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Design, construction and  
evaluation of the Greek grammar checker  

 

Abstract 

 The aim of this thesis is to design and then to  implement a useful and 

friendly electronic tool (grammar checker) which will carry out the 

morphological and syntactic analysis of sentences, phrases and words in order 

to correct syntactic, grammatical and stylistic errors. Our foundation so as to 

deal with all these issues, is the settings of Grammar (adaptation of Little 

Modern Grammar of Manolis Triantafyllidis), which is the formalconstituted 

codified grammar of Modern Greek, since 1976. (In the presentation of this 

thesis it has not been taken into account the -minimum- differences that 

appear in the new Greek grammar book  of the fifth and sixth grade of the 

elementary school). 

 Bearing in mind that there is a total absence of such a tool  in Greek 

language, the development of the product is based on the detailed record, on 

the analysis and on the formulation of the errors of writing speech. 

Additionally, for its development the right software is chosen in order to 

describe the grammatical errors. In this thesis  the statistics demonstrate the 

link between the errors and the students’ gender or between the errors and 

the textual type in which these errors appear. Finnally, through the statistics, 

the link among the errors and their recognition by the students is presented . 

 This research presents the formalism used (the Mnemosyne) and also 

the particularities of the Greek language that hinder the computational 

processing. The formalism has already been used to identify multi-word terms 

and to phrase grammars, aiming to the automatic information extraction. In 

this way, all speakers (native or not) will be able to understand better not 

only the function of various parts of the system of the Greek language but 

also the way the mechanisms of linguistic analysis operate in the conquest 

and more broadly in the linguistic realization. 

 The main areas of the grammatical errors with which the grammar 

checker will interfere, are:  
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1) Punctuation problems, 

2) Final -n,  

3) Stylistic issues (verb forms in cases of duplicates, inflectional types),  

4) Standardization issues (stereotyped phrases, words of literary origin),  

5) Inclination issues (incorrect declension of names or verbs either 

through ignorance or because of confusion)  

6) Vocabulary issues (cases of conceptual confusion, Greek translation of 

foreign words, redundancy and use of incorrect word or phrase),  

7) Orthographic confusion issues (homonymous words),  

8) Agreement issues (cases of elements of nominal or verbal phrase 

disagreement), 

9) Syntax issues (verbs) and  

10) Cases of errors that require more specialized management of the 

spelling correction. 

 The basis for the implementation is the electronic morphological 

lexicon (Neurolingo Lexicon), a 5-level lexicon which consists of, at least 

90,000 entries that produce ~1,200,000 inflection types. These types carry 

information: a) spelling (write spelling of inflectional type), b) morpheme 

information (type of morphemes: prefix, theme, suffix, ending), c) 

morphosyntactic information (part of speech, gender, case, person, etc.), d) 

stylistic information (the stylistic characteristics of the type: oral, archaic, etc.) 

and e) terminology (additional information about whether the word form is 

part of a special vocabulary).This electronic lexicon is the foundation that 

supports the grammar checker. The value and the key role of the 

morphological lexicon in supporting the Greek grammar checker is obvious, 

since the first level in which the language is examined is the morphology level 

and since the structural level is not only based but also depends on the 

morphology of the words. 

 A major problem in processing the natural language was the lexical 

ambiguity, a product of the highly morphology of the Greek language. Given 

that the major problem of modern Greek is the lexical ambiguity we designed 
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the Greek tagger grounded on linguistic criteria for those cases where the 

lexical ambiguity impede the imprint of the errors in Greek language. 

 The texts that were given for correction to the grammar checker were 

also corrected by  a person. In a very large percentage the grammar checker 

approximates in accuracy the human-corrector. Only when the grammar 

checker had to deal with mistakes concerning the coherence of the text or 

with meaning errors, the humman corrector was the only accurate corrector. 
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Σχεδιασμός, κατασκευή και αξιολόγηση 

του ελληνικού γραμματικού διορθωτή (grammar checker) 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού εύχρηστου εργαλείου (γραμματικού διορθωτή) 

που θα προβαίνει στη μορφολογική και συντακτική ανάλυση φράσεων, 

προτάσεων και λέξεων με σκοπό τη διόρθωση γραμματικών και υφολογικών 

λαθών. Βάση για την αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων συνιστούν οι 

ρυθμίσεις της Γραμματικής (αναπροσαρμογή της Μικρής Νεοελληνικής 

Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη), η οποία αποτελεί την επίσημη,  

από το 1976, γραμματική κωδικοποίηση της νεοελληνικής γλώσσας. (Κατά την 

εκπόνηση της διατριβής δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι -ελάχιστες- διαφορές της 

νέας σχολικής γραμματικής Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού). 

Με δεδομένη την απουσία ενός τέτοιου εργαλείου για τα ελληνικά, η 

ανάπτυξη του προϊόντος θα βασίζεται καταρχήν στη λεπτομερή καταγραφή, 

ανάλυση και τυποποίηση των λαθών του γραπτού λόγου και στη συνέχεια 

στην επιλογή του λογισμικού εκείνου που θα περιγράφει φορμαλιστικά τα 

γραμματικά λάθη. Η διατριβή παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία που αφορούν 

τη σχέση των λαθών με το φύλο ή με το κειμενικό είδος των κειμένων στα 

οποία και συναντούνται όπως επίσης και την αναγνώρισή τους από μαθητές.  

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται ο φορμαλισμός υλοποίησης που 

χρησιμοποιήθηκε (Mnemosyne) και παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες της 

ελληνικής γλώσσας που δυσχεραίνουν την υπολογιστική επεξεργασία της. Ο 

φορμαλισμός αυτός έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για αναγνώριση πολυλεκτικών 

όρων καθώς και για την υλοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων (γραμματικών) με 

στόχο την αυτόματη εξαγωγή πληροφορίας. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι 

χρήστες της γλώσσας (και όχι μόνο αυτοί που έχουν την ελληνική ως μητρική 

γλώσσα) μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα όχι μόνον τη λειτουργία των 

διαφόρων μερών του συστήματος της γλώσσας αλλά και τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργούν οι μηχανισμοί λειτουργίας του γλωσσικού συστήματος κατά 

τη γλωσσική ανάλυση . 
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Οι βασικές περιοχές γραμματικών λαθών όπου θα παρεμβαίνει ο 

γραμματικός διορθωτής θα είναι:  

1) θέματα τονισμού και στίξης,  

2) τελικό -ν,  

3) υφολογικά ζητήματα (ρηματικοί τύποι σε περιπτώσεις διπλοτυπίας, 

κλιτικοί τύποι),  

4) ζητήματα καθιερωμένης γραφής λέξεων ή φράσεων της νέας ελληνικής 

γλώσσας (στερεότυπες φράσεις, λόγιοι τύποι),  

5) ζητήματα κλίσης (λανθασμένοι κλιτικοί τύποι ονομάτων ή ρημάτων είτε 

λόγω άγνοιας είτε λόγω σύγχυσης),  

6) ζητήματα λεξιλογίου (περιπτώσεις εννοιολογικής σύγχυσης, ελληνικές 

αποδόσεις ξένων λέξεων, πλεονασμός, χρήση εσφαλμένης φράσης ή 

λέξης),  

7) ζητήματα ορθογραφικής σύγχυσης (ομόηχες λέξεις),  

8) ζητήματα συμφωνίας (θέματα ασυμφωνίας στοιχείων της ονοματικής ή 

της ρηματικής φράσης),  

9) ζητήματα σύνταξης (σύνταξη ρημάτων) και  

10) περιπτώσεις λαθών που απαιτούν πιο εξειδικευμένη διαχείριση 

ορθογραφικής διόρθωσης. 

Βάση για την υλοποίηση του λεξικού αποτελεί το ηλεκτρονικό 

μορφολογικό λεξικό Neurolingo Lexicon1, ένα λεξικό χτισμένο σε ένα μοντέλο 

5 επιπέδων με τουλάχιστον 90.000 λήμματα που παράγουν 1.200.000 

κλιτικούς τύπους. Οι τύποι αυτοί φέρουν πληροφορία: α) ορθογραφική (ορθή 

γραφή του κλιτικού τύπου), β) μορφηματική (το είδος των μορφημάτων: 

πρόθημα, θέμα, επίθημα, κατάληξη, που απαρτίζουν τον κλιτικό τύπο), γ) 

μορφοσυντακτική (μέρος του λόγου, γένος, πτώση, πρόσωπο κτλ.), δ) 

υφολογική (τα υφολογικά χαρακτηριστικά του τύπου: προφορικό, λόγιο κτλ.) 

και ε) ορολογική (επιπλέον πληροφορία για το αν ο τύπος αποτελεί μέρος 

ειδικού λεξιλογίου). Το λεξικό αυτό αποτελεί και τον θεμέλιο λίθο για την 

υποστήριξη του γραμματικού διορθωτή (Grammar Checker). Η αξία και ο 

ρόλος του μορφολογικού λεξικού για την υποστήριξη ενός γραμματικού 

                                                 
1 http://www.neurolingo.gr/el/technology/lexica/morpholexicon.jsp. 
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διορθωτή είναι αυτονόητη, καθώς η μορφολογία είναι το πρώτο επίπεδο 

γλώσσας που εξετάζεται και το συντακτικό επίπεδο βασίζεται και εξαρτάται 

από τη μορφολογία των λέξεων. 

Μείζον πρόβλημα αποτέλεσε η λεξική ασάφεια, προϊόν της πλούσιας 

μορφολογίας της ελληνικής γλώσσας. Με δεδομένο αυτό το πρόβλημα 

σχεδιάστηκε ο σχολιαστής (tagger) με αμιγώς γλωσσολογικά κριτήρια για τις 

περιπτώσεις εκείνες όπου η λεξική ασάφεια αποτελούσε εμπόδιο στην 

αποτύπωση λαθών στη χρήση της ελληνικής γλώσσας.  

 Στον γραμματικό διορθωτή δόθηκαν προς διόρθωση κείμενα που είχαν 

διορθωθεί από άνθρωπο. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ο διορθωτής 

προσεγγίζει τη διόρθωση του ανθρώπου με μόνη διαφοροποίηση εκείνα τα 

λάθη που αφορούν τη συνοχή του κειμένου και κατ’ επέκταση όλα τα 

νοηματικά λάθη.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η γλώσσα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα επικοινωνίας που 

χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο για την επικοινωνία του με τους άλλους 

ανθρώπους. Η γλώσσα μπορεί να μελετηθεί είτε ως σύστημα είτε ως όργανο 

επικοινωνίας, κάτι που γίνεται από τους διάφορους κλάδους της Θεωρητικής 

Γλωσσολογίας. Μπορεί επίσης να μελετηθεί από βιολογική και ψυχολογική 

άποψη, κάτι που γίνεται από διάφορους διεπιστημονικούς τομείς 

(Παπαδοπούλου, 2007).  

 Παραδοσιακά, η Επεξεργασία της Φυσικής Γλώσσας περιοριζόταν στην 

περιοχή της Επιστήμης της Πληροφορίας (Information Science), ενώ αργότερα 

αποτέλεσε πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence). Αυτή η 

μετάβαση οφείλεται ουσιαστικά στο πέρασμα της σχετικής έρευνας από έναν 

πρακτικό σε έναν πιο αυστηρό -από επιστημονικής πλευράς- προσανατολισμό. 

Τέλος, μια νέα ερευνητική κατεύθυνση με διεπιστημονικό χαρακτήρα η 

Υπολογιστική Γλωσσολογία (Computational Linguistics), αξιοποιεί τη 

γλωσσολογική θεωρία και γνώση στην Επεξεργασία της Φυσικής Γλώσσας 

(Μαΐστρος & Μαρκαντωνάτου, 2004).   

 H υπολογιστική γλωσσολογία (Computational Linguistics) είναι ένας 

νέος σχετικά κλάδος της γλωσσολογίας και σχετίζεται με την επεξεργασία 

φυσικής γλώσσας. Στο πεδίο αυτό εντάσσονται πολλές εφαρμογές, οι οποίες 

αξιοποιούν από τη μια μεριά τις τεχνολογικές γνώσεις και επιτεύγματα του 

κλάδου της πληροφορικής και από την άλλη τα πορίσματα της γλωσσικής 

επιστήμης. Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, με όλες τις εφαρμογές της, 

αποτελεί μέρος της έρευνας που γίνεται στον χώρο της πληροφορικής και της 

γλωσσολογίας. Ως εκ τούτου τα θέματα που έθετε η επεξεργασία φυσικής 

γλώσσας αποτελούσαν το έναυσμα για δημιουργία νέων γλωσσών 

προγραμματισμού από την πληροφορική. Κατ’ αυτό τον τρόπο η Prolog είναι 

μια γλώσσα που επιτρέπει στον χρήστη να απεικονίζει γλωσσικές δομές χωρίς 

να παρεμβάλλεται η απεικόνιση των διαδικασιών προγραμματισμού. Και για τη 

γλωσσολογία όμως η τυπική και ρητή απεικόνιση της δομής και λειτουργίας 

της γλώσσας που απαιτούσε η πληροφορική, αποτελούσε την αφετηρία της 

έρευνας (Σταύρου & Tζεβελέκου, 2000).  
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 Στον πυρήνα της σύγχρονης γλωσσολογικής έρευνας τίθενται 

ερωτήματα όπως: 

1. Ποια είναι η δομή της γλώσσας και ποιοι μηχανισμοί προσδιορίζουν την 

παραγωγή της; 

2. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στους μηχανισμούς αυτούς; 

3. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μεταγλώσσα που θα απεικονίζει με 

ρητό και τυπικό τρόπο αυτούς τους μηχανισμούς; 

Η έρευνα της υπολογιστικής γλωσσολογίας επικεντρώνεται σήμερα στους 

παρακάτω άξονες: 

1. Γλωσσικοί Πόροι. Στο πεδίο αυτό υλοποιούνται μοντέλα για τις 

συνιστώσες της γλώσσας (φωνήματα, συλλαβές, μορφήματα, λέξεις, 

φράσεις, προτάσεις, κείμενα) και τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης 

(φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία). Η 

μορφή αυτών των πόρων είναι τα ηλεκτρονικά λεξικά, τα 

σημασιολογικά δίκτυα, τα δέντρα απόφασης, τα νευρωνικά δίκτυα κτλ.  

2. Γλωσσικά Εργαλεία Υποδομής. Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει 

υπολογιστικά συστήματα για την ανάπτυξη Γλωσσικών Πόρων (π.χ. 

λεξικογραφικές βάσεις δεδομένων (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2007), 

συστήματα διαχείρισης σωμάτων κειμένων, συστήματα για τη 

συγγραφή ή την αυτόματη εκμάθηση -υπολογιστικά μοντελοποιημένων 

γραμματικών κανόνων κτλ.).  

3. Γλωσσικά προϊόντα. Στα γλωσσικά προϊόντα ανήκουν τα 

υπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούν τους Γλωσσικούς Πόρους 

είτε για να ικανοποιήσουν πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών (π.χ. 

εφαρμογές για την περιήγηση σε ηλεκτρονικά λεξικά ή σε γνωσιακές 

βάσεις δεδομένων, μηχανές αναζήτησης κτλ.) είτε για να 

επεξεργαστούν αυτόματα κείμενο ή ομιλία (π.χ. εφαρμογές μετατροπής 

κειμένου σε ομιλία ή το αντίστροφο, συλλαβιστές, 

ορθογραφικοί/γραμματικοί διορθωτές, εξαγωγείς περιλήψεων, 

μεταφραστές από μια φυσική γλώσσα σε μια άλλη κτλ.).  

 Προκειμένου να δημιουργηθούν καλύτερα υπολογιστικά μοντέλα για τη 

γλώσσα, είναι σημαντικό να κατανοηθεί πρώτα η ίδια η δομή της γλώσσας. Με 
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αυτό τον σκοπό έχει μελετηθεί ενδελεχώς η Ελληνική γλώσσα και συνεχίζεται 

διαρκώς η έρευνα, για να κατανοηθεί η λειτουργία της γλώσσας σε δομικό 

επίπεδο. 

 Η επεξεργασία της ελληνικής γλώσσας από υπολογιστικά συστήματα 

καθίσταται επιβαρυντική, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της. Η ελληνική 

γλώσσα με τη διπλή παράδοση, τον λεκτικό πλούτο και την πολυτυπία της 

είναι η αιτία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο χρήστης, όταν γράφει, 

καθώς έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε τύπους που μοιάζουν πάρα 

πολύ μεταξύ τους, αλλά διαφοροποιούνται περισσότερο ή λιγότερο στη 

μορφή ή τη σημασία τους.  

 Τα ελληνικά είναι μια γλώσσα με πλούσιο κλιτικό σύστημα και 

συγκεκριμένα διαθέτουν τέσσερις πτώσεις για το ονοματικό σύστημα, δύο 

αριθμούς και τρία γένη. Όπως περιγράφεται στο «The Greek Language in the 

Digital Age» (Gavrilidou, Koutsombogera & Patrikakos, 2012) τα Ελληνικά 

είναι μια γλώσσα με πλούσιο κλιτικό σύστημα και το λεξιλόγιό της 

χαρακτηρίζεται από έκταση, μήκος λέξεων αλλά και όγκο. Μια αιτία για τον 

όγκο του λεξιλογίου είναι ο μεγάλος αριθμός συνωνύμων που παρατηρείται. 

Όπως συμβαίνει με όλες τις γλώσσες, το λεξιλόγιο της ελληνικής περιλαμβάνει 

επίσης λέξεις που είναι δανεισμένες από άλλες γλώσσες.  

 Το πλούσιο κλιτικό σύστημα προκαλεί προβλήματα σε συστήματα 

γλωσσικής τεχνολογίας, όπως στη λημματοποίηση, με το πρόβλημα να 

εστιάζεται στην αναγνώριση κλιτικών τύπων που ανήκουν σε διάφορα μέρη 

του Λόγου (ΜτΛ). Το γεγονός αυτό προκαλεί λεξική ασάφεια η οποία είναι 

επιβαρυντική για τον υπολογιστή, δεδομένου ότι η φυσική γλώσσα είναι εκ 

φύσεως ασαφής. Κάθε λέξη έχει σχεδόν πολλαπλές ερμηνείες και χρήσεις. 

Στην ομιλία (γραπτή ή προφορική) των ανθρώπων αυτή η ασάφεια αίρεται, 

καθώς ο άνθρωπος επεξεργάζεται διαρκώς τη γλώσσα του και κάνει διαρκώς 

επιλογή μεταξύ διαφορετικών ερμηνειών χρησιμοποιώντας αφενός τα 

γλωσσικά συμφραζόμενα και αφετέρου τις γνώσεις του για τον κόσμο και τον 

πολιτισμό.  

 Για να μπορέσει ο υπολογιστής να κατανοήσει και να επιλύσει την 

ασάφεια, πρέπει να κάνει κτήμα του αυτή τη γνώση, η οποία είναι τόσο 
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μεγάλη σε όγκο και τόσο πολύπλοκη, που η υπάρχουσα τεχνολογία δεν μπορεί 

να την χειριστεί. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη γλώσσα μέσα σε 

συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας. Η γνώση της περίστασης μπορεί να 

παράσχει μέχρι και το 90% της πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την 

επικοινωνία και επιτρέπει στα λεγόμενα που αναφέρονται στο πλαίσιο της 

περίστασης να είναι σαφή (Lyons, 1977). 

 Επιπλέον η σειρά των λέξεων στα ελληνικά είναι ελεύθερη και επιτρέπει 

στον ομιλητή να σχηματίζει εκφωνήματα με ποικίλους τρόπους. Αυτές οι 

παραλλαγές όμως αποτελούν μεγάλες προκλήσεις για την υπολογιστική 

γλωσσολογία (Orphanos, 2000).  

 Μέχρι σήμερα η ανεύρεση λάθους βασίζονταν κυρίως στη λέξη προς 

λέξη προσέγγιση. Με αυτή την προσέγγιση όμως δεν μπορούσαν να 

εντοπιστούν λάθη συμφωνίας. Επιπλέον οι προσεγγίσεις αυτές αντιμετωπίζουν 

τις λέξεις που δε συμπεριλαμβάνονται στο λεξικό τους σαν απλές 

συμβολοσειρές. Αναγκάζεται έτσι ο χρήστης να επαναλαμβάνει τη διαδικασία 

«εισαγωγής άγνωστης λέξης στο λεξικό» για κάθε κλιτό τύπο άγνωστου 

λήμματος. Επιπλέον, τα υπάρχοντα μορφολογικά ηλεκτρονικά λεξικά 

υποστηρίζουν μόνο τη δημοτική γλώσσα και αγνοούν φράσεις ή τύπους 

λόγιας προέλευσης οι οποίοι έχουν καθιερωθεί πλέον στην κοινή νεοελληνική 

και είναι ακόμη σε ισχύ.  

 Στην παρούσα διατριβή αναλύεται ο σχεδιασμός του μοντέλου και η 

υλοποίηση ενός εύχρηστου ηλεκτρονικού εργαλείου, του γραμματικού 

διορθωτή (grammar checker) που προβαίνει σε συντακτική-μορφολογική 

ανάλυση φράσεων-προτάσεων και λέξεων με σκοπό τη διόρθωση των 

γραμματικών και λεξιλογικών λαθών.  

 Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής συγκρίθηκαν με τα 

αποτελέσματα της διόρθωσης των ίδιων κειμένων από άνθρωπο. Επιπλέον 

εξετάστηκαν επιπλέον παράμετροι (φύλο, κειμενικό είδος) για να 

συσχετιστούν τα λάθη που αναγνώριζε τόσο η εφαρμογή όσο και ο άνθρωπος 

με αυτές τις παραμέτρους.  

 Ένα τέτοιο εργαλείο απουσιάζει από την εκπαιδευτική πρακτική και δεν 

περιλαμβάνεται στους επεξεργαστές κειμένου. Αποτελεί, ως εκ τούτου, 
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καινοτόμο και αναγκαίο εργαλείο για την ελληνική γλώσσα τόσο για τους 

μαθητές όσο και για τους απλούς χρήστες της γλώσσας. 

 Με δεδομένη την απουσία ενός τέτοιου εργαλείου για τα ελληνικά, η 

ανάπτυξη του προϊόντος βασίζεται καταρχήν στη λεπτομερή καταγραφή, 

ανάλυση και τυποποίηση των λαθών του γραπτού λόγου και στη συνέχεια 

στην επιλογή του λογισμικού εκείνου που περιγράφει φορμαλιστικά τα 

γραμματικά λάθη. 

 Ο γραμματικός διορθωτής, μέσω ενός μενού επιλογών, προσφέρει τα 

δυνατότητα επιλογής επιπέδου γλώσσας ή κειμενικού είδους (επίσημο, 

ανεπίσημο, προφορικό), για να καλύπτει ακόμη και τις πιο εξειδικευμένες 

ανάγκες των χρηστών.  

 Ο χώρος αναφοράς της έρευνας είναι η υπολογιστική γλωσσολογία και 

πιο συγκεκριμένα το εργαλείο αυτό εντάσσεται στα γλωσσικά προϊόντα. Η 

συμβολή της στον χώρο αυτό θεωρείται σημαντική, από τη στιγμή που δεν 

έχει κατασκευαστεί ανάλογος διορθωτής για τα ελληνικά.  

 Για την υλοποίηση της εφαρμογής αυτής αναγκαία είναι μια τυπική 

γραμματική, μια αφηρημένη δομή, δηλαδή, μια τυπική γλώσσα. Η γραμματική 

αυτή αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων και ένα σύνολο πεπερασμένου 

μήκους στοιχείων (συμβολοσειρών).  

 Ο Chomsky (1956) πρώτος περιέγραψε τις γραμματικές αυτές το 1956 

και τις ταξινόμησε σε τέσσερεις τύπους, που είναι γνωστοί ως η ιεραρχία του 

Chomsky. Η διαφοροποίηση των γραμματικών αυτών έγκειται στο ότι 

διαδοχικά οι τύποι αυτοί έχουν κανόνες κλιμακούμενης αυστηρότητας και 

μπορούν, επομένως, να εκφράσουν τις λιγότερο τυπικές γλώσσες. Οι 

γραμματικές αυτές έχουν χαρακτηριστικά που θεωρήθηκαν από αρκετούς 

πρωτοπόρους της γνωστικής επιστήμης ως εγγενή στοιχεία της γλώσσας. 

 Στη συντακτική ανάλυση ο γραμματικός διορθωτής αναλύει μικρές 

φραστικές ενότητες, μικρούς συνδυασμούς λέξεων. Τέτοιες μικρές φραστικές 

ενότητες είναι το ονοματικό και το ρηματικό σύνολο, που στη συνέχεια 

χωρίζονται σε μικρότερες ενότητες μέχρις ότου φτάσουμε στις μεμονωμένες 

λέξεις. Όλη αυτή τη συντακτική γνώση μπορούμε να την μοντελοποιήσουμε 

με ειδικού τύπου γραμματικές. 
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 Οι πιο σημαντικοί τύποι των γραμματικών είναι η γραμματική χωρίς 

συμφραζόμενα (context-free grammar) και οι συμφραστικές γραμματικές 

(context-sensitive grammar). Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις 

γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα (context-free grammar) χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες. Τα τερματικά (terminal symbols) και τα μη τερματικά σύμβολα 

(non terminal symbols). Τα τερματικά είναι τα σύμβολα ή οι λέξεις που 

αποτελούν τις συμβολοσειρές της γλώσσας. Μπορεί να είναι γράμματα (Α, Β, 

Γ, ...) ή λέξεις (το, καλό, δίνω, ...). Τα μη τερματικά σύμβολα (non terminal 

symbols) κατηγοριοποιούν υποφράσεις της γλώσσας. 

 Η περιγραφή των λαθών από τον γραμματικό διορθωτή γίνεται σε 

περιβάλλον γραμματικών χωρίς συμφραζόμενα (context-free grammar) και 

συμφραστικών γραμματικών (context-sensitive grammar), όπου τέτοια λάθη 

μπορούν να οριστούν με έναν μαθηματικό, φορμαλιστικό και χωρίς ασάφειες 

τρόπο. Το περιβάλλον αυτό έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για αναγνώριση 

πολυλεκτικών όρων, καθώς και για την υλοποίηση ηλεκτρονικών γραμματικών 

που στοχεύουν στην αυτόματη εξαγωγή πληροφορίας.  

 Oι συντακτικοί αναλυτές (parsers) είναι υπολογιστικά συστήματα που 

επεξεργάζονται τη φυσική γλώσσα, και προσδιορίζουν αν μια πρόταση 

παράγεται από μια συγκεκριμένη γραμματική. Στην παρούσα έρευνα 

παρουσιάζεται ο συντακτικός αναλυτής (parser) Mnemosyne2, ο οποίος και 

αναλύει τα λάθη της ελληνικής γλώσσας.  

 Η τυποποίηση των γραμματικών λαθών και η κατηγοριοποίησή τους 

έγινε με τη δημιουργία ειδικών σχεδιοτύπων (templates). Η συλλογή των 

γραμματικών λαθών μέσα από ένα αυθεντικό σώμα κειμένων ειδικής χρήσης 

(specialized corpus) αποτελεί σημαντικό πόρο του εκπαιδευτικού αυτού 

εργαλείου, ως εργαλείου ελέγχου και αξιολόγησης του γραμματικού διορθωτή. 

 Η διάρθρωση της διδακτορικής διατριβής είναι η εξής: Αρχικά ορίζεται 

το θεωρητικό πεδίο μελέτης που εντάσσεται η έρευνα και ακολούθως 

περιγράφεται το αντικείμενο της έρευνας με έμφαση στην αναγκαιότητα του 

λογισμικού και στις δυνατότητές του.  

                                                 
2 http://www.neurolingo.gr/el/technology/mnemosyne.html. 
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 Στη συνέχεια περιγράφεται η πορεία της ερευνητικής μεθοδολογίας 

(σχεδιασμός μορφολογικού υπολογιστικού λεξικού, τυποποίηση λαθών, 

δημιουργία σχεδιοτύπων, δημιουργία κανόνων).  

 Ακολουθεί η περιγραφή του λογισμικού υλοποίησης της γραμματικής 

καθώς και η περιγραφή των συντακτικών κανόνων αναγνώρισης λάθους. 

 Κλείνοντας παρατίθενται στοιχεία της αξιολόγησης του υπολογιστικού 

αυτού εργαλείου που αφορούν στη συσχέτιση λαθών με το φύλο ή με 

διάφορα κειμενικά είδη. 
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1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

Εξέλιξη της γλωσσολογίας αποτελεί η υπολογιστική γλωσσολογία η 

οποία ασχολείται με την ανάπτυξη συστημάτων που έχουν ως βάση τη 

γλώσσα, και εφαρμόζει τεχνικές και έννοιες των υπολογιστών (Jurafsky & 

Martin, 2003).  

Ο T. Winograd, το 1972, με το σύστημα SHRDLU, γραμμένο σε Lisp, 

προσέφερε το πρώτο σύστημα κατανόησης φυσικής γλώσσας (natural 

language understanding) θεμελιώνοντας ουσιαστικά την «περί υπάρξεως 

απόδειξη» της περιοχής. Ερμηνεία ερωτήσεων, δηλώσεων και οδηγιών, 

ικανότητα συνεπαγωγής, εκμάθηση νέων λέξεων αποτέλεσαν μερικές από τις 

αρετές του συστήματος (Μαΐστρος & Μαρκαντωνάτου, 2004). 

Η πρώτη μορφή παράστασης γνώσης ήταν η διαδικασιακή3 

(procedural). Η διαδικασιακή επιχειρεί να περιγράψει την κίνηση ή τη δράση 

και φιλοδοξεί να παραστήσει τη γνώση (γλωσσική ή μη) με διαδικασίες, με 

άλλα λόγια το «πώς» συμβαίνει η γνώση. Ακολούθησε η δηλωτική 

(declarative). Η δηλωτική επιχειρεί την παράσταση των συμβολικών δομών 

καθαυτών, με άλλα λόγια προσπαθεί να περιγράψει «τι» συμβαίνει. Ο 

δηλωτικός προγραμματισμός εξελίχθηκε και συμπεριέλαβε κανόνες 

συνεπαγωγής (inference rules). Ο προγραμματισμός αυτός λέγεται Λογικός 

Προγραμματισμός και η σημαντικότερη αντίστοιχη γλώσσα είναι η Prolog 

(Μαΐστρος, Μαρκαντωνάτου, 2004). 

Εφαρμογές-συστήματα υποστήριξης της υπολογιστικής γλωσσολογίας 

που ευρέως χρησιμοποιούνται είναι: τα ηλεκτρονικά λεξικά, οι τράπεζες 

ορολογίας, τα σώματα κειμένων on-line (corpora) , τα συστήματα ελέγχου 

ορθογραφίας, γραμματικής και ύφους, τα συστήματα ανάκτησης 

πληροφορίας, τα συστήματα αναγνώρισης φωνής και μηχανικής μετάφρασης, 

τεχνικές αναζήτησης κειμένων (browsing) ή η κατηγοριοποίηση 

(filtering) κειμένων φυσικής γλώσσας από έναν πράκτορα ή από έναν 

παράγοντα (agent), τα μοντέλα διαπροσωπικού και διαλόγου ανθρώπου και 

                                                 
3 Υπάρχει και ο όρος: διαδικαστική. 
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υπολογιστή, η υπαγόρευση κειμένου στον Η/Υ, η έξυπνη οπτική αναγνώριση 

χαρακτήρων (OCR), η σύνθεση κειμένου, τα συστήματα ελεύθερης 

αναζήτησης κειμένου με γλωσσική υποστήριξη, η αυτόματη θεματολογική 

διαχείριση κειμένων κ.ά. Οι δύο κύριοι τομείς έρευνας είναι: 

1. η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing) που 

ασχολείται με τις δομές δεδομένων και τους αλγορίθμους μιας φυσικής 

γλώσσας. Οι μέθοδοι έρευνας της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας 

(NLP) είναι βασισμένες στη γνώση (rule/knowledge-based) ή είναι 

βασισμένες στη στατιστική (data-driven) και χρησιμοποιούν μοντέλα 

και αλγορίθμους από την επιστήμη των Η/Υ, τη γλωσσολογία, την 

τεχνητή νοημοσύνη, τη λογική, τα μαθηματικά, την ψυχολογία, τη 

φιλοσοφία ή τη γνωσιακή επιστήμη. Στην περιοχή έρευνας της 

επεξεργασίας φυσικής γλώσσας είναι η Διόρθωση Ορθογραφίας 

(Spelling Correction), ο Έλεγχος Γραμματικής (Grammar Checking), η 

Ανάκτηση Πληροφορίας (Information Retrieval), και η Μηχανική ή 

Αυτόματη Μετάφραση (Machine Translation). 

2. Η αναγνώριση φωνής (Speech Recognition). Τα συστήματα 

αναγνώρισης ομιλίας είναι πολύπλοκα συστήματα που αφορούν ένα 

μεγάλο σύνολο γνωστικών πεδίων όπως: η στατιστική επεξεργασία 

σήματος, η κατανόηση φυσικής γλώσσας, τα νευρωνικά συστήματα, η 

αναγνώριση προτύπων, η φωνολογία κ.ά. Τα συστήματα αυτά 

στοχεύουν στην αναγνώριση ή κατανόηση της φυσικής γλώσσας από 

υπολογιστή όπως επίσης και στην παραγωγή ή σύνθεση φυσικής 

γλώσσας.  

Η εφαρμογή που περιγράφεται ακολούθως ανήκει στο πεδίο της επεξεργασίας 

φυσικής γλώσσας (NLP). 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 Σημερινή γνώση στο θέμα 

Η φυσική γλώσσα αποτελεί μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες ώστε η φυσική γλώσσα να 

μπορεί να αναγνωριστεί και να αναλυθεί από τον υπολογιστή.  

Οι πρώτοι υπολογιστές (1950-60) έδωσαν την πρώτη «ηλεκτρονική» 

παράσταση και επεξεργασία γλώσσας με τον χειρισμό αριθμών και στη 

συνέχεια με τον χειρισμό λέξεων. Το πρόγραμμα wc του Unix 

χρησιμοποιείται για να μετρήσει τον συνολικό αριθμό των bytes, των 

λέξεων και των γραμμών σε ένα αρχείο κειμένου. Όταν χρησιμοποιείται 

για να μετρήσει λέξεις σε ένα αρχείο, απαιτεί γνώση του τι σημαίνει η λέξη 

και έτσι, ανήκει στα συστήματα επεξεργασίας γλώσσας. Το πρόγραμμα wc 

όμως είναι ένα πολύ απλό σύστημα, με πολύ περιορισμένη γνώση της 

γλώσσας. 

Αργότερα η μετρική και στατιστική του κειμένου επέτρεψαν την 

καλλιέργεια της υφολογίας (style analysis) και την εύρεση της ταυτότητας 

του συντάκτη ενός κειμένου. Ακολούθησε η αυτόματη δημιουργία δεικτών 

(indices) και η εύρεση των λέξεων μέσα στα συμφραζόμενά τους 

(keywords in context: concordance lists) (Μαΐστρος, Μαρκαντωνάτου, 

2004). 

Σε μετέπειτα επίπεδο παρουσιάστηκε ένας νέος κλάδος στην περιοχή 

της μάθησης με τη βοήθεια Η/Υ, αυτός της Μάθησης της γλώσσας με τη 

βοήθεια του Η/Υ (CALL - Computer Assisted Language Learning) (Noblit, 

1993). Αυτές οι εφαρμογές απευθύνονται σε συγκεκριμένες γλώσσες, 

έτσι, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες κάθε γλώσσας.  

Η σύνταξη μιας φυσικής γλώσσας αναπαριστάται υπολογιστικά με τη 

βοήθεια κανόνων φραστικής δομής (phrase structure rules), (Chomsky, 

1965). Το στοιχείο που προσδιορίζει τον συντακτικό ρόλο της λέξης είναι 

το Μέρος του Λόγου (ΜτΛ) (major feature) (Pollard & Sag, 1987).  

Η ελληνική γλώσσα είναι ιδιαίτερα πλούσια τόσο συντακτικά όσο και 

σημασιολογικά. Ως εκ τούτου πολλές λέξεις ανήκουν σε πολλά λήμματα. 
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Όταν όμως το ΜτΛ είναι ασαφές ο αναλυτής πρέπει να εξετάσει όλους 

τους πιθανούς συνδυασμούς και κατά συνέπεια να παραχθούν πολλές 

φραστικές δομές.  

 

2.2 Υπάρχοντα Λογισμικά 

Πιο συγκεκριμένα στον χώρο της γλωσσικής έρευνας και τεχνολογίας 

έχουν ερευνηθεί τομείς της γλωσσικής τεχνολογίας με σημαντικότερους α) 

την ανάπτυξη εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (ΟΡΘΟΓΡΑΦΟΣ, 

ΘΗΣΑΥΡΟΣ, ΣΥΛΛΑΒΙΣΤΗΣ), β) τα πολύγλωσσα λεξικά, γ) την 

αναγνώριση και σύνθεση φωνής, δ) τα συστήματα ελεύθερης αναζήτησης 

κειμένου με γλωσσική υποστήριξη, ε) την αυτόματη μηχανική μετάφραση, 

στ) την αυτόματη θεματολογική διαχείριση κειμένων, ζ) την έξυπνη 

οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), η) τα προχωρημένα μοντέλα 

διαπροσωπικού και διαλόγου ανθρώπου - Η/Υ κ.ά.  

 

2.2.1 Ορθογράφος 

Στα εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, όπως αναφέρθηκε, 

υπάρχει μόνο ο ΟΡΘΟΓΡΑΦΟΣ (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 

Κυριακοπούλου, Νικολάου, Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου & Φούφη, 

2005). Ο ορθογραφικός έλεγχος γίνεται σε πραγματικό χρόνο, και 

υπογραμμίζει, με τη χαρακτηριστική κόκκινη γραμμή, τη λανθασμένη 

λέξη, όταν ο χρήστης πληκτρολογεί το κείμενο. Για να δει ο χρήστης τις 

επιλογές της ορθής λέξης αρκεί να πατήσει το δεξί πλήκτρο του 

ποντικιού του πάνω στην υπογραμμισμένη λέξη.  

Ο ορθογραφικός διορθωτής βασίζεται σε ένα λεξικό 65.000 λημμάτων, 

από το οποίο παράγονται όλοι οι κλιτοί τύποι (συνολικά περισσότεροι 

από 1.600.000 τύποι).  

Μία από τις αδυναμίες αυτού του εργαλείου είναι ότι ελέγχει μόνο 

ορθογραφικά κάθε λέξη χωρίς να εξετάζει τις λέξεις και σε σχέση με το 

άμεσο περιβάλλον τους, π.χ. το άρθρο με το επίθετο και το ουσιαστικό, 

το ρήμα με τις αντωνυμίες κτλ.  
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Ο συντακτικός έλεγχος δεν υφίσταται και, αν η λέξη έχει πράγματι τα 

χαρακτηριστικά που επιβάλλουν οι χρησιμοποιούμενοι κανόνες 

ορθογραφίας, τότε θεωρείται σωστή. Στην αντίθετη περίπτωση, είτε 

προτείνονται τα σωστά χαρακτηριστικά (π.χ. της διάταξοις το διορθώνει 

της διάταξης) είτε προτείνεται μια άλλη λέξη με τα σωστά ορθογραφικά 

χαρακτηριστικά. Αγνοώντας όμως το γλωσσικό περιβάλλον (context) δεν 

εξασφαλίζεται πάντοτε η ορθή γραφή, καθώς ο κάθε τύπος έχει άλλη 

μορφή σε συγκεκριμένο περιβάλλον λέξεων. 

 

2.2.2 Θησαυρός 

Αναπτυγμένο σε ικανοποιητικό βαθμό είναι σήμερα και το εργαλείο 

γλωσσικού ελέγχου ΘΗΣΑΥΡΟΣ, ένα ειδικού τύπου λεξικό, το οποίο 

επιχειρεί να αποδώσει τη σημασία λέξεων ή εκφράσεων της νέας 

ελληνικής μέσω συνωνύμων, αντωνύμων και παραδειγμάτων χρήσης. Οι 

λημματικοί τύποι, οι σημασίες τους και τα συνώνυμα/αντίθετα (ανά 

σημασία) συνοδεύονται από υφολογικές και πραγματολογικές 

πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές όμως αφορούν συγκεκριμένα 

λήμματα και όχι μορφολογικούς τύπους του ιδίου λήμματος οι οποίοι 

διαφοροποιούνται, λόγω του ύφους τους, σε διάφορα γλωσσικά 

περιβάλλοντα.  

 

2.2.3 Συλλαβιστής 

Στα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου συγκαταλέγεται και ο ΣΥΛΛΑΒΙΣΤΗΣ 

που υποδεικνύει τα σημεία συλλαβισμού μιας λέξης, για να μπορεί το 

σύστημα στοιχειοθεσίας να συλλαβίσει αυτόματα αυτή τη λέξη, όταν 

τείνει να υπερβεί το εκτυπώσιμο περιθώριο. Οι κανόνες που χρησιμοποιεί 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε αυτούς που υλοποιήθηκαν με 

ανθρώπινη επιμέλεια και σε αντιστοιχία με τους κανόνες συλλαβισμού 

της νέας ελληνικής και β) σε εκείνους που παρήχθησαν αυτόματα με 

βάση την πληροφορία συλλαβισμού που υπάρχει στο Μορφολογικό 

Λεξικό. Το σύνολο των κανόνων της δεύτερης κατηγορίας εκφράζει την 

«εκπαίδευση» που έχει υποστεί ο Συλλαβιστής, για να είναι σε θέση να 

http://www.neurolingo.gr/el/technology/lexica/morpholexicon.jsp
http://www.neurolingo.gr/el/technology/lexica/morpholexicon.jsp
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αντιμετωπίζει με ορθότητα τους 24 συνδυασμούς φωνηέντων, οι οποίοι 

άλλοτε χωρίζονται κατά το συλλαβισμό και άλλοτε όχι (φαινόμενο 

συνίζησης). Περιέχει ωστόσο κα περίπου 300 συλλαβισμένους τύπους, 

αρκετοί από τους οποίους παρουσιάζουν σημασιολογική ασάφεια, π.χ. ή-

πια έναντι του: ή-πι-α, λό-για έναντι του: λό-γι-α, βιά-ζω έναντι του: βι-

ά-ζω), δό-λιος έναντι του: δό-λι-ος. 

 

2.3 Μορφολογικά υπολογιστικά λεξικά της Ν.  Ελληνικής 

Ένας από τους πιο διαδεδομένους αλγόριθμους μορφολογικής 

επεξεργασίας είναι το PCKIMMO (Koskenniemi, 1983), το μορφολογικό 

μοντέλο των δύο επιπέδων του Koskenniemi που ονομάστηκε έτσι, από 

τον εμπνευστή του, Kimmo Koskenniemi. Το PC-KIMMO αποτελεί κατ’ 

ουσία ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο να δημιουργεί (generate), αλλά και 

να αναγνωρίζει (recognize) λέξεις, και χρησιμοποιεί ένα μοντέλο δύο 

επιπέδων για τη δομή της λέξης. Το μοντέλο δύο επιπέδων του 

Koskenniemi αφορά αφενός στους τρόπους διάταξης των μορφημάτων 

(morphotactics) και αφετέρου στις μορφοφωνολογικές μεταβολές 

(morphophonemics) (Detorakis, 2009).  

Οι (Sgarbas, Fakotakis & Kokkinakis, 1995) έχουν δημιουργήσει ένα 

αντίστοιχο μοντέλο δύο επιπέδων για τη μορφολογική περιγραφή της 

νέας ελληνικής. Το υλοποιημένο σύστημα καλύπτει τις ακόλουθες 

κατηγορίες: ουσιαστικά, επίθετα, ομαλά ρήματα καθώς και μετοχές ως 

εγκλίσεις ρημάτων. Χρησιμοποιεί 36 κανόνες για τον χειρισμό των 

διφθόγγων, κανόνες για τη μεταβολή του τονισμού, τον συλλαβισμό, τη 

ρηματική αύξηση και άλλες ιδιαιτερότητες της ελληνικής μορφολογίας. 

To άμεσο ακυκλικό γράφημα λέξης (Sgarbas, Fakotakis & Kokkinakis, 

2000a; 2000b), οι τεχνικές μηχανικής εκμάθησης (Petasis, Paliouras, 

Karkaletsis, Soyropoulos & Androutsopoulos, 1999; Papageorgiou, 

Prokopidis, Giouli & Piperidis, 2000), οι στατιστικές μέθοδοι 

(Tambouratzis & Carayiannis, 2001) είναι μοντέλα που αναπτύχθηκαν 

για να υποστηρίξουν πιο φτωχές μορφολογικά γλώσσες. Οι στατιστικές 

μέθοδοι έδιναν μόνο προσεγγιστικά αποτελέσματα.  

http://www.neurolingo.gr/el/technology/application_tools/hyphenator/synizesis.jsp
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Ο Ntais (2006) δημιούργησε έναν αλγόριθμο με μία σειρά παρόμοιων 

κανόνων, που αναφέρονται στη νέα ελληνική. Ο αλγόριθμος αυτός όμως 

έχει κάποιους περιορισμούς, καθώς αντιμετωπίζει αποκλειστικά το 

φαινόμενο της κλίσης, ενώ δε χειρίζεται τις λέξεις που είναι τονισμένες, 

στοιχείο που θα αύξανε την πολυπλοκότητα του συστήματος (Detorakis, 

2009). 

Για την ελληνική γλώσσα διατίθεται επιπλέον: α) το υπολογιστικό 

μορφολογικό και συντακτικό λεξικό της Ν. Ελληνικής που αναπτύχθηκε από το 

ΙΕΛ. Περιλαμβάνει 20.149 λήμματα κωδικοποιημένα σε μορφολογικό και 

συντακτικό επίπεδο σύμφωνα με το μοντέλο PAROLE, β) Το ανεξάρτητο 

εργαλείο το Υπολογιστικό Μορφολογικό Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας 

(Baltzis, Kolalas & Eumeridou, 2005b), γ) Το ηλεκτρονικό λεξικό του 

Εργαστηρίου Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου, το οποίο με το 

πρόγραμμα αυτόματης κλίσης GenereFlexion, το οποίο παράγει όλους τους 

κλιτούς τύπους των καταχωρισμένων γλωσσικών μονάδων (Αναστασιάδη, 

Κυριακοπούλου, Νικολάου, Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου & Φούφη, 

2005), δ) Η πλατφόρμα NooJ είναι ένα περιβάλλον γλωσσικών εφαρμογών, 

ένα ηλεκτρονικό εργαλείο γλωσσικής μηχανικής (linguistic engineering) που 

τυποποιεί με ακρίβεια τη γλώσσα, στοιχείο που επιτρέπει την καλύτερη 

αναζήτηση πληροφοριών όπως επίσης και τη δυνατότητα ενσωμάτωσής της 

σε λογισμικά αυτόματης επεξεργασίας κειμένων. Παρέχει τη δυνατότητα 

κατασκευής και διαχείρισης ηλεκτρονικών λεξικών και γραμματικών, καθώς και 

ανάλυσης σωμάτων κειμένων σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό την τυποποίηση 

των φυσικών γλωσσών Για τα ελληνικά το ελληνικό ηλεκτρονικό λεξικό του 

Nooj περιλαμβάνει 50.000 λήμματα, αναγνωρίζει τους κλιτούς τύπους των 

λέξεων και υποστηρίζεται από γραμματική για την αυτόματη αναγνώριση των 

παράγωγων ρημάτων της ελληνικής, των νεολογισμών, των παραθετικών, των 

υποκοριστικών, των νεολογισμών, των ουσιαστικών και των ρημάτων που 

δηλώνουν συναισθήματα, επαγγελματικά ουσιαστικά κ.ά. (Gavriilidou, 

Papadopoulou & Hadjipapa, 2012 ; Gavriilidou, & Papadopoulou, 2011δ, 

Efthymiou & Gavriilidou, 2011ε; Papadopoulou & Gavriilidou, 2010 

;Chadjipapa, Papadopoulou & Gavriilidou, 2010). 
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Στα ειδικά ηλεκτρονικά λεξικά για την ελληνική γλώσσα μπορούν να 

αναφερθεί το ηλεκτρονικό λεξικό οικονομικής-χρηματιστηριακής 

ορολογίας. Για τη δημιουργία του λεξικού αυτού χρησιμοποιήθηκαν τα 

προγράμματα κωδικοποίησης και αυτόματης κλίσης τα οποία έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των γενικών ηλεκτρονικών (Tziafa, 

2007). 

Τα συγκεκριμένα μοντέλα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες του γραμματικού διορθωτή, είτε λόγω του περιορισμένου όγκου 

τους είτε λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα τους που περιγράφει 

συγκεκριμένα επίπεδα της γλώσσας. 
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3. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

3.1 Ασάφεια4 

 Η ασάφεια παρατηρείται σε κάθε φυσική γλώσσα και είναι ιδιαίτερα 

εμφανής σε μια γλώσσα όπως η Ελληνική με τις πολλές ιδιαιτερότητες και 

την πολυπλοκότητα στην κλιτική παραγωγή. 

 Γενικά αναγνωρίζονται πέντε επίπεδα ανάλυσης του γλωσσικού 

συστήματος (Lyons, 1981; Φιλιππάκη-Warburton, 1992; Allen, 1987; 

Grishman, 1986): 

• Φωνητική-Φωνολογία: Η φωνητική εξετάζει τη φυσιολογία της 

ομιλίας και περιγράφει τους ήχους όπως παράγονται από τα 

φωνητικά όργανα του ανθρώπου. Η φωνολογία εξετάζει τη 

λειτουργία αυτών των ήχων σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό 

σύστημα (μορφοφωνολογικές σχέσεις).  

• Μορφολογία: Η μορφολογία μελετά τις μικρότερες μορφικές 

μονάδες, τα μορφήματα, από τα οποία αποτελείται η λέξη, καθώς 

και την κλίση των λέξεων και τους κανόνες παραγωγής και 

σύνθεσης των λέξεων.  

• Σύνταξη: Η σύνταξη ασχολείται με τους τρόπους και τους κανόνες 

σύμφωνα με τους οποίους οι λέξεις συνδυάζονται μέσα σε 

μεγαλύτερες ενότητες, για να σχηματίσουν φράσεις και προτάσεις. 

• Σημασιολογία: Η σημασιολογία είναι η έρευνα της σημασίας 

στοιχείων της γλώσσας ή συνδυασμών αυτών των στοιχείων.  

• Πραγματολογία: Η πραγματολογία αφορά τη μελέτη της 

γλωσσικής παραγωγής σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Αυτό 

σημαίνει ότι η γλώσσα εξετάζεται στο συμφραστικό της πλαίσιο, 

σε σχέση δηλαδή με τους συμμετέχοντες, τον χρόνο, τον τόπο, 

κτλ. 

                                                 
4 Ο όρος ασάφεια ορίζεται και ως αμφισημία. 
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Ο όρος ασάφεια μπορεί να λάβει πολλούς προσδιορισμούς. Η ασάφεια 

μπορεί να είναι λεξική, σημασιολογική, συντακτική, αναφορική κ.ά. 

(Burgess & Simpson, 1988).  

Σύμφωνα με ορισμένες απόψεις, η λεξική ασάφεια παρουσιάζεται όταν 

μία λέξη αντιστοιχεί σε περισσότερα λήμματα του λεξικού (lexical entries) 

ή όταν χρησιμοποιείται με διαφορετικό νόημα σε μεταφορικό λόγο. Ο Jan 

van Eijck (Eijck & Jaspars, 1996) ορίζει τη λεξική ασάφεια ως έλλειψη 

πληροφορίας για τη σημασία των λέξεων.  

Ο John Lyons περιγράφει με τον όρο γραμματική ασάφεια την ασάφεια 

που παρατηρείται γενικά στη γλώσσα (Lyons, 1977) και ορίζει δύο τύπους 

λεξικής ασάφειας: την ομωνυμία (π.χ. η αντωνυμία σου <[εγώ] και το 

γλυκό σου είναι συνώνυμα) και την πολυσημία (π.χ. το ρήμα [δίνω] έχει 

πολλές σημασίες).  

Πέραν των ερμηνειών αυτών που αποδίδονται στον όρο λεξική 

ασάφεια, για τον υπολογιστή η λεξική ασάφεια έχει άμεση σχέση με τον 

τρόπο αναπαράστασης και οργάνωσης των λεξιλογικών δεδομένων 

(Boguraev & Pustejovsky, 1990), από τον οποίο προκύπτει ότι λεξικά 

ασαφείς είναι δύο ή περισσότερες λέξεις με κοινό ορθογραφικό τύπο που 

ανήκουν σε διαφορετικά λήμματα ή/και διαφέρουν σε ένα ή περισσότερα 

μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά (κυρίως όσον αφορά το μέρος του 

λόγου). Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό ο τύπος απαντήσεις έχει 

λεξική ασάφεια, γιατί μπορεί να είναι ρήμα (<[απαντώ]) ή ουσιαστικό 

(<[απάντηση]). Επίσης ο τύπος ματιών έχει λεξική ασάφεια γιατί 

προέρχεται από διαφορετικά λήμματα (<[μάτι], [ματιά]). Επιπλέον, ο 

τύπος κόρη παρουσιάζει λεξική ασάφεια, επειδή είναι ασαφής ως προς την 

πτώση (ονομαστική ή αιτιατική ή κλητική)5 μέσα στο ίδιο λήμμα [κόρη] 

και όχι επειδή έχει πολυσημία (κορίτσι || κόρη ματιού). Ο ίδιος τύπος δεν 

έχει λεξική ασάφεια αν, για παράδειγμα, εμφανιστεί στην ονοματική 

φράση: η κόρη, ενώ όμως συνεχίζει να έχει σημασιολογική ασάφεια.  

Η ασάφεια οφείλεται στο γεγονός ότι σε κάποιο από τα πεδία ανάλυσης 

του γλωσσικού συστήματος η ίδια η οντότητα αντιστοιχεί σε διαφορετικές 

                                                 
5 Συγκρητισμός  (συγχώνευση καταλήξεων διαφορετικών κλίσεων σ' έναν τύπο). 
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οντότητες κάποιου άλλου επιπέδου. Για παράδειγμα η λέξη κανάλι είναι 

μορφολογική οντότητα με διάφορα χαρακτηριστικά (ονομαστική, αιτιατική 

ή κλητική) που αντιστοιχεί και σε περισσότερες από μία έννοιες στο 

σημασιολογικό επίπεδο (τηλεοπτικός σταθμός || βαθύ αυλάκι || δίοδος 

επικοινωνίας || δυσκολία κτλ.  

Η φράση: Χτύπησε τη γυναίκα με τα λουλούδια επιδέχεται 

περισσότερες από μία δομικές αναλύσεις που διαφοροποιούν τη σημασία 

της πρότασης: χτύπησε {τη γυναίκα με τα λουλούδια} και χτύπησε {τη 

γυναίκα} {με τα λουλούδια}.  

Γλωσσική ασάφεια προκύπτει και κατά τη μεταφορά του λόγου από το 

φωνητικό μέσο στον γραπτό κείμενο. Για παράδειγμα η λέξη λόγια 

(<[λόγιος], [λόγια]) αναπαριστά δύο διαφορετικές λέξεις που μόνο η 

ανάγνωση βοηθά στην αποσαφήνιση, στοιχείο που χάνεται όμως στον 

γραπτό λόγο.  

Ασάφεια είναι δυνατόν να προκύψει και για μια ολόκληρη πρόταση στο 

ευρύ πλαίσιο της επικοινωνίας (πραγματολογικό στάδιο). Και αυτό επειδή 

η πρόταση είναι ακόμα μια αφηρημένη μονάδα. Έτσι, μια πρόταση όπως: 

Θα έρθω το βράδυ μπορεί, ανάλογα με το γλωσσικό και εξωγλωσσικό 

πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί και τη γλωσσική πράξη στην οποία 

εγγράφεται, να λειτουργήσει είτε ως απλή δήλωση είτε ως υπόσχεση είτε 

ως απειλή κτλ.  

Η λεξική ασάφεια είναι προϊόν της πλούσιας μορφολογίας της ελληνικής 

γλώσσας. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, το λήμμα ενός ρήματος να 

περιλαμβάνει μέχρι και 250-300 τύπους, συμπεριλαμβανομένων των 

τύπων των δύο φωνών (ενεργητική, παθητική), καθώς και των 

προφορικών τύπων που αυτό έχει στην κλιτική του παραγωγή. Αντίστοιχα 

το λήμμα ενός επιθέτου μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και 100 τύπους, 

συμπεριλαμβανομένων και των τύπων που παράγονται στα παραθετικά 

του.  

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι μορφές λεξικής ασάφειας που 

παρατηρούνται στη φράση: Οι απαντήσεις του έχουν καλά στοιχεία. 
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Λεξική ασάφεια (συμπτωματική - προβλέψιμη) 

Στα λήμματα του λεξικού δηλώνονται και κάποιοι λόγιοι τύποι της 

ελληνικής, οι οποίοι συναντώνται συχνά σε κείμενα του σύγχρονου 

γραπτού ελληνικού λόγου. Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνονται οι 

ασαφείς τύποι και η υπολογιστική επεξεργασία του κειμένου, μέσω ενός 

τόσου ογκώδους λεξικού, να καθίσταται πιο πολύπλοκη. Και στις δύο 

περιπτώσεις (προβλέψιμη ή συμπτωματική) η άρση της ασάφειας είναι 

εφικτή μόνο με την εξέταση του γλωσσικού περιβάλλοντος (context) 

εμφάνισης των ασαφών λέξεων.  

Οι απαντήσεις του 

Άρθρο 

Αρσ 

[ο] 

Προβλέψιμη 

Άρθρο 

Θηλ 

Ουσ (Ον. 

Αιτ. Κλητ 

Ρήμα 

[απάντηση] 

Προβλέψιμη 

[απάντηση]  [απαντώ] 

Προβλέψιμη  
[ο] 

Προβλέψιμη 

Άρθρο 

Αρσενικό 

Άρθρο 

Ουδέτερο 

Αντων 

Αρσενικό 

Αντων 

Ουδέτερο 

[αυτός] 

Προβλέψιμη 

[ο][αυτός] 

Προβλέψιμη 

έχουν καλά 
στοιχεία 

Υποτακτική Οριστική 

[έχω] 

Προβλέψιμη 

Επίρρημα 

Επιθ(Ονομ) 

 

Ουσ(Αιτ) Επιθ(Αιτ) 

 

Ουσ(Ονομ) 

Ουσ(Κλητ) Επιθ(Κλητ) 

[καλά] 

Προβλέψιμη 

[καλό] 
Προβλέψιμη 

[καλός] 

Προβλέψιμη 

[καλά][καλό]  [καλός] 

Προβλέψιμη 

Ουσ(Κλητ) 

Ουσ(Αιτ) 

Ουσ(Ονομ) 

[στοιχείο] 

Προβλέψιμη 



 35 

 

3.1.1 Ασάφεια και υπολογιστικά συστήματα  

Όταν η επεξεργασία της φυσικής γλώσσας γίνεται από υπολογιστικά 

συστήματα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάζεται 

ασάφεια τόσο ως προς το μέρος του λόγου -κάτι που είναι κύριο 

χαρακτηριστικό (major feature) (Pollard & Sag, 1987)- όσο και ως προς 

τα επιμέρους μορφολογικά χαρακτηριστικά (attributes) που μπορεί να 

έχει ένας λεκτικός τύπος. Αυτό συμβαίνει, επειδή η επεξεργασία φυσικής 

γλώσσας στηρίζεται στη μορφολογική ανάλυση και, δεδομένης της 

λεξικής ασάφειας, δεν είναι αρκετή η απλή αναζήτηση των λέξεων σε μια 

βάση δεδομένων αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πληροφορία των 

συμφραζομένων και/ή να γίνει μορφολογική ανάλυση. 

Η ασάφεια (Gakis, Panagiotakopoulos, Sgarbas & Tsalidis, 2012), ως 

εγγενές στοιχείο της φυσικής γλώσσας που απαντάται σε όλα τα επίπεδα 

μελέτης της φυσικής γλώσσας, αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα 

μηχανικής επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Έρχεται σε αντίθεση με τον 

ντετερμινισμό των υπολογιστικών μηχανών και τις ντετερμινιστικές 

φιλοσοφικές δοξασίες. 

Η άρση της ασάφειας αποτέλεσε και αποτελεί πρόκληση στην έρευνα 

της Γλωσσολογίας και της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. 

Όταν το μέρος του λόγου μιας λέξης είναι ασαφές, ο υπολογιστής 

πρέπει να εξετάσει όλους τους πιθανούς συντακτικούς της ρόλους και, 

στην περίπτωση που ενεργοποιούνται περισσότεροι από έναν κανόνες, 

να παράγει όλες τις φραστικές δομές που αυτοί υπαγορεύουν, με την 

ελπίδα ότι μόνο μία ανάλυση τελικά θα επιτύχει. Αυτό όμως προϋποθέτει 

την επιτυχία στην αναγνώριση γειτονικών δομών, γεγονός που είναι 

αμφίβολο, αν θεωρήσουμε ότι και αυτές μπορεί να περιέχουν ασαφή 

συστατικά (Orphanos, 2000).  

Οι αμφίσημοι τύποι θα χαρακτηριστούν μορφοσυντακτικά από έναν 

σχολιαστή (tagger). Επιπλέον ο σχολιαστής (tagger) θα προσπαθήσει να 

«μαντέψει» τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά της λέξης (τουλάχιστον 

το μέρος του λόγου) ακόμη και για τους λεξικούς τύπους που δεν 

χαρακτηρίζονται από κανένα μορφοσυντακτικό χαρακτηρισμό (attribute). 
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Αυτό θα γίνει αν εξετάσει κυρίως το γλωσσικό περιβάλλον της (τις λέξεις 

που προηγούνται ή/και έπονται). Κατ’ αυτό τον τρόπο θα ολοκληρωθεί η 

λειτουργικότητα του λεξικού και η μετέπειτα ανάλυση και εξαγωγή της 

μορφοσυντακτικής πληροφορίας θα στηρίζεται σε αληθή δεδομένα. 

Η ελληνική είναι γλώσσα με πολλές ιδιαιτερότητες, στοιχείο που 

καθιστά ακόμη πιο δύσκολη και πολύπλοκη την επεξεργασία της από τα 

συστήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Για παράδειγμα η λέξη 

απαντήσεις <[απάντηση] μπορεί: α) να παίξει τον ρόλο της κεφαλής σε 

μια ονοματική φράση, β) να παίξει τον ρόλο κεφαλής σε μια ρηματική 

φράση: απαντήσεις <[απαντώ]. Επιπλέον ως ουσιαστικό έχει επιπλέον 

μορφολογική ασάφεια, καθώς μπορεί να είναι ονομαστική ή αιτιατική ή 

κλητική πληθυντικού (συγκρητισμός).  

Μετά από στατιστική επεξεργασία των παραγόμενων κλιτικών τύπων 

του ηλεκτρονικού μορφολογικού λεξικού της Neurolingo, που αποτελεί 

και το ηλεκτρονικό λεξικό του γραμματικού διορθωτή (Neurolingo 

Lexicon), αναδείχτηκαν τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία για τους 

κλιτικούς τύπους που έχουν μοναδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως 

και για τους κλιτικούς τύπους που είναι λεξικά ασαφείς (Πίνακας 1).  

Οι ασαφείς τύποι προήλθαν μετά από ανάκληση όλων των λεξικών 

τύπων με κοινή ορθογραφική αναπαράσταση που επαναλαμβάνονται στο 

λεξικό. 

 

Πίνακας 1. Στατιστικά στοιχεία λεξικής ασάφειας 

Η διερεύνηση των περιεχομένων του μορφολογικού ηλεκτρονικού 

λεξικού της Neurolingo (Πίνακας 2) έδειξε ότι η πλούσια μορφολογία της 

ελληνικής γλώσσας δημιουργεί ένα εκτεταμένο πεδίο λεξικής ασάφειας 

Μέρος του Λόγου Αριθμός 
λέξεων 

Αριθμός μοναδικών κλιτικών τύπων 
Ασαφείς κλιτικοί τύποι (από διαφορετικά 
λήμματα) 
Ασαφείς κλιτικοί τύποι (από το ίδιο λήμμα 
Σύνολο ασαφών τύπων 

873,701 
39,119 
 
4,758 
917,578 
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(lexical ambiguity), η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί προβλέψιμη ή 

συμπτωματική. 

 

Μέρος του Λόγου Αριθμός κλιτικών τύπων 

Ουσιαστικά 
Επίθετα 
Ρήματα 
Μετοχές 
Επιρρήματα 
Άλλα μέρη του λόγου 

60,511 
22,844 
9,245 

865 
7,830 

420 

Πίνακας 2. Στατιστικά στοιχεία ηλεκτρονικού λεξικού 

Οι ασαφείς παραγόμενοι τύποι του μορφολογικού ηλεκτρονικού 

λεξικού κατηγοριοποιήθηκαν σε ομάδες και στην ομάδα της προβλέψιμης 

ασάφειας (Πίνακας 3) περιγράφονται οι λέξεις που ταυτίζονται 

ορθογραφικά με άλλες κοινής ετυμολογικής προέλευσης. Η προβλέψιμη 

ασάφεια περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:  

α) η ασάφεια που παρατηρείται μέσα στο ίδιο το λήμμα. Ο τύπος 

κρίνω, για παράδειγμα, μπορεί να είναι οριστική ενεστώτα, 

υποτακτική ενεστώτα, οριστική εξακολουθητικού μέλλοντα, 

οριστική συνοπτικού μέλλοντα, καθώς και υποτακτική αορίστου. 

Σε αυτό το επίπεδο ασάφειας ανήκει και η ασάφεια που 

παρατηρείται μεταξύ της γενικής ενικού του αρσενικού και της 

γενικής ουδετέρου, καθώς και της γενικής πληθυντικού αρσενικού, 

θηλυκού και ουδετέρου των αντωνυμιών, επιθέτων και μετοχών. 

Η ύπαρξη κοινών τύπων στο ίδιο λήμμα (συγκρητισμός)  

θεωρείται εγγενές χαρακτηριστικό του κλιτικού μας συστήματος 

και δε σχολιάζεται στις επόμενες παραγράφους, αν και είναι 

επιβαρυντική για τον υπολογιστή. 

β) η ασάφεια που παρατηρείται μεταξύ λεξικών τύπων διαφορετικών 

λημμάτων με το ίδιο ή διαφορετικό μέρους του λόγου. Υπάρχουν 

πολλές υποομάδες σε αυτή την κατηγορία (Gakis, 

Panagiotakopoulos, Sgarbas & Tsalidis, 2013). Ενδεικτικά 

αναφέρεται η κατηγορία στα παροξύτονα ισοσύλλαβα αρσενικά σε 

-ας και στα παροξύτονα ισοσύλλαβα θηλυκά -α, που σχηματίζουν 
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κοινούς όλους τους τύπους της κλιτικής τους παραγωγής με μόνη 

διαφορά τον μορφολογικό χαρακτηρισμό του γένους και της 

πτώσης. Το μόνο χαρακτηριστικό που παραμένει σταθερό είναι ο 

αριθμός. Έτσι, έχουμε τους τύπους: κεφάλας, κεφάλα, κεφάλες, 

κεφαλών που προέρχονται από τα ουσιαστικά [κεφάλας] και 

[κεφάλα] και ανάλογα έχουν τον χαρακτηρισμό (γενική, ενικός, 

θηλυκό: κεφάλας <[κεφάλα]), άλλοτε τον χαρακτηρισμό 

(ονομαστική, ενικός, αρσενικό: κεφάλας <[κεφάλας]). 

 

Πίνακας 3. Στοιχεία προβλέψιμης λεξικής ασάφειας 

Στη συμπτωματική λεξική ασάφεια, η οποία παρατηρείται στους 

ασαφείς τύπους του ηλεκτρονικού μορφολογικού λεξικού (Πίνακας 4), οι 

λεξικοί τύποι που την προκαλούν έχουν διαφορετικά θέματα και είναι 

διαφορετικής ετυμολογικής προέλευσης. Για παράδειγμα, ο τύπος βάλτε 

μπορεί να είναι κλητική ενικού του ουσιαστικού [βάλτος] ή προστακτική 

αορίστου του ρήματος [βάζω]. Επίσης υπάρχουν τύποι που είναι 

αδύνατον να αποδοθούν υπολογιστικά με τη σωστή συντακτική ιδιότητα 

λόγω απουσίας φωνητικής πληροφορίας, όπως ο τύπος ήπια, που μπορεί 

να είναι α΄ ενικό οριστικής αορίστου του ρήματος [πίνω] ή ονομαστική, 

αιτιατική και κλητική πληθυντικού ουδετέρου του επιθέτου [ήπιος] ή το 

επίρρημα [ήπια] (αν και η ασάφεια μεταξύ επιθέτου-επιρρήματος είναι 

προβλέψιμη). 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΜΦΙΣΗΜΙΑ 

ΜτΛ 1 

Επιφώνημα 

ΜτΛ 2 

Μετοχή 

Τύποι 

3 

Παράδ. 

άι 
ΜτΛ 1 

Αντων. 

ΜτΛ 2 

Άρθρο 

Τύποι 

50 

Παράδ. 

τα 

 

 

 

Επίθετο 12 καλέ  

 

 

Ουσιαστ. 57 σου 

Επίρρημα 3 ίσα Επίθετο 39 ίδια 

Ρήμα 3 ορίστε Ρήμα 8 εμείς 

ΛΕΞΙΚΗ ΑΜΦΙΣΗΜΙΑ 
Ουσιαστικό – ρήμα Ρήμα – ρήμα Ουσιαστικό – ουσιαστικό 

8.73% (8084 κλ. τύποι) 3.35% (3103 τύποι) 10.79% (9992 κλ. τύποι) 
   
Επίθετο - επίρρημα Επίθετο – ρήμα επίθετο – ουσιαστικό 
25.5% (23659 κλ. τύποι) 9.85% (9127 κλ. τύποι) 35.55% (32926 κλ. τύποι) 

   
Επίθετο - επίθετο 

1.7% (1576 κλ. τύποι) 
Αντωνυμία – άρθρο 

4.46% 
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Πρόθεση 

Ουσιαστικό 104 γιούχα  

Σύνδεσμος 

Επίρρημα 18 κάμποσο 

 

Αντωνυμία 

 

16 

 

με 
Σύνδεσμος 

Ουσιαστ. 

3 

11 

να 

μόλο 

Ουσιαστικό 29 συν Ρήμα 4 όντας 

 Επίρρημα 12 υπό  Επίρρημα 33 πριν 

 

 

 

Ουσιαστικό 

    Αντωνυμία 6 όσον 

       

       

Ουσιαστικό 5 η     

        

Πίνακας 4. Στοιχεία συμπτωματικής Ασάφειας 

 

3.2 «Ελευθερία μετακίνησης όρων» (free-word-order) 

Η νέα ελληνική χαρακτηρίζεται από «ελευθερία» μετακίνησης των όρων 

της πρότασης. Χαρακτηριστικό γνώρισμά της, δηλαδή, είναι οι χαλαροί 

συνεκτικοί δεσμοί των συστατικών στοιχείων της πρότασης. Αυτό 

σημαίνει ότι τα συστατικά στοιχεία της πρότασης (ονοματική φράση ή 

ρηματική φράση ή προθετική φράση κτλ.) όπως επίσης και τα δομικά 

στοιχεία των συστατικών αυτών (ουσιαστικό ή άρθρο ή ρήμα κτλ.) δεν 

υπόκεινται σε κανόνες, αλλά είναι δυνατό να καταλάβουν διάφορες θέσεις 

μέσα στην πρόταση θέση. Η πρόταση: Ο Γιώργος αγαπά τη Μαρία μπορεί 

να δηλωθεί με πέντε ακόμη τρόπους: 1. αγαπά τη Μαρία ο Γιώργος, 2. ο 

Γιώργος τη Μαρία αγαπά, 3. τη Μαρία ο Γιώργος αγαπά, 4. τη Μαρία 

αγαπά ο Γιώργος, 5. αγαπά ο Γιώργος τη Μαρία. Το στοιχείο αυτό κάνει 

πιο πολύπλοκη την υπολογιστική επεξεργασία της ελληνικής και την 

κατασκευή του γραμματικού διορθωτή. 
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4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

4.1 Καινοτόμος Δράση - Αναγκαιότητα Λογισμικού  

Μέχρι σήμερα οι όποιες προσπάθειες ανεύρεσης λαθών βασίζονταν 

κυρίως στη λέξη προς λέξη προσέγγιση, με αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν 

να εντοπίσουν λάθη συμφωνίας. Επιπλέον οι προσπάθειες αυτές 

αντιμετωπίζουν τις λέξεις που δε συμπεριλαμβάνονται στο λεξικό τους ως 

απλές συμβολοσειρές και αναγκάζουν τον χρήστη να επαναλαμβάνει τη 

διαδικασία «εισαγωγής άγνωστης λέξης στο λεξικό» για κάθε κλιτό τύπο 

άγνωστου λήμματος. Τα υπάρχοντα μορφολογικά ηλεκτρονικά λεξικά, 

τέλος, αγνοούν κάποιους τύπους λόγιας προέλευσης οι οποίοι έχουν 

καθιερωθεί πλέον στην κοινή νεοελληνική. 

Ένα τέτοιο εργαλείο αποτελεί καινοτόμο και αναγκαίο εργαλείο για την 

ελληνική γλώσσα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους απλούς χρήστες 

της γλώσσας. 

Ο γραμματικός διορθωτής υπερβαίνει τα υπάρχοντα εργαλεία και 

εξετάζει και ελέγχει «ορθογραφικά» κάθε λέξη ξεχωριστά, αλλά και σε 

σχέση με το άμεσο περιβάλλον της, π.χ. την πρόθεση με το ουσιαστικό, 

το άρθρο με το επίθετο και το ουσιαστικό, το ρήμα με τις αντωνυμίες και 

το συμπλήρωμά του κτλ. Ο συντακτικός έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως 

στον εντοπισμό των τύπων που περιγράφονται ως προβληματικοί 

(μορφολογικά ή υφολογικά). Αν η λέξη ή η φράση έχει πράγματι τα 

χαρακτηριστικά που επιβάλλουν οι χρησιμοποιούμενοι κανόνες 

συντακτικού ελέγχου, τότε θεωρείται σωστή. Στην αντίθετη περίπτωση, 

είτε προτείνονται τα σωστά χαρακτηριστικά (π.χ. η ίδια λέξη σε άλλη 

πτώση: πληγέντων περιοχών το διορθώνει σε πληγεισών περιοχών) είτε 

προτείνεται μια άλλη λέξη με τα σωστά χαρακτηριστικά (π.χ. πιο 

καλύτερος θα διορθωθεί σε: πιο καλός). 

Ο συντακτικός διορθωτής έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να επισημαίνει και 

την υφολογική διαφοροποίηση των λεκτικών τύπων. Αυτό σημαίνει ότι ο 

γραμματικός διορθωτής βασίζεται στο ηλεκτρονικό μορφολογικό λεξικό 
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στο οποίο η κλιτική αναπαραγωγή κάθε λήμματος επιτρέπει τη 

μορφολογική ποικιλία των τύπων (π.χ. «γυρνάνε», «γυρνάν», «γυρνούν», 

«γυρνούνε» ή «αγαναχτούν», «αγαναχτούνε» και «αγανακτούν», 

«αγανακτούνε»). Κατ’ αυτό τον τρόπο ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει εκ 

των προτέρων το ύφος κειμένου που επιθυμεί και, κατά συνέπεια, να έχει 

και τον ανάλογο έλεγχο ύφους από τον γραμματικό διορθωτή. 

Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα διευκόλυνσης του χρήστη, καθώς θα 

ενημερώνεται για τη σημασία μιας λέξεως η οποία είναι ομόηχη ή 

«προϊόν» εννοιολογικής σύγχυσης και, ως εκ τούτου, μπορεί να 

χρησιμοποιείται λανθασμένα σε συγκεκριμένο περιβάλλον. 

Ο γραμματικός διορθωτής επεκτείνει τη λειτουργικότητά του από το 

επίπεδο της λέξης στο επίπεδο της φράσης, γεγονός που αυξάνει εκθετικά 

την πολυπλοκότητα ενός τέτοιου εργαλείου. Η δυσκολία έγκειται κυρίως 

στο γεγονός ότι ο διορθωτής αναγνωρίζει τις λανθασμένες -γραμματικά-

φράσεις της νέας ελληνικής. Αν ληφθούν υπόψη και οι εγγενείς 

ιδιαιτερότητες της νέας ελληνικής, που περιλαμβάνει ευρύτατο κλιτικό 

σύστημα (μέχρι και 300 κλιτικοί τύποι για ένα ρήμα με υψηλό βαθμό 

ασάφειας, έναντι μόλις 20 της αγγλικής) και την ελεύθερη μετακίνηση των 

όρων της πρότασης (free-word-order), η λειτουργικότητα αυτού του 

εργαλείου καθίσταται ακόμη πιο σύνθετη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε 

πλήθος 119.420 λέξεων που συλλέχθηκαν από σώμα κειμένων οι 24.565 

ήταν ασαφείς ως προς το ΜτΛ, σε ποσοστό, δηλαδή, 20,57% (Ορφανός, 

Γάκης & Ιορδανίδου, 1999). 

 

4.2 Δυνατότητες Γραμματικού Διορθωτή  

Ο γραμματικός διορθωτής μέσω ενός μενού επιλογών μπορεί να 

προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής επιπέδου γλώσσας ή κειμενικού είδους 

με σκοπό να καλύπτει ακόμη και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες των 

χρηστών. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για όσους διδάσκονται την ελληνική 

γλώσσα (είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη) αφού, εκτός της ανίχνευσης των 

γραμματικών λαθών, συμπεριλαμβάνει και σχετικές υποδείξεις για κάθε 
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λάθος που περιγράφεται το οποίο και επεξηγείται και ακολούθως 

προτείνεται η ανάλογη διόρθωση. 

Οι βασικές περιοχές γραμματικών λαθών όπου παρεμβαίνει ο 

γραμματικός διορθωτής θα είναι:  

- θέματα τονισμού και στίξης,  

- ζητήματα συμφωνίας στοιχείων της ονοματικής φράσης ή της 

ρηματικής φράσης,  

- ζητήματα καθιερωμένης γραφής της νέας ελληνικής γλώσσας 

(στερεότυπες φράσεις, λόγιοι τύποι), 

- υφολογικά ζητήματα, 

- ζητήματα ορθογραφικής σύγχυσης (ομόηχες λέξεις), 

- ζητήματα σύνταξης ρημάτων, 

- τελικό -ν, 

- ζητήματα λεξιλογίου (περιπτώσεις εννοιολογικής σύγχυσης, 

ελληνικές αποδόσεις ξένων λέξεων, πλεονασμός, χρήση εσφαλμένης 

φράσης ή λέξης), 

- ζητήματα κλίσης ονομάτων και ρημάτων, 

- περιπτώσεις ορθογραφικών λαθών που δεν μπορεί να διορθώσει ο 

ορθογραφικός διορθωτής. 

 

4.3 Ηλεκτρονικό λεξικό 

 Βάση για την υλοποίηση του γραμματικού διορθωτή είναι το 

μορφολογικό υπολογιστικό λεξικό που δεν προορίζεται για ανθρώπους-

χρήστες αλλά για υπολογιστικές εφαρμογές όπως ο μορφοσυντακτικός 

σχολιασμός (morphosyntactic tagging), η συντακτική ανάλυση (parsing), 

ο σημασιολογικός σχολιασμός (semantic tagging) κ.ά. 

Η ηλεκτρονική λεξικογραφία περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων 

που αφορούν τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, τη χρήση και την 

αξιολόγηση ηλεκτρονικών γλωσσικών πόρων με τη χρήση υπολογιστών ή 

υπολογιστικών εργαλείων. Οι ηλεκτρονικοί γλωσσικοί αυτοί πόροι μπορεί 

να είναι: α) ηλεκτρονικά σώματα κειμένων (ΗΣΚ), β) ηλεκτρονικά λεξικά 

(ΗΛ).  



 43 

 Τα ηλεκτρονικά λεξικά διακρίνονται στα:  

- μηχαναγνώσιμα (machine readable dictionaries / MRDs), 

αποτελούν, δηλαδή, μεταφορά εντύπων λεξικών σε αναγνώσιμη 

μορφή από τον υπολογιστή (σε ταινίες χαρτιού ή μαγνητικές 

ταινίες). Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 τo Webster’s 7th New 

Collegiate Dictionary μεταφέρεται από την έντυπη μορφή με 

πληκτροδιατρητήρα (keypunch) σε ειδική χάρτινη ταινία, 

αναγνώσιμη από υπολογιστή, με στόχο την υπολογιστική του 

επεξεργασία, ενώ στη δεκαετία του ’70 το Longman Dictionary 

of Contemporary English διατίθεται σε μαγνητική ταινία από τον 

εκδότη με στόχο την υπολογιστική του επεξεργασία για 

ερευνητικούς σκοπούς,  

- ηλεκτρονικά λεξικά για ανθρώπους (ΗΛΑ) τα οποία είτε 

συντάσσονται με τη βοήθεια επεξεργαστών κειμένου είτε 

αποτελούν πρωτογενή ΗΛΑ, η πληροφορία τους δηλαδή 

στηρίζεται σε βάσεις δεδομένων.  

Τα ηλεκτρονικά λεξικά είτε: α) αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για κάθε 

σύστημα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (ΕΦΓ) είτε β) είναι αναγνώσιμα 

από ανθρώπους, όπως οι λεξιλογικές βάσεις δεδομένων του Wordnet και 

του Framenet.  

Χαρακτηριστικό στοιχείο των υπολογιστικών λεξικών είναι ο 

απεριόριστος χώρος αποθήκευσης δεδομένων όπως επίσης και η 

δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων πληροφοριών σε περισσότερα 

επίπεδα. Υπάρχει επιπλέον μεγαλύτερη ταχύτητα κατά την ανάκληση, 

επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων, δυνατότητα ταυτόχρονης 

αναζήτησης σε πολλά λεξικά ταυτόχρονα όπως επίσης και δυνατότητα 

συχνότερης συντήρησης και επικαιροποίησης σε σχέση με τα έντυπα.  

 Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι η διαφοροποίηση της 

προσβασιμότητας στη μακροδομή σε σχέση με τα έντυπα λεξικά. Η απλή 

αναζήτηση στον αλφαβητικό κατάλογο των εισόδιων λημμάτων κατά τη 

λογική του έντυπου λεξικού (ταίριασμα συμβολοσειράς) διατηρείται και 

στα ΗΛΑ. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα ενσωμάτωσης αλγορίθμου που 
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ενσωματώνεται στους ορθογραφικούς διορθωτές (fuzzy matching). 

Αναζήτηση μπορεί να γίνει και βάσει άλλων πληροφοριών, εκτός του ίδιου 

του λήμματος (απλές ή σύνθετες αναζητήσεις), όπως για παράδειγμα 

αναζήτηση σε: α) γραμματική κατηγορία + μορφολογική πληροφορία (όλα 

τα ουσιαστικά που δεν έχουν πληθυντικό), β) επίπεδα χρήσης (λόγιες και 

μη λόγιες λέξεις), γ) θεματικό πεδίο (οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στην 

ιατρική ορολογία, δ) ετυμολογική πληροφορία (οι λέξεις που έχουν 

αρχαιοελληνική προέλευση) ε) συντακτική πληροφορία. Υπάρχει επιπλέον 

η δυνατότητα αναζήτησης πολυλεκτικών σχηματισμών και φράσεων ως 

αυτόνομων ενοτήτων που στα παραδοσιακά λεξικά αποτελούν 

ενδολήμματα ή υπολήμματα λεξικογραφικών άρθρων.  

 

4.4 Υπολογιστικό λεξικό που χρησιμοποιήθηκε 

Το μοντέλο προσέγγισης που υιοθετήθηκε για το συγκεκριμένο λεξικό6 

(Gakis et al., 212) σχεδιάστηκε ειδικά και εξαρχής για τη νεοελληνική 

γλώσσα. Ο σχεδιασμός του έγινε βάσει αλγορίθμων απλών στον 

σχεδιασμό τους αλλά αποτελεσματικών ως προς τη διαδικασία παραγωγής 

και αναγνώρισης οποιουδήποτε τύπου καθώς και ως προς την ταχύτητα 

πρόσβασης στα δεδομένα με δυνατότητα διαρκούς συντήρησης, 

εμπλουτισμού και βελτίωσης.  

Σε πρώτο επίπεδο τυποποιήθηκε το σύνολο των αρχών της 

μορφοποίησης και της μορφολογικής περιγραφής των καταλήξεων της 

νεοελληνικής γλώσσας με την ταξινόμησή τους σε διακριτούς τύπους των 

ξεχωριστών μερών του λόγου. Ταξινομώντας τα κλιτά λήμματα σε 

κατηγορίες, ανάλογα με το μέρος του λόγου, ελαχιστοποιούμε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται να αποθηκευτούν και μεγιστοποιούμε 

συγχρόνως την ταχύτητα των διαδικασιών αναγνώρισης και παραγωγής 

των τύπων τους. Με τον τρόπο αυτόν το λεξικό εμπλουτίζεται πιο εύκολα 

καθώς η μόνη πληροφορία που χρειάζεται να καταχωρηθεί για κάθε 

καινούρια λέξη είναι η κλίση και τα θέματά της.  
                                                 
6Το λεξικό υλοποιήθηκε από την εταιρεία Neurolinguo (http://www.neurolingo.gr) και είναι 

ενσωματωμένο στα τρία γλωσσικά εργαλεία (Ορθογράφος, Συλλαβιστής, Θησαυρός) για το 
πακέτο εφαρμογών MicrosoftOffice 2008* που λειτουργεί σε υπολογιστές AppleMac. 

Διατίθενται τώρα σε CD-ROM. 

http://www.neurolingo.gr/
http://www.neurolingo.gr/el/technology/application_tools/speller.jsp
http://www.neurolingo.gr/el/technology/application_tools/hyphenator.jsp
http://www.neurolingo.gr/el/technology/lexica/thesaurus.jsp
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Για την αυτοματοποίηση και απλοποίηση της κωδικοποιημένης 

λεξιλογικής πληροφορίας υλοποιήθηκε ένα ειδικό εργαλείο το LexEdit. 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 1) εμφανίζεται σε στιγμιότυπο οθόνης οι 

λεξιλογικές καταχωρήσεις. Στο αριστερό πλαίσιο εμφανίζονται τα τμήματα 

που ενσωματώνουν τα λήμματα του λεξικού. Στο συγκεκριμένο 

στιγμιότυπο οθόνης έχει επιλεγεί το γράμμα [ N ]. Οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται λεπτομερώς είναι: α) το λήμμα ή η ετικέτα στην πρώτη 

στήλη, β) η μορφολογία των λημμάτων, γ) ο αριθμός εννοιών, δ) το μέρος 

του λόγου (POS) και ε) μια περιγραφή (ή σχόλια) στην τελευταία στήλη.  

 

Εικόνα 1. LexEdit 

 

4.4.1 Μέγεθος Λεξικού 

Το λεξικό αυτό περιέχει -κατά το δυνατόν- τους δόκιμους λεξικούς 

τύπους όλων των λημμάτων, αποδίδοντάς τους ταυτόχρονα και τον 
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πλήρη μορφοσυντακτικό τους χαρακτηρισμό. Σε πολλά λήμματα 

περιγράφεται η απόδοση ετικέτας χαρακτηρισμού (tag) η οποία 

δηλώνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε διάφορα καθορισμένα εκ των 

προτέρων επίπεδα όπως φωνολογικό, μορφοσυντακτικό, συντακτικό. 

Τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα στην αυτόματη 

συντακτική επεξεργασία ηλεκτρονικών κειμένων (parsing). 

Για τα ~90.000 λήμματα παράγονται συνολικά 1.200.000 κλιτικοί 

τύποι. Οι τύποι αυτοί φέρουν πληροφορία: α) ορθογραφική (ορθή 

γραφή του κλιτικού τύπου), β) μορφηματική (το είδος των 

μορφημάτων: πρόθημα, θέμα, επίθημα7, κατάληξη, που απαρτίζουν τον 

κλιτικό τύπο), γ) μορφοσυντακτική (μέρος του λόγου, γένος, πτώση, 

πρόσωπο κτλ.), δ) υφολογική (τα υφολογικά χαρακτηριστικά του 

τύπου: προφορικός τύπος, λόγιος τύπος κτλ.) και ε) ορολογική 

(επιπλέον πληροφορία για το αν ο τύπος αποτελεί μέρος ειδικού 

λεξιλογίου).  

Αποτέλεσμα είναι το ηλεκτρονικό αυτό λεξικό -ως ανεξάρτητο 

εργαλείο- να διακρίνεται για την ικανοποιητική του πληρότητα σε 

λεκτικούς τύπους, ώστε να εξασφαλίζει μια ικανοποιητική απόδοση στη 

λειτουργία των συστημάτων που υποστηρίζει (αρκετά υψηλότερη σε 

σχέση με άλλα παρόμοια συστήματα), ανεξαρτήτως της 

πολυπλοκότητας των δεδομένων (μέρη του λόγου, ποικιλία κλίσεων) 

που χειρίζεται κάθε φορά, καλύπτοντας όλη την ποικιλία της 

μορφολογίας της νέας ελληνικής.  

 

4.4.2 Πηγές Λεξικού 

Το λημματολόγιο του λεξικού προέκυψε από την αποδελτίωση των 

μεγάλων λεξικών γενικής γλώσσας: 1) το Λεξικό της Κοινής 

Νεοελληνικής (ΛΚΝ, 1998) του Ινστιτούτου Νεοελληνικών σπουδών 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2) το Λεξικό της Νέας 

                                                 
7 Για τεχνικούς λόγους (ταχύτητα λεξικού) οι παραγωγικές καταλήξεις έχουν διαχωριστεί σε 
επίθημα και κατάληξη (π.χ. η παραγωγική κατάληξη -ικός έχει διαχωριστεί σε -ικ (επίθημα) και 

-ος (κατάληξη). Ο χρήστης του λεξικού δεν ενημερώνεται για τον τρόπο περιγραφής των 
μορφημάτων παρά μόνο για την κλιτική παραγωγή του λήμματος και τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά κάθε τύπου.  
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Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη (1998), 3) το Λεξικό της 

Σύγχρονης Ελληνικής Δημοτικής Γλώσσας του Ε. Κριαρά (1995) και 4) 

το Μείζον Ελληνικό Λεξικό (Φυτράκης, 1997). 

Οι κανόνες γραμματικής, οι κλίσεις και η ορθογραφία ορίζονται βάσει 

της Νεοελληνικής Γραμματικής Μανόλη Τριανταφυλλίδη 

(Τριανταφυλλίδης, 1978), ως προς το κλιτό μέρος του λόγου στο οποίο 

ανήκουν, π.χ. ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, όσο και ως προς τις 

υποδιαιρέσεις τους. Ως εκ τούτου έχει ληφθεί υπόψη ο μορφολογικός 

σχηματισμός κλιτών μερών του λόγου, με ομαλή και ανώμαλη κλίση και 

ειδικές εξαιρέσεις.  

Η κλίση των ρημάτων έγινε με τη βοήθεια 235 κλιτικών 

υποδειγμάτων των 4500 περίπου βασικών ρημάτων της κοινής 

νεοελληνικής (χωρίς διαλεκτικές ιδιαιτερότητες) που περιγράφονται 

στο: Τα ρήματα της νέας ελληνικής (Ιορδανίδου, 1992). Η περιγραφή 

αυτή δε στηρίζεται απλώς σε γραμματικές και λεξικογραφικές 

περιγραφές, αλλά και σε ευρύ γλωσσικό υλικό σύγχρονου προφορικού 

και γραπτού νεοελληνικού λόγου. 

 Για λόγους πληρότητας έχουν ληφθεί υπόψη και άλλες μελέτες 

(Γαβριηλίδου & Ευθυμίου, 2003; Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & 

Μαρκοπούλου-Χειλά, 2002; Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2012). 

  

4.4.3 Είδη κωδικοποιημένης πληροφορίας  

Για κάθε λήμμα όπως επίσης και για τους παραγόμενους λεκτικούς 

τύπους ορίζονται τα παρακάτω είδη πληροφορίας:  

α. μορφοσυντακτική  

 - σε επίπεδο λήμματος περιγράφεται η γραμματική κατηγορία 

(μέρος του λόγου). Έτσι, προκύπτουν τα παρακάτω 11 

μορφολογικά χαρακτηριστικά (attributes): επίθετο (ADJ), 

επίρρημα (ADV), άρθρο (ART), σύνδεσμος (CONJ), 

επιφώνημα (INTERJ), ουσιαστικό (N), μετοχή (PART), μόριο 

(PARTICLE), πρόθεση (PREP), αντωνυμία (PRON), ρήμα (V).  
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- σε επίπεδο λεκτικού τύπου (και ανά μέρος του λόγου) 

προκύπτουν τα: γένος, πτώση, φωνή, χρόνος, πρόσωπο, 

βαθμός, έγκλιση, κλιτό – άκλιτο, ισχυρός – ασθενής τύπος. 

β. μορφηματική  

Κάθε λεκτικός τύπος υφίσταται μορφηματική κατάτμηση σε: 

θέμα, πρόθημα, επίθημα, κατάληξη. 

γ. συλλαβισμού 

Για κάθε λεκτικό τύπο υπάρχει ορθός συλλαβισμός. Πιο 

συγκεκριμένα περιγράφεται ορθά το φαινόμενο της συνίζησης 

potírja και αντιδιαστέλλονται τύποι με συνίζηση και τύποι χωρίς 

συνίζηση potí-rja και mistí-ri-a. Συγκεκριμένα, εξετάζονται 

περιπτώσεις όπου το μορφολογικό (και ιστορικό) κριτήριο 

αποφασίζει για την επιλογή του συνιζημένου ή του ασυνίζητου 

τύπου. Στο λήμμα [δικαστήριο] στον πληθυντικό ο τύπος 

συλλαβίζεται χωρίς συνίζηση δι-κα-στη-ρι-α, ενώ στο λήμμα 

[ποτήρι] στον πληθυντικό ο τύπος συλλαβίζεται με συνίζηση 

πο-τη-ρια. 

δ. υφολογική (επίπεδο ύφους) 

Η υφολογική κωδικοποίηση περιγράφεται για λεκτικούς τύπους 

που χαρακτηρίζονται από τα υφολογικά χαρακτηριστικά 

(Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Φλιάτουρας, 2004). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η πληροφορία αυτή είναι 

ενσωματωμένη στο κλιτικό σύστημα. Τα υφολογικά 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται είναι: προφορικό8, αργκό9, 

διαλεκτικό10, ανεπίσημο11, λόγιο12, παρωχημένο13, σπάνιο14, 

λαϊκότροπο15. 

                                                 
8 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: α) τα λήμματα που χαρακτηρίζονται με αυτό τον υφολογικό 

χαρακτηρισμό από τα μεγάλα λεξικά γενικής γλώσσας που χρησιμοποιήθηκαν για το 

λημματολόγιο του λεξικού (π.χ. γιωταχής) ή β) συγκεκριμένοι τύποι που έχουν -βάσει των 
κανόνων της γραμματικής τον χαρακτηρισμό αυτό (π.χ. οι καταλήξεις της οριστικής και της 

υποτακτικής της μέσης φωνής των ρημάτων της β΄ συζυγίας σε -ιέμαι). 
9 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν λήμματα κακέμφατα, αρνητικά φορτισμένα σε σχέση με το 

σεξ και τις φυσικές ανάγκες, όταν με αυτές δηλώνεται γενικά η αθυροστομία του χρήστη ή 
τάση για βωμολοχία, (π.χ. γαμώτο, κουράδα). 
10 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν λήμματα που ανήκουν σε διαλέκτους (π.χ. χαζεμάρα). 
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ε. ορολογική (θεματικά πεδία) 

Σε επίπεδο λήμματος ορίζεται επιπλέον πληροφορία για το αν ο 

τύπος αποτελεί μέρος ειδικού λεξιλογίου. 

στ. κλίσης  

ζ. τονισμού 

η. εναλλακτικοί, παράλληλοι ή παράγωγοι τύποι 

Στο επίπεδο αυτό περιγράφονται τα παράγωγα 

(υποκοριστικά/μεγεθυντικά). 

 

4.4.4 Μοντέλο ανάπτυξης που υιοθετήθηκε 

Το σύστημα βασίζεται σε προεπιλεγμένους καταλόγους 

χαρακτηριστικών και κανόνων με συγκεκριμένο αριθμό τιμών (οι 

κατάλογοι μπορούν εύκολα να εμπλουτιστούν και να ξαναφορτωθούν 

στο σύστημα). Η «αρχιτεκτονική» του λεξικού κτίζεται σε ένα μοντέλο 

πολλών επιπέδων (Gakis et al, 2012). 

Στο πρώτο στάδιο κωδικοποίησης της πληροφορίας (Εικόνα 2) 

ορίζονται οι πρώτοι κατάλογοι: τα 67 μοναδικά χαρακτηριστικά 

(attributes) (Part-of-Speech & morphological attributes) (Αναστασιάδη, 

1997; 2003). Οποιαδήποτε τιμή δοθεί εδώ, θα κληρονομηθεί αυτόματα 

και σε όλους τους τύπους οι οποίοι θα αναπτυχθούν παρακάτω για το 

λήμμα αυτό π.χ. (NOUN: ουσιαστικό).  

                                                                                                                                            
11 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν λήμματα, συχνά στο λόγο και τα οποία χρησιμοποιούνται 
στη διοικητική, εκκλησιαστική, στρατιωτική γλώσσα, καθώς και σε κάθε περίπτωση που 

χρειάζεται να δηλωθεί η επισημότητα που απαιτεί κάποια συγκεκριμένη περίσταση ή 
εκδήλωση, όπως εθνικές γιορτές, λόγοι πολιτικών κτλ. (π.χ. παρακάθομαι, κώλυμα, κόμιστρο, 
αποφαίνομαι). 
12 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: α) λήμματα που μπορούν να έχουν αντίστοιχο τύπο ή 

αντίστοιχο τρόπο έκφρασης στην κοινή νεοελληνική γλώσσα, ως προς τη χρήση τους όμως ή 

και το σχηματισμό τους προέρχονται από την καθαρεύουσα ή την αρχαία ελληνική γλώσσα ή 
δημιουργήθηκαν με αυτές ως πρότυπο, β)  συγκεκριμένοι τύποι που έχουν -βάσει των 

κανόνων της γραμματικής τον χαρακτηρισμό αυτό (π.χ. ο σχηματισμός του παθητικού 
αορίστου στο γ΄ ενικό και γ΄ πληθυντικό πρόσωπο: επενέβη, επενέβησαν). 
13 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν λήμματα που δηλώνουν κάτι που υπήρξε στο παρελθόν, 

εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα, χρησιμοποιείται όμως άλλη, συνώνυμη, λέξη για να 
δηλωθεί (π.χ. μπανιερό). 
14 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συγκεκριμένοι τύποι που χαρακτηρίζονται με αυτό τον 
υφολογικό χαρακτηρισμό από τα μεγάλα λεξικά γενικής γλώσσας που χρησιμοποιήθηκαν για 

το λημματολόγιο του λεξικού (π.χ. δεστρών <[δέστρα]). 
15 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν λήμματα που μπορεί να είναι γνωστά και στα μεγάλα αστικά 

κέντρα και πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται στη νεοελληνική λογοτεχνία (π.χ. νουρά). 
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Εικόνα 2. 1ο - 2ο επίπεδο κωδικοποίησης 

Στη συνέχεια ορίζονται 79 ετικέτες χαρακτηριστικών (tag attributes) 

(domain attributes & style attributes) που προσδιορίζουν επιμέρους και 

πιο εξειδικευμένη πληροφορία του λήμματος (Henrich, 1976). Αυτές οι 

πληροφορίες αναφέρονται είτε στο κατά περίσταση θεματικό πεδίο, 

π.χ. (tag_attribute {ARCHEOL} {«Αρχαιολογία»}), είτε σε υφολογική 

πληροφορία, π.χ. (tag_attribute {ORAL} {«Προφορικό»}) είτε σε 

χρήση, π.χ. (tag_attribute {RARE} {«Σπάνιο»}) (Ανδριώτης, 1992). 

Στο μορφολογικό λεξικό υπάρχουν και ετικέτες (tags) που 

προσδιορίζουν επιπλέον πληροφορία για ξένες λέξεις, συνώνυμα, 

λήμματα με εννοιολογική σύγχυση ή ομόηχα. Ο ορισμός αυτός είναι της 

μορφής: (\tag {SIGXISIENNOIA} {«Εννοιολογική σύγχυση»}, \tag 

{SYNONYMS} {«Συνώνυμα»}.  

Σε δεύτερο επίπεδο το κτίσιμο του λεξικογραφικού προγράμματος 

επεξεργασίας (editor) περιλαμβάνει τον συνδυασμό 77 μορφολογικών 

χαρακτηριστικών: \attribute_sets: π.χ. attribute_set {ACC_PLUR} 

{«Αιτιατική, πληθυντικός»}, ή \attribute_set{B_P_ORAL} {«β' 

πρόσωπο, προφορικός λόγος»}, για καθένα από τους οποίους ορίζονται 

αναλυτικά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγμα στο 

attribute_set {ACC_PLUR} περικλείονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά 

(attributes) : ACC=αιτιατική και PLUR = πληθυντικός. Τα μορφολογικά 

αυτά χαρακτηριστικά θα περιγράφουν αργότερα ευρύτερες ομάδες 
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λέξεων (όλες τις λέξεις που έχουν μορφολογικό χαρακτηριστικό 

αιτιατική και πληθυντικός). 

Σε μετέπειτα επίπεδο ορίζεται η θέση του τόνου του λήμματος και οι 

καταλήξεις16 (suffixes). Υπάρχουν 19 κανόνες τονισμού (stress rules) 

και 191 κατηγορίες κανόνων καταλήξεων (suffix rules). Οι κανόνες 

τονισμού περιγράφουν τη θέση του τόνου, την πιθανή μετακίνησή του 

κατά την κλιτική παραγωγή όπως επίσης και την απουσία τόνου.  

Έτσι:  

α) π.χ. για άτονες λέξεις όπως το λήμμα [γη], έχουμε τον κανόνα 

stress_rule {NO_STR} {«άτονες λέξεις»},  

β) για την ομάδα λέξεων που ο τόνος μετακινείται από την 

προπαραλήγουσα στην παραλήγουσα και στη συνέχεια ξανά 

στην προπαραλήγουσα (άν-θρω-πος, αν-θρώ-που, άν-θρω-πο) 

υπάρχει ο κανόνας stress_rule {UNTEP_PEN} 

{«προπαραλήγουσα, παραλήγουσα, προπαραλήγουσα»} στον 

οποίο υπάγονται οι επιμέρους θέσεις τονισμού που 

περιγράφηκαν.  

Στο ίδιο επίπεδο (Εικόνα 3) ορίζονται τα μορφήματα και οι 

καταλήξεις (suffixes) (Εικόνα 4). Για παράδειγμα, η κατάληξη (suffix) -α 

-για τα ρήματα, στους παρελθοντικούς χρόνους- είναι η κατάληξη -α με 

μορφολογικά χαρακτηριστικά (attribute names): α΄ πρόσωπο, ενικός, 

οριστική. Στο ίδιο επίπεδο περιγράφονται και ευρύτεροι κανόνες 

καταλήξεων (suffixes rules) που είναι ομαδοποίηση πολλών καταλήξεων 

για να περιγραφεί μια πιο ευρεία κλιτική παραγωγή (Καραντζόλα & 

Γιαννουλοπούλου, 2001).  

                                                 
16 Για τεχνικούς λόγους (ταχύτητα λεξικού) οι καταλήξεις δεν εμπεριέχουν το εσωτερικό τους 

επίθημα.  
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Εικόνα 3. Ορισμός μορφημάτων 

 

Εικόνα 4. Ορισμός καταλήξεων 

Για παράδειγμα, για τους παρελθοντικούς χρόνους συμφωνόληκτων 

ρημάτων ενεργητικής φωνής με αύξηση ορίζεται ο κανόνας καταλήξεων 

(suffix_rule) {ACT_AORa} στον οποίο περιγράφονται το α΄ πρόσωπο 

ενικού με κατάληξη (suffix) -α, το β΄ πρόσωπο ενικού με κατάληξη 
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(suffix) -ες, το γ΄ πρόσωπο ενικού με κατάληξη (suffix) -ε, το γ΄ 

πρόσωπο πληθυντικού με κατάληξη (suffix) -αν μαζί με τα ανάλογα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά τους (attribute names).  

Η περιγραφή των καταλήξεων (suffixes) μπορεί να προσδιορίσει και 

δισύλλαβες ή και υπερδισύλλαβες καταλήξεις (για ρηματικούς -κυρίως-

τύπους).  

 

\suffix_rule{GEN_EWS}{«γενική -εως (πόλεως, βασιλέως)» } 

\suffix{ως} 

 {\attribute_name{GEN}{0} 

\attribute_name{SING}{0} } 

 

Σε περιπτώσεις που τύπος με ίδια μορφολογικά χαρακτηριστικά 

διαφοροποιείται στην κατάληξη λόγω διαφορετικής υφολογικής 

πληροφόρησης, στον ίδιο κανόνα καταλήξεων (suffix rule) 

περιλαμβάνονται και οι δύο τύποι.  

Για την ακρίβεια, τόσο για τους τόνους όσο και για τις καταλήξεις 

υπάρχουν προεπιλεγμένοι κατάλογοι. Έτσι, το σύστημα προσφέρει δύο 

επιλογές: α) την αυτόματη επιλογή από τους καταλόγους (μέσω των 

κλιτικών και των συνδυασμών) και β) τη χειρονακτική (custom 

κανόνες) που ο λεξικογράφος ορίζει τον δικό του συνδυασμό για 

λεξικούς τύπους που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν και η εξέλιξη της 

γλώσσας δημιούργησε. 

Με δεδομένη την ύπαρξη: α) της μορφολογικής πληροφόρησης 

(attributes), β) του ορισμού του τόνου (stress_value) και γ) των 

δυνατών κλιτικών μορφημάτων (suffix_values), ορίζονται στο 

τελευταίο επίπεδο οι 306 γραμματικοί κανόνες (grammar_rules) για την 

παραγωγή ομαδοποιημένων κατηγοριών λημμάτων ανάλογων με 

αυτούς που ορίζονται στην παραδοσιακή γραμματική (π.χ. αρσενικά 

προπαροξύτονα σε -ος, ενεστώτας ρημάτων α΄ συζυγίας κτλ.). Έτσι, 

για την παραγωγή των οξύτονων θηλυκών επιθέτων σε -ή η περιγραφή 

έχει την ανάλογη μορφή: 
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\grammar_rule{ADJ_FEM_H1} {\attribute_name{ADJ}{0} } 

  {\grform 

  {\suffix_value{FEM_H_SING}{} 

   \stress_value{ULT1}{} 

    \attributes 

  {\attribute_name{INFORMAL}{0}} } 

   \grform 

  {\suffix_value{PLUR_ESWN}{} 

   \stress_value{ULT1}{} 

   \attributes 

  {\attribute_name{FEM}{0}}}} 

 
Σχηματικά (Πίνακας 5) η αρχιτεκτονική του θα μπορούσε να 

αποδοθεί ως εξής: 

 

Πίνακας 5. Επίπεδα μορφολογικού λεξικού 

Με δεδομένη την περιγραφή όλων των γραμματικών κανόνων 

(grammar rules) στο λεξικογραφικό πρόγραμμα επεξεργασίας (editor), 

η ηλεκτρονική περιγραφή των λημμάτων έχει ως εξής: 

 

Lexeme [μαγαζί] 

1ο επίπεδο 

level 

2ο επίπεδο 

3ο επίπεδο 

4ο επίπεδο 

5ο επίπεδο 

 

Μορφολογικά 

χαρακτηριστικά 

Ομαδοποιημένα 

χαρακτηριστικά 

Τόνος 

Καταλήξεις 

Κανόνες 

καταλήξεων 

 

 

Γραμματικοί 

κανόνες 

 

Μορφολογία 

Κλίση 

Τονισμός 

Γραμματική 
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 {μα-γα-ζ}{{N_NEUT_I1{NEUT_I_SING[[ι(ACC | NEUT | NOM | SING | VOC) | ιου(GEN | 

NEUT |SING)] ()]ULT1<<Λ(1)()>()>() || NEUT_I_PLUR[[ια(ACC | NEUT | 

NOM | PLUR | VOC) | ιων(GEN | NEUT | PLUR)] 

()]ULT1<<Λ(1)()>()>()}(N)}}. 

{μα-γα-ζ}[α-κ]{{N_NEUT_I2_NOGEN{NEUT_IIA[[ι(ACC | NEUT | NOM | SING | VOC) | 

ια(ACC |NEUT | NOM | PLUR | VOC)] ()]PEN1<<Π(1)()>()>()}(N)}}) 

 

Επιπλέον παρέχεται η πληροφόρηση ότι το {μα-γα-ζ} είναι θέμα και 

το -ακ επίθημα. Κάθε λήμμα, δηλαδή, περιλαμβάνει όλα τα θέματα που 

ανήκουν σημασιολογικά στην ίδια κατηγορία τα οποία και 

χαρακτηρίζονται από τις παραγωγικές καταλήξεις τους.  

Η παραγωγή των λέξεων έχει την αντίστοιχη μορφή (Πίνακας 6): 

 

Κλιτικοί 

τύποι 

Μορφολογία Μορφή Attribute 

μα-γα-ζί {μα-γα-ζ} ι(ACC | NOM | SING | VOC) N_NEUT 

μα-γα-ζιού {μα-γα-ζ} ιου(GEN | SING) N_NEUT 

μα-γα-ζιά {μα-γα-ζ} ια(ACC | NOM | PLUR | VOC) N_NEUT 

μα-γα-ζιών {μα-γα-ζ} ιων(GEN | PLUR) N_NEUT 

μα-γα-ζά-κι {μα-γα-ζ}[α-κ] [[ι(ACC | NOM | SING | VOC) N_NEUT DIM 

μα-γα-ζά-κια {μα-γα-ζ}[α-κ] | ια(ACC | NOM | PLUR | VOC) N_NEUT DIM 

Πίνακας 6. Παραγωγή μορφολογικών τύπων 

Το μορφολογικό ηλεκτρονικό λεξικό της Neurolingo περιέχει τους 

δόκιμους λεξικούς τύπους όλων των λημμάτων και τους αποδίδει 

ταυτόχρονα τον πλήρη μορφοσυντακτικό τους χαρακτηρισμό. 

Μορφοσυντακτική λέξη (Lyons, 1977) είναι ένα ζεύγος της μορφής 

(λέξημα: μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά), από το οποίο 

προσδιορίζεται πλήρως μια λέξη σε μορφοσυντακτικό επίπεδο. Ως εκ 

τούτου η μορφοσυντακτική ανάλυση για την πρόταση: Είναι 

αναμφισβήτητα το πιο κοσμοπολίτικο και ομορφότερο νησί του Ιονίου 

έχει ως εξής: 

 

<contents>Είναι</contents>{είμαι,C_P+IND+PLUR+PRES+SIN

G+SUBJ+V,} 

{είναι,ACC+GEN+INDEC+N+NEUT+NOM+PLUR+SING+VOC} 

 

<contents>αναμφισβήτητα</contents> 

{αναμφισβήτητα,ADV+NO_COMP_SUP,} 
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{αναμφισβήτητος,ACC+ADJ+NEUT+NOM+NO_COMP_SUP+PL

UR+VOC,} 
 

<contents>το</contents> 

{αυτός,ACC+NEUT+NOM+PRON+SING} 

{ο,ACC+ART+MASC+SING,} 

{ο,ACC+ART+NEUT+NOM+SING,} 

 

<contents>πιο</contents> 

{πιο,ADV,} 

 

<contents>κοσμοπολίτικο</contents> 

{κοσμοπολίτικος,ACC+ADJ+MASC+SING,} 

{κοσμοπολίτικος,ACC+ADJ+NEUT+NOM+SING+VOC,} 

 

<contents>και</contents> 

{και,CONJ} 

 

<contents>ομορφότερο</contents> 

{όμορφος,ACC+ADJ+COMP+MASC+SING,} 

{όμορφος,ACC+ADJ+COMP+NEUT+NOM+SING+VOC,} 

 

<contents>νησί</contents> 

{νησί,ACC+N+NEUT+NOM+SING+VOC,} 

 

<contents>του</contents> 

{αυτός,GEN+MASC+PRON+SING} 

{αυτός,GEN+NEUT+PRON+SING} 

{ο,ART+GEN+MASC+NEUT+SING,} 

 

<contents>Ιονίου.</contents> 

{Ιόνιο,GEN+N+NEUT+SING, } 

{ιόνιο,GEN+N+NEUT+SING} 

 

 

Η μορφοσυντακτική ανάλυση, δηλαδή, λαμβάνει ως είσοδο μια 

ακολουθία ASCII χαρακτήρων, αναγνωρίζει την αρχή και το τέλος της 

πρότασης και αντιστοιχίζει τις λέξεις σε μορφοσυντακτικές λέξεις. Στην 

παραπάνω διαδικασία, η μορφοσυντακτική ανάλυση λαμβάνει ως 

είσοδο μια ακολουθία, αναγνωρίζει τα όρια των προτάσεων και των 

λέξεων και αντιστοιχίζει τις λέξεις σε μορφοσυντακτικές λέξεις. Η 

μορφή και η δομή των σχολίων ακολουθούν το πρότυπο της XML 

(eXtensible Markup Language). Δεν υπάρχει πάντα αντιστοιχία 1-1 

μεταξύ λέξεων και μορφοσυντακτικών λέξεων καθώς πολλές λέξεις 

όπως η λέξη «το» αποτελεί: α) ασθενή τύπο της αντωνυμίας «αυτός», 

β) τύπο του αρσενικού του οριστικού άρθρου και γ) τύπο του 

ουδετέρου του οριστικού άρθρου. 
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4.4.5 Μορφολογικό λεξικό και γραμματικός διορθωτής 

Η σπουδαιότητα του λεξικού εντοπίζεται στη δυνατότητα να 

υποστηρίξει επιπλέον εφαρμογές. Αποτελεί επαναχρησιμοποιούμενο 

εργαλείο, βασική γλωσσολογική τεχνολογία και υποδομή για την 

ελληνική γλώσσα για την οποία δεν έχουν γίνει σπουδαία βήματα. 

Απώτερος σκοπός είναι το λεξικό αυτό να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα 

είτε σε συνδυασμό με άλλα υπολογιστικά εργαλεία και να χειριστούμε 

την ελληνική γλώσσα υπολογιστικά -αυτόματα- σε όλες τις διαστάσεις 

της. Το λεξικό αυτό αποτελεί και τον θεμέλιο λίθο για την υποστήριξη 

του γραμματικού διορθωτή (Grammar Checker) που ελέγχει και 

διορθώνει περιπτώσεις συντακτικής ασυμφωνίας, περιπτώσεις 

εννοιολογικής σύγχυσης, ζητήματα κλίσης, ζητήματα σύνταξης και 

γενικά περιπτώσεις λαθών που απαιτούν πιο εξειδικευμένη διαχείριση 

από αυτή που προσφέρει ο ορθογραφικός διορθωτής. Η αξία και ο 

ρόλος του μορφολογικού λεξικού για την υποστήριξη ενός γραμματικού 

διορθωτή είναι αυτονόητη, καθώς η μορφολογία είναι το πρώτο 

επίπεδο γλώσσας που εξετάζεται και το συντακτικό επίπεδο βασίζεται 

και εξαρτάται από τη μορφολογία των λέξεων. 

 

4.5 Τυποποίηση λαθών – δημιουργία σχεδιοτύπων  

Το πρώτο βήμα είναι η τυποποίηση των γραμματικών λαθών καθώς και 

η κατηγοριοποίησή τους με τη δημιουργία ειδικών σχεδιοτύπων 

(templates). Η συλλογή των γραμματικών λαθών μέσα από ένα 

αυθεντικό σώμα κειμένων ειδικής χρήσης (specialized corpus) αποτελεί 

σημαντικό πόρο του εκπαιδευτικού αυτού εργαλείου ως εργαλείου 

ελέγχου και αξιολόγησης του γραμματικού διορθωτή.  

Ο γραμματικός διορθωτής επισημαίνει και ελέγχει τις κατηγορίες αυτών 

των λαθών και δεν προβαίνει στην πλήρη συντακτική ανάλυση της 

πρότασης. Ο συντακτικός έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως στον 

εντοπισμό των τύπων που περιγράφονται ως προβληματικοί (βάσει των 

κατηγοριών αυτών). Αν η λέξη ή η φράση έχει πράγματι τα 

χαρακτηριστικά που επιβάλλουν τα ορισμένα σχεδιότυπα, τότε θα 
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θεωρείται λανθασμένη. Στην αντίθετη περίπτωση η συντακτική ανάλυση 

δεν εξάγει πληροφορία και θεωρείται ορθή γραμματικά η πρόταση.  

Αναζητήθηκε η διάκριση του γλωσσικού σωστού και λάθους σε σχέση 

με την καθιερωμένη νόρμα της νέας ελληνικής γλώσσας (την κοινή 

ελληνική στη γραπτή της μορφή) μέσω έρευνας που έγινε σε μαθητές 

16-18 χρόνων του Πειραματικού Λυκείου Πατρών με πολύ καλό έως 

άριστο επίπεδο γλωσσικής κατάκτησης (βαθμολογία στο μάθημα της 

γλώσσας από 16 έως 20). Στην έρευνα καταγράφεται και το ποσοστό 

αναγνώρισης των λαθών από τους μαθητές ανά φύλο. Η έρευνα αυτή 

πιστοποιεί την ύπαρξη πολλών στοιχείων που αποδίδονται στον 

απροσχεδίαστο χαρακτήρα του προφορικού λόγου και στην ανεπαρκή 

εξοικείωση των χρηστών με τις συμβάσεις του γραπτού λόγου. 

Αν οι κατηγορίες λαθών δεν περικλείουν το σύνολο των λανθασμένων 

τύπων, αυτό συμβαίνει είτε επειδή ο γραμματικός αναλυτής έχει 

σχεδιαστεί για να επικεντρώνεται στους τύπους προβλημάτων που είναι 

οι πιο χαρακτηριστικοί ή οι πιο συχνοί είτε επειδή αυτές οι κατηγορίες 

λάθους υπερβαίνουν τις δυνατότητες εντοπισμού λαθών από τον 

συντακτικό αναλυτή (parser) που προέκυψε από τη δημιουργία κανόνων 

βασισμένων στα σχεδιότυπα (templates).  

Η επισήμανση των λαθών αυτών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον 

αποδεικνύει ότι η γλώσσα αποτελεί το ανώτερο σύστημα επικοινωνίας 

που υπακούει σε κανόνες και νόμους. 

 Οι λύσεις που προτείνονται παρέχουν στον χρήστη ευρύ φάσμα 

επιλογών για να εκφράσει καλύτερα τα νοήματά του με ακρίβεια και 

σαφήνεια, να γίνει κατανοητός από τους αποδέκτες διατηρώντας 

παράλληλα το προσωπικό του ύφος και τη δική του προσωπική 

έκφραση. Χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι «προσωπική έκφραση δε 

σημαίνει ακύρωση των συμβάσεων της γραμματικής» αλλά αντίθετα 

αξιοποίηση και εφαρμογή για διευκόλυνση της γραπτής παραγωγής.  

Η επισήμανση των λαθών πιστοποιεί την ύπαρξη πολλών στοιχείων που 

αποδίδονται στα ιδιαίτερα γνωρίσματα του προφορικού λόγου και 

ιδιαίτερα στον απροσχεδίαστο χαρακτήρα του και στην έντονη ανάμειξη 
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που παρατηρείται μεταξύ ομιλητή και ακροατή. Συνέπεια αυτού του 

γεγονότος είναι ο αναποτελεσματικός και κάποιες φορές ακατανόητος 

γραπτός λόγος. Και αυτό είναι βέβαια φυσικό, αν λάβουμε υπόψη ότι 

στην καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα, στο πλαίσιο της οποίας ο 

χρήστης κατακτά τη γλώσσα, κυριαρχεί η προφορική διαλογική 

έκφραση. Στις μικρές άλλωστε ηλικίες, σύμφωνα με την Ochs 

(Schieffelin & Ochs, 1999), τα παιδιά δεν έχουν προχωρήσει σημαντικά 

στην κατάκτηση δομών προσχεδιασμένου λόγου (planned discourse). 

Ορισμένοι χρήστες, επομένως, φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό γράφουν 

αυτό που θα έλεγαν. Παράγουν, δηλαδή, γραπτό λόγο με τον τρόπο και 

τους όρους που θα παρήγαγαν προφορικό διαλογικό λόγο.  

Χρησιμοποιώντας ορολογία του Labov (Αρχάκης & Ιορδανίδου, 2001) 

θα μπορούσαμε ίσως να θεωρήσουμε τα παραπάνω «λάθη» ως ενδείκτες 

(markers) πτυχών της κοινωνιογλωσσικής και ίσως της ψυχογλωσσικής 

κατάστασης των χρηστών, ως ενδείκτες της δεσπόζουσας θέσης του 

προφορικού λόγου στις κοινωνικές τους συναναστροφές και της 

κυριαρχίας των γνωρισμάτων του στη γλωσσική τους ανάπτυξη. 

Αποτελούν ενδείκτες, δηλαδή, του είδους λόγου στον οποίο είναι 

περισσότερο και ουσιαστικότερα εκτεθειμένοι, τον οποίο έχουν κυρίως 

κατακτήσει και ο οποίος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή τους. 

Η επιλογή των συγκεκριμένων επιλογών (options) δημιουργήθηκε από 

τις εκφραστικές αδυναμίες μαθητικών δοκιμίων. Η απουσία ενός 

σώματος (corpus) συνήθων λαθών στον γραπτό λόγο δεν έδωσε τη 

δυνατότητα να προσδιορίσουμε τη συχνότητα των λαθών. 

Συμπερασματικά οι εσφαλμένες αυτές χρήσεις, αν επισημανθούν και 

αξιολογηθούν, βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα όχι μόνον τη 

λειτουργία των διαφόρων μερών του συστήματος της γλώσσας αλλά και 

τον τρόπο που λειτουργούν οι μηχανισμοί της γλωσσικής ανάλυσης κατά 

την κατάκτηση και γενικότερα κατά τη γλωσσική πραγμάτωση. 

 

4.5.1 Ορισμός του λάθους στον γραμματικό διορθωτή 
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Γλωσσικό λάθος θεωρείται οποιαδήποτε απόκλιση από τη γλωσσική 

νόρμα, τους συμβατικούς κανόνες που θέτει ως πρότυπο μια γλωσσική 

κοινότητα. Η νόρμα συνιστά την επικράτηση μιας γλώσσας έναντι των 

γλωσσικών μορφών της (διαλέκτων) και τελικά αποτελεί μια 

τυποποιημένη, συμβατική γλωσσική μορφή όπως αυτή περιγράφεται και 

κωδικοποιείται από τη γραμματική και το λεξικό μιας γλώσσας. Η 

τυποποίηση αυτή όμως είναι ασαφής, καθώς η κωδικοποίηση που 

περιγράφεται στις γραμματικές και τα λεξικά ανταποκρίνεται σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ επιπλέον διαφέρει ως προς τους 

στόχους και τις προδιαγραφές που θέτουν. Παρουσιάζεται έτσι, διάσταση 

ανάμεσα σε αυτό που χρησιμοποιεί η γλωσσική κοινότητα «ζωντανά» και 

σε μια στατική εικόνα της γλώσσας που προβάλλεται μέσα από αυτά τα 

εγχειρίδια, εικόνα στην οποία ούτως ή άλλως δεν μπορεί να περιληφθεί η 

ζωτικότητα, η ποικιλία και οι ασυνέχειες του προφορικού λόγου 

(Σετάτος, 1991). 

Η φορμαλιστική καταγραφή των λαθών της ομιλούμενης και 

γραφόμενης νέας ελληνικής δε φιλοδοξεί να παίξει ρυθμιστικό ρόλο στην 

πορεία της ζωντανής γλώσσας. Επισημαίνει απλώς τυχόν παρεκκλίσεις 

από ισχύοντες κανόνες, επισημαίνει αδόκιμες ή λανθασμένες χρήσεις και 

προτείνει «λύσεις» που βρίσκονται κοντά στο κοινό γλωσσικό αίσθημα.  

Ο συντακτικός διορθωτής έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να επισημαίνει 

και την υφολογική διαφοροποίηση λεκτικών τύπων. Αυτό σημαίνει ότι ο 

γραμματικός διορθωτής βασίζεται στο μορφολογικό λεξικό στο οποίο η 

κλιτική αναπαραγωγή κάθε λήμματος επιτρέπει τη μορφολογική ποικιλία 

των τύπων (π.χ. «γυρνάνε», «γυρνάν», «γυρνούν», «γυρνούνε» ή 

«αγαναχτούν», «αγαναχτούνε» και «αγανακτούν», «αγανακτούνε»). 

Κατ’ αυτό τον τρόπο ο χρήστης θα μπορεί -μέσω ενός μενού επιλογών- 

να επιλέγει εκ των προτέρων το επίπεδο γλώσσας (επίσημο, ανεπίσημο, 

προφορικό) που επιθυμεί και κατά συνέπεια τον ανάλογο έλεγχο από τον 

γραμματικό διορθωτή.  

Ο γραμματικός διορθωτής καλύπτει ακόμη και τις πιο εξειδικευμένες 

ανάγκες των χρηστών. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για όσους 
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διδάσκονται την ελληνική γλώσσα (είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη) 

αφού, εκτός από την ανίχνευση των γραμματικών λαθών, θα 

συμπεριλαμβάνει και σχετικές υποδείξεις όπου κάθε λάθος θα 

περιγράφεται, θα επεξηγείται επακριβώς και θα προτείνεται η ανάλογη 

διόρθωση. 

 

4.5.2 Κατηγορίες σχεδιοτύπων  

Κάθε γλωσσικό σύστημα διαθέτει κανόνες σύμφωνα με τους οποίους 

δομούνται οι προτάσεις και ορίζεται το τι είναι γραμματικό και τι αντι-

γραμματικό. Η γλώσσα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου και ως εκ 

τούτου οι κανόνες αυτοί αλλάζουν με την πάροδο των χρόνων -δεν είναι 

αναλλοίωτοι- και επηρεάζονται από την εξέλιξη της γλώσσας. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η γραμματικότητα μιας πρότασης δεν ταυτίζεται με την 

αποδοχή μιας πρότασης. Έτσι, μπορεί μια ομάδα ομιλητών της φυσικής 

γλώσσας να αποδέχεται και, κατά συνέπεια, να αντιλαμβάνεται μια αντι-

γραμματική πρόταση κάτω από ορισμένες γλωσσικές (επιτονισμός, 

συμφραζόμενα) και εξωