 

επιμέρους υποδιαλεκτικές ζώνες, υπήρξε δυσκολία καθορισμού της λέξης κεφαλής, 

ωστόσο η πολιτική υιοθέτησης ενός αφηρημένου τύπου έλυσε ορισμένα από τα 

προβλήματα που προέκυπταν λόγω των πολλαπλών φωνητικών πραγματώσεων. Για 

παράδειγμα, οι ρηματικοί τύποι (π.χ., νταγιαντίζου ‘αντέχω, υπομένω’) με στένωση του 

/ο/ σε /u/ στο τέλος της λέξης (φαινόμενο που απαντά σε κάποια από τα χωριά της 

Καππαδοκίας, όπως το Μιστί και τα Σήμαντρα) δίνονται κανονικοποιημένοι 

(ΝΤΑΓΙΑΝΤΙΖΩ), χωρίς στένωση. Όσον αφορά στις περιπτώσεις πολυτυπίας ανάμεσα 

σε άκλιτους και κλιτούς τύπους, για τον καθορισμό της λέξης κεφαλής λήφθηκαν υπ’ 

όψη τόσο ενδοδιαλεκτικά όσο και διαδιαλεκτικά κριτήρια (βλ. τυπικό σχόλιο). 

Τέλος, στα Αϊβαλιώτικα η χρήση της λέξης-κεφαλής βοήθησε στη λημματογράφηση, 

αφού αποφεύχθηκαν τα φωνολογικά προβλήματα της κώφωσης των άτονων /u/ και /i/ 

και της στένωσης, δηλαδή της τροπής των άτονων /e/ σε /i/ και των άτονων /ο/ σε /u/, 

που θα δημιουργούσαν, σε κάποιες περιπτώσεις, δυσκολίες σχετικά με την ορθογραφία 

συγκεκριμένων λημμάτων. Το ίδιο ισχύει και για το συχνό φαινόμενο των 

ουρανικοποιήσεων που απαντούν στη διάλεκτο που, χάρη στη λέξη κεφαλή, δεν 

χρειάστηκε να δηλωθούν και, έτσι, δεν προέκυψε η ανάγκη να υιοθετηθεί κάποιο ειδικό 

διακριτικό σημάδι για το συμβολισμό της. 

 

                                                           
2 Για μια συστηματική μελέτη του φαινομένου βλ. Μανωλέσσου & Παντελίδης (2011). 
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4.2 Τυπικό σχόλιο 
 

Στη μικροδομή του ΛΕΠΟΚΑΜ έχουν περιληφθεί τέσσερεις τομείς που αφορούν το 

τυπικό σχόλιο: η ετυμολογία, ο φωνητικός τύπος, η μορφολογική διεργασία και η λεξική 

κατηγορία.  

Η ετυμολογική πληροφορία για το κάθε λήμμα περιορίστηκε στην πιo συνοπτική και 

οικονομική απόδοση της προέλευσής του με τρόπο φιλικό προς το χρήστη, δίνοντας 

έμφαση στα θέματα και όχι στις διαδικασίες παραγωγής, δεδομένου ότι το λεξικό δεν 

σχεδιάστηκε ως ιστορικό έργο αναφοράς. Η ετυμολογική πληροφορία, έτσι, περιορίζεται 

στην αμέσως προηγούμενη συγχρονία χωρίς την παράθεση του απώτατου πρόγονου 

τύπου.  

Οι μορφολογικές διεργασίες καλύπτονται από ειδικό πεδίο, εκτός του ετυμολογικού 

μέρους. Εδώ έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που συμμετέχουν στο 

σχηματισμό του συγκεκριμένου λήμματος ή/και σχετικά με την υπόστασή τους από 

συγχρονική άποψη (δηλ. παραγωγή, σύνθεση, λεξικοποιημένη φράση, συμφυρμός ή 

συνδυασμός διαδικασιών). 

Στόχος του ΛΕΠΟΚΑΜ, ως διαλεκτικού λεξικού, ήταν οι χρήστες να έχουν 

πρόσβαση στην πραγματική προφορά. Για το σκοπό αυτό, περιλήφθηκαν στη μικροδομή 

ένας ή περισσότεροι φωνητικοί τύποι για το κάθε λήμμα σε ευρεία μεταγραφή κατά το 

Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (ΔΦΑ) (βλ. Atkins & Rundell 2008). Επιπρόσθετα, οι 

φωνητικοί τύποι συνοδεύτηκαν από αρχεία ήχου (WAV), στα οποία έχει καταγραφεί η 

πραγματική προφορά των λημμάτων από φυσικούς διαλεκτόφωνους, ώστε να 

αντιμετωπιστεί η συχνή ασυμβατότητα προφοράς και ορθογραφίας στο διαλεκτικό 

λεξιλόγιο (βλ. Γιακουμάκη κ.ά. 2004: 927˙ Xydopoulos & Ralli 2013). 

Τέλος, οι κατηγοριακές πληροφορίες έχουν καταχωρηθεί στο λεξικό ξεχωριστά για 

την κάθε φωνητική πραγμάτωση, ώστε να είναι εφικτή η κωδικοποίηση και 

συστηματοποίηση των μικροδιαλεκτικών διαφοροποιήσεων, π.χ., στο επίπεδο του 

γραμματικού γένους. 

 

4.2.1 Ζητήματα εφαρμογής στις διαλέκτους 
 

Για την περίπτωση των Ποντιακών, όσον αφορά στο τυπικό σχόλιο, η επιλογή της 

ένταξης του πεδίου της μορφολογικής διεργασίας υπήρξε εξαιρετικά βοηθητική, καθώς 

μας επέτρεψε να συμπεριλάβουμε ιδιάζουσες περιπτώσεις ως προς τη λημματογράφηση, 

όπως αυτή των λεξικοποιημένων εκφράσεων. Επιπλέον, η συγκεκριμένη επιλογή 

αποφορτίζει το πληροφοριακό βάρος που θα πρέπει να συσσωρευτεί στο πεδίο της 

ετυμολογίας. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της λέξης ΚΑΘΟΙΚΑ ‘καθήκοντα, 

αναγκαία’, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 που ακολουθεί:   
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Εικόνα 1: Επιλογή Μορφολογικής Διεργασίας για τη λέξη-κεφαλή  

ΚΑΘΟΙΚΑ ‘καθήκοντα, αναγκαία’ 

 

Παρόμοια, και το ξεχωριστό πεδίο της λεξικής κατηγορίας λειτουργεί εξαιρετικά 

βοηθητικά σε περιπτώσεις πέραν του προφανούς (όπως, π.χ., η ταυτοποίηση ουσιαστικών 

ή ρημάτων). Στην Εικόνα 2, που ακολουθεί, φαίνεται ενδεικτικά το λήμμα ΝΑΜΗ 

‘μήπως (άραγε)’ το οποίο στα Ποντιακά ανήκει στην κατηγορία των συνδέσμων. 

 

 
Εικόνα 2: Πεδίο Λεξικής Κατηγορίας για τη λέξη-κεφαλή ΝΑΜΗ ‘μήπως (άραγε)’ 

 

Τέλος, η πρόβλεψη των πεδίων Φωνητικός Τύπος-Φωνητική Ορθογραφία-

Μικροδιαλεκτική Περιοχή υπήρξαν ζωτικής σημασίας στην περίπτωση της Ποντιακής, 

καθώς παρείχαν τη δυνατότητα αποτύπωσης και της πραγματικής προφοράς κάθε 

διαφορετικού τύπου σε ευρεία φωνητική μεταγραφή, της ορθογραφικής μορφής του αλλά 

και της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία απαντάται, αποτυπώνοντας, έτσι, τη 

μικροδιαλεκτική ποικιλία. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του λήμματος 

ΟΜΜΑΤΟΤΖΑΤΖΙ ‘βλεφαρίδα’, που φαίνεται στην Εικόνα 3, για το οποίο δίνονται 

ξεχωριστά σε κάθε στήλη από αριστερά προς τα δεξιά ο φωνητικός τύπος (π.χ., 

omatodʒádʒ), η φωνητική ορθογραφία (π.χ., ομματοτζ'άτζ') και η μικροδιαλεκτική 

περιοχή (για το συγκεκριμένο τύπο η Χαλδία).  
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Εικόνα 3: Τα πεδία Φωνητικός Τύπος-Φωνητική Ορθογραφία-Μικροδιαλεκτική Περιοχή για τη 

λέξη-κεφαλή ΟΜΜΑΤΟΤΖΑΤΖΙ ‘βλεφαρίδα’ 

 

Στην καππαδοκική διάλεκτο, οι πολλαπλοί φωνητικοί τύποι πραγμάτωσης προκαλούν, 

επίσης, δυσκολία και στον καθορισμό της λέξης-κεφαλής. Η δυνατότητα που 

προσφέρεται στο συγκεκριμένο λεξικό να δοθούν όλοι οι επιμέρους φωνητικοί τύποι 

συνοδευόμενοι από αρχεία ήχου για την αποτύπωση της πραγματικής προφοράς 

επέτρεψε όχι μόνο τη σύνθεση μιας αφηρημένης κεφαλής, αλλά και την ανάδειξη της 

επιμέρους φωνολογικής ποικιλίας στο πλαίσιο της ίδιας διαλέκτου ή ανάμεσα στις τρεις 

διαλέκτους. Στο παράδειγμα που φαίνεται στην Εικόνα 4, καταχωρίζονται όλοι οι 

απαντώμενοι τύποι.  

 

 
Εικόνα 4: Καταχώριση όλων των απαντώμενων τύπων πραγμάτωσης 

για τη λέξη-κεφαλή ΑΝΤΕΤ 

 

Η λέξη κεφαλή του λήμματος στο οποίο εντάσσονται είναι ΑΝΤΕΤ. Τα κριτήρια για 

αυτήν την επιλογή είναι, καταρχάς, οι επιμέρους φωνητικοί τύποι, η ετυμολογία, η 

συχνότητα των τύπων, τα φωνολογικά χαρακτηριστικά της διαλέκτου, αλλά και η 

διασταύρωση της πληροφορίας με τα δεδομένα των άλλων δύο διαλέκτων (του Αϊβαλιού 

και του Πόντου). 
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Εικόνα 5: Διαφοροποιημένη λέξη-κεφαλή στην Αϊβαλιώτικη για το λήμμα ΑΝΤΕΤ(Ι) 

 

Από τη σύγκριση με το λήμμα της Αϊβαλιώτικης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5, 

προκύπτει διαφοροποιημένη λέξη-κεφαλή, παρά την κοινή ετυμολογική προέλευση των 

λημμάτων, λόγω του γλωσσικού χαρακτήρα της Καππαδοκικής. Συγκεκριμένα, στην 

Καππαδοκική απαντά το φαινόμενο ένταξης ενός τύπου στο γλωσσικό σύστημα, χωρίς 

να είναι πλήρως μορφολογικοποιημένος. Με άλλα λόγια, η λέξη ΑΝΤΕΤ απαντά χωρίς 

κλιτικό επίθημα στον ενικό (όπως και καταχωρίζεται στο λεξικό), ενώ στον πληθυντικό 

αριθμό φέρει κλιτικό επίθημα (αντέτια), γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι κλιτή λέξη. 

Τέλος, στα Αϊβαλιώτικα, παρά την εφαρμογή των φωνολογικών κανόνων της 

κώφωσης και της στένωσης, αλλά και της ουρανικοποίησης, στο ΛΕΠΟΚΑΜ δεν χάθηκε 

η φωνολογική πληροφορία, χάρη στην ύπαρξη του φωνητικού τύπου, ο οποίος έχει 

αποτυπωθεί με τα σύμβολα του ΔΦΑ, ενώ παράλληλα, η χρήση αρχείων ήχου, 

ολοκληρώνει τη φωνολογική πληροφορία. Στα παρακάτω στιγμιότυπα βλέπουμε τις 

φωνητικές μεταγραφές των λημμάτων ΚΟΥΜΑΣΙ (Εικόνα 6) και ΑΠΤΑΛΗΣ                 

(Εικόνα 7), στα οποία εντοπίζονται τα φαινόμενα της κώφωσης και της ουρανικοποίησης.  

 

 

 
Εικόνες 6 & 7: Φωνητικές μεταγραφές των λημμάτων ΚΟΥΜΑΣΙ (Εικόνα 6)  

και ΑΠΤΑΛΗΣ (Εικόνα 7) 

 

4.3 Σημασιολογικό σχόλιο 
 

Το σημασιολογικό σχόλιο της μικροδομής του ΛΕΠΟΚΑΜ σχεδιάστηκε έτσι ώστε να 

παρουσιάζεται, κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα το σημασιοπραγματολογικό σύμπαν 

του κάθε λήμματος. Εδώ περιλήφθηκαν ο ορισμός (με συμπληρωματικές 

εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες πολυμεσικού τύπου), ένας μικρός θησαυρός, δια-

διαλεκτικά ισοδύναμα, χρηστικά σημάδια και παραδείγματα χρήσης.  

Οι ορισμοί που έχουν δοθεί στο λεξικό είναι κυρίως συνωνυμικοί (Geeraerts 2003: 

88), δίνοντας τις σημασίες με ισοδύναμα στην ΚΝΕ. Σε κάποιες περιπτώσεις δυσνόητων 
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ή ειδικών λημμάτων έχουν δοθεί προτασιακοί ορισμοί. Οι πολυμεσικές πηγές 

εμπλουτίζουν τους ορισμούς με εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες (με ήχο, εικόνα, βίντεο).  

Η πολυσημία και η ομωνυμία στο ΛΕΠΟΚΑΜ αντιμετωπίστηκαν, όπως στα 

πρωτοτυπικά λεξικά (βλ. Markus & Heuberger 2007). Έτσι, ως προς την πολυσημία, οι 

σημασίες έχουν καταχωριστεί ενδολημματικά με ταξινόμηση από την κυριολεκτική στην 

πιο μεταφορική εκδοχή και οι ομώνυμες λέξεις καταχωρίζονται αριθμημένες ως 

ξεχωριστά λήμματα.  

Το σημασιολογικό σχόλιο ενσωματώνει και έναν μικρό θησαυρό που περιλαμβάνει 

συνώνυμα και αντώνυμα για συγκεκριμένα λήμματα. Μέσω του θησαυρού, οι χρήστες 

έχουν τη δυνατότητα να διαπαραπέμπονται μέσα από ένα λήμμα σε άλλα εννοιακά 

συνδεδεμένα λήμματα.  

Ως τριδιαλεκτικό λεξικό, το ΛΕΠΟΚΑΜ σχεδιάστηκε έτσι ώστε λήμματα από τις 

τρεις διαλέκτους να είναι συσχετισμένα μεταξύ τους, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες και 

διαφορές μεταξύ των Ποντιακών, των Καππαδοκικών και των Αϊβαλιώτικων. 

Στη μικροδομή του λεξικού έχουν περιληφθεί χρηστικά σημάδια για να δηλωθεί το 

επίπεδο ύφους και το εύρος χρήσης των λημμάτων. Με βάση τα πολιτισμικά και 

γεωγραφικά στοιχεία των διαλεκτικών περιοχών, ορίστηκαν θεματικά πεδία για τον 

εννοιολογικό προσδιορισμό των ειδικών λημμάτων, όπως π.χ., γεωργία, κτηνοτροφία, 

φυτολογία, ζωολογία, οικοκυρικά, ιατρική, αλιεία, υφαντική, ελαιουργία, κ.λπ. 

Τέλος, στο σημασιολογικό σχόλιο του λεξικού εντάχθηκαν αυθεντικά παραδείγματα 

χρήσης που προέρχονται τόσο από προφορικές όσο και από γραπτές πηγές. Έχουν 

αποτυπωθεί σε ορθογραφική μορφή με τη βοήθεια κάποιων διακριτικών σημαδιών, χωρίς 

ημιφωνητική μεταγραφή (βλ. Rys & Van Keymeulen 2009: 134˙ Kατσούδα 2012: 141). 

Τα παραδείγματα έχουν δοθεί με μετάφραση στην ΚΝΕ για διευκόλυνση του μέσου 

χρήστη του ΛΕΠΟΚΑΜ.  

 

4.3.1 Εφαρμογή στις διαλέκτους 
 

Στην περίπτωση της Ποντιακής, οι ορισμοί που καταχωρίστηκαν στο ΛΕΠΟΚΑΜ είναι 

ως επί το πλείστον συνωνυμικοί και μόνο όπου κρίθηκε απαραίτητο δόθηκαν 

περιγραφικοί ορισμοί. Ως προς την ιεράρχηση των σημασιών, ενδεικτικό είναι το 

παράδειγμα του λήμματος ΑΠΟΓΡΙΖΕΥΩ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 8, όπου στο πεδίο 

ορισμός φαίνονται σε ξεχωριστές σειρές οι διαφορετικές σημασίες με τη μεταφορική 

(μτφ.) τελευταία.  

 

 
Εικόνα 8: Πολλαπλές σημασίες για τη λέξη-κεφαλή ΑΠΟΓΡΙΖΕΥΩ 



Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ:  

«Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής» 
109 

 

 

 

Επιπλέον, όπου κρίθηκε απαραίτητο, οι σημασίες χαρακτηρίστηκαν με χρηστικά 

σημάδια, ενώ δόθηκαν και αυθεντικά παραδείγματα. Στις Εικόνες 9, 10 και 11, που 

ακολουθούν, φαίνονται για το λήμμα ΑΣΛΑΕΥΩ τα χρηστικά σημάδια για καθεμία από 

τις δύο διαφορετικές σημασίες (Εικόνα 9), το αυθεντικό παράδειγμα χρήσης (Εικόνα 10) 

και η σχετική εικόνα (Εικόνα 11).  

 

 

 

 
Εικόνες 9, 10 & 11: Χρηστικά σημάδια (Εικόνα 9), αυθεντικό παράδειγμα χρήσης (Εικόνα 10) 

και σχετική εικόνα (Εικόνα 11) για το λήμμα ΑΣΛΑΕΥΩ 
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Στα δεδομένα της Καππαδοκικής, το φαινόμενο της πολυσημίας, αν και απαντά, δεν είναι 

τόσο συχνό. Το κυριότερο πρόβλημα κατά τη σύνθεση του σημασιολογικού σχολίου 

εντοπίστηκε στη σαφήνεια των ερμηνευμάτων που δίνονταν στις δευτερογενείς πηγές. 

Μία πρόσθετη δυσκολία που προέκυψε ήταν η διαχείριση των πολλαπλών εσωτερικών 

λημμάτων.  

 

 
Εικόνα 12: Παράδειγμα από το «δίγλωσσο» λεξικό της Καππαδοκικής (Κοτσανίδης 2006: 28) 

 

Στο απόσπασμα από το «δίγλωσσο» λεξικό της Καππαδοκικής που φαίνεται στην Εικόνα 

12, για παράδειγμα, που χρησιμοποιήθηκε ως πηγή, το ερμήνευμα είναι στην 

Καππαδοκική και η λέξη κεφαλή είναι στην ΚΝΕ, ενώ στο ίδιο λήμμα δίνονται και 

συνώνυμα λήμματα σε ενδεικτικές προτάσεις (παίρου σολούχ ‘παίρνω ανάσα’). Το 

συγκεκριμένο ζήτημα διευθετήθηκε πρωτίστως με την επαλήθευση των πληροφοριών 

από φυσικούς ομιλητές (με προφορικά ερωτηματολόγια και κατευθυνόμενες 

συνεντεύξεις). Επιπρόσθετα, στις Εικόνες 13 και 14, που ακολουθούν, φαίνεται πως με 

τη βοήθεια των παραδειγμάτων χρήσης, αποσαφηνίζεται πλέον ο ορισμός που δίνεται 

στο σημασιολογικό σχόλιο και εισάγονται τα όποια συνώνυμα ή αντώνυμα (θησαυρός), 

τα οποία απαντούν και ως αυτόνομα λήμματα στο λεξικό. 

 

 

 
Εικόνες 13 & 14: Ορισμός και παράδειγμα χρήσης του λήμματος ΑΝΑΣΟΥΝΑ (Εικόνα 13) και 

συνώνυμα και αντώνυμα (θησαυρός) του ίδιου λήμματος (Εικόνα 14) 

 

Στα Αϊβαλιώτικα, σε κάποιες περιπτώσεις λημμάτων, οι σημασίες δεν ήταν δυνατό να 

αποδοθούν με συνωνυμικό ορισμό. Για το λόγο αυτό, δόθηκαν περιγραφικοί ορισμοί, οι 
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οποίοι με τη βοήθεια των πολυμεσικών πληροφοριών, σκοπεύουν να βοηθήσουν το 

χρήστη στην κατανόηση της σημασίας του λήμματος, ενώ με τη χρήση χρηστικών 

σημαδιών είναι δυνατή η συσχέτιση του λήμματος με συγκεκριμένο περιβάλλον χρήσης. 

 

 

Εικόνα 15: Παράδειγμα διασαφήνισης ορισμού με τη χρήση χρηστικών σημαδιών και 

πολυμεσικών πληροφοριών 

 

5. Συμπεράσματα  
 

Συνοψίζοντας, στην εργασία αυτή παρουσιάσαμε και συζητήσαμε την εφαρμογή 

συγκεκριμένων λεξικογραφικών αρχών και πρακτικών στη μακροδομή και μικροδομή 

του πολυμεσικού τριδιαλεκτικού διαδικτυακού λεξικού για τις μικρασιατικές διαλέκτους 

του Αϊβαλιού και των Μοσχονησίων, της Καππαδοκίας και του Πόντου (ΛΕΠΟΚΑΜ). 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, στην Ενότητα 2, η μακροδομή του λεξικού περιέλαβε 7.500 

λήμματα από τις τρεις διαλέκτους, τα οποία συλλέχθηκαν από γραπτές και προφορικές 

πηγές. Η συγκρότηση της μακροδομής ανά διάλεκτο διέφερε ανάλογα με το βαθμό 

επάρκειας των διαθέσιμων πηγών. Στην Ενότητα 4, αναφορικά με την οργάνωση της 

μικροδομής, παρουσιάσαμε μια σειρά από αρχές και είδαμε τον τρόπο που αυτές 

εφαρμόστηκαν κατά τη λημματογράφηση του λεξιλογίου της κάθε διαλέκτου. 

Συγκεκριμένα είδαμε ότι:  

 

(i) Οι λέξεις-κεφαλές δίνονται με κεφαλαία γράμματα. 

(ii) Οι ετυμολογικές πληροφορίες περιορίζονται σε βασικές, αλλά ουσιώδεις 

πληροφορίες για την αμέσως προηγούμενη μορφή και όχι για τον απώτατο 

πρόγονο. 

(iii) Οι μορφολογικές διαδικασίες αποτελούν μέρος των πληροφοριών στη 

μικροδομή. 

(iv) Η φωνητική μεταγραφή σε συνδυασμό με τα αρχεία ήχου αποτυπώνουν την 

αυθεντική προφορά. 

(v) Η ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση παρουσιάζεται και συστηματοποιείται τόσο 

με τους φωνητικούς όσο και με τους ορθογραφικούς τύπους. 

(vi) Οι ορισμοί είναι σύντομοι και επιτρέπουν συνδέσεις με άλλα λήμματα είτε 

ενδοδιαλεκτικά είτε διαδιαλεκτικά. 

(vii) Τα χρηστικά σημάδια παρέχουν πληροφορίες για θεματικά πεδία ή/και 

πραγματολογικές πληροφορίες. 

(viii) Τα παραδείγματα αυθεντικής χρήσης στη διάλεκτο με μετάφραση στην ΚΝΕ 

βοηθούν στην περαιτέρω εξοικείωση των χρηστών τόσο με τη σημασία των 

λημμάτων όσο και με το περιβάλλον χρήσης τους.  
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Πανεπιστήμιο Πατρών 

Το ετυμολογικό πρότυπο του 
τριδιαλεκτικού διαδικτυακού λεξικού για τις 
μικρασιατικές διαλέκτους της Καππαδοκίας,              
του Πόντου και του Αϊβαλιού-Μοσχονησίων 
(ΛΕΠΟΚΑΜ): ζητήματα και προοπτικές 

Συμεών Τσολακίδης 

Πανεπιστήμιο Πατρών 
 

Περίληψη 
 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το παρόν και το μέλλον του ετυμολογικού τμήματος 

του τριδιαλεκτικού διαδικτυακού λεξικού για τις μικρασιατικές διαλέκτους της 

Καππαδοκίας, του Πόντου και του Αϊβαλιού-Μοσχονησίων. Πιο συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο δίνονται οι ετυμολογικές πληροφορίες, στην 

παρούσα φάση σύνταξης του λεξικού, καθώς και οι πιθανές μελλοντικές του βελτιώσεις με 

βάση και την εμπειρία από την εφαρμογή ετυμολογικών προτύπων, όπως αυτά του Λεξικού 

Κυδωνιών (Αϊβαλί), Μοσχονησίων και Ανατολικής Λέσβου (Tsolakidis & Ralli 2013), του 

Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη (Πετρούνιας 2008) 

και του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών (Μανωλέσσου 

2012). Με βάση τα όσα αναφέρονται, καταλήγουμε ότι η σημαντικότερη πρόκληση για το 

ετυμολογικό τμήμα του υπό παρουσίαση λεξικού είναι να αποκτήσει μια δομή τέτοια που 

να παρέχει στο χρήστη του ετυμολογικά δεδομένα που θα κινούνται σε ένα επίπεδο πέραν 

των επιφανειακών πληροφοριών σχετικά με τις μορφολογικές, φωνολογικές και 

σημασιολογικές εξελίξεις που οδήγησαν στην εμφάνιση της υπό ετυμολόγηση λέξης, χωρίς 

παράλληλα να αποθαρρύνει ιδιαίτερα το μέσο χρήστη με την τυχόν υπερβολική του 

περιπλοκότητα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: λεξικογραφία, ετυμολογία, διάλεκτοι, ετυμολογικά πρότυπα 

 

1. Εισαγωγή  
 

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στο ετυμολογικό τμήμα του τριδιαλεκτικού 

διαδικτυακού λεξικού για τις μικρασιατικές διαλέκτους της Καππαδοκίας, του Πόντου 

και του Αϊβαλιού-Μοσχονησίων (ΛΕΠΟΚΑΜ). Έτσι, θα παρουσιάσουμε το 

ετυμολογικό του πρότυπο δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο δίνονται οι ετυμολογικές 

πληροφορίες στην παρούσα φάση σύνταξης του λεξικού και, ακόμα, πώς πιστεύουμε ότι 

θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον, λαμβάνοντας υπ’ όψη και την εφαρμογή 

ετυμολογικών προτύπων όπως αυτά του Λεξικού Κυδωνιών (Αϊβαλί), Μοσχονησίων και 

Ανατολικής Λέσβου (ΛεΚΜΑΛ) (Tsolakidis & Ralli 2013˙ Τσολακίδης, 

Μελισσαροπούλου & Ράλλη υπό ετοιμ.), του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής (ΛΚΝ) 

του Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη (Πετρούνιας 1985, 2008) και του Ιστορικού Λεξικού 

της Νέας Ελληνικής (ΙΛΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών (Μανωλέσσου 2012: 20-28, 33-35). 
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2. Το ετυμολογικό πρότυπο του ΛΕΠΟΚΑΜ 
 

Στο ΛΕΠΟΚΑΜ υιοθετήθηκε ένα σχετικά απλό ετυμολογικό πρότυπο, δεδομένου ότι 

στην παρούσα φάση στόχος είναι η συνοπτική και οικονομική απόδοση ετυμολογικής 

πληροφορίας με εύληπτο τρόπο για κάθε χρήστη. Άλλωστε, όπως παρατηρεί ο Liberman 

(1998: 461), «Χιλιάδες άνθρωποι θέλουν να ξέρουν από πού προήλθαν οι λέξεις της 

γλώσσας τους αλλά με έναν απλό και ευθύ τρόπο». Παραθέτουμε δύο παραδείγματα: 

 

 
Εικόνα 1: Οι ετυμολογικές πληροφορίες για το λήμμα ΑΓΡΟΙΚΙΣΤΟΣ 

 

 
Εικόνα 2: Οι ετυμολογικές πληροφορίες για το λήμμα ΛΕΥΤΕΡΙΤΖΑ 

 

Στην Εικόνα 1 βλέπουμε ότι για το ΑΓΡΟΙΚΙΣΤΟΣ δίνεται μόνο ο μεσαιωνικός άμεσος 

πρόδρομος, ενώ για το ΛΕΥΤΕΡΙΤΖΑ (Εικόνα 2) δίνεται μόνο ο νεοελληνικός 

πρόδρομος. Και στις δύο περιπτώσεις καμιά αναφορά δεν γίνεται σε απώτερους 

ελληνιστικούς ή αρχαιοελληνικούς προδρόμους. Οι μόνες περιπτώσεις όπου στο 

ΛΕΠΟΚΑΜ γίνεται αναφορά σε ελληνιστικούς ή αρχαιοελληνικούς προδρόμους είναι 

όταν ο τύπος του λήμματος συμπίπτει με τον ελληνιστικό ή αρχαιοελληνικό πρόδρομο 

(βλ. και Μανωλέσσου 2012: 22, για την περίπτωση του ΙΛΝΕ), π.χ., 

 

 
Εικόνα 3: Οι ετυμολογικές πληροφορίες για το λήμμα ΣΠΩ 
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Στην Εικόνα 3 βλέπουμε ότι δεν γίνεται αναφορά στον άμεσο μεσαιωνικό πρόδρομο του 

ΣΠΩ, επειδή το αρχαιοελληνικό σπῶ συμπίπτει μορφικά τόσο με το μεσαιωνικό 

πρόδρομο όσο και με το υπό ετυμολόγηση ΣΠΩ. 

 

 
Εικόνα 4: Οι ετυμολογικές πληροφορίες για το λήμμα ΚΟΚΚΙΝΟΜΠΟΡΟ 

 

Γενικότερα, στις ετυμολογήσεις του ΛΕΠΟΚΑΜ στην παρούσα φάση δίνεται έμφαση 

μόνο στα λεξικά στοιχεία (θέματα), π.χ., στην περίπτωση του ΚΟΚΚΙΝΟΜΠΟΡΟ 

γίνεται αναφορά στους δύο προδρόμους (κόκκινος, όπωρον) βάσει των οποίων 

σχηματίστηκε το υπό ετυμολόγηση σύνθετο αλλά δεν παρουσιάζονται οι φωνολογικές, 

μορφολογικές και σημασιολογικές εξελίξεις που οδήγησαν στον τύπο του λήμματος. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση του ΑΓΡΟΙΚΙΣΤΟΣ (βλ. Εικόνα 1), μια αναλυτικότερη 

ετυμολόγηση θα μπορούσε να είναι η εξής (πρβ. ΛεΚΜΑΛ, λήμμα αγροίκ(ι)στους): 

 

(1) <μσν. αγροίκιστος ‘που δεν καταλαβαίνει, ανόητος, που δεν ακούει’ < 

*αγροικιστός ‘που ακούει, που καταλαβαίνει’ (πρβ. μσν. Επ. αγροικιστά 

‘ακουστά’) (με αναβιβασμό του τόνου στην προπαραλ. για δήλωση στερ. 

σημ.) < (α)γροικισ- (αγροικίζω ‘εννοώ, αντιλαμβάνομαι’) + -τος 

 

Τουλάχιστον, βέβαια, όσον αφορά τη σημασιολογική εξέλιξη, γίνεται μια έμμεση 

αναφορά σε αυτήν με το να δίνουμε τη σημασία του άμεσου προδρόμου, εφόσον είναι 

διαφορετική από αυτή του λήμματος στο οποίο αναφερόμαστε. 

 

 
Εικόνα 5: Οι ετυμολογικές πληροφορίες για το λήμμα ΚΟΥΡΙΤΑ 
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Στην Εικόνα 5 βλέπουμε ότι δίνεται η διαφορετική σημασία του μεσαιωνικού προδρόμου 

του ΚΟΥΡΙΤΑ, και έτσι, έστω και έμμεσα, γίνεται μια αναφορά στη σημασιολογική 

εξέλιξη από τη μεσαιωνική σημασία ‘σκάφη, κάδος’ στη νεοελληνική ‘μακρόστενη 

βάρκα για αβαθή νερά’. 

Γενικά, οι όποιοι περιορισμοί, όσον αφορά το πλήθος των ετυμολογικών 

πληροφοριών που δίνονται στο ΛΕΠΟΚΑΜ, υπαγορεύθηκαν και από καθαρά πρακτικές 

ανάγκες, με την έννοια ότι, για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του συγκεκριμένου 

λεξικού, υπήρχαν περιορισμένα χρονικά περιθώρια που δεν επέτρεπαν μια πιο 

λεπτομερειακή αναγωγή στην εξέλιξη του απώτερου έτυμου. 

Από την άλλη πλευρά, όπως βλέπουμε στο (2), στο ετυμολογικό τμήμα του 

ΛΕΠΟΚΑΜ αξιοποιούνται δεδομένα που διαθέτουμε από άλλες νεοελληνικές 

διαλέκτους. Εδώ λήφθηκαν υπ’ όψη, μεταξύ άλλων, τόσο το υλικό που έχει συλλεχθεί 

στη διαλεκτική βάση δεδομένων Gree.D του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του 

Πανεπιστημίου Πατρών όσο και σημαντικά έργα αναφοράς όπως το ΙΛΝΕ και το έργο 

του Ανδριώτη (Andriotis 1974). Όπως παρατηρεί η Μανωλέσσου (2012: 34-35), στις πιο 

σύγχρονες εκδόσεις μεγάλων ιστορικών λεξικών, γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης όσο 

το δυνατόν περισσότερου διαλεκτικού υλικού, με στόχο, μεταξύ άλλων, την καλύτερη 

διερεύνηση της ετυμολογίας των λέξεων1. Στην περίπτωση μας, βέβαια, η τακτική 

εφαρμόστηκε μόνον εκεί που ήταν απαραίτητο, δηλαδή όπου δεν αρκούσε η αναφορά σε 

μη διαλεκτικούς προδρόμους της λέξης για την επαρκή παρουσίαση της ετυμολογικής 

εξέλιξης. 

Σε μεθοδολογικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι για τις ετυμολογίες του 

ΛΕΠΟΚΑΜ, πέρα από την πρωτογενή έρευνα, αξιοποιήθηκε συνδυαστικά (και φυσικά 

κριτικά) μια πληθώρα σημαντικότατων λεξικογραφικών και ετυμολογικών εργασιών, οι 

οποίες σε σημαντικό βαθμό δεν είναι γνωστές (συχνά βέβαια ούτε και εύκολα 

προσβάσιμες) στο μέσο χρήστη. Από προσωπική εμπειρία αναφέρουμε ενδεικτικά για 

την Ποντιακή το έργο των Τομπαΐδη & Συμεωνίδη (2002), ένα εκ των ουκ άνευ 

συμπλήρωμα του Παπαδόπουλου (1958-1961), που εξακολουθεί να είναι γνωστό μόνο 

στους επαΐοντες. Τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πρώτη φάση της 

προετοιμασίας του ετυμολογικού τμήματος του ΛΕΠΟΚΑΜ αναφέρονται στο 

Παράρτημα 1. 

 

3. Το ετυμολογικό πρότυπο του ΛΕΠΟΚΑΜ στο μέλλον 
 

Στην επόμενη φάση σύνταξης του ΛΕΠΟΚΑΜ, αφού θα έχει ληφθεί υπ’ όψη και η 

ανατροφοδότηση που θα προκύψει από τη δημοσίευσή του, αναμένεται να γίνει αναγωγή 

και σε μη άμεσους προδρόμους. Εδώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η παραπομπή τόσο σε 

λεξικογραφικό ετυμολογικό υλικό που είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμο στο Εργαστήριο 

Νεοελληνικών Διαλέκτων (π.χ., Ράλλη υπό δημ.) όσο και σε διαθέσιμες διαδικτυακά 

εκδόσεις λεξικών της Ελληνικής. Αναφέρουμε εδώ το ηλεκτρονικά διαθέσιμο υλικό του 

ΛΚΝ2 και του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας του 

                                                           
1 Βλ. και Kühn & Püschel (1983: 1368). 
2 [http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/]. 
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Εμμανουήλ Κριαρά στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας3. 

Επιπλέον, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και η ήδη υπάρχουσα εμπειρία από τη 

διαμόρφωση ετυμολογικών προτύπων που εφαρμόστηκαν σε λεξικά που αφορούν (και) 

την ετυμολογία διαλεκτικών τύπων, μείζονα, όπως το ΙΛΝΕ (Μανωλέσσου 2012: 20-28, 

33-35) ή μέσου μεγέθους όπως το ΛεΚΜΑΛ (Tsolakidis & Ralli 2013˙ Τσολακίδης, 

Μελισσαροπούλου & Ράλλη υπό ετοιμ.). 

Στην περίπτωση του δεύτερου εφαρμόζονται δύο βασικές αρχές. Πρώτον, οι 

διαχρονικές φωνολογικές και μορφολογικές εξελίξεις (πρέπει να) παρουσιάζονται 

αναλυτικά ως προς τους νόμους που εφαρμόστηκαν και (να) αναφέρονται τα ενδιάμεσα 

στάδια και, δεύτερον, πρέπει να δίνεται όχι μόνον η βασική σημασία του προδρόμου 

αλλά να καταβάλλεται προσπάθεια ερμηνείας της σημασιολογικής εξέλιξης, μέσω του 

εντοπισμού ενδιάμεσων σημασιολογικών σταδίων. Έτσι, έχουμε λήμματα όπως το: 

 

(2) αμώνου (Ρ) /amónu/: ορκίζω, ορκίζομαι. «Θα σ-αμώσου να μή-μπείς ότ-ιγώ 

τουν μαρτύρσα τσι του-μπιάσαν». [μσν. αμόνω < μσν. ομώνω (με τροπή του 

αρχικού [o>a] από συμπροφ. με το θα και ανασυλλ. [θa-om>θam>θ-am]) < 

αρχ. ὀμνύω (με αλλαγή σε -ωνω με βάση το συνοπτ. θ.)]. 

 

για το οποίο στην παρούσα φάση του ΛΕΠΟΚΑΜ δίνεται απλώς ο μεσαιωνικός άμεσος 

πρόδρομος αμόνω. Εδώ, βέβαια, θα πρέπει να μας προβληματίσει η τυχόν υπερβολική 

λεπτομερειακότητα του ετυμολογικού τμήματος, το κατά πόσον, δηλαδή, αυτό θα φανεί 

περίπλοκο στο μέσο χρήστη. Ήδη ο Burke (1989: 163-164) στην πολύ θετική κριτική του 

για το δείγμα του ΛΚΝ που είχε κυκλοφορήσει το 1987, έκανε λόγο για το γεγονός ότι η 

πληθώρα των πληροφοριών και συντομογραφιών στο ετυμολογικό τμήμα του 

συγκεκριμένου λεξικού4 θα μπορούσε να αποθαρρύνει το μέσο χρήστη. 

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αυτό που δεν πρόκειται να κάνει υπερβολικά περίπλοκο 

το ετυμολογικό τμήμα είναι η παράθεση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις 

σημασιολογικές εξελίξεις. Στο ΛεΚΜΑΛ υιοθετήθηκε ένας σχετικά απλός τρόπος 

παρουσίασής τους προς το τέλος του ετυμολογικού τμήματος, π.χ., 

 

(3) αμουν’οιάζου (Ρ) /amuámu/: σημαδεύω. «Αμόνοιασι καλά μι του τφέκ’ του 

πλ’ί αλλά έ-ντου πέτυχι». [μσν. μονοιάζω ‘ενώνω, ενοποιώ, μονοιάζω’ (με 

προτακτ. α- από συμπροφ. με το θα και ανασυλλ. [θa-m>θam>θ-

am])<ομονοιάζω (με αποβ. του αρχικού ατ. φων.)<αρχ. ὁμόνοι(α) + -αζω. Η 

σημασιολογική αλλαγή ίσως σχετίζεται με το γεγονός ότι, προκειμένου 

κάποιος να σημαδέψει σωστά, πρέπει να συνδυάσει, να «ενώσει» ή να 

«συμφιλιώσει» το όπλο με το στόχο]. 

 

                                                           
3 [http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/index.html] και 

[http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/em_kriaras/bibliography. html?g=1]. 
4 Οι ετυμολογικές αρχές του ΛΚΝ αποτέλεσαν ουσιαστικά τη βάση για τη διαμόρφωση του 

ετυμολογικού προτύπου του ΛεΚΜΑΛ, στο πλαίσιο και μιας ερευνητικής προσπάθειας να 

δοκιμαστεί το κατά πόσον, στην περίπτωση ενός μεσαίου μεγέθους διαλεκτικού λεξικού, θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί το πρότυπο ενός μείζονος λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής, όπως το 

ΛΚΝ (Tsolakidis & Ralli 2013: 478-484˙ Τσολακίδης, Μελισσαροπούλου & Ράλλη υπό ετοιμ.). 
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Σε κάθε περίπτωση, δεν θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει αναφορά στην ετυμολογία των 

ελληνιστικών ή/και αρχαιοελληνικών προδρόμων. Θεωρούμε ότι η ετυμολόγηση των 

προδρόμων θα πρέπει να σταματά στη Μεσαιωνική Ελληνική, που αποτελεί τη βάση της 

Νέας Ελληνικής και των διαλέκτων της. Έτσι, σε ένα λεξικό νεοελληνικής διαλέκτου, 

όπως είναι το ΛΕΠΟΚΑΜ, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα νεοελληνικά και μεσαιωνικά 

στοιχεία (βλ. και Liberman 1998: 460˙ Πετρούνιας 1985: 390, για το ΛΚΝ˙ 

Χαραλαμπάκης 2009: 1277, για το Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής της Ακαδημίας 

Αθηνών). Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα υπάρχει αναγωγή σε τυχόν υποθετικούς 

ινδοευρωπαϊκούς προγόνους, γιατί και πάλι δεν θεωρούμε ότι αυτό εντάσσεται στο 

πλαίσιο ενός λεξικού που στοχεύει να συμβάλει κατά βάση (και) στην ιστορία της Νέας 

Ελληνικής. Επιπλέον, όπως παρατηρεί και η Μανωλέσσου (2012: 26-27) για την 

περίπτωση του ΙΛΝΕ, ένα τέτοιο εγχείρημα θα απαιτούσε, μεταξύ άλλων, την ανελλιπή 

παρακολούθηση μιας τεράστιας και διαρκώς ανανεούμενης βιβλιογραφίας, αυτής του 

κλάδου της συγκριτικής ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογίας, η οποία, πέρα από το εφικτό ή 

μη του πράγματος σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, δεν εμπίπτει στο αντικείμενο της 

έρευνας από την οποία προέκυψε το ΛΕΠΟΚΑΜ. 

Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί, όσον αφορά ένα βελτιωμένο και 

σχετικά πιο σύνθετο ετυμολογικό πρότυπο για το ΛΕΠΟΚΑΜ, είναι η παρουσίαση της 

ετυμολογίας των λεξιλογικών στοιχείων της ετυμολογικής ανάλυσης. Στην περίπτωση 

των ΛεΚΜΑΛ και ΛΚΝ, οι νεοελληνικοί και μεσαιωνικοί πρόδρομοι ετυμολογούνται 

επιτόπου αν δεν αποτελούν ανεξάρτητα λήμματα του λεξικού (Πετρούνιας 1985: 371-

372˙ Tsolakidis & Ralli 2013: 479-480˙ Τσολακίδης, Μελισσαροπούλου & Ράλλη υπό 

ετοιμ.). Έτσι, στην περίπτωση του:  

 

(4) πουρδουκούμαρου (Ο, ουδ) /purukúmaru/: σπουδαιοφανής. «Μή-ντουν 

ακούς αυτό του πουρδουκούμαρου. Ούλα τα ξέρ τσι τίπουτα δέ νουγά». [αρχ. 

πορδ(ή) + -ο- + κουμάρ(ι) + -ο. Η σημασιολογική εξέλιξη σχετίζεται με το ότι 

ένας σπουδαιοφανής είναι κανονικά και ασήμαντος. Το πορδή στη ΝΕ 

χρησιμοποιείται και με τη σημ. ‘μικρή, ασήμαντη, αμελητέα ποσότητα’, ενώ 

και το κουμάρι είναι ένα απλό πήλινο αγγείο]. 

 

στο ΛεΚΜΑΛ δε δίνεται καμιά ετυμολογική πληροφορία για το β΄ συνθετικό κουμάρι, 

επειδή υπάρχει και ως ανεξάρτητο λήμμα στο λεξικό. Αντίθετα, στην περίπτωση του: 

 

(5) καλαμουκάν’(η)ς (Ο, αρσ) /kalamukás/: αυτός που έχει λεπτά, ανοιχτά και 

μακριά πόδια, κοκκαλιάρης. «Έ-μπουρείς να-ντου ράψ πανταλόν’, τέτοιους 

καλαμουκάν’ς πού-νι!». [μσν. καλαμοκάνν(ιν) ‘στέλεχος καλαμιού’ (<μσν. 

καλάμ(ιν) (<ελνστ. καλάμιον (με -ιον>-ιν) υποκορ. του αρχ. κάλαμος) + -ο- + 

μσν. κανν(ίν) (μαρτυρείται με τη σημ. ‘μυροδοχείο (με προχοή)’ υποκορ. του 

αρχ. ή ελνστ. κάννα ‘είδος καλαμιού’) + -ιν) + -ης].  

Συν: καλαμέλ’(η)ς Αϊβ/Μοσχ, καλαμκανάς Αϊβ/Μοσχ.  

 

δίνεται και ετυμολόγηση των μεσαιωνικών καλάμιν και καννίν με βάση τα οποία 

σχηματίστηκε το καλαμοκάννιν στο οποίο ανάγεται το Αϊβαλιώτικο καλαμουκάν’(η)ς. 

Και πάλι, βέβαια, σε περιπτώσεις όπως το (5) θα πρέπει να μας απασχολήσει η τυχόν 

μεγάλη περιπλοκότητα του ετυμολογικού τμήματος, η οποία ίσως θα μπορούσε να 

μειωθεί με την ηλεκτρονική παραπομπή σε διαδικτυακές πηγές, στη συγκεκριμένη 
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περίπτωση στην ηλεκτρονική έκδοση της Επιτομής του Λεξικού της Μεσαιωνικής 

Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας του Ε. Κριαρά5. 

 

4. Ετυμολογικό τμήμα του ΛΕΠΟΚΑΜ και στάσεις των 
χρηστών απέναντι στο λεξιλογικό πλούτο 
 

4.1 Γλωσσικές επαφές 
 

Οι διάλεκτοι που αποτελούν το αντικείμενο του ΛΕΠΟΚΑΜ μιλήθηκαν σε έναν χώρο 

που τόσο κατά τη μεσαιωνική όσο και κατά τη νεοελληνική περίοδο χαρακτηριζόταν από 

έντονες γλωσσικές επαφές μεταξύ ελληνόφωνων και μη ομιλητών. Σύμφωνα με τον 

Ξυδόπουλο (2011: 101) στα διαλεκτικά λεξικά, μέσω των πληροφοριών προέλευσης των 

λέξεων, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να κατανοήσει (καλύτερα) την επίδραση 

άλλων γλωσσικών συστημάτων στη γλωσσική ποικιλία που αποτελεί αντικείμενο του 

λεξικού. Οι επιδράσεις αυτές προκύπτουν μέσω γλωσσικών επαφών (βλ. γενικότερα 

Thomason 2010). Στην περίπτωση της Λέσβου οι επαφές αυτές είχαν να κάνουν τόσο με 

την Τουρκική όσο και με δυτικά γλωσσικά συστήματα του ιταλικού χώρου, ιδιαίτερα τα 

Βενετσιάνικα αλλά και τα Γενοβέζικα (Kretschmer 1905: 406-409). Αναφέρουμε 

ενδεικτικά την αναγωγή του τσ(ου)πέλ’(ι) ‘άχρηστο’ στο τουρκικό çöpel ‘σκουπίδι, 

άχρηστα κομμάτια του σιταριού’, του λανπάντ(ι) ‘πολύ καθαρός, καθαρό διαυγές λάδι’ 

στο βενετσιάνικο lanpante ‘καθαρός’, και του καμ(ι)ζόρα ‘φαρδύ μακρύ νυχτικό’ στο 

γενοβέζικο camisora ‘ένδυμα που φορούσαν πάνω από το πουκάμισο και κάτω από το 

πανωφόρι’. 

Στην περίπτωση των Ποντιακών και των Καππαδοκικών πέρα από την Τουρκική 

(Dawkins 1916: 1-2˙ Janse 2009: 42-43) υπήρχαν και επαφές με την Αρμενική και, στην 

περίπτωση της Ποντιακής και με τη Γεωργιανή (Dawkins 1916: 176˙ Σετάτος 2002: 24). 

Μέσα από τις ετυμολογήσεις των δανείων που περιλαμβάνονται στο ΛΕΠΟΚΑΜ, οι 

επαφές αυτές αναδεικνύονται και ο χρήστης μπορεί να δει ότι ο λεξιλογικός πλούτος των 

συγκεκριμένων διαλέκτων σχετίζεται όχι μόνο με την ελληνικότητά τους αλλά και με τις 

επαφές τους με άλλες γλώσσες και, μάλιστα, όχι τις ιδιαίτερα γνωστές της ευρωπαϊκής 

Δύσης (βλ. και Πετρούνιας 1985: 315-316 για την παλαιότερη τάση αρκετών λεξικών να 

προσπαθούν να αναδείξουν την ιστορικότητα ή τη διαχρονική συνέχεια της Ελληνικής, 

δίνοντας έμφαση στην ετυμολόγηση των κληρονομημένων λέξεων και όχι των δανείων). 

Έτσι, στην περίπτωση του ποντιακού ΖΑΓΚΟΤΗΣ ‘νεωκόρος, καντηλανάφτης’, για το 

οποίο ο Παπαδόπουλος στο Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής απλώς αναφέρει «Λέξις 

ξένη» (βλ. λήμμα ζαγκότης), στο ΛΕΠΟΚΑΜ γίνεται η αναγωγή πιθανώς στο δυτικό 

αρμενικό žamagoč (βλ. αναλυτικότερα Καραποτόσογλου 1990-1991: 275). Για το δε 

ΚΑΚΚΑΛΟ ‘όρχις’, που ο Παπαδόπουλος το ανάγει στο αρχαιοελληνικό κόκκαλος ‘ο 

πυρήνας της κουκουνάρας’ (βλ. λήμμα κάκκαλο(ν)), στο ΛΕΠΟΚΑΜ γίνεται η αναγωγή 

στο γεωργιανό k’ak’ali (Σετάτος 1995: 27). Όσον αφορά στα Καππαδοκικά, θα 

                                                           
5 [http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/search.html?lq=%CE%BA% 

CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BD&dq=] για το καλάμιν και 

[http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/search.html?lq=%CE%BA%C 

E%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CE%BD&dq=] για το καννί(ο)ν. 
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μπορούσαμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τα βάρτι ‘τριαντάφυλλο’ < αρμ. vard (Dawkins 

1916: 588). 

 

4.2 Ετυμολογία και «σημαντικότητα» των λέξεων και της 
καταγωγής τους 
 

Η συστηματικότητα με την οποία προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε (και θα εφαρμόσουμε 

και στις μελλοντικές του εκδόσεις) το ετυμολογικό πρότυπο του ΛΕΠΟΚΑΜ σχετίζεται 

και με μια άλλη σημαντική λειτουργία του λεξικού αναφορικά με το μέσο χρήστη και 

την καλλιέργεια συγκεκριμένων στάσεων απέναντι στη γλώσσα και το λεξιλογικό της 

πλούτο. Με το να αντιμετωπίζονται όλες οι λέξεις ισότιμα, όσον αφορά την ιστορία τους, 

οι χρήστες του λεξικού έρχονται σε επαφή με την άποψη ότι όλες οι λέξεις δεν 

αποτιμώνται με βάση μόνο το τι δηλώνουν ή το πόσο «παλιές είναι», αλλά ότι όλες τους 

αποτελούν σημαντικά στοιχεία του γλωσσικού συστήματος και, συνεπώς, όλες τους 

αξίζει να αντιμετωπιστούν και να παρουσιαστούν με τον ίδιο συστηματικό τρόπο 

(Tsolakidis & Ralli 2013: 484). Η συστηματικότητα αυτή αποβλέπει (και) στο να 

οδηγηθεί ο χρήστης σε μια όσον το δυνατόν μη ελλιπή επαφή με τους κανόνες που 

διέπουν την εξέλιξη του γλωσσικού συστήματος που αποτελεί αντικείμενο του λεξικού, 

καθώς και με την ερμηνεία επιμέρους φαινομένων. Αυτά, σε συνδυασμό και με τα όσα 

θα αναφέρονται στην εισαγωγή σχετικά με τους φωνολογικούς, μορφολογικούς, κ.λπ. 

κανόνες του λεξικού, δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να κάνει διάκριση μεταξύ 

γενικών κανόνων και εξαιρέσεων (βλ. και Πετρούνιας 1985: 311 σχετικά με το ΛΚΝ) 

αλλά πάνω απ’ όλα να κατανοήσει ότι είτε οι κανόνες είτε οι εξαιρέσεις ισχύουν για όλες 

τις λέξεις ανεξαρτήτως της «σημαντικότητας» της καταγωγής τους (Τσολακίδης, 

Μελισσαροπούλου & Ράλλη υπό ετοιμ.). 

 

5. Επίλογος 
 

Το ετυμολογικό τμήμα του ΛΕΠΟΚΑΜ βρίσκεται ακόμα στο πρώτο στάδιο της 

πραγμάτωσής του, όπως και το ετυμολογικό πρότυπο του ΛΕΠΟΚΑΜ στα πρώτα στάδια 

της τελικής του διαμόρφωσης. Η σημαντικότερη πρόκληση στο εξής είναι να 

καταλήξουμε σε μια τέτοια δομή του ετυμολογικού τμήματος που θα δίνει τη δυνατότητα 

για την παροχή στο χρήστη ετυμολογικών δεδομένων που θα κινούνται σε ένα επίπεδο 

πέραν των επιφανειακών πληροφοριών σχετικά με τις μορφολογικές, φωνολογικές και 

σημασιολογικές εξελίξεις που οδήγησαν στην εμφάνιση της λέξης στην οποία 

αναφέρεται το λήμμα. Η αξιοποίηση των διδαγμάτων από την εφαρμογή ετυμολογικών 

προτύπων μειζόνων λεξικών, όπως του ΛΚΝ και του ΙΛΝΕ, σε ένα μεσαίου μεγέθους 

διαλεκτικό λεξικό όπως το ΛεΚΜΑΛ (Tsolakidis & Ralli 2013: 479-484˙ Τσολακίδης, 

Μελισσαροπούλου & Ράλλη υπό ετοιμ.) σίγουρα θα είναι πολύτιμη, εφόσον τελικός μας 

στόχος παραμένει ένα ετυμολογικό τμήμα που θα ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο των 

ερευνητών της Νέας Ελληνικής, των διαλέκτων της και της ιστορίας της, όσο και του 

μέσου χρήστη, χωρίς να αποθαρρύνει τον τελευταίο με την τυχόν υπερβολική του 

περιπλοκότητα. Όπως αναφέρουν οι Rys & Van Keymeulen (2009: 131), σχετικά με 

ολλανδικά διαλεκτικά λεξικά, αυτά απευθύνονται και σε επαγγελματίες ερευνητές των 

διαλέκτων και σε διαλεκτόφωνους ομιλητές (εμείς θα προσθέταμε και σε μέσους χρήστες 

γενικότερα). Έτσι, ακόμα κι αν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι ερευνητές αποτελούν τη 
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βασική ομάδα-στόχο αυτών των λεξικών, υπάρχει και μια ηθική ευθύνη απέναντι και 

στους διαλεκτόφωνους-μέσους χρήστες, προκειμένου να καλυφθούν και τα δικά τους 

ενδιαφέροντα. Μια παρόμοια ηθική ευθύνη συμμερίζεται και η ομάδα ετυμολογίας του 

ΛΕΠΟΚΑΜ. 
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Ελένη Γαλιώτου, Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Κώστας Αθανασάκος                              

& Γιώργος Κορωνάκης 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών 
 

Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το σύστημα διαχείρισης ενός πολυμεσικού 

τριδιαλεκτικού λεξικού. Μετά από μία σύντομη αναφορά στη γλωσσολογική προσέγγιση, 

περιγράφεται το εννοιολογικό μοντέλο του ηλεκτρονικού λεξικού. Στη συνέχεια, 

περιγράφεται το σχεσιακό σχήμα της βάσης και η υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης 

του λεξικού η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή εισαγωγής και διαχείρισης δεδομένων με 

Γραφική Διεπαφή Χρήστη (GUI) και την εφαρμογή διαδικτυακής αναζήτησης (Web). Τέλος, 

παρέχονται παραδείγματα χρήσης των δύο εφαρμογών. Στην παρούσα κατάσταση, το 

λεξικό περιλαμβάνει τρεις διαλέκτους της Μ. Ασίας (Ποντιακά, Καππαδοκικά, 

Αϊβαλιώτικα). Ωστόσο, το σύστημα έχει σχεδιασθεί με τρόπο, ώστε να είναι ικανό να 

ενσωματώσει και άλλα διαλεκτικά λεξικά στο μέλλον.  

 

Λέξεις-κλειδιά: υπολογιστική διαλεκτολογία, ηλεκτρονικά λεξικά, διαλεκτική 

λεξικογραφία, ελληνικές διάλεκτοι 

 

1. Εισαγωγή  
 

Σύμφωνα με τον Nerbonne (2003), η διάθεση των διαλεκτικών δεδομένων σε 

ηλεκτρονικά μέσα και η ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων έχουν συμβάλει με 

καθοριστικό τρόπο στην πρόοδο της έρευνας στη διαλεκτολογία. Η πρώτη απόπειρα στην 

Ελλάδα να συνδυαστούν η θεωρητική γλωσσολογία και η πληροφορική για μία 

επιστημονική παρουσίαση και μελέτη διαλεκτικών δεδομένων, είναι το πρόγραμμα 

ΘΑΛΗΣ: «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής» 

(AMiGre) που στοχεύει:  

 

(i) Να παράσχει μία συστηματική μελέτη τριών νεοελληνικών διαλέκτων της            

Μ. Ασίας (Ποντιακά, Καππαδοκικά, Αϊβαλιώτικα). 

(ii) Να ψηφιοποιήσει, να αρχειοθετήσει και να επεξεργαστεί ένα μεγάλο φάσμα 

προφορικών και γραπτών δεδομένων.  

 

Είναι προφανές ότι η προσέγγιση αυτή είναι μία πρόκληση που αναμένεται να συμβάλει 

στην ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών επεξεργασίας διαλεκτικών δεδομένων.  

Η υπολογιστική συνιστώσα του έργου AMiGre περιλαμβάνει (Galiotou et al. 2014): 

 

(i) Τη σχεδίαση και ανάπτυξη πολυμεσικού λεξικού τριών νεοελληνικών 

διαλέκτων της Μ. Ασίας (Ποντιακά, Καππαδοκικά, Αϊβαλιώτικα). 

(ii) Τη σχεδίαση και ανάπτυξη πολυμεσικής-πολυτροπικής βάσης δεδομένων για 

την αρχειοθέτηση και επεξεργασία γραπτών και προφορικών διαλεκτικών 

δεδομένων. 



130 Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης πολυμεσικού τριδιαλεκτικού λεξικού 

 

 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός καινοτόμου 

συστήματος διαχείρισης πολυμεσικού τριδιαλεκτικού λεξικού. Η Ενότητα 2 παρουσιάζει 

την τρέχουσα κατάσταση της ηλεκτρονικής λεξικογραφίας διαλέκτων σε διεθνές και 

εθνικό επίπεδο. Στην ίδια ενότητα, αναφέρεται επίσης η τρέχουσα κατάσταση της 

ελληνικής ηλεκτρονικής λεξικογραφίας. Στην Ενότητα 3, μετά από μία σύντομη αναφορά 

στα γλωσσολογικά ευρήματα, παρουσιάζουμε το εννοιολογικό σχήμα της βάσης 

δεδομένων. Στην Ενότητα 4 περιγράφουμε το σχεσιακό σχήμα της βάσης και το 

περιβάλλον υλοποίησης. Στις Ενότητες 5 και 6 κάνουμε μία σύντομη περιγραφή και 

δίνουμε παραδείγματα χρήσης της εφαρμογής εισαγωγής και διαχείρισης δεδομένων και 

της εφαρμογής διαδικτυακής αναζήτησης αντίστοιχα. Τέλος, η Ενότητα 7 περιλαμβάνει 

τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.  

 

2. Ηλεκτρονική λεξικογραφία διαλέκτων  
 

Η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού διαλεκτικού λεξικού παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο ως προς τη λεξικογραφική προσέγγιση όσο και ως προς τις 

διαδικασίες σχεδίασης και υλοποίησης. Μία πρώτη προσέγγιση αφορά στην ανάπτυξη 

εργαλείων στα πρότυπα των μονόγλωσσων ηλεκτρονικών λεξικών. Ωστόσο, η δόμηση 

ενός ηλεκτρονικού λεξικού, με αφετηρία την έντυπη μορφή του, παρουσιάζει πολλά 

προβλήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Αγγλικό Διαλεκτικό Λεξικό 

(English Dialectal Dictionary-EDD) του J. Wright, το οποίο μεταφέρθηκε σε ψηφιακή 

βάση δεδομένων, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα δεδομένων για διαλεκτολογική και 

λεξικογραφική έρευνα. Ωστόσο, η μεταφορά αυτή παρουσίασε πολλά προβλήματα, 

κυρίως, λόγω της λεξικογραφικής δομής του EDD (Markus 2008˙ Markus & Heuberger 

2007).  

Πιο πρόσφατες προσεγγίσεις στη δημιουργία ηλεκτρονικών διαλεκτικών λεξικών 

υιοθετούν ένα πολύγλωσσο πλαίσιο. Για παράδειγμα, οι Yang et al. (2007) προτείνουν 

τη δημιουργία ενός διαδικτυακού συστήματος για την αρχειοθέτηση και επεξεργασία 

διαμερισμένων γλωσσικών πηγών με στόχο τη διάσωση και μελέτη γλωσσικών 

συστημάτων που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως οι γλώσσες της Ταϊβάν. Βασισμένο σε 

μία πλατφόρμα του Web 2.0, το σύστημά τους παρέχει τη δυνατότητα σε δασκάλους 

διαφόρων φυλών στην Ταϊβάν, να δημιουργούν τους δικούς τους γλωσσικούς πόρους/και 

ηλεκτρονικά λεξικά. Σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, οι de Vriend et al. (2006) 

προτείνουν ένα μοντέλο που διευκολύνει την ενοποίηση δεδομένων και 

κατηγοριοποιήσεων από διαφορετικά ολλανδικά διαλεκτικά λεξικά. Οι διαλεκτικοί πόροι 

μετατρέπονται σε XML και η πρόσβαση στα δεδομένα παρέχεται μέσω μίας 

διαδικτυακής διεπαφής. Για τη διευκόλυνση της αρχειοθέτησης και της 

διαλειτουργικότητας, ακολουθούν το Πλαίσιο Λεξικής Επισημείωσης (Lexical Markup 

Framework-LMF) το οποίο αναπτύχθηκε με στόχο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 

αναζήτησης, της συγχώνευσης, της σύνδεσης και της σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών 

ηλεκτρονικών (Frangopoulo et al. 2007). Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουν τη μεταφορά των 

δεδομένων κορμού στο LMF χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό εργαλείο διαχείρισης 

λεξικών LEXUS (Kemps-Snijders & Wittenburg 2006). 

Η ελληνική ηλεκτρονική λεξικογραφία, έως πολύ πρόσφατα, είχε να επιδείξει μία 

σειρά από αξιόλογες εφαρμογές που, στην πλειοψηφία τους, δεν αφορούσαν τη 

δημιουργία διαλεκτικών λεξικών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αποτελούν σημαντικές 
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πηγές πληροφορίας για τη μελέτη μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: τα διαδικτυακά λεξικά 

που έχουν αναπτυχθεί στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) και διατίθενται από την 

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα1 περιλαμβάνουν τις ψηφιακές εκδοχές του ελληνο-

αγγλικού λεξικού του Δ. Γεωργακά, του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής του Μ. 

Τριανταφυλλίδη, καθώς και το αντίστροφο λεξικό της Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. 

Επίσης, η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα παρέχει πρόσβαση στην ψηφιακή εκδοχή της 

Επιτομής του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας του Ε. 

Κριαρά2. Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) έχει αναπτύξει διαδικτυακά 

δίγλωσσα λεξικά3. Επίσης, στο ΙΕΛ έχουν αναπτυχθεί υπολογιστικά εργαλεία 

Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) με στόχο την υποστήριξη λεξικογραφικών 

εφαρμογών. Ενδεικτικά, οι Tsalidis et al. (2010) περιγράφουν εργαλεία υποδομής για την 

κωδικοποίηση μορφολογικής, συντακτικής και σημασιολογικής πληροφορίας, καθώς και 

εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, όπως ελεγκτές ορθογραφίας, συλλαβιστές κ.ά. Όσον 

αφορά στις ελληνικές διαλέκτους, το μόνο ηλεκτρονικό λεξικό εξ όσων γνωρίζουμε είναι 

η λεξικολογική βάση δεδομένων της κυπριακής διαλέκτου (Themistocleous et al. 2012). 

Το διαδικτυακό περιβάλλον της εφαρμογής αυτής παρέχει ένα βελτιωμένο μηχανισμό 

αναζήτησης, αλλά και τη δυνατότητα σύνθεσης φωνής από κείμενο για την προφορά των 

κυπριακών λέξεων. 

Συμπερασματικά, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχουν 

υπολογιστικά εργαλεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του έργου 

AMiGre. 

 

3. Σχεδίαση 
 

3.1 Γλωσσολογικές πληροφορίες και αρχές  
  

Το ηλεκτρονικό τριδιαλεκτικό λεξικό του έργου AMiGre βασίζεται σε μία αξιόπιστη 

γλωσσολογική ανάλυση και -εκτός των άλλων παρεχόμενων πληροφοριών- δίνει στο 

χρήστη δυνατότητα πρόσβασης σε μία γραφική αναπαράσταση ενός λήμματος με χρήση 

ενός συμβατικού συνόλου χαρακτήρων προσαρμοσμένου στις ανάγκες του έργου. 

Επίσης, παρέχει πληροφορίες σχετικές με την προφορά, τη σημασία, παραδείγματα 

χρήσης και άλλα διασυνδεδεμένα λήμματα (Δημελά et al. υπό δημ.). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι αυτός ο τύπος λεξικού αποτελεί μία καινοτομία τόσο ως προς την ελληνική γλώσσα 

και τις διαλέκτους της, όσο και τα διεθνή πρότυπα. 

Παρόλο που τα διαλεκτικά λεξικά συνήθως δομούνται ως μονόγλωσσα συγχρονικά 

λεξικά, λόγω περιορισμών στη μακροδομή τους (Landau 2001˙ Zgusta 1971), το 

προτεινόμενο ηλεκτρονικό λεξικό θεωρείται και δομείται ως ένα τρίγλωσσο λεξικό, 

δεδομένου ότι η γλώσσα της μακροδομής διαφέρει από αυτή της μικροδομής (Béjoint 

2000˙ Geeraerts 1989˙ Xydopoulos & Ralli 2013). Όσον αφορά στη γεωγραφική και 

χρονική κάλυψη, πρόκειται για ένα τοπικό διαχρονικό λεξικό, αφού περιλαμβάνει 

λήμματα από διαφορετικές περιοχές και χρονικές περιόδους (Penhallurik 2009). 

Τα λήμματα του λεξικού προέρχονται από προφορικές και γραπτές πηγές των 

συγκεκριμένων διαλεκτικών ποικιλιών είτε άμεσα είτε έμμεσα (Van Keymeulen & De 

                                                           
1 [http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html].  
2 [http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/index.html].  
3 [http://www.xanthi.ilsp.gr /dictionaries/].  
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Tier 2010). Ο συνολικός αριθμός των λημμάτων είναι 7.500 (2.500 λήμματα/διάλεκτο) 

Τα λήμματα αυτά προέρχονται μόνο από τις εν λόγω διαλέκτους, ενώ εξαιρούνται αυτά 

που περιλαμβάνονται στην Κοινή Νέα Ελληνική (ΚΝΕ), εκτός αν έχουν διαφορετική 

χρήση. Ακολουθείται μία αλφαβητική οργάνωση των λημμάτων και η πρόσβαση σε αυτά 

είναι δυνατή μέσω δυναμικών επιλογών αναζήτησης (Ξυδόπουλος 2011). 

Η μικροδομή του λεξικού περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την προφορά, τη 

γραμματική (κατηγοριακή και μορφολογική πληροφορία), την ετυμολογία, τη σημασία 

(συνωνυμικοί και/ή περιγραφικοί ορισμοί), τη χρήση και συνδέεται σε πηγές 

πολυμεσικής πληροφορίας (εντός ή εκτός του λεξικού) που εμπλουτίζουν τη σημασία και 

την πραγματολογία των λημμάτων (Barbato & Varvaro 2004˙ Rys & Van Keymeulen 

2009˙ Xydopoulos & Ralli 2013). Για να αποφευχθούν διαφορετικοί και αυθαίρετοι 

ορθογραφικοί τύποι για την ίδια διάλεκτο (Durkin 2010˙ Ξυδόπουλος 2011), οι λέξεις-

κεφαλές δεν εμφανίζονται σε μία «ημιφωνητική» μεταγραφή αλλά σε μία 

κεφαλαιογράμματη ορθογραφική μορφή. Οι διασυνδέσεις με άλλα λήμματα 

υλοποιούνται είτε με παραγωγικές διαδικασίες είτε με σημασιολογικές σχέσεις. Τέλος, 

αυθεντικά παραδείγματα χρήσης παρέχουν πληροφορίες ως προς την προφορά με χρήση 

διακριτικών4. 

 

3.2 Εννοιολογικό σχήμα 
 

Με βάση την ανωτέρω γλωσσολογική-λεξικογραφική ανάλυση, σχεδιάσαμε ένα 

διαλεκτικό λεξικό που περιέχει διαφορετικές πραγματώσεις των λημμάτων οι οποίες 

εξαρτώνται από τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ομιλούνται οι διάλεκτοι. Για κάθε 

λήμμα λαμβάνουμε υπ’ όψη τις κάτωθι πληροφορίες: λέξη-κεφαλή, μορφολογική 

πληροφορία/διεργασία, ετυμολογία, πραγματώσεις, σημασίες, παραδείγματα χρήσης, 

συσχετιζόμενα λήμματα. Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται άμεσα με τους ισχυρισμούς 

που ακολουθούν: 

 

(i) Οι πρωταρχικές πληροφορίες που όλες μαζί καθορίζουν και εξαρτώνται από 

ένα λήμμα είναι: λέξη-κεφαλή, διάλεκτος (διαλεκτική περιοχή), μορφολογική 

διεργασία, ετυμολογία. 

(ii) Κάθε διαφορετική πραγμάτωση ενός λήμματος χαρακτηρίζεται από μία 

ελαφρά διαφορετική φωνητική εκφορά που εξαρτάται από τη μικροδιαλεκτική 

περιοχή από την οποία προέρχεται. 

(iii) Τα παραδείγματα χρήσης θεωρούνται απαραίτητη πληροφορία. 

(iv) Ένα λήμμα μπορεί να είναι πολύσημο ή ομώνυμο προς άλλα λήμματα. 

 

Όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ λημμάτων και σημασιών, προτείνουμε τις παρακάτω 

σχέσεις: 

 

(i) Διαπαραπομπή (σύνδεσμος «βλέπε επίσης»-“see also”): συνδέει λήμματα 

ετυμολογικά/μορφολογικά/σημασιολογικά/πραγματολογικά συσχετισμένα.  

                                                           
4 Για τη λεπτομερή περιγραφή της γλωσσολογικής-λεξικογραφικής ανάλυσης βλ. Ξυδόπουλος et 

al. στον ίδιο τόμο.  
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(ii) Συνωνυμία/Αντωνυμία (σύνδεσμος «θησαυρός»-“thesaurus”): Περιορίζεται 

ανάμεσα σε λήμματα της ίδιας διαλέκτου. Η διάκριση μεταξύ συνωνύμων και 

αντωνύμων υλοποιείται ως χαρακτηριστικό του συνδέσμου “thesaurus”. 

(iii) Ισοδύναμα σε άλλες διαλέκτους (σύνδεσμος “other dialect”-συμμετρική 

συσχέτιση). 

 

Οι δυνατότητες αυτές απεικονίζονται στο διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entity-

relationship diagram-ERD) που ακολουθεί (Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1: Εννοιολογικό μοντέλο του τριδιαλεκτικού λεξικού 

 

Στο ανωτέρω διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων εντοπίζονται, μεταξύ άλλων: 

 

(i) Η βασική οντότητα “Lemma” (απεικονίζεται ως παραλληλόγραμμο με μονό 

περίγραμμα). 

(ii) Οι συσχετίσεις “has”, “See Also”, “Thesaurus” and “Other Dialect”, 

(απεικονίζονται ως ρόμβοι). 

(iii) Τα σύνθετα χαρακτηριστικά πολλαπλών τιμών “Usage Examples” και 

“Realization Types” (απεικονίζονται με ελλείψεις με διπλή γραμμή 

περιγράμματος). 

(iv) Η ασθενής (εξαρτημένη) οντότητα “meaning” (που απεικονίζεται με 

παραλληλόγραμμο με διπλό περίγραμμα). 
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Στους Πίνακες 1 έως 5 που ακολουθούν συνοψίζονται οι αναγκαίες πληροφορίες 

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά οντοτήτων και συσχετίσεων, καθώς και με τα 

υποχαρακτηριστικά σύνθετων χαρακτηριστικών. 

 

Χαρακτηριστικό Ορισμός Μορφή δεδομένων 

Headword 
Κανονικοποιημένη μορφή της 

λέξης 

Συμβολοσειρά (κεφαλαία 

γράμματα ελληνικού αλφαβήτου) 

Etymology 
Βασική πληροφορία σχετικά με 

την προέλευση της λέξης  

Συμβολοσειρά (ελληνικό 

αλφάβητο-πολυτονική γραφή) 

Morphological 

Process 

Διαδικασίες σχηματισμού της 

λέξης  

Τιμή από προκαθορισμένη λίστα 

μορφολογικών διεργασιών 

Dialectal Region Περιοχή προέλευσης της λέξης 
Τιμή από προκαθορισμένη λίστα 

διαλέκτων  

Πίνακας 1: Οντότητα Lemma 

 

Χαρακτηριστικό Ορισμός Μορφή δεδομένων 

Phonetic Type Φωνητική μεταγραφή 
Συμβολοσειρά (κεφαλαία 

γράμματα του IPA)  

Accent Audio Αρχείο ήχου προφοράς 
Συμβολοσειρά (διαδρομή 

αρχείου) 

Spelling 

Μη-συμβατική γραφική αναπαράσταση 

της προφοράς σύμφωνα με τους 

ορθογραφικούς κανόνες της ΚΝΕ σε 

συνδυασμό με διακριτικά σύμβολα  

Συμβολοσειρά (ελληνικό 

αλφάβητο και διακριτικά 

σύμβολα) 

Μicrodialectal 

Region 

Στενότερη περιοχή εντός της διαλεκτικής 

περιοχής όπου εντοπίζεται ο τύπος 

πραγμάτωσης  

Τιμή από προκαθορισμένη 

λίστα μικροδιαλεκτικών 

περιοχών  

Lexical Category Λεξική κατηγορία & γένος 
Τιμή από προκαθορισμένη 

λίστα λεξικών κατηγοριών  

Πίνακας 2: Σύνθετο χαρακτηριστικό Realization Types 

 

Χαρακτηριστικό Ορισμός Μορφή δεδομένων 

Definition 
Σύντομη περιγραφή της σημασίας 

ενός λήμματος  
Συμβολοσειρά (ΚΝΕ) 

Explanatory Image 

File 

Εικόνα, επεξηγηματική της σημασίας 

του λήμματος  

Συμβολοσειρά (διαδρομή 

αρχείου) 

Usage Label 
Τυπική ένδειξη του περιβάλλοντος 

χρήσης του λήμματος  

Τιμή από προκαθορισμένη 

λίστα πεδίων 

Πίνακας 3: Ασθενής οντότητα Meaning 

 

Χαρακτηριστικό Ορισμός Τύπος δεδομένων 

Usage example 

Παράδειγμα χρήσης του λήμματος 

(μία συγκεκριμένη σημασία στην 

αρχική διάλεκτο) 

Συμβολοσειρά (ελληνικό 

αλφάβητο και διακριτικά 

σύμβολα) 

Standard Modern 

Greek Translation 

Μετάφραση του παραδείγματος 

χρήσης στην ΚΝΕ 
Συμβολοσειρά (ΚΝΕ) 

Source 
Αναφορά στην πηγή του 

παραδείγματος χρήσης  

Συμβολοσειρά (τίτλο 

βιβλίου, URL, κ.λπ.) 

Πίνακας 4: Σύνθετο χαρακτηριστικό Usage examples 
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Χαρακτηριστικό Ορισμός Τύπος δεδομένων 

Semantic Relation Συνώνυμα/Αντώνυμα Συμβολοσειρά 

Πίνακας 5: Συσχέτιση Thesaurus 

 

Μία λεπτομερής περιγραφή των αρχών δημιουργίας του τριδιαλεκτικού λεξικού 

βρίσκεται στο Karanikolas et al. (2013). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές αυτές μπορούν 

να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε πολυδιαλεκτικό λεξικό.  

 

4. Υλοποίηση  
 

Το εννοιολογικό μοντέλο το οποίο απεικονίζεται μέσω του ERD της Εικόνας 1, 

υλοποιήθηκε με ένα Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Το 

σχεσιακό σχήμα απεικονίζεται στην Εικόνα 2 που ακολουθεί: 

 

 
Εικόνα 2: Σχεσιακό σχήμα 

 

Στο σχεσιακό σχήμα της Εικόνας 3, απεικονίζονται δεκατρείς πίνακες, τα πρωτεύοντα 

κλειδιά τους, καθώς και οι αναφορές (περιορισμοί) ξένου κλειδιού. Από τους πίνακες 

αυτούς, οι σημαντικοί είναι επτά και υποδεικνύονται με εντονότερο περίγραμμα και 

μεγαλύτερη γραμματοσειρά στον τίτλο τους. Οι υπόλοιποι έξι είναι πίνακες 

καθορισμένων τιμών (lookup tables) που προσδιορίζουν το σύνολο τιμών του πεδίου που 

συνδέεται με αυτούς. Οι επτά σημαντικοί πίνακες κατανέμονται ως εξής: τέσσερις 
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πίνακες είναι τα σχεσιακά ισοδύναμα της κυρίας εννοιολογικής οντότητας (“Lemma”), 

της ασθενούς εννοιολογικής οντότητας (“Μeaning”) και των δύο σύνθετων 

χαρακτηριστικών με τις πολλαπλές τιμές (“Realization Types” και “Usage Examples”), 

ενώ οι υπόλοιποι τρεις σημαντικοί πίνακες είναι τα σχεσιακά ισοδύναμα των 

εννοιολογικών συσχετίσεων (“See Also”, “Thesaurus” και “Other Dialect”). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο πίνακας MeaningSets που αποτελεί υλοποίηση της εννοιολογικής 

συσχέτισης “Other Dialect”, είναι συμμετρικός από τη σύλληψή του. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι, όταν η σημασία ενός λήμματος από μία διάλεκτο ορίζεται ως ισοδύναμο 

μιας σημασίας κάποιου άλλου λήμματος άλλης διαλέκτου, τότε συνεπάγεται και το 

αντίστροφο. Η δομή του πίνακα MeaningSets εξασφαλίζει αυτή τη συμμετρία. 

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζουμε την εφαρμογή εισαγωγής και διαχείρισης 

δεδομένων με παραδείγματα χρήσης. 

 

5. Εφαρμογή εισαγωγής και διαχείρισης δεδομένων 
 

Η εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων του πολυμεσικού διαλεκτικού λεξικού γίνεται 

μέσω μίας desktop εφαρμογής με γραφική διεπαφή χρήστη (GUI). Για την ανάπτυξη της 

εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Java (περιβάλλον ανάπτυξης 

NetBeans) και η βάση δεδομένων MySQL. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε ορισμένα παραδείγματα χρήσης που αναδεικνύουν τις 

δυνατότητες της εφαρμογής: 

  

 
Εικόνα 3: Αρχική οθόνη τη εφαρμογής 
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Εικόνα 4: Επεξεργασία λήμματος με ένα τύπο πραγμάτωσης: ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ 

 

 
Εικόνα 5: Προεπισκόπηση εκτύπωσης λήμματος: ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ 
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Εικόνα 6: Λήμμα με δύο σημασίες: ΑΓΛΟΥΠΙΣΤΟΣ 

 

 
Εικόνα 7: Λήμμα με τρεις τύπους πραγμάτωσης: ΑΓΛΟΥΠΙΣΤΟΣ 
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Εικόνα 8: Συσχέτιση “See Also” (Λήμμα προς Λήμμα): AΛΛΟΣΟΥΣΟΥΜΟΣ 

 

 
Εικόνα 9: Επεξεργασία σημασίας λήμματος ΞΟΜΠΛΙΟ με δύο συνώνυμα 
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Εικόνα 10: Επεξεργασία σημασίας λήμματος ΞΟΜΠΛΙΟ με τρία ισοδύναμα σε άλλες 

διαλέκτους (Σημασία  Σημασία) 

 

 
Εικόνα 11: Επεξεργασία παραδείγματος χρήσης για το λήμμα ΞΟΜΠΛΙΟ 
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Εικόνα 12: Επεξεργασία τύπου πραγμάτωσης για το λήμμα ΞΟΜΠΛΙΟ: πολλαπλά πεδία 

δέχονται ειδικούς χαρακτήρες 

 

6. Εφαρμογή διαδικτυακής αναζήτησης 
 

Η παρουσίαση των δεδομένων του λεξικού γίνεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής 

αναζήτησης. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου (CMS) Wordpress που βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού PHP και 

τη βάση δεδομένων MySQL. Η αναζήτηση γίνεται με κριτήρια όπως: 

 

(i) Διαλεκτική περιοχή. 

(ii) Μικροδιαλεκτική περιοχή. 

(iii) Λεξική κατηγορία. 

(iv) Χρηστικό σημάδι. 

(v) Λέξεις στο εσωτερικό των πεδίων της λίστας. 

 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες χρηστών: 

 

(i) Ερευνητής.  

(ii) Διαλεκτόφωνος.  

(iii) Κοινός χρήστης.  

 

οι οποίοι προσδιορίζουν το επίπεδο πρόσβασης στις πληροφορίες του λεξικού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο οι χρήστες που ανήκουν στην κατηγορία «Ερευνητής» 

έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες. Ο διαλεκτόφωνος και ο κοινός χρήστης έχουν 

περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε ορισμένα 

παραδείγματα χρήσης που αναδεικνύουν τις δυνατότητες της εφαρμογής: 
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Εικόνα 13: Λίστα λημμάτων: τα τέσσερα πεδία βοηθούν στη δομημένη αναζήτηση (λογική 

σύζευξη μεταξύ πεδίων, λογική διάζευξη τιμών του ίδιου πεδίου), ενώ μέσω του πεδίου 

«Αναζήτηση» μπορούμε να εστιάσουμε εντός των ανακτηθέντων λημμάτων 

 

 
Εικόνα 14: Αποτέλεσμα αναζήτησης με φίλτρο σε κάθε ένα από τα τέσσερα πεδία 

 

 
Εικόνα 15: Αναζήτηση λημμάτων που περιέχουν τη λέξη «αλεπού» στον ορισμό τους 
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Εικόνα 16: Προβολή λήμματος με εικόνα: ΑΛΕΠΙΚΑ 

 

 
 

 
Εικόνα 17: Προβολή λήμματος με εικόνα και ηχογράφηση: ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ 
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Εικόνα 18: Προβολή λήμματος ΞΟΜΠΛΙΟ με συνδέσεις προς άλλα λήμματα και σημασίες. 

 

7. Συμπεράσματα 
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάσαμε τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος 

διαχείρισης πολυμεσικού τριδιαλεκτικού λεξικού που αποτελεί καινοτομία όχι μόνο για 

τις ελληνικές διαλέκτους αλλά και για τα διεθνή πρότυπα. Η σχεδίαση του συστήματος 

βασίζεται σε μία αξιόπιστη γλωσσολογική ανάλυση και λαμβάνει υπ’ όψη τις τελευταίες 

εξελίξεις στο χώρο της ηλεκτρονικής λεξικογραφίας των διαλέκτων. Ιδιαίτερη έμφαση 

έχει δοθεί στη συμμετοχή των χρηστών από τις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης του 

συστήματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να 

εμπλουτισθεί και με άλλες διαλέκτους. Η μελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη του 

συστήματος, περιλαμβάνει και την εισαγωγή «έξυπνων» εργαλείων Επεξεργασίας 

Φυσικής Γλώσσας που, αφενός, θα διευκολύνουν την επεξεργασία και επικύρωση των 

δεδομένων και, αφετέρου, θα συμβάλλουν στην πρόοδο της διαλεκτολογικής έρευνας. 

Ένα παράδειγμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η εισαγωγή ενός υποσυστήματος 

(ημι)αυτόματου εντοπισμού της σχέσης ισοδυναμίας μεταξύ λημμάτων διαφορετικών 

διαλέκτων (σχέση “other dialect”) με βάση την ομοιότητα μεταξύ των σημασιών των 

λημμάτων.  
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Affixoids in the Pontic dialect:                            
παρουσίαση διδακτορικής διατριβής 
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Περίληψη 
 
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η διδακτορική διατριβή που έχει τίτλο “Affixoids in the 

Pontic dialect” και εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ-

AMiGre. Βασικός της στόχος είναι η μελέτη των affixoids, δηλαδή λεξικών συστατικών 

που συμπεριφέρονται, ωστόσο, σαν προσφύματα κι έτσι μορφολογικά τοποθετούνται 

ανάμεσα στα όρια αυτόνομης λέξης και δεσμευμένου συστατικού (Booij 2005: 117). Το 

υλικό της προέρχεται από την ποντιακή διάλεκτο, όπως αυτή σώζεται μέσα από γραπτά 

κείμενα και λεξικά, αλλά και όπως τη συναντά κανείς σήμερα σε διαλεκτικούς θύλακες 

στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, στην Τουρκία. Πιο 

συγκεκριμένα, σκοπό της διατριβής αποτελεί η παρουσίαση και η ανάλυση των γλωσσικών 

μορφημάτων που εμφανίζονται σε απλές αλλά και σε πολυπλοκότερες επιρρηματικές 

μορφολογικές δομές της διαλέκτου. Οι υπό εξέταση επιρρηματικές γλωσσικές δομές 

δηλώνουν σημασιολογικά τον τόπο και συνθέτουν τελικά το χώρο, όπως αυτός γίνεται 

αντιληπτός από τους ομιλητές της Ποντιακής.  

Η διατριβή χωρίζεται θεματικά σε δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη αφορά τη 

μορφολογική οπτική των πραγμάτων ενώ, στη δεύτερη ενότητα, ο τρόπος προσέγγισης των 

ίδιων δεδομένων αλλάζει και στο επίκεντρο βρίσκεται πια η σημασία. Και οι δύο ενότητες 

χωρίζονται σε υποενότητες και ακολουθούνται, τέλος, από το τρίτο και τελευταίο τμήμα 

της διατριβής, αυτό των συμπερασμάτων.  

 

Λέξεις-κλειδιά: affixoids, τοπική επιρρηματική δείξη, ποντιακή διάλεκτος 

 

1. Εισαγωγή  
 

Η διδακτορική διατριβή με τίτλο “Affixoids in the Pontic dialect” εκπονήθηκε στο 

πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ-AMiGre και έχει ως βασικό στόχο τη 

μελέτη των affixoids στην ποντιακή διάλεκτο. Πιο συγκεκριμένα, σκοπό της διατριβής 

αποτελεί η παρουσίαση και η ανάλυση των γλωσσικών μορφημάτων που εμφανίζονται 

σε απλές αλλά και σε πολυπλοκότερες επιρρηματικές μορφολογικές δομές της διαλέκτου. 

Οι υπό εξέταση επιρρηματικές γλωσσικές δομές δηλώνουν σημασιολογικά τον τόπο και 

συνθέτουν τελικά το χώρο, όπως αυτός γίνεται αντιληπτός από τους ομιλητές της 

Ποντιακής.  

Τι είναι τα affixoids; Είναι συστατικά λέξεων, που συμπεριφέρονται, ωστόσο, σαν 

προσφύματα. Είναι κομμάτια της γλώσσας που μορφολογικά τοποθετούνται ανάμεσα 

στα όρια αυτόνομης λέξης και δεσμευμένου συστατικού (Booij 2005: 117). Επειδή 

εμφανίζουν ιδιότητες κοινές ανάμεσα σε λέξημα και πρόσφυμα, αντιμετωπίζονταν 

παραδοσιακά ως ξεχωριστή μορφολογική κατηγορία. Τα συγκεκριμένα μορφήματα είναι 

γνωστά και ως pseudo-affixes (ψευδοπροσφύματα) (βλ. Fleischer 1969˙ Schmidt 1987), 

semi-affixes (ημιπροσφύματα) (βλ. Marchand 1967, 1969) ή semi-words (ημιλέξεις) (βλ. 

Scalise 1984). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατηγορίας των affixoids, είναι το 

μόρφημα -worthy στη λέξη trustworthy της Αγγλικής. Το -worthy παρατηρούμε πως 
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μπορεί μεν να ταυτοποιηθεί σαν ένα επιθηματοειδές στοιχείο, από τη στιγμή που 

χρησιμοποιείται ως δεύτερο σκέλος ενός μορφολογικά πολύπλοκου σχηματισμού, είναι 

παρ’ όλα αυτά ακόμα αναγνωρίσιμο ως λέξη.  

  

2. Ποντιακή διάλεκτος: η τοποθέτησή της στο χάρτη, 
γεωγραφικό και γλωσσικό 

 

Η αρχική κοιτίδα γέννησης, εξέλιξης και διατήρησης, ακόμη και σήμερα, της Ποντιακής 

εντοπίζεται σε μια γεωγραφική ζώνη στα βορειοανατολικά μικρασιατικά παράλια, 

μήκους 400 χιλιομέτρων, με δυτικότερο άκρο την Ινέπολη και ανατολικότερο την 

Κολχίδα, καθώς επίσης και σε τμήματα της μικρασιατικής ενδοχώρας σε απόσταση 100 

περίπου χιλιομέτρων από την ακτή. Οι περιοχές αυτές αποτέλεσαν τα πάτρια εδάφη των 

ελληνόφωνων κατοίκων του Εύξεινου Πόντου μέχρι το 1923. Από την ανταλλαγή των 

πληθυσμών και στο εξής, οι μικρασιατικές διάλεκτοι συνεχίστηκαν να ομιλούνται στους 

τόπους μετεγκατάστασης των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα. Σήμερα, 

δυστυχώς, τελούν υπό καθεστώς εξαφάνισης λόγω της κοινωνιογλωσσικής πίεσης από 

την Κοινή Νέα Ελληνική (ΚΝΕ). Όμως, η Ποντιακή αποτελεί τη μόνη ίσως εξαίρεση, 

μιας και συνεχίζει να χρησιμοποιείται από μη αμελητέο αριθμό ομιλητών, ειδικά στη 

Βόρεια Ελλάδα. Παρ’ όλη, ωστόσο, τη σταθερή παρουσία της σε ένα σύνολο 

διαλεκτικών θυλάκων, σήμερα η ονομασία της δεν είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη. 

Η Ποντιακή είναι μια ποικιλία της Νέας Ελληνικής και, μάλιστα, σημαντική από 

δημογραφική άποψη, η οποία ανάγεται στην Ελληνιστική Κοινή, όπως και όλες οι 

υπόλοιπες διάλεκτοι που συγκροτούν από κοινού τον ελληνόφωνο διαλεκτικό χάρτη -με 

μοναδική εξαίρεση τη Τσακωνική. Ακόμα, μοιράζεται ορισμένα κοινά τυπολογικά 

χαρακτηριστικά με την Καππαδοκική, τη Φαρασιώτικη, την Ελληνοκριμαϊκή και τις 

διαλέκτους της Λυκαονίας και της Σίλλης κι, έτσι, εντάσσεται στην ανατολική 

διαλεκτική ζώνη της Ελληνικής. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, παρουσιάζει έντονες 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις συγκεκριμένες διαλέκτους, αναδεικνύοντας με τον 

τρόπο αυτό μια τάση αποστασιοποίησης από τη γείτονα τουρκική γλώσσα.  

 Στα χαρακτηριστικά της ανήκουν η έντονη τοπική διαλεκτική διαφοροποίηση που 

οδήγησε τους μελετητές της στο να τη χωρίσουν σε διάφορες υποομάδες με βάση τα 

κοινά μεταξύ τους χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, οι δύο διαλεκτικές υποομάδες του 

Α. Παπαδόπουλου (1953) σύμφωνα με κριτήρια φωνητικά (τη διατήρηση ή μη του 

τελικού -ν) ή οι τρεις διαλεκτικές υποομάδες του Μ. Τριανταφυλλίδη (1981), που 

καθορίστηκαν από κριτήρια κυρίως γεωγραφικά. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της είναι η 

διατήρηση ενός κάπως αρχαϊκότερου χαρακτήρα που οφείλεται στην απομόνωση του 

Πόντου από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως επίσης και μια ιδιόμορφη εξέλιξη της 

διαλεκτικής ποικιλίας μέσα στο χρόνο και στο χώρο. Σε αυτό συνέβαλαν τόσο η πολυετής 

παρουσία της σε μια γεωγραφική περιοχή, όπου συνυπήρξε -και συνυπάρχει ακόμα- με 

διαφορετικές γλώσσες και διαλέκτους (όπως η Τουρκική, σε νεότερα χρόνια η Ρωσική, 

οι γλώσσες του Καυκάσου, αλλά και διαφορετικές ποικιλίες της Ελληνικής, αστικές και 

μη), όσο και μια σειρά από σημαντικές ιστορικοκοινωνικές μεταβολές στη γεωγραφική 

της κατανομή, στοιχεία τα οποία τη σημάδεψαν πολυεπίπεδα και καθοριστικά.  
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3. Δεδομένα και μεθοδολογία 
 

Μελετώντας κανείς τη διάλεκτο, έρχεται αντιμέτωπος με ένα υλικό, κατά κάποιο τρόπο 

«τριών ταχυτήτων», που περιλαμβάνει:  

 

(i) Τις γραπτές πηγές.  

 

Στην κατηγορία αυτή ανήκει κάθε απόπειρα καταγραφής της Ποντιακής, που αποτυπώνει 

τη μορφή της διαλέκτου την εποχή που καταγράφηκε, προτού υποστεί αλλαγές. Η 

συλλογή γλωσσικού υλικου ́ξεκινάει στα τέλη του 19ου αι. και συστηματοποιείται από το 

1928 με την εκ́δοση του περιοδικού «Αρχείον Πόντου» από την Επιτροπή Ποντιακών 

Μελετών. Εκτός από το «Αρχείον Πόντου», που συλλέγει διαλεκτόφωνα κείμενα 

(ιστορίες, γλωσσάρια, κ.ά.), έχουμε στη διάθεσή μας, μεταξύ άλλων, το Ιστορικό Λεξικό 

(Παπαδόπουλος 1958, 1961), όπως επίσης και ένα σύνολο γραμματικών (βλ. μεταξύ 

άλλων Παπαδόπουλος 1955˙ Οικονομίδης 1958˙ Drettas 1997˙ Τοπχαράς 1998). 

Συναντάμε, συνεπώς, αρκετές καταγραφές της διαλέκτου. Το πρόβλημα, ωστόσο, 

παραμένει πως το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού δεν είναι καταγεγραμμένο 

ομοιόμορφα (και άρα δεν μπορούμε να είμαστε, για παράδειγμα, βέβαιοι για τη 

φωνολογική εκφορά των δεδομένων), οι πληροφορίες της ενδοδιαλεκτικής 

διαφοροποίησης συχνά λείπουν και, το πιο σημαντικό, περιγράφουν την Ποντιακή μιας 

συγκεκριμένης περιόδου, που έχει ήδη αλλάξει.  

 

(ii) Την προφορική Ποντιακή, όπως τη συναντάμε σήμερα στους διαλεκτικούς 

θύλακες.  

 

Το ότι η Ποντιακή δεν είναι πια γεωγραφικά προσδιορισμένη, δυσκολεύει, αφενός, 

αυτόματα κάθε απόπειρα σύγχρονης καταγραφής και αυξάνει, αφετέρου, τις πιθανότητες 

καταγραφής ενός υλικού που θα είναι πολύ πιο κοντά στην Κοινή. Από τη στιγμή που η 

διάλεκτος έφυγε από την αρχική της κοιτίδα και ήρθε σε επαφή με την κυρίως Ελλάδα, 

άλλαξε. Αυτό αποτυπώνεται στο παράδειγμα της Οφιτικής Ποντιακής (ΟΠ), την οποία 

συναντάμε αφενός στον ελλαδικό χώρο, από ανθρώπους που μετεγκαταστάθηκαν στη 

Βόρεια, κυρίως, Ελλάδα και αφετέρου στα μικρασιατικά παράλια, όπου η διάλεκτος 

συνέχισε να υπάρχει μέσα από τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους των περιοχών. Οι 

δύο, λοιπόν, εκδοχές της ΟΠ, όπως συναντώνται σήμερα στον ελλαδικό χώρο και στα 

παράλια της Μικράς Ασίας, ακολούθησαν διαφορετική εξέλιξη, δέχτηκαν με το πέρασμα 

των χρόνων ποικίλες επιδράσεις από την Ελληνική και την Τουρκική αντίστοιχα, ώστε 

πλέον μιλάμε για δύο συστήματα με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.  

 

(iii) Την Ποντιακή του διαδικτύου.  

 

Σε γενικές γραμμές, η Ποντιακή αποτελεί ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

διαλέκτου που διατηρείται ζωντανή μέσω των ομιλητών της. Η ποντιόφωνη κοινότητα 

στον ελλαδικό χώρο είναι από τις πιο ενεργές, με αποτέλεσμα να βρίσκει κανείς στο 

διαδίκτυο διαλεκτόφωνες ιστοσελίδες, ιστολόγια, αλλά και πλατφόρμες συζητήσεων. 

Αυτή η προσπάθεια γραπτής απόδοσης της σύγχρονης διαλέκτου είναι που μας δίνει την 

τωρινή γλωσσική της εικόνα και μας παρέχει τη δυνατότητα να οριοθετήσουμε ως ένα 
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βαθμό την αλλαγή της, σε σχέση πάντοτε με ό,τι γνωρίζαμε για την Ποντιακή μέσα από 

τις αρχικές γραπτές της πηγές. 

Μεθοδολογικά, η ενασχόληση με τις γραπτές πηγές υπήρξε και το πρώτο στάδιο της 

έρευνας. Κατά το στάδιο αυτό, η έμφαση, τελικά, δόθηκε σε ένα σύνολο από 

επιρρηματικές δομές, κάποιες απλές και κάποιες περισσότερο σύνθετες και 

δημιουργήθηκε, σταδιακά, ένα corpus των δεδομένων. Έπειτα, σε μια προσπάθεια να 

διευκρινιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η σημασία των μορφολογικών δομών που είναι 

το αντικείμενο μελέτης της διατριβής, κρίθηκε απαραίτητη η συμβολή φυσικών 

ομιλητών με επιτόπια έρευνα στις περιοχές: Παρανέστι Δράμας, Σέρρες και Νέα 

Τραπεζούντα Κατερίνης, ενώ σημαντική υπήρξε επίσης και η συμβολή του συλλόγου 

Ποντίων της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.  

 

4. Η δομή της διατριβής  
 

4.1 Ενότητα πρώτη: η μορφολογική προσέγγιση των 
δεδομένων 

 

Η διατριβή αποτελείται επί της ουσίας από δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη αφορά τη 

μορφολογική οπτική των πραγμάτων. Αυτή είναι και η ενότητα που απαντά σε τρία 

κεντρικά ερωτήματα: 

 

Πρώτον, ποιοι είναι οι μορφολογικοί σχηματισμοί που η διάλεκτος επιλέγει, ώστε να 

δηλώσει επιρρηματικά τον τόπο;  

 

(i) Τα γλωσσικά στοιχεία που συνθέτουν τις επιρρηματικές εκφράσεις είναι πολύ 

συγκεκριμένα. Πρόκειται για επιρρηματικές δομές, άλλες απλές, άλλες 

πολυπλοκότερες.  

(ii) Aναλύοντας τις εκφράσεις στα επιμέρους συστατικά τους, καταλήγουμε σε 

ένα σύνολο προθέσεων, συνδέσμων, επιρρημάτων, αλλά και μορίων που 

επαναλαμβάνονται, ανακυκλώνονται μέσα στη διάλεκτο.  

(iii) Οι επιρρηματικές εκφράσεις δηλώνουν από κοινού τον τόπο και συνθέτουν 

τελικά την αρχιτεκτονική του χώρου.  

(iv) Η μορφή, ωστόσο, με την οποία συμμετέχουν, διαφοροποιείται και κυμαίνεται 

από ανεξάρτητη λέξη έως γλωσσικό στοιχείο που έχει χάσει την αυτονομία 

του.  

 

Δεύτερον, ποιες διαδικασίες ενεργοποιούνται στο μεταξύ, έτσι ώστε να έχουμε τα 

μορφολογικά αποτελέσματα που παρατηρούμε; 

 

Η μορφολογική διαδικασία που έχει συνδεθεί με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, είναι 

αυτή της προσφυματοποίησης. Η προσφυματοποίηση είναι μία διαδικασία που εμφανίζει 

κοινά στοιχεία με αυτά της γραμματικοποίησης. Κατά την προσφυματοποίηση, οι λέξεις 

εξελίσσονται σε προσφύματα, σταδιακά, με τον ακόλουθο τρόπο: η λέξη συμμετέχει σε 

μια συνθετική δομή (Booij 2005), γίνεται κατόπιν παραγωγική, παραλλάσσει τη σημασία 

της και ενδέχεται, τελικά, να μετατραπεί σε κανονικό πρόσφυμα. Αν σκεφτούμε αυτή τη 

γλωσσική εξέλιξη γραφηματικά, με τη μορφή ενός άξονα νοητού, τότε στο ένα άκρο του 

βρίσκεται η λέξη και στο άλλο άκρο του το πρόσφυμα. Στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή 
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ξεκινά από τη μία μεριά του άξονα, κατευθύνεται προς την άλλη και θα τοποθετούσαμε 

τα προσφυματοειδή γλωσσικά στοιχεία κάπου στο ενδιάμεσό της.  

 

Και, τέλος, ποια είναι η μορφολογική φύση των επιμέρους γλωσσικών συστατικών; 

 

Η ίδια η διαδικασία της προσφυματοποίησης, που ακολουθείται, μας δείχνει πως οι 

παράμετροι που κρίνουν τη διαδικασία αλλαγής των μορφημάτων είναι τρεις: η 

φωνολογική, η μορφολογική και ο σημασιολογική (Heine & Kuteva 2002).  

 

4.1.1 Το γλωσσικό παράδειγμα του HA 
 

Προκειμένου να έρθει κάποιος σε επαφή με το τι ακριβώς μας προσφέρει το υλικό της 

διαλέκτου, θα δούμε σύντομα το γλωσσικό παράδειγμα του HA, ένα μόρφημα η 

παρουσία του οποίου είναι χαρακτηριστική στην Ποντιακή. Το HA είναι ιδιαίτερα 

παραγωγικό στη διάλεκτο και έχει παράλληλό του, το τουρκικό μόριο HA. Ωστόσο, η 

χρήση του στην Ποντιακή έχει διαφοροποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από εκείνη του 

τουρκικού, τόσο σε επίπεδο σημασιολογικό, όσο και σε επίπεδο δομής. Στα δεδομένα της 

Τουρκικής το HA λειτουργεί κυρίως ως θαυμαστικό (1α), ενώ σε κάποιες σπάνιες 

περιπτώσεις δηλώνει και έκπληξη (1β) (Göksel & Kerslake 2005): 

 

(1) α. Ha göreyim seni! ‘Άσε με να σε δω!’ 

β. Amma güzel ha! ‘Πόσο όμορφη!’ 

 

Στην Ποντιακή, το HA παρουσιάζεται κυρίως συνδεδεμένο με επιρρήματα, ενισχύοντας 

τη σημασία της βάσης:  

 

(2) α. hakatu < HA + κάτου ‘κάτω’ 

β.  haets < HA + ετς ‘ακριβώς με αυτό τον τρόπο’ 

γ. atahaban’< ατου + HA + πάν ‘εκεί απάνω’  

 

Το βρίσκουμε ωστόσο συνδεδεμένο και με αντωνυμίες:  

 

(3) α. ha(γ)utos < HA + αυτός ‘αυτός’  

  β. hatosos < HA + τόσος ‘τόσος πολύς’ 

 

Εκτός από το λειτουργικό του χαρακτήρα, η κατάστασή του είτε ως πρόθημα είτε ως 

επίθημα αιτιολογείται από το γεγονός πως φωνολογικά οι συνδυασμοί HA + βάση και 

βάση + HA αποτελούν ενιαία φωνολογική λέξη. Το ότι το αντίστοιχο HA της Τουρκικής 

δεν προθηματοποιείται, καθώς η γλώσσα δεν διαθέτει προθήματα, οδηγεί στην υπόθεση 

πως το HA στην Ποντιακή αλλάζει κατηγορία, ακολουθώντας τους κανόνες της 

Ελληνικής. Συγκεκριμένα, καθώς μετατρέπεται από αυτόνομο μόριο σε ένα δεσμευμένο 

πρόσφυμα, το HA μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αποτέλεσμα 

γραμματικοποίησης/μορφολογοποίησης (Luraghi 2001), όπου τα δεσμευμένα γλωσσικά 

στοιχεία θεωρούνται και περισσότερο γραμματικοποιημένα/μορφολογοποιημένα από τα 

αυτόνομα.  

Όπως συμβαίνει με τα προσφυματοειδή στοιχεία (Booij 2005), δηλαδή τα στοιχεία 

που βρίσκονται στη διαδικασία προσφυματοποίησης, η νέα μορφή του γλωσσικού 
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στοιχείου συνυπάρχει με την αρχική. Έτσι, συναντάμε το HA και σε δομές όπου υπάρχει 

ακόμα η χρήση του ως μόριο, στους σχηματισμούς μέλλοντα, είτε συνοδεύοντας το 

μελλοντικό μόριο θα (4α) είτε και αντικαθιστώντας το (4β).  

 

(4) α. ha tha leo se ‘θα σου πω’  

   HA FUT tell you  

β. ha leo se ‘θα σου πω’ 

   HA tell you 

  

Παρατηρούμε, συνεπώς, ότι το γλωσσικό στοιχείο HA είναι μορφολογικά δημιουργικό, 

είναι, επίσης, μορφολογικά παραγωγικό, από τη στιγμή που έχει διευρύνει τις βάσεις με 

τις οποίες συνδέεται, ενώ και η σημασία του αποκτά καινούργιες επεκτάσεις. Με άλλα 

λόγια, πληροί τις προδιαγραφές ενός στοιχείου που ανήκει σε ασαφή μορφολογική 

κατηγορία. Και είναι οι ίδιες τακτικές που ακολουθεί η Ποντιακή και στους υπόλοιπους 

σχηματισμούς της με προθέσεις (π.χ., από), συνδέσμους (π.χ., και) επιρρήματα (π.χ., 

έσου, κάτω), αλλά και ουσιαστικά (π.χ., μερρέα).  

Βασικό κομμάτι της γραμματικοποίησης, μία από τις προϋποθέσεις για να αλλάξει 

ένα γλωσσικό στοιχείο κατηγορία, αποτελεί η σημασιολογική αλλαγή, η σημασιολογική 

του εξέλιξη. Τα στοιχεία που συνθέτουν τον πλούσιο κατάλογο των επιρρημάτων της 

Ποντιακής, λοιπόν, παραλλάσουν στην πορεία της εξέλιξής τους κομμάτια της σημασίας 

τους. Δημιουργείται, όμως, ταυτόχρονα ένα σημασιολογικά συμπαγές σύνολο 

επιρρημάτων, που αποτυπώνει την αντίληψη της διαλέκτου για το χώρο.  

 

4.2 Ενότητα δεύτερη: συνθέτοντας τη σημασία 
 

Η σημασία αποτελεί και τη δεύτερη μεγάλη ενότητα της διατριβής. Το δεύτερο μέρος, 

απαντά στο βασικό ερώτημα ποιο ακριβώς οικοδόμημα «στήνουν» τελικά τα επιρρήματα 

και τα συστατικά τους και ποια η διαφορά αυτής της σημασιολογικής κατασκευής από 

την αντίστοιχη που συναντάμε στην ΚΝΕ. Ο τρόπος να προσεγγίσει κάποιος το 

περιβάλλον γύρω του χρησιμοποιώντας τα επιρρήματα που η γλώσσα του διαθέτει, είναι 

γνωστός βιβλιογραφικά ως επιρρηματική τοπική δείξη. Για την αποτύπωση της 

επιρρηματικής τοπικής δείξης στις νεοελληνικές διαλέκτους δεν έχουν γραφτεί πολλά 

πράγματα μέχρι στιγμής.  

Ένα από τα χαρακτηριστικά των τοπικών επιρρηματικών σχηματισμών της 

Ποντιακής είναι η ικανότητά τους να αποδώσουν ιδιαίτερα λεπτές σημασιολογικές 

αποχρώσεις. Αυτός πιθανότατα είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουν γίνει προσπάθειες 

απόδοσης της σημασίας τους στη διάλεκτο. Συναντάμε περιγραφή των επιρρημάτων σε 

εκτενή κατάλογο στη γραμματική του Παπαδόπουλου (1955), μία ανάλυσή τους στη 

γραμματική του Drettas (1997), αλλά και μία μονογραφία του Σετάτου (1975) που 

εστιάζεται ειδικά στην αποτύπωση του χώρου από τη διάλεκτο.  

Κάπου εδώ, όμως, το πρόβλημα που έτσι κι αλλιώς υπήρχε, μεθοδολογικά, ως προς 

τη διευκρίνιση της σημασίας των επιρρημάτων και των συστατικών τους, αποκτά 

καινούργιες διαστάσεις. Το να μελετήσει κανείς τη δείξη είναι μια υπόθεση πολύπλοκη 

από την αρχή. Το να μελετήσει κάποιος τη δείξη σε διάλεκτο με τις ιδιαιτερότητες της 

Ποντιακής αυξάνει το συντελεστή της δυσκολίας του εγχειρήματος. Αρκεί μόνο να 

σκεφτεί κανείς πως όταν μιλάμε δεν είναι μόνο η γλώσσα μας η οποία συμμετέχει αλλά, 

τις περισσότερες φορές, και το ίδιο το σώμα (Bühler 1934).  
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Η μελέτη του τοπικού συστήματος της Ποντιακής πραγματοποιήθηκε με βάση την 

εξέταση δομής και λειτουργίας των εκφράσεων και με γνώμονα τη δομή βάθους 

(Anderson 1971). Μεθοδολογικά, χρησιμοποιείται το γραπτό υλικό των πηγών που 

διαθέτουμε και ενισχύεται με πραγματικές συνθήκες εκφοράς, μέσω του προφορικού 

λόγου των ομιλητών. Ένας τρόπος να γίνει αυτό αποτελεσματικά ήταν η χρήση 

καταλόγου, όπου όλα τα γλωσσικά στοιχεία εναλλάσσονται, έτσι ώστε να ξεχωρίσουν 

μέσω της σύγκρισης οι δομές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Οι δομές που δεν είναι 

πια ενεργές στην ποντιακή διάλεκτο νέας γενιάς είναι οι πολυπλοκότερες μορφολογικά, 

δηλαδή δομές όπως:  

 

(5) α. αδαhαμπαν τσ’αικά - ετσ’ειhαμπάν τσ’αικά ‘εδώ, προς τα κάτω’ 

  β. αδαπλαγκαικά ‘λίγο εδώ, παραπέρα’ 

  γ. αδαπλαμερκαικά ‘λίγο εδώ, παραπέρα’ 

 

Η δείξη συνδέει, αφενός, τους ομιλητές σε συγκεκριμένο σημείο στο χρόνο και στο χώρο 

(Lyons 1975), τους προσανατολίζει στο περιβάλλον γύρω τους και παρέχει νόημα στο 

διάλογο. Είναι, λοιπόν, βασικός άξονας συνομιλίας (Fillmore 1982˙ Diessel 1999). Παρά 

τις διαφορές που γενικά συναντάμε ανάμεσα στις γλώσσες, ως προς την έκφραση της 

έννοιας του χώρου, πρωτοτυπική έννοια παραμένει το χαρακτηριστικό                                   

[+/- proximal], δηλαδή το κοντινό ή το μακρινό.  

Η εξέταση του συστήματος της Ποντιακής ως μικρασιατικής διαλέκτου, παρουσιάζει 

ένα σύστημα που διαφέρει από το «διπλό» σύστημα της ΚΝΕ. Αποτελείται από τρία 

λειτουργικά επίπεδα (Kryk-Kastovsky 1996˙ Παπαδόπουλος 1955):  

 

(i) Αναφορά σε οντότητα κοντά στο δεικτικό κέντρο: 

  aftos/aγútos/avútos - aúte/aγúte-auto/aγúto. 

(ii) Αναφορά σε οντότητα κοντά στον ακροατή: 

atós-até-ató (+ κατασκευές με HA, ενισχύοντας τη σημασία). 

(iii) Το σημείο αναφοράς βρίσκεται μακριά και από τον ομιλητή και από τον 

ακροατή. 

 

Επιπλέον, το διαλεκτικό σύστημα παρουσιάζει χαρακτηριστικά ενδεικτικά του: 

 

(iv) Εάν το σημείο αναφοράς είναι παρόν ή απόν: 

acínos/aγínos/aínos-acíne/aγíne/aíne-acíno/aγíno/aíno [όταν το αντικείμενο 

αναφοράς είναι εκεί], 

ecínos/eγínos/eínos-ecíne/eγíne/eíne-ecíno/eγíno/eíno [όταν το αντικείμενο 

αναφοράς είναι απόν]. 

(v) Εάν βρίσκεται χαμηλότερα ή ψηλότερα από το κέντρο όρασης. 

(vi) Εάν βρίσκεται προς τα κάτω ή προς τα πάνω. 

(vii) Εάν κινείται προς ή απομακρύνεται από το δεικτικό κέντρο.  

 

Είναι ακριβώς αυτά τα προσφυματοειδή γλωσσικά στοιχεία που χρησιμοποιεί η 

διάλεκτος, ώστε να αποδώσει τις σημασιολογικές διαφοροποιήσεις.  
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4.2.1 Το γλωσσικό παράδειγμα του [-]kesou 
 

Ένα τέτοιο παράδειγμα ενίσχυσης της επιρρηματικής σημασίας αποτελεί το επίρρημα             

[-]kesou. Το [-]kesou είναι ένας μορφολογικός σχηματισμός της διαλέκτου ικανός να 

δηλώσει ως αυτόνομο επίρρημα την οριζόντια κίνηση στο έδαφος, την ευθεία οριζόντια 

κατεύθυνση ή και αναφορά σε όνομα που αναφέρθηκε προηγουμένως.  

 

(6)  Epíγa ‘s so horáf’ kés’ ‘πήγα προς το χωράφι’ 

 

Ακόμα, σαν επιθηματοειδές στοιχείο μορφολογικά πολύπλοκων επιρρηματικών δομών 

μπορεί να δηλώσει στάση ή θέση οριζόντια στο έδαφος.  

 

(7) α. aδakés(ou) ‘εδώ, σε οριζόντια θέση στο έδαφος’ 

  β. atoukés(ou) ‘προς τα μέρη εκείνα’ 

γ. afkakés(ou) ‘1. προς τα μέρη κατηφορίζοντας το λόφο, 2. με δόλο (σε 

μεταφορική χρήση’.  

 

5. Η συμβολή της διατριβής 
 

Οποιαδήποτε συστηματική μελέτη γλωσσικών φαινομένων που εντοπίζονται σε υλικό 

νεοελληνικών διαλέκτων είναι σημαντική, από τη στιγμή που συντελεί στον εμπλουτισμό 

των γνώσεών μας για τις ίδιες τις διαλέκτους. Η συμβολή μίας μελέτης, όπως η 

συγκεκριμένη για την Ποντιακή, που αξιοποιεί γραπτές πηγές, ιστορικές πηγές και 

σύγχρονες καταγραφές, έγκειται καταρχάς στην ενίσχυση της ίδιας της διαλέκτου που 

αντιμετωπίζει άμεσα τον κίνδυνο εξαφάνισης, σύμφωνα με το δελτίο της UNESCO 

(Moseley 2010).  

Επιπλέον, το γεγονός ότι τα δεδομένα αναλύονται με βάση νεότερες ερευνητικές 

μεθόδους σε ένα υλικό που διαφοροποιείται σημαντικά από αυτό της ΚΝΕ, μπορεί να 

τροφοδοτήσει τη γλωσσολογική έρευνα στο πλαίσιο του σχηματισμού λέξεων και της 

θεωρίας της γραμματικοποίησης, ενώ φιλοδοξεί να καλύψει και ένα κενό που μέχρι 

στιγμής εντοπίζεται στη βιβλιογραφία της τοπικής δείξης στις νεοελληνικές διαλέκτους. 
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Πανεπιστήμιο Πατρών 

Προσδιορίζοντας γλωσσικές ποικιλίες μέσα από τις 
στάσεις μαθητών: οι περιπτώσεις των Κυδωνιών 
(Αϊβαλί)-Μοσχονησίων και του Πόντου 

Αργύρης Αρχάκης & Νίκη Σπηλιοπούλου 

Πανεπιστήμιο Πατρών 
 

Περίληψη 
 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η διερεύνηση των στάσεων μαθητών ΣΤ΄ Δημοτικού 

απέναντι σε δύο γλωσσικές ποικιλίες, αυτή των Κυδωνιών (Αϊβαλί)-Μοσχονησίων και την 

Ποντιακή, καθώς και των παραγόντων από τους οποίους επηρεάζονται οι στάσεις τους. 

Έτσι, κρίθηκε σκόπιμο να αξιοποιηθούν δύο ηχητικά αρχεία, ένα για κάθε γλωσσική 

ποικιλία, με βάση τα οποία οι μαθητές κλήθηκαν, ακούγοντάς τα, να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις αναφορικά με τον τρόπο ομιλίας των ομιλητών. Το θεωρητικό μοντέλο που 

αξιοποιούμε για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων συγκροτείται από τις έννοιες εγγραφή, 

τάξεις ενδεικτικότητας και μεταπραγματολογικά στερεότυπα. Ουσιαστικά, επιχειρούμε να 

ερμηνεύσουμε τις στάσεις των μαθητών μέσα από τις διαφαινόμενες συνδέσεις γλωσσικών 

τύπων με κοινωνικές σημασίες, αλλά και να ανιχνεύσουμε στερεότυπα που έχουν 

διαμορφωθεί για συγκεκριμένους τρόπους ομιλίας. Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι 

παράγοντες, όπως ο τόπος καταγωγής και το επάγγελμα των γονέων των μαθητών, 

σχετίζονται με τη διαμόρφωση συγκεκριμένων γλωσσικών στάσεων. Ειδικότερα, βρέθηκε 

ότι οι μαθητές που κατοικούν στην πόλη είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο ομιλίας του 

Αϊβαλιώτη ομιλητή. Τα αντίθετα ευρήματα αναδύθηκαν για τους μαθητές που κατοικούν 

στο χωριό. Από την άλλη, οι μαθητές που κατοικούν τόσο στο χωριό όσο και στην πόλη 

δεν φάνηκαν να είναι εξοικειωμένοι με τη γλωσσική ποικιλία του Πόντου. Επιπλέον, οι 

μαθητές των οποίων οι γονείς ασκούν Επαγγέλματα Χαμηλότερης Αυτονομίας συνδέουν 

τον τρόπο ομιλίας του Αϊβαλιώτη ομιλητή με δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο, 

εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης. Τα αντίθετα ευρήματα αναδείχθηκαν για 

τους μαθητές των οποίων οι γονείς ασκούν Επαγγέλματα Υψηλότερης Αυτονομίας. 

Παρόμοια είναι τα ευρήματα και για τη γλωσσική ποικιλία του Πόντου. Ως εκ τούτου, οι 

μαθητές που κατοικούν στην πόλη αντιλαμβάνονται τη γλωσσική ποικιλία των Κυδωνιών 

(Αϊβαλί)-Μοσχονησίων ως ιδίωμα, καθώς την αναγνωρίζουν στο συγγενικό τους 

περιβάλλον στο χωριό. Ωστόσο, οι μαθητές που κατοικούν τόσο στο χωριό όσο και στην 

πόλη αντιλαμβάνονται την Ποντιακή ως διάλεκτο, στο βαθμό που δεν την αναγνωρίζουν 

καθόλου. 

 

Λέξεις-κλειδιά: γλωσσικές στάσεις, γλωσσικές ποικιλίες, εγγραφή, τάξεις 

ενδεικτικότητας, μεταπραγματολογικά στερεότυπα 

 

1. Εισαγωγή 
 

Ένα από τα κεντρικά ζητούμενα της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας είναι η διερεύνηση 

του τρόπου με τον οποίο η γλώσσα χρησιμοποιείται ως μέσο διακρίσεων και κοινωνικού 

ελέγχου. Τέτοια χρήση της γλώσσας συναντάται κατεξοχήν στο χώρο της εκπαίδευσης 

και γενικότερα κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης των μαθητών (Κωστούλα-

Μακράκη 2001). 
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Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα έχουν 

συγκεκριμένες στάσεις, απόψεις και πεποιθήσεις για τις δικές τους γλώσσες, καθώς και 

για άλλες γλώσσες και διαλέκτους (Kounnapi 2006). Τα άτομα υιοθετούν γλωσσικές 

στάσεις (language attitudes) για γλωσσικούς κώδικες, όπως είναι οι επίσημες και οι μη 

επίσημες γλώσσες. Οι υποκειμενικές στάσεις (attitudes) ομάδων ή/και ατόμων απέναντι 

στις γλωσσικές παραγωγές και οι τρόποι διερεύνησης αυτών των στάσεων αποτελούν ένα 

συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα των κοινωνικών προσεγγίσεων της γλώσσας τις 

τελευταίες δεκαετίες (Κακριδή-Φερράρι 2007). 

Η έννοια των γλωσσικών στάσεων σχετίζεται τόσο με την αντίληψη που έχουν για τις 

ιδιότητες των γλωσσικών ποικιλιών οι διάφορες εθνοτικές και κοινωνικές ομάδες 

ομιλητών όσο και με το πώς συγκεκριμενοποιούν στη συμπεριφορά τους τις απόψεις τους 

σχετικά με τις γλωσσικές ποικιλίες που τους περιβάλλουν (γλώσσες, διαλέκτους, τοπικά 

ιδιώματα και κοινωνιολέκτους, επίπεδα ύφους των επιμέρους γλωσσικών συστημάτων, 

κ.λπ.). Οι επιμέρους αξιολογήσεις, οι απόψεις και τα συναισθήματα των ομιλητών 

αντιστοιχούν σε στάσεις απέναντι στην ίδια τη γλώσσα και τα στοιχεία της, αλλά και 

απέναντι στους ομιλητές των διαφόρων ποικιλιών και τις εθνοτικές ή κοινωνικές ομάδες 

όπου ανήκουν αυτοί οι ομιλητές (Κακριδή-Φερράρι 2007). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο σχηματισμός των στάσεων συνδέεται στενά με τη 

γλωσσική ποικιλότητα, αφού η ύπαρξη διαφορετικών γλωσσικών μορφών δίνει τη 

δυνατότητα αξιολογικής αντιμετώπισης καθεμιάς από αυτές (ό.π.). Χαρακτηριστικά, έχει 

παρατηρηθεί στενή σχέση γλώσσας και κοινωνικής ανισότητας, καθώς ορισμένες 

γλωσσικές μορφές, όταν συνδέονται με συγκεκριμένους ομιλητές, αξιολογούνται πιο 

θετικά από άλλες (Philips 2004).  

Οι στάσεις απέναντι στις γλωσσικές ποικιλίες βασίζονται σε συγκεκριμένες 

συνδέσεις των γλωσσικών τους μορφών με κοινωνικές σημασίες. Ακολουθώντας το έργο 

του Roman Jakobson και του Charles S. Peirce, οι ανθρωπολόγοι της γλώσσας Silverstein 

(2003) και Agha (2003) έχουν αναπτύξει θεωρητικά πλαίσια που μας βοηθούν να δούμε 

πώς έχουν φθάσει να συνδέονται κοινωνικές σημασίες και γλωσσικές επιλογές και πώς 

ένα σύνολο γλωσσικών επιλογών γίνεται αντιληπτό ως γλωσσική ποικιλία (Johnstone et 

al. 2006˙ Johnstone 2011α). Δύο από τις έννοιες-κλειδιά των θεωρητικών αυτών είναι η 

εγγραφή και η ενδεικτικότητα, τις οποίες θα αξιοποιήσουμε ακολουθώντας τους Johnstone 

et al. (2006). Οι δύο προαναφερθείσες έννοιες και αυτή των μεταπραγματολογικών 

στερεοτύπων του Agha (1998, 2004, 2007) αξιοποιούνται και στην παρούσα μελέτη για 

να ερμηνεύσουμε τις στάσεις μαθητών ΣΤ΄ Δημοτικού απέναντι σε δύο γλωσσικές 

ποικιλίες, αυτή των Κυδωνιών (Αϊβαλί)1 και την Ποντιακή. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των στάσεων των μαθητών 

απέναντι στις δύο προαναφερθείσες γλωσσικές ποικιλίες, καθώς και των παραγόντων 

από τους οποίους επηρεάζονται οι στάσεις τους. Αφορμή για τη διερεύνηση των 

παραγόντων από τους οποίους επηρεάζονται οι στάσεις των μαθητών απέναντι στις δύο 

υπό εξέταση γλωσσικές ποικιλίες στάθηκε η απουσία σύγκλισης μεταξύ των μελετητών 

αναφορικά με το αν η γλωσσική ποικιλία των Κυδωνιών (Αϊβαλί) είναι ιδίωμα ή 

διάλεκτος.  

                                                           
1 Στην παρούσα μελέτη, κάθε φορά που αναφερόμαστε στη γλωσσική ποικιλία των Κυδωνιών 

(Αϊβαλί)-Μοσχονησίων, χρησιμοποιούμε γλωσσική ποικιλία των Κυδωνιών (Αϊβαλί) για λόγους 

οικονομίας. 
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Πιο συγκεκριμένα, ο Κοντοσόπουλος (2001), εξαιτίας του βαθμού απόκλισης από την 

Κοινή Νέα Ελληνική, ονομάζει διαλέκτους τις ποικιλίες του Πόντου και της 

Καππαδοκίας και ιδίωμα την ποικιλία των Κυδωνιών (Αϊβαλί). Αντίθετα, σύμφωνα με 

τη Ράλλη (2007), η απόκλιση μεταξύ της ποικιλίας των Κυδωνιών (Αϊβαλί) και της 

Κοινής Νέας Ελληνικής είναι αρκετή σημαντική, γι’ αυτό την ονομάζει διάλεκτο και όχι 

ιδίωμα.  

Αναφορικά με τη γλωσσική ποικιλία του Πόντου, για την οποία υπάρχει σύμπτωση 

απόψεων, ο Κοντοσόπουλος (2001) υποστηρίζει πως η Ποντιακή δίνει μια αλλόκοτη 

ακουστική εντύπωση που μαζί με τις τοπικές λέξεις θεωρείται ακατανόητη για το μη 

Πόντιο Έλληνα. Η απουσία σύγκλισης στις απόψεις που διατυπώνονται για τη γλωσσική 

ποικιλία των Κυδωνιών (Αϊβαλί) και τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά της Ποντιακής τις 

καθιστούν ενδιαφέρουσες επιλογές προς διερεύνηση των στάσεων απέναντί τους, ιδίως 

μέσα από το σχήμα των Johnstone et al. (2006) με κυρίαρχες έννοιες την εγγραφή και την 

ενδεικτικότητα, καθώς και αυτή των μεταπραγματολογικών στερεοτύπων του Agha (1998, 

2004, 2007). 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, αρχικά, γίνεται παρουσίαση του θεωρητικού 

πλαισίου (Ενότητα 2). Στη συνέχεια, παρατίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα, η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για το σχεδιασμό της έρευνας και η διαδικασία 

διεξαγωγής της (Ενότητα 3), ενώ ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων (Ενότητα 

4). Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει συζήτηση και συμπεράσματα με βάση τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

(Ενότητα 5). 

 

2. Θεωρητικό πλαίσιο 
 

2.1 Διάλεκτος και εγγραφή 
 

Στο χώρο της κοινωνιογλωσσολογίας, οι γλωσσικές ποικιλίες (linguistic varieties) συχνά 

προσεγγίζονται ως σχετικά σταθερά σύνολα γλωσσικών στοιχείων, κανόνων και 

συμβάσεων που μπορούν να εντοπιστούν σε γεωγραφικούς ή κοινωνικούς χώρους. Οι 

ποικιλίες που ονομάζονται «διάλεκτοι» εντοπίζονται σε γεωγραφικούς χώρους, ενώ οι 

ποικιλίες που καλούνται «κοινωνιόλεκτοι» σε δημογραφικά προσδιορισμένες κοινωνικές 

ομάδες. Ένα άτομο που χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη διάλεκτο συχνά ταυτίζεται με 

τον τόπο στον οποίο εντοπίζεται η χρήση της διαλέκτου αυτής (Johnstone 2011α).  

Η γλωσσική ποικιλότητα (linguistic variation) προϋποθέτει και δημιουργεί διαφορές 

ανάμεσα σε ταυτότητες ομιλητών, καθώς και σε επικοινωνιακές περιστάσεις (Johnstone 

et al. 2006˙ Johnstone 2011β). Οι διαφορές αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι σύνολα 

γλωσσικών τύπων συνδέονται ιδεολογικά με κοινωνικές ταυτότητες και επικοινωνιακές 

περιστάσεις. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται εγγραφή (enregisterment) (Johnstone 

2011α). Ένας γλωσσικός τύπος έχει εγγραφεί στη συνείδηση των ατόμων, ως μέρος μιας 

ποικιλίας, από τη στιγμή που αξιολογείται και ερμηνεύεται με βάση ένα συγκεκριμένο 

ιδεολογικό σχήμα. Το σχήμα αυτό συσχετίζει τις γλωσσικές ποικιλίες με παράγοντες, 

όπως η γεωγραφική καταγωγή, η κοινωνική τάξη, η ορθότητα του λόγου, κ.λπ. Υπό αυτό 

το πρίσμα, μια ποικιλία εγγράφεται και συνδέεται με μια συγκεκριμένη κοινωνική 

ταυτότητα (Johnstone 2009). 
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 Η εγγραφή δημιουργείται μέσω μεταπραγματολογικών δραστηριοτήτων που 

διαποτίζουν το λόγο. Πρόκειται για δραστηριότητες κατά τις οποίες οι άνθρωποι δείχνουν 

με ποιον τρόπο αντιλαμβάνονται τη σύνδεση γλωσσικών τύπων και κοινωνικών 

σημασιών (Johnstone 2011α). Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, μια ομάδα 

γλωσσικών τύπων γίνεται αντιληπτή «ως ένα διαφοροποιημένο γλωσσικό ρεπερτόριο 

στο πλαίσιο μιας ευρύτερης γλώσσας, μια κοινωνικά αναγνωρισμένη υφολογική 

ποικιλία, που υποδεικνύει την κοινωνική θέση του ομιλητή συνδέοντάς τη με ένα 

συγκεκριμένο σχήμα πολιτισμικών αξιών» (Johnstone et al. 2006: 79-80). Η σύνδεση 

γλωσσικών τύπων και κοινωνικής σημασίας μπορεί να γίνει ρητά ή έμμεσα, με τη 

μεσολάβηση μεταπραγματολογικών στερεοτύπων (Johnstone 2009). 

 

2.2 Ενδεικτικότητα και εγγραφή 
 

Για να εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται εγγραφές, δηλαδή συνδέσεις 

μεταξύ γλωσσικών τύπων και κοινωνικής σημασίας, αξιοποιούμε την ταξινομία των 

Johnstone et al. (2006) σχετικά με τρεις τάξεις ενδεικτικότητας (orders of indexicality), 

όπως τη διαμόρφωσαν στη βάση των σχετικών προτάσεων του Labov (1972) και του 

Silverstein (2003). Η κοινωνική σημασία (social meaning) υποδηλώνει την κοινωνική 

αξιολόγηση που εκφράζεται είτε με την αποδοχή και προβολή κάποιων γλωσσικών 

ποικιλιών, διαλέκτων ή γλωσσών ως κυρίαρχων είτε με την υποτίμηση, συρρίκνωση και 

εξαφάνιση άλλων (Αρχάκης 2008: 50). Η απόδοση κοινωνικής σημασίας στους 

γλωσσικούς τύπους επιτυγχάνεται μέσα από την εγγραφή τους στη συλλογική συνείδηση 

ως γλωσσικών τύπων με συγκεκριμένη κοινωνική σημασία. Την πορεία εγγραφών 

αποκαλύπτουν οι τρεις τάξεις ενδεικτικότητας. Πρόκειται για τρεις μορφές συσχέτισης 

γλωσσικών τύπων και κοινωνικής σημασίας (Johnstone et al. 2006).  

Η ενδεικτικότητα πρώτης τάξης (first-order indexicality) είναι το είδος της συσχέτισης 

μεταξύ ενός γλωσσικού τύπου και μιας κοινωνιοδημογραφικής ταυτότητας που θα 

μπορούσε να παρατηρήσει ένα εξωτερικός παρατηρητής. Εφόσον η σύνδεση τύπου-

σημασίας αρχίζει να αποκτά νόημα μόνο όταν κάποιος την παρατηρήσει, η 

ενδεικτικότητα πρώτης τάξης είναι πιθανή ενδεικτικότητα. Τέτοιο παράδειγμα είναι η 

περίπτωση του μονοφθογγισμού της διφθόγγου /au/ (π.χ., το house ακούγεται [ha:s] αντί 

για [haʊs]), όπως διαπιστώθηκε στο Pittsburgh της Αμερικής. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε μονοφθογγισμός στο λόγο ανδρών, εργατικής τάξης, με καταγωγή από το 

Pittsburgh. Η συσχέτιση μεταξύ του μονοφθογγισμού και της κοινωνικής τάξης, από τη 

μια, και τοπικής προέλευσης των ομιλητών, από την άλλη, υφίσταται από τη στιγμή που 

την κατέγραψαν οι γλωσσολόγοι (Johnstone et al. 2006).  

Η ενδεικτικότητα δεύτερης τάξης (second-order indexicality) εμφανίζεται όταν οι 

άνθρωποι ξεκινούν να κάνουν χρήση των συσχετίσεων πρώτης τάξης προκειμένου να 

αποδώσουν κοινωνικά χαρακτηριστικά, είτε ερμηνεύοντας το λόγο των άλλων είτε 

επιτελώντας το δικό τους. Στην περίπτωση αυτή, η απόδοση κοινωνικών 

χαρακτηριστικών γίνεται όχι μόνο από εξωτερικούς παρατηρητές (π.χ., ερευνητές), αλλά 

και από τους ίδιους τους ομιλητές μιας κοινότητας και λαμβάνει τη μορφή αξιολογικών 

κρίσεων περί ορθότητας ή μη των γλωσσικών τύπων. Για παράδειγμα, όταν κάποιος 

ομιλητής ακούσει το μονοφθογγισμό της διφθόγγου /au/ και το συσχετίσει με 

συγκεκριμένο τόπο καταγωγής, κοινωνική τάξη και φύλο, τότε αξιοποιεί την 

ενδεικτικότητα δεύτερης τάξης (Johnstone et al. 2006). 
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Τέλος, όταν ο λόγος αποκτά χαρακτηριστικά τοπικής ομιλίας και ο ομιλητής μέσα 

από την εκφορά του λόγου του συνδέεται άρρηκτα με μια συγκεκριμένη τοποθεσία, τότε 

γίνεται χρήση ενδεικτικότητας τρίτης τάξης (third-order indexicality) (Johnstone et al. 

2006). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι γλωσσικοί τύποι γίνονται αντιληπτοί ως διαλεκτικοί 

τύποι, δηλαδή διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από την επίσημη γλώσσα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαπίστωση του Κουρδή (2007), ότι το 

θεσσαλικό ιδίωμα -και, γενικότερα, κάθε διαλεκτική ποικιλία- εκλαμβάνεται ως ένα 

κατώτερο γλωσσικό σύστημα που μιλιέται από αμόρφωτους αγρότες της επαρχίας.  

Επομένως, στην ενδεικτικότητα τρίτης τάξης, οι συσχετίσεις που υποδηλώνονται από 

την ενδεικτικότητα των προηγούμενων τάξεων δεν παύουν να υφίστανται, αλλά, 

σύμφωνα με τους Johnstone et al. (2006: 84), η έμφαση στην ενδεικτικότητα τρίτης τάξης 

δίνεται στον εντοπισμό χαρακτηριστικών της ομιλίας που αντανακλούν την τοποθεσία. 

Η ολοένα και αυξανόμενη σύνδεση της ομιλίας με συγκεκριμένα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά, όπως, για παράδειγμα, τον τρόπο ενδυμασίας, τον τόπο καταγωγής, την 

επαγγελματική εξέλιξη ενός ατόμου, κ.λπ., μπορεί να πάρει μορφή στερεοτύπου. Τα 

στερεότυπα αυτά που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένους τρόπους ομιλίας και γλωσσικούς 

τύπους αποτελούν, σύμφωνα με τον Agha (2007), τα μεταπραγματολογικά στερεότυπα. 

 

2.3 Μεταπραγματολογικά στερεότυπα  
 

Συχνά, οι χρήστες μιας γλώσσας δημιουργούν ταμπέλες, όπως «ευγενική γλώσσα», 

«ανεπίσημος λόγος», «λόγος της ανώτερης κοινωνικής τάξης», «γυναικείος λόγος», 

«επιστημονικός όρος», «θρησκευτική γλώσσα», κ.λπ., προκειμένου να περιγράψουν 

διαφορές στον τρόπο ομιλίας. Μεταγλωσσικοί χαρακτηρισμοί αυτού του είδους 

συνδέουν το ρεπερτόριο του λόγου των ομιλητών με πραγματολογικές τυπολογίες: το 

προφίλ του ατόμου που μιλάει (π.χ., γυναίκα, άτομο ανώτερης κοινωνικής τάξης), τη 

σχέση του ομιλητή με το συνομιλητή του (π.χ., επισημότητα, ευγένεια) και τη διενέργεια 

κοινωνικών πρακτικών (π.χ., θρησκευτική, λογοτεχνική ή επιστημονική δραστηριότητα) 

(Agha 2004, 2007). 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αναγνωρίζονται μέσα από την εμφάνιση 

μεταπραγματολογικών στερεοτύπων (metapragmatic stereotypes) στο λόγο, δηλαδή 

παγιωμένων στάσεων απέναντι στον τρόπο ομιλίας ατόμων με βάση ενδείκτες (indexes) 

που εμφανίζονται και τις καθιστούν αντιληπτές. Η χρήση τύπων από ποικιλίες 

διαμορφώνουν μια εικόνα της επικοινωνιακής περίστασης λειτουργώντας ως ενδείκτες 

στερεοτυπικών χαρακτηριστικών, όπως οι ρόλοι των συνομιλητών, οι τύποι της 

κοινωνικής πρακτικής στους οποίους εμπλέκονται, κ.λπ. (Agha 2007). 

Στην πιο ρητή τους μορφή, τέτοιου είδους αξιολογήσεις συγκροτούνται από 

μεταπραγματολογικούς λόγους, δηλαδή θεωρήσεις που περιγράφουν τις 

πραγματολογικές χρήσεις των γλωσσικών τύπων. Είδη μεταπραγματολογικού λόγου 

παρατηρούνται σε όλες τις γλωσσικές κοινότητες, όπως, για παράδειγμα, ονομασίες 

ποικιλιών και σχετιζόμενων με αυτές ειδών λόγου, θετικές ή αρνητικές κοινωνικές 

αξιολογήσεις μιας ποικιλίας, κ.λπ. (Agha 2007). 

Μελετώντας τις γλωσσικές ποικιλίες, οι γλωσσολόγοι παρατηρούν ότι συγκεκριμένα 

είδη μεταπραγματολογικών στερεοτύπων επανεμφανίζονται στην αξιολογική 

συμπεριφορά των χρηστών μιας γλώσσας (Agha 2004), συσχετίζονται με τις κοινωνικές 

ομάδες και τις ταυτότητες των ατόμων στα οποία αναφέρονται και ενδεικνύονται με τη 
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χρήση συγκεκριμένων στοιχείων, όπως, για παράδειγμα, την ενδυμασία, τις πράξεις τους, 

καθώς και τη γλωσσική τους συμπεριφορά (Agha 1998).  

 

3. Ερευνητικά ερωτήματα-Μεθοδολογία 
 

Η απουσία σύγκλισης στις απόψεις που διατυπώνονται για τη γλωσσική ποικιλία των 

Κυδωνιών (Αϊβαλί), καθώς και τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά της Ποντιακής εγείρουν 

ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού των δύο γλωσσικών ποικιλιών. Για τις 

ανάγκες της παρούσας έρευνας επικεντρωθήκαμε σε απαντήσεις μαθητών ΣΤ΄ 

Δημοτικού. Ο προσδιορισμός των δύο προαναφερθεισών γλωσσικών ποικιλιών ως 

ιδιωμάτων ή διαλέκτων θα διερευνηθεί μέσα από τις στάσεις των μαθητών απέναντι σε 

αυτές.  

Βασικός άξονας στην ανίχνευση και ερμηνεία των στάσεων των μαθητών θα 

αποτελέσει το μοντέλο που αναπτύχθηκε προηγουμένως και συγκροτείται από τις έννοιες 

εγγραφή, τάξεις ενδεικτικότητας και μεταπραγματολογικά στερεότυπα. Στο σημείο αυτό, 

αξίζει να σημειωθεί πως στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται και αναλύονται τα 

αποτελέσματα αναφορικά με την ύπαρξη εγγραφών, ενδεικτικότητας τρίτης τάξης και 

μεταπραγματολογικών στερεοτύπων. Η έρευνά μας στοχεύει στο να δώσει απαντήσεις στα 

ακόλουθα ερωτήματα: 

 

(i) Ποιες είναι οι στάσεις των μαθητών ΣΤ΄ Δημοτικού προς τη γλωσσική 

ποικιλία των Κυδωνιών (Αϊβαλί) και την Ποντιακή; 

(ii) Από ποιους παράγοντες επηρεάζονται οι στάσεις των μαθητών ΣΤ΄ Δημοτικού 

απέναντι στις δύο προαναφερθείσες γλωσσικές ποικιλίες; 

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας, αξιοποιήσαμε την τεχνική του ερωτηματολογίου, το 

οποίο είναι βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων (Βάμβουκας 1988˙ Καραγεώργος 

2002). Χρησιμοποιήσαμε κλειστού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες μπορούν να 

συμπληρωθούν και να κωδικοποιηθούν εύκολα και δεν είναι μεροληπτικές σε σχέση με 

το επίπεδο αλφαβητισμού των συμμετεχόντων (Cohen et al. 2008).  

Προκειμένου να μετρήσουμε τις στάσεις των μαθητών απέναντι στη γλωσσική 

ποικιλία των Κυδωνιών (Αϊβαλί) και την Ποντιακή, δημιουργήσαμε ερωτηματολόγιο 

στάσεων κλίμακας τύπου Likert. Ως προς το σύστημα κατηγοριοποίησης των 

απαντήσεων είχαμε πέντε εναλλακτικές εκφράσεις («Συμφωνώ απολύτως», «Μάλλον 

συμφωνώ», «Ούτε συμφωνώ/Ούτε διαφωνώ», «Μάλλον διαφωνώ», «Διαφωνώ 

απολύτως») (Robson 2007: 349-350). 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, έγινε διάκριση των μαθητών και των μαθητριών 

σε δύο κοινωνικές κατηγορίες με βάση τα επαγγέλματα των γονέων τους. Πρόκειται για 

Επαγγέλματα Υψηλότερης Αυτονομίας (Ε.Υ.Α.) και Επαγγέλματα Χαμηλότερης 

Αυτονομίας (Ε.Χ.Α.). Την κατηγοριοποίηση χρησιμοποίησε η Hasan (2009) 

προκειμένου να κάνει διάκριση μεταξύ των επαγγελματιών που έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται ο εργασιακός τους χρόνος και αυτών που 

δεν έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα. 

Σύμφωνα με τις Παΐζη & Κονδύλη (2011: 211), στην κατηγορία των Επαγγελμάτων 

Υψηλότερης Αυτονομίας εντάσσονται τα παιδιά των οποίων και οι δυο γονείς ασκούν 

επάγγελμα στο οποίο η γλωσσική διαμεσολάβηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την 

εκτέλεση της εργασίας, λαμβάνουν αποφάσεις στην άσκηση του επαγγέλματος και, 
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παράλληλα, φαίνεται να έχουν σταθερή οικονομική βάση και πτυχίο ανώτατης 

εκπαίδευσης (π.χ., δημόσιος υπάλληλος με πτυχίο Α.Ε.Ι.).  

Στην κατηγορία των Επαγγελμάτων Χαμηλότερης Αυτονομίας εντάσσονται τα παιδιά 

που οι γονείς τους ασκούν επάγγελμα στο οποίο η γλωσσική διαμεσολάβηση δεν παίζει 

σημαντικό ρόλο στο χώρο της εργασίας τους, η εργασία τους εξαρτάται από αποφάσεις 

που παίρνουν άλλοι, ενώ, παράλληλα, έχουν πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και απασχολούνται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (ό.π.). 

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνάς μας, επιλέξαμε τη «βολική»2 (ή 

«συμπτωματική» ή «ευκαιριακή») δειγματοληψία. Το δείγμα μας περιλαμβάνει 120 

μαθητές ΣΤ΄ τάξης 9 δημόσιων Δημοτικών Σχολείων, 60 μαθητές αστικών και 60 

μαθητές αγροτικών περιοχών του νομού Αχαΐας. Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 

2014 και ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιουνίου του 2014. Ύστερα από άδεια που μας έδωσαν 

οι διευθυντές/-ντριες και οι εκπαιδευτικοί της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων, οι 

μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που τους διανείμαμε στο πλαίσιο 

μιας διδακτικής ώρας (45 λεπτά). 

Στην αρχή της ερευνητικής διαδικασίας, προβήκαμε σε πιλοτική εφαρμογή του 

ερωτηματολογίου σε ένα μικρό δείγμα πληθυσμού (Mertens 2005). Πιο συγκεκριμένα, 

χορηγήσαμε το ερωτηματολόγιο σε 34 μαθητές ΣΤ΄ τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου 

εργατικής περιοχής του Δήμου Πατρέων, με σκοπό να ελέγξουμε αν οι οδηγίες και οι 

ερωτήσεις είναι σαφείς στους συμμετέχοντες (Bell 2005˙ Cohen et al. 2008). Αφού 

ολοκληρώθηκε η πιλοτική εφαρμογή, προβήκαμε στη διανομή του ερωτηματολογίου σε 

μαθητές ΣΤ΄ τάξης 9 Δημοτικών Σχολείων αστικών και αγροτικών περιοχών του νομού 

Αχαΐας.  

Ως ερέθισμα εκμαίευσης των στάσεων των μαθητών, αξιοποιήθηκαν δύο 

αποσπάσματα ηχητικών αρχείων3 διάρκειας 13 δευτερολέπτων το καθένα. Σε αυτά 

συμμετείχαν δύο διαλεκτόφωνοι ομιλητές, ένας από το Aϊβαλί και ένας από τον Πόντο. 

Στο σημείο αυτό, παραθέτουμε τα αποσπάσματα των ηχητικών αρχείων των Κυδωνιών 

(Αϊβαλί) και του Πόντου.  

 

(1)  Απόσπασμα ηχητικού αρχείου των Κυδωνιών (Αϊβαλί) 

Τα πιδιά ταπ τα τ’ ουρφανουτρουφείου τα παράδουσι στουν μπαππού μ. Τσι 

πήγαν μέχρι τα σύνουρα τς Ρουσίας πήγαν. Και κει λοιπόν που πήγαν, τα ’καν, 

τα μουρά τα ’χει ούλα μαζί του, σαράντα πιδιά.  

 

(2)  Απόσπασμα ηχητικού αρχείου του Πόντου 

Έρθαν αδά τα ίδια, οσπίτεα κ’ είχανε, ζευγάρεα κ’ είχανε, α σην αρχήν 

εγόρασαν ζευγάρεα, αραπάδας, χτίαν, έχτσαν, εγουρεύτανε, εδώκανατς 

χωράφεα σο Βορθολόμ, όλ’ έτανε, έτανε μουατσίρ. 

                                                           
2 Η «βολική» δειγματοληψία περιλαμβάνει την επιλογή ατόμων που βρίσκονται πιο κοντά στον 

ερευνητή και συμμετέχουν ως υποκείμενα στην ερευνητική διαδικασία μέχρι να καταστεί δυνατό 

να αντληθεί το απαραίτητο μέγεθος δείγματος. Το «δεσμευμένο» κοινό, όπως οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί, λειτουργεί συχνά ως κοινό το οποίο συμμετέχει με βάση τη «βολική» 

δειγματοληψία (Cohen et al. 2008: 170).  
3 Τα ηχητικά αρχεία, αποσπάσματα των οποίων αξιοποιήθηκαν για το σκοπό της παρούσας 

έρευνας, προέρχονται από το Εργαστήριο Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων (Διευθύντρια 

Εργαστηρίου: Καθ. Αγγελική Ράλλη) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 

(Ειδίκευση Γλωσσολογίας). 
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Σχετικά με την υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας, αρχικά, δόθηκαν οδηγίες 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, οι μαθητές κλήθηκαν να ακούσουν 

τα ολιγόλεπτα αποσπάσματα και έπειτα έδιναν τις απαντήσεις τους σε ερωτήσεις. Για να 

καταστήσουμε σαφή τον τρόπο με τον οποίο διερευνήσαμε την ύπαρξη εγγραφών, 

ενδεικτικότητας τρίτης τάξης και μεταπραγματολογικών στερεοτύπων, παραθέτουμε 

κάποιες από τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. 

 

(i) Με τον τρόπο που μιλάει ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο μιλούν και συγγενείς 

μου που κατοικούν στην πόλη (εγγραφή, ενδεικτικότητα τρίτης τάξης). 

(ii)  Με τον τρόπο που μιλάει ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο μιλούν και συγγενείς 

μου που κατοικούν στο χωριό (εγγραφή, ενδεικτικότητα τρίτης τάξης). 

(iii)   Ακούγοντας τον ομιλητή στο ηχητικό αρχείο περιμένω ότι θα ντύνεται όπως 

τα άτομα στην Εικόνα 1 (μεταπραγματολογικό στερεότυπο). 

(iv) Για να περάσω στο Πανεπιστήμιο πρέπει να μιλάω όπως ο ομιλητής στο 

ηχητικό αρχείο (μεταπραγματολογικό στερεότυπο). 

(v) Για να βρω δουλειά και να έχω επαγγελματική εξέλιξη πρέπει να μιλάω όπως 

ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο (μεταπραγματολογικό στερεότυπο). 

 

Συμπληρώθηκαν 120 ερωτηματολόγια, ενώ κάποια ακυρώθηκαν, λόγω του ότι δεν 

απαντήθηκαν ορισμένες ερωτήσεις. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη 

χρήση του προγράμματος SPSS. Στους πίνακες της παρούσας μελέτης περιλαμβάνονται 

περιγραφικά στατιστικά (κατανομές συχνοτήτων) και επαγωγικά στατιστικά (έλεγχος χ2) 

(Κατσίλλης 2005, 2006).  

 

4. Ανάλυση-Αποτελέσματα 
 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση 

των δεδομένων 120 ερωτηματολογίων. Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν 

περιγραφικά στατιστικά (κατανομές συχνοτήτων) και επαγωγικά στατιστικά (έλεγχος 

χ2). Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί έχει ως στόχο να δώσει μια πρώτη 

απάντηση στα ερευνητικά μας ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρούμε να 

διερευνήσουμε τις στάσεις μαθητών ΣΤ΄ Δημοτικού προς τη γλωσσική ποικιλία των 

Κυδωνιών (Αϊβαλί) και την Ποντιακή, καθώς και τους παράγοντες από τους οποίους 

επηρεάζονται οι στάσεις τους απέναντι στις δύο γλωσσικές ποικιλίες. 

Οι στάσεις των μαθητών αναδύονται μέσα από τη δυνατότητα αναγνώρισης των δύο 

προαναφερθεισών γλωσσικών ποικιλιών, δηλαδή από τη διαπίστωση ύπαρξης εγγραφών 

στη συνείδηση των μαθητών. Επιπλέον, οι στάσεις τους ανιχνεύονται μέσα από τις τάξεις 

ενδεικτικότητας (εν προκειμένω, από την ενδεικτικότητα τρίτης τάξης), δηλαδή από τον 

εντοπισμό συνδέσεων ανάμεσα στον τρόπο ομιλίας των ομιλητών και σε κοινωνικά 

χαρακτηριστικά, καθώς και μέσα από την ύπαρξη μεταπραγματολογικών στερεοτύπων, 

δηλαδή παγιωμένων στάσεων απέναντι στον τρόπο ομιλίας των ατόμων. 
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4.1 Ανάλυση-Αποτελέσματα ερωτηματολογίων μαθητών 
νομού Αχαΐας (ηχητικό αρχείο με Αϊβαλιώτη ομιλητή) 
 

Ο Πίνακας 1 δείχνει ότι οι μαθητές δεν αναγνωρίζουν τον τρόπο ομιλίας του Αϊβαλιώτη 

ομιλητή στο συγγενικό τους περιβάλλον στην πόλη.  

 
Τρόπος ομιλίας ομιλητή (Αϊβαλί) 

 Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Συγγενείς 

στην πόλη 
Όχι 120 100,0 100,0 100,0 

Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων αναγνώρισης του τρόπου ομιλίας του Αϊβαλιώτη ομιλητή στο 

συγγενικό περιβάλλον των μαθητών στην πόλη 

 

Το σύνολο των μαθητών του δείγματος (120 μαθητές, 100%) δηλώνει ότι: 

 

(i)  Οι συγγενείς τους στην πόλη δε μιλούν όπως ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο. 
 

Οι Πίνακες 2α και 2β δείχνουν τα αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης για τον έλεγχο 

της σχέσης μεταξύ του τόπου κατοικίας των μαθητών και του τρόπου ομιλίας των 

συγγενών τους στο χωριό με βάση τον Αϊβαλιώτη ομιλητή. 
 

 

Τρόπος ομιλίας συγγενών στο 

χωριό/Τρόπος ομιλίας ομιλητή 

(Αϊβαλί) 

 

Total 

Όχι Ναι 

Τόπος 

κατοικίας 

Χωριό 

Count 46 14 60 

% within 

Τόπος κατοικίας 
76,7% 23,3% 100,0% 

% Total 38,3% 11,7% 50,0% 

Πόλη 

Count 20 40 60 

% within 

Τόπος κατοικίας 
33,3% 66,7% 100,0% 

% Total 16,7% 33,3% 50,0% 

Total 

Count 66 54 120 

% within 

Τόπος κατοικίας 
55,0% 45,0% 100,0% 

% Total 55,0% 45,0% 100,0% 

Πίνακας 2α: Τόπος κατοικίας * Τρόπος ομιλίας συγγενών στο χωριό/Τρόπος ομιλίας ομιλητή 

(Αϊβαλί)-Crosstabulation 

 

Με βάση το σύνολο του δείγματος των μαθητών (120 μαθητές, 100%): 

 

(i) 14 μαθητές (σε σύνολο 60 μαθητών) που κατοικούν στο χωριό (11,7% σε 

σύνολο 50%) δηλώνουν ότι συγγενείς τους στο χωριό μιλούν όπως ο ομιλητής 

στο ηχητικό αρχείο των Κυδωνιών (Αϊβαλί). Βάσει της εκατοστιαίας 

κατανομής, το ποσοστό των μαθητών ανέρχεται σε 23,3%. 

(ii) 40 μαθητές (σε σύνολο 60 μαθητών) που κατοικούν στην πόλη (33,3% σε 

σύνολο 50%) δηλώνουν ότι συγγενείς τους στο χωριό μιλούν όπως ο ομιλητής 
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στο ηχητικό αρχείο. Βάσει της εκατοστιαίας κατανομής, το ποσοστό των 

μαθητών ανέρχεται σε 66,7%. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, η πλειονότητα των μαθητών που κατοικεί στην 

πόλη φαίνεται να αναγνωρίζει τον τρόπο ομιλίας του Αϊβαλιώτη ομιλητή στον τρόπο 

ομιλίας των συγγενών τους στο χωριό (Πίνακας 2α). 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 22,761a ,000 

Πίνακας 2β: Chi-Square Test 
 

Ο Πίνακας 2β δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, του τόπου κατοικίας των μαθητών με τον τρόπο ομιλίας των συγγενών τους 

στο χωριό (χ2=22,761, p=0,000, p<α4). 

Οι Πίνακες 3α και 3β δείχνουν τα αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης για τον 

έλεγχο της σχέσης μεταξύ του τόπου κατοικίας των μαθητών και της ενδυμασίας των 

ατόμων στην Εικόνα 1, βάσει του τρόπου ομιλίας του Αϊβαλιώτη ομιλητή. 

 

 

Ενδυμασία ατόμων στην Εικόνα 1/Τρόπος 

ομιλίας ομιλητή (Αϊβαλί) 
 

 

Total 
Συμφωνώ 

απολύτως 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Μάλλον 

διαφωνώ 

Διαφωνώ 

απολύτως 

Τόπος 

κατοικίας 

Χωριό 

Count 8 38 6 8 60 

% within  

Τόπος κατοικίας 
13,3% 63,3% 10,0% 13,3% 100,0% 

% Total 6,7% 31,7% 5,0% 6,7% 50,0% 

Πόλη 

Count 2 18 21 19 60 

% within 

 Τόπος κατοικίας 
3,3% 30,0% 35,0% 31,7% 100,0% 

% Total 1,7% 15,0% 17,5% 15,8% 50,0% 

Total 

Count 10 56 27 27 120 

% within  

Τόπος κατοικίας 
8,3% 46,7% 22,5% 22,5% 100,0% 

% Total 8,3% 46,7% 22,5% 22,5% 100,0% 

Πίνακας 3α: Τόπος κατοικίας * Ενδυμασία ατόμων στην Εικόνα 1/Τρόπος ομιλίας ομιλητή 

(Αϊβαλί)-Crosstabulation 

 

Με βάση το σύνολο του δείγματος των μαθητών (120 μαθητές, 100%): 

 

(i) 46 μαθητές (σε σύνολο 60 μαθητών) που κατοικούν στο 

χωριό (38,4% σε σύνολο 50%) δηλώνουν ότι, ακούγοντας 

τον ομιλητή στο ηχητικό αρχείο των Κυδωνιών (Αϊβαλί), 

περιμένουν ότι θα ντύνεται όπως τα άτομα στην Εικόνα 1 

(συμφωνώ απολύτως: 8 μαθητές, 6,7%, μάλλον συμφωνώ: 38 μαθητές, 

31,7%). Βάσει της εκατοστιαίας κατανομής, το ποσοστό των μαθητών 

ανέρχεται σε 76,6% (συμφωνώ απολύτως: 13,3%, μάλλον συμφωνώ: 63,3%). 

                                                           
4 α = 0,05 (α: επίπεδο σημαντικότητας) (Κατσίλλης 2006) 

Εικόνα 1 
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(ii)  Από την άλλη, 40 μαθητές (σε σύνολο 60 μαθητών) που κατοικούν στην πόλη 

(33,3% σε σύνολο 50%) δηλώνουν ότι, ακούγοντας τον ομιλητή στο ηχητικό 

αρχείο, δεν περιμένουν ότι θα ντύνεται όπως τα άτομα στην Εικόνα 1 (μάλλον 

διαφωνώ: 21 μαθητές, 17,5%, διαφωνώ απολύτως: 19 μαθητές, 15,8%). Βάσει 

της εκατοστιαίας κατανομής, το ποσοστό των μαθητών ανέρχεται σε 66,7% 

(μάλλον διαφωνώ: 35,0%, διαφωνώ απολύτως: 31,7%). 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι η πλειονότητα των μαθητών που κατοικεί 

στο χωριό συνδέει τον τρόπο ομιλίας του Αϊβαλιώτη ομιλητή με την ενδυμασία ατόμων 

που ασκούν Επάγγελμα Υψηλότερης Αυτονομίας (Πίνακας 3α). 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,558a ,000 

Πίνακας 3β: Chi-Square Test 

 

Ο Πίνακας 3β δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, του τόπου κατοικίας των μαθητών με την ενδυμασία των ατόμων στην 

Εικόνα 1 (χ2=23,558, p=0,000, p<α). 

Οι Πίνακες 4α και 4β δείχνουν τα αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης για τον 

έλεγχο της σχέσης μεταξύ του επαγγέλματος του πατέρα των μαθητών και της 

πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο, βάσει του τρόπου ομιλίας του Αϊβαλιώτη ομιλητή. 

 

 

Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο/Τρόπος 

ομιλίας ομιλητή (Αϊβαλί) 
 

 

Total 
Συμφωνώ 

απολύτως 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Μάλλον 

διαφωνώ 

Διαφωνώ 

απολύτως 

Επάγγελμα 

πατέρα 

Επαγγέλματα 

Υψηλότερης 

Αυτονομίας 

Count 2 14 21 19 56 

% within 

Επάγγελμα 

πατέρα 

3,6% 25,0% 37,5% 33,9% 100,0% 

% Total 1,7% 11,7% 17,5% 15,8% 46,7% 

Επαγγέλματα 

Χαμηλότερης 

Αυτονομίας 

Count 7 43 8 6 64 

% within 

Επάγγελμα 

πατέρα 

10,9% 67,2% 12,5% 9,4% 100,0% 

% Total 5,8% 35,8% 6,7% 5,0% 53,3% 

Total 

Count 9 57 29 25 120 

% within 

Επάγγελμα 

πατέρα 

7,5% 47,5% 24,2% 20,8% 100,0% 

% Total 7,5% 47,5% 24,2% 20,8% 100,0% 

Πίνακας 4α: Επάγγελμα πατέρα * Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο/Τρόπος ομιλίας ομιλητή 

(Αϊβαλί)-Crosstabulation 
 

Με βάση το σύνολο του δείγματος των μαθητών (120 μαθητές, 100%):  

 

(i)  40 μαθητές (σε σύνολο 56 μαθητών) που έχουν πατέρες με Επαγγέλματα 

Υψηλότερης Αυτονομίας (33,3% σε σύνολο 46,7%) δηλώνουν ότι, για να 

έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο, δεν πρέπει να μιλούν όπως 
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ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο των Κυδωνιών (Αϊβαλί) (μάλλον διαφωνώ: 21 

μαθητές, 17,5%, διαφωνώ απολύτως: 19 μαθητές, 15,8%). Βάσει της 

εκατοστιαίας κατανομής, το ποσοστό των μαθητών ανέρχεται σε 71,4% 

(μάλλον διαφωνώ: 37,5%, διαφωνώ απολύτως: 33,9%). 

(ii)  Από την άλλη, 50 μαθητές (σε σύνολο 64 μαθητών) που έχουν πατέρες με 

Επαγγέλματα Χαμηλότερης Αυτονομίας (41,6% σε σύνολο 53,3%) δηλώνουν 

ότι, για να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να μιλούν 

όπως ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο (συμφωνώ απολύτως: 7 μαθητές, 5,8%, 

μάλλον συμφωνώ: 43 μαθητές, 35,8%). Βάσει της εκατοστιαίας κατανομής, 

το ποσοστό των μαθητών ανέρχεται σε 78,1% (συμφωνώ απολύτως: 10,9%, 

μάλλον συμφωνώ: 67,2%). 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, η πλειονότητα των μαθητών των οποίων ο 

πατέρας ασκεί Επάγγελμα Χαμηλότερης Αυτονομίας φαίνεται να συνδέει τον τρόπο 

ομιλίας του Αϊβαλιώτη ομιλητή με την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο (Πίνακας 4α).  

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 29,718a ,000 

Πίνακας 4β: Chi-Square Test 

 

Ο Πίνακας 4β δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, του επαγγέλματος του πατέρα των μαθητών με την πρόσβαση στο 

Πανεπιστήμιο (χ2=29,718, p=0,000, p<α).  

Οι Πίνακες 5α και 5β δείχνουν τα αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης για τον 

έλεγχο της σχέσης μεταξύ του επαγγέλματος της μητέρας των μαθητών και της 

δυνατότητας εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης, βάσει του τρόπου ομιλίας 

του Αϊβαλιώτη ομιλητή. 

 

 

Εύρεση εργασίας και επαγγελματική 

εξέλιξη/Τρόπος ομιλίας ομιλητή (Αϊβαλί) 
 

 

Total 
Συμφωνώ 

απολύτως 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Μάλλον 

διαφωνώ 

Διαφωνώ 

απολύτως 

Επάγγελμα 

μητέρας 

Επαγγέλματα 

Υψηλότερης 

Αυτονομίας 

Count 2 15 17 17 51 

% within 

Επάγγελμα 

μητέρας 

3,9% 29,4% 33,3% 33,3% 100,0% 

% Total 1,7% 12,5% 14,2% 14,2% 42,5% 

Επαγγέλματα 

Χαμηλότερης 

Αυτονομίας 

Count 7 42 11 9 69 

% within 

Επάγγελμα 

μητέρας 

10,1% 60,9% 15,9% 13,0% 100,0% 

% Total 5,8% 35,0% 9,2% 7,5% 57,5% 

Total 

Count 9 57 28 26 120 

% within 

Επάγγελμα 

μητέρας 

7,5% 47,5% 23,3% 21,7% 100,0% 

% Total 7,5% 47,5% 23,3% 21,7% 100,0% 

Πίνακας 5α: Επάγγελμα μητέρας * Εύρεση εργασίας και επαγγελματική εξέλιξη/Τρόπος ομιλίας 

ομιλητή (Αϊβαλί)-Crosstabulation 
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Με βάση το σύνολο του δείγματος των μαθητών (120 μαθητές, 100%): 

 

(i) 34 μαθητές (σε σύνολο 51 μαθητών) που έχουν μητέρες με Επαγγέλματα 

Υψηλότερης Αυτονομίας (28,4% σε σύνολο 42,5%) δηλώνουν ότι, για να 

έχουν δυνατότητα εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης, δεν πρέπει 

να μιλούν όπως ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο των Κυδωνιών (Αϊβαλί) 

(μάλλον διαφωνώ: 17 μαθητές, 14,2%, διαφωνώ απολύτως: 17 μαθητές, 

14,2%). Βάσει της εκατοστιαίας κατανομής, το ποσοστό των μαθητών 

ανέρχεται σε 66,6% (μάλλον διαφωνώ: 33,3%, διαφωνώ απολύτως: 33,3%). 

(ii)  Από την άλλη, 49 μαθητές (σε σύνολο 69 μαθητών) που έχουν μητέρες με 

Επαγγέλματα Χαμηλότερης Αυτονομίας (40,8% σε σύνολο 57,5%) δηλώνουν 

ότι, για να έχουν δυνατότητα εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης, 

πρέπει να μιλούν όπως ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο (συμφωνώ απολύτως: 

7 μαθητές, 5,8%, μάλλον συμφωνώ: 42 μαθητές, 35,0%). Βάσει της 

εκατοστιαίας κατανομής, το ποσοστό των μαθητών ανέρχεται σε 71,0% 

(συμφωνώ απολύτως: 10,1%, μάλλον συμφωνώ: 60,9%). 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι η πλειονότητα των μαθητών των οποίων 

η μητέρα ασκεί Επάγγελμα Χαμηλότερης Αυτονομίας συνδέει τον τρόπο ομιλίας του 

Αϊβαλιώτη ομιλητή με τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης 

(Πίνακας 5α). 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,997a ,001 

Πίνακας 5β: Chi-Square Test 

 

Ο Πίνακας 5β δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, του επαγγέλματος της μητέρας των μαθητών με τη δυνατότητα εύρεσης 

εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης (χ2=16,997, p=0,001, p<α). 

 

4.2 Ανάλυση-Αποτελέσματα ερωτηματολογίων μαθητών 
νομού Αχαΐας (ηχητικό αρχείο με Πόντιο ομιλητή) 
 

Ο Πίνακας 6 δείχνει ότι οι μαθητές δεν αναγνωρίζουν τον τρόπο ομιλίας του Πόντιου 

ομιλητή τόσο στο συγγενικό τους περιβάλλον στην πόλη όσο και στο χωριό.  

 
Τρόπος ομιλίας ομιλητή (Πόντος) 

 Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Συγγενείς στην 

πόλη 
Όχι 120 100,0 100,0 100,0 

Συγγενείς στο 

χωριό 
Όχι 120 100,0 100,0 100,0 

Πίνακας 6: Κατανομή συχνοτήτων αναγνώρισης του τρόπου ομιλίας του Πόντιου ομιλητή στο 

συγγενικό περιβάλλον των μαθητών στην πόλη/στο χωριό 
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Το σύνολο των μαθητών του δείγματος (120 μαθητές, 100%) δηλώνει ότι:  

 

(i)  Οι συγγενείς τους στην πόλη δεν μιλούν όπως ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο.  

(ii)  Οι συγγενείς τους στο χωριό δεν μιλούν όπως ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο. 
 

Οι Πίνακες 7α και 7β δείχνουν τα αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης για τον έλεγχο 

της σχέσης μεταξύ του τόπου κατοικίας των μαθητών και της ενδυμασίας των ατόμων 

στην Εικόνα 1, βάσει του τρόπου ομιλίας του Πόντιου ομιλητή. 

 

 

Ενδυμασία ατόμων στην Εικόνα 1/Τρόπος 

ομιλίας ομιλητή (Πόντος) 
 

 

Total 
Συμφωνώ 

απολύτως 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Μάλλον 

διαφωνώ 

Διαφωνώ 

απολύτως 

Τόπος 

κατοικίας 

Χωριό 

Count 16 30 7 7 60 

% within  

Τόπος κατοικίας 
26,7% 50,0% 11,7% 11,7% 100,0% 

% Total 13,3% 25,0% 5,8% 5,8% 50,0% 

Πόλη 

Count 7 13 21 19 60 

% within  

Τόπος κατοικίας 
11,7% 21,7% 35,0% 31,7% 100,0% 

% Total 5,8% 10,8% 17,5% 15,8% 50,0% 

Total 

Count 23 43 28 26 120 

% within  

Τόπος κατοικίας 
19,2% 35,8% 23,3% 21,7% 100,0% 

% Total 19,2% 35,8% 23,3% 21,7% 100,0% 

Πίνακας 7α: Τόπος κατοικίας * Ενδυμασία ατόμων στην Εικόνα 1/Τρόπος ομιλίας ομιλητή 

(Πόντος)-Crosstabulation 

 

Με βάση το σύνολο του δείγματος των μαθητών (120 μαθητές, 100%): 

 

(i) 46 μαθητές (σε σύνολο 60 μαθητών) που κατοικούν στο χωριό (38,3% σε 

σύνολο 50%) δηλώνουν ότι, ακούγοντας τον ομιλητή στο ηχητικό αρχείο του 

Πόντου, περιμένουν ότι θα ντύνεται όπως τα άτομα στην Εικόνα 1 (συμφωνώ 

απολύτως: 16 μαθητές, 13,3%, μάλλον συμφωνώ: 30 μαθητές, 25,0%). Βάσει 

της εκατοστιαίας κατανομής, το ποσοστό των μαθητών 

ανέρχεται σε 76,7% (συμφωνώ απολύτως: 26,7%, μάλλον 

συμφωνώ: 50,0%). 

(ii)  Από την άλλη, 40 μαθητές (σε σύνολο 60 μαθητών) που 

κατοικούν στην πόλη (33,3% σε σύνολο 50%) δηλώνουν 

ότι, ακούγοντας τον ομιλητή στο ηχητικό αρχείο, δεν 

περιμένουν ότι θα ντύνεται όπως τα άτομα στην Εικόνα 1 (μάλλον διαφωνώ: 

21 μαθητές, 17,5%, διαφωνώ απολύτως: 19 μαθητές, 15,8%). Βάσει της 

εκατοστιαίας κατανομής, το ποσοστό των μαθητών ανέρχεται σε 66,7% 

(μάλλον διαφωνώ: 35,0%, διαφωνώ απολύτως: 31,7%). 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, η πλειονότητα των μαθητών που κατοικεί στο 

χωριό φαίνεται να συνδέει τον τρόπο ομιλίας του Πόντιου ομιλητή με την ενδυμασία 

ατόμων που ασκούν Επάγγελμα Υψηλότερης Αυτονομίας (Πίνακας 7α). 

Εικόνα 1 
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 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 22,781a ,000 

Πίνακας 7β: Chi-Square Test 

 

Ο Πίνακας 7β δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, του τόπου κατοικίας των μαθητών με την ενδυμασία των ατόμων στην 

Εικόνα 1 (χ2=22,781, p=0,000, p<α). 

Οι Πίνακες 8α και 8β δείχνουν τα αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης για τον 

έλεγχο της σχέσης μεταξύ του επαγγέλματος του πατέρα των μαθητών και της 

πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο βάσει του τρόπου ομιλίας του Πόντιου ομιλητή. 

 

 

Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο/Τρόπος 

ομιλίας ομιλητή (Πόντος) 
 

 

Total 
Συμφωνώ 

απολύτως 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Μάλλον 

διαφωνώ 

Διαφωνώ 

απολύτως 

Επάγγελμα 

πατέρα 

Επαγγέλματα 

Υψηλότερης 

Αυτονομίας 

Count 7 9 20 20 56 

% within 

Επάγγελμα 

πατέρα 

12,5% 16,1% 35,7% 35,7% 100,0% 

% Total 5,8% 7,5% 16,7% 16,7% 46,7% 

Επαγγέλματα 

Χαμηλότερης 

Αυτονομίας 

Count 15 35 8 6 64 

% within 

Επάγγελμα 

πατέρα 

23,4% 54,7% 12,5% 9,4% 100,0% 

% Total 12,5% 29,2% 6,7% 5,0% 53,3% 

Total 

Count 22 44 28 26 120 

% within 

Επάγγελμα 

πατέρα 

18,3% 36,7% 23,3% 21,7% 100,0% 

% Total 18,3% 36,7% 23,3% 21,7% 100,0% 

Πίνακας 8α: Επάγγελμα πατέρα * Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο/Τρόπος ομιλίας ομιλητή 

(Πόντος)-Crosstabulation 

 

Με βάση το σύνολο του δείγματος των μαθητών (120 μαθητές, 100%): 

 

(i) 40 μαθητές (σε σύνολο 56 μαθητών) που έχουν πατέρες με Επαγγέλματα 

Υψηλότερης Αυτονομίας (33,4% σε σύνολο 46,7%) δηλώνουν ότι, για να 

έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο, δεν πρέπει να μιλούν όπως 

ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο του Πόντου (μάλλον διαφωνώ: 20 μαθητές, 

16,7%, διαφωνώ απολύτως: 20 μαθητές, 16,7%). Βάσει της εκατοστιαίας 

κατανομής, το ποσοστό των μαθητών ανέρχεται σε 71,4% (μάλλον διαφωνώ: 

35,7%, διαφωνώ απολύτως: 35,7%). 

(ii)  Από την άλλη, 50 μαθητές (σε σύνολο 64 μαθητών) που έχουν πατέρες με 

Επαγγέλματα Χαμηλότερης Αυτονομίας (41,7% σε σύνολο 53,3%) δηλώνουν 

ότι, για να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να μιλούν 

όπως ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο (συμφωνώ απολύτως: 15 μαθητές, 

12,5%, μάλλον συμφωνώ: 35 μαθητές, 29,2%). Βάσει της εκατοστιαίας 
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κατανομής, το ποσοστό των μαθητών ανέρχεται σε 55,0% (συμφωνώ 

απολύτως: 18,3%, μάλλον συμφωνώ: 36,7%). 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι η πλειονότητα των μαθητών των οποίων 

ο πατέρας ασκεί Επάγγελμα Χαμηλότερης Αυτονομίας συνδέει τον τρόπο ομιλίας του 

Πόντιου ομιλητή με την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο (Πίνακας 8α). 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 30,557a ,000 

Πίνακας 8β: Chi-Square Test 
 

Ο Πίνακας 8β δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, του επαγγέλματος του πατέρα των μαθητών με την πρόσβαση στο 

Πανεπιστήμιο (χ2=30,557, p=0,000, p<α). 

Οι Πίνακες 9α και 9β δείχνουν τα αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης για τον 

έλεγχο της σχέσης μεταξύ του επαγγέλματος της μητέρας των μαθητών και της 

δυνατότητας εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης, βάσει του τρόπου ομιλίας 

του Πόντιου ομιλητή. 

 
 Εύρεση εργασίας και επαγγελματική 

εξέλιξη/Τρόπος ομιλίας ομιλητή (Πόντος) 
 

 

Total 
Συμφωνώ 

απολύτως 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Μάλλον 

διαφωνώ 

Διαφωνώ 

απολύτως 

Επάγγελμα 

μητέρας 

Επαγγέλματα 

Υψηλότερης 

Αυτονομίας 

Count 7 10 16 18 51 

% within 

Επάγγελμα 

μητέρας 

13,7% 19,6% 31,4% 35,3% 100,0% 

% Total 5,8% 8,3% 13,3% 15,0% 42,5% 

Επαγγέλματα 

Χαμηλότερης 

Αυτονομίας 

Count 15 35 11 8 69 

% within 

Επάγγελμα 

μητέρας 

21,7% 50,7% 15,9% 11,6% 100,0% 

% Total 12,5% 29,2% 9,2% 6,7% 57,5% 

Total 

Count 22 45 27 26 120 

% within 

Επάγγελμα 

μητέρας 

18,3% 37,5% 22,5% 21,7% 100,0% 

% Total 18,3% 37,5% 22,5% 21,7% 100,0% 

Πίνακας 9α: Επάγγελμα μητέρας * Εύρεση εργασίας και επαγγελματική εξέλιξη/Τρόπος ομιλίας 

ομιλητή (Πόντος)-Crosstabulation 
 

Με βάση το σύνολο του δείγματος των μαθητών (120 μαθητές, 100%): 

 

(i) 34 μαθητές (σε σύνολο 51 μαθητών) που έχουν μητέρες με Επαγγέλματα 

Υψηλότερης Αυτονομίας (28,3% σε σύνολο 42,5%) δηλώνουν ότι, για να 

έχουν δυνατότητα εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης, δεν πρέπει 

να μιλούν όπως ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο του Πόντου (μάλλον διαφωνώ: 

16 μαθητές, 13,3%, διαφωνώ απολύτως: 18 μαθητές, 15,0%). Βάσει της 
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εκατοστιαίας κατανομής, το ποσοστό των μαθητών ανέρχεται σε 66,7% 

(μάλλον διαφωνώ: 31,4%, διαφωνώ απολύτως: 35,3%). 

(ii)  Από την άλλη, 50 μαθητές (σε σύνολο 69 μαθητών) που έχουν μητέρες με 

Επαγγέλματα Χαμηλότερης Αυτονομίας (41,7% σε σύνολο 57,5%) δηλώνουν 

ότι, για να έχουν δυνατότητα εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης, 

πρέπει να μιλούν όπως ο ομιλητής στο ηχητικό αρχείο (συμφωνώ απολύτως: 

15 μαθητές, 12,5%, μάλλον συμφωνώ: 35 μαθητές, 29,2%). Βάσει της 

εκατοστιαίας κατανομής, το ποσοστό των μαθητών ανέρχεται σε 72,4% 

(συμφωνώ απολύτως: 21,7%, μάλλον συμφωνώ: 50,7%). 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, η πλειονότητα των μαθητών των οποίων η 

μητέρα ασκεί Επάγγελμα Χαμηλότερης Αυτονομίας φαίνεται να συνδέει τον τρόπο 

ομιλίας του Πόντιου ομιλητή με τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής 

εξέλιξης (Πίνακας 9α). 

 
 Value Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,304a ,000 

Πίνακας 9β: Chi-Square Test 
 

Ο Πίνακας 9β δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, του επαγγέλματος της μητέρας των μαθητών με τη δυνατότητα εύρεσης 

εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης (χ2=19,304, p=0,000, p<α). 

 

5. Συζήτηση-Συμπεράσματα 
 

Στην παρούσα μελέτη, επιχειρήσαμε να προσδιορίσουμε δύο γλωσσικές ποικιλίες, αυτή 

των Κυδωνιών (Αϊβαλί) και την Ποντιακή, ως ιδιώματα ή διαλέκτους μέσα από τη 

διερεύνηση των στάσεων μαθητών ΣΤ΄ Δημοτικού απέναντι σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, 

διερευνήσαμε τις στάσεις των μαθητών προς τη γλωσσική ποικιλία των Κυδωνιών 

(Αϊβαλί) και την Ποντιακή, καθώς και τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζονται 

οι στάσεις τους απέναντι στις δύο προαναφερθείσες γλωσσικές ποικιλίες. Βασικός 

άξονας στην ανίχνευση και ερμηνεία των στάσεων αποτέλεσε το θεωρητικό μοντέλο που 

συγκροτείται με βάση τις έννοιες εγγραφή, τάξεις ενδεικτικότητας και 

μεταπραγματολογικά στερεότυπα. Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι παράγοντες όπως ο τόπος 

καταγωγής και το επάγγελμα των γονέων των μαθητών σχετίζονται με τη διαμόρφωση 

συγκεκριμένων γλωσσικών στάσεων. 

Ειδικότερα, οι μαθητές που κατοικούν τόσο στο χωριό όσο και στην πόλη φάνηκαν 

να υποστηρίζουν ότι με τον τρόπο που μιλάει ο ομιλητής του ηχητικού αρχείου των 

Κυδωνιών (Αϊβαλί) δεν είναι δυνατόν να μιλούν συγγενείς τους που κατοικούν στην 

πόλη. Επιπλέον, οι μαθητές που κατοικούν στο χωριό απαντούν ότι με τον τρόπο που 

μιλάει ο Αϊβαλιώτης ομιλητής δεν είναι δυνατόν να μιλούν συγγενείς τους που κατοικούν 

στο χωριό. Από την άλλη, οι μαθητές που κατοικούν στην πόλη υποστηρίζουν ότι με τον 

τρόπο που μιλάει ο ομιλητής του συγκεκριμένου ηχητικού αρχείου είναι δυνατόν να 

μιλούν συγγενείς τους που κατοικούν στο χωριό. Το εύρημα αυτό ερμηνεύεται ως 

αναγνώριση του τρόπου ομιλίας του Αϊβαλιώτη ομιλητή στους συγγενείς των μαθητών 

που κατοικούν στο χωριό από την πλευρά των μαθητών που κατοικούν στην πόλη. Η 

δυνατότητα αναγνώρισης του συγκεκριμένου τρόπου ομιλίας δηλώνει την ύπαρξη 
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εγγραφών στη συνείδηση των μαθητών που κατοικούν στην πόλη σχετικά με τη γλωσσική 

ποικιλία των Κυδωνιών (Αϊβαλί), δηλαδή τη σύνδεση ενός συνόλου γλωσσικών τύπων 

με κοινωνικά χαρακτηριστικά του ομιλητή και εν προκειμένω με τον τόπο καταγωγής 

(Johnstone 2009, 2011α).  

Ωστόσο, παρατηρήθηκε απουσία αναγνώρισης του τρόπου ομιλίας του ομιλητή του 

ηχητικού αρχείου του Πόντου στο συγγενικό περιβάλλον των μαθητών. Δηλαδή, 

φαίνεται ότι αυτοί οι γλωσσικοί τύποι δεν έχουν εγγραφεί στη συνείδησή τους με 

συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, οι μαθητές δε φαίνεται να 

είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο που μιλάει ο Πόντιος ομιλητής, αντίθετα από ό,τι 

παρατηρήθηκε στην περίπτωση του τρόπου ομιλίας του Αϊβαλιώτη ομιλητή. 

Επιπλέον, η ύπαρξη εγγραφών για τη γλωσσική ποικιλία των Κυδωνιών (Αϊβαλί) και 

η σύνδεση του τρόπου ομιλίας του Αϊβαλιώτη ομιλητή με συγκεκριμένη τοποθεσία, αυτή 

του χωριού, η οποία αναδύεται μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών που κατοικούν 

στην πόλη, αναδεικνύει την ύπαρξη ενδεικτικότητας τρίτης τάξης. Η ενδεικτικότητα τρίτης 

τάξης αξιοποιείται όταν ο λόγος αποκτά χαρακτηριστικά τοπικής ομιλίας και ο ομιλητής 

συνδέεται άρρηκτα με μια συγκεκριμένη τοποθεσία (Johnstone et al. 2006). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ενδεικτικότητα τρίτης τάξης εντοπίζονται 

χαρακτηριστικά της ομιλίας που αντανακλούν την τοποθεσία. Η ολοένα και αυξανόμενη 

σύνδεση της ομιλίας με συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως, για παράδειγμα, 

τον τρόπο ενδυμασίας, τον τόπο καταγωγής, την επαγγελματική εξέλιξη ενός ατόμου, 

κ.λπ., μπορεί να πάρει μορφή στερεοτύπου. Τα στερεότυπα αυτά που χαρακτηρίζουν 

συγκεκριμένους τρόπους ομιλίας και γλωσσικούς τύπους αποκαλούνται, σύμφωνα με τον 

Agha (2007), μεταπραγματολογικά στερεότυπα. 

Σχετικά με τη σύνδεση τρόπου ένδυσης και ομιλίας, βρέθηκε ότι οι μαθητές που 

κατοικούν στο χωριό συνδέουν και τις δύο γλωσσικές ποικιλίες που μελετήσαμε με τον 

τρόπο ενδυμασίας ατόμων που ασκούν Επαγγέλματα Υψηλότερης Αυτονομίας, ενώ κάτι 

τέτοιο δεν παρατηρείται στις απαντήσεις των μαθητών που κατοικούν στην πόλη. Η 

σύνδεση τρόπου ένδυσης και ομιλίας, σύμφωνα με τον Agha (1998), υποδεικνύει την 

ύπαρξη μεταπραγματολογικών στερεοτύπων, δηλαδή παγιωμένων στάσεων απέναντι στον 

τρόπο ομιλίας ατόμων με βάση ενδείκτες που εμφανίζονται και τις καθιστούν αντιληπτές. 

Τέλος, βρέθηκε ότι οι μαθητές των οποίων οι γονείς ασκούν Επαγγέλματα 

Χαμηλότερης Αυτονομίας συνδέουν τον τρόπο ομιλίας των ομιλητών και των δύο 

γλωσσικών ποικιλιών με δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο, εύρεσης εργασίας 

και επαγγελματικής εξέλιξης. Ωστόσο, οι μαθητές των οποίων οι γονείς ασκούν 

Επαγγέλματα Υψηλότερης Αυτονομίας δε συνδέουν τον τρόπο ομιλίας των δύο ομιλητών 

με δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο, εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής 

εξέλιξης. Οι συγκεκριμένες συνδέσεις είναι, επίσης, δείγμα μεταπραγματολογικού 

στερεοτύπου, στο βαθμό που πρόκειται για τυποποιημένες συνδέσεις γλωσσικών τύπων 

και της κοινωνικής τους σημασίας. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως οι μαθητές που κατοικούν στην πόλη 

αντιλαμβάνονται τη γλωσσική ποικιλία των Κυδωνιών (Αϊβαλί) ως ιδίωμα, καθώς την 

αναγνωρίζουν στο συγγενικό τους περιβάλλον στο χωριό. Ωστόσο, οι μαθητές που 

κατοικούν τόσο στο χωριό όσο και στην πόλη αντιλαμβάνονται την Ποντιακή ως 

διάλεκτο, στο βαθμό που δεν την αναγνωρίζουν καθόλου. Με άλλα λόγια, οι μαθητές δεν 

είναι εξοικειωμένοι με τη γλωσσική ποικιλία του Πόντου ούτε τη συνδέουν με 

συγκεκριμένη τοποθεσία και τοπική ταυτότητα.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η αξιοποίηση στην έρευνα αντιπροσωπευτικού αριθμού 

μαθητών (Robson 2007˙ Cohen et al. 2008) που μιλούν τις δύο γλωσσικές ποικιλίες στις 

οποίες βασίστηκε και η παρούσα μελέτη. Η αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων που θα 

προκύψουν μπορεί να συνεισφέρει στη μελέτη των γλωσσικών στάσεων και μάλιστα 

εκείνων των ατόμων που συνδέουν τις γλωσσικές ποικιλίες με την ταυτότητά τους.  
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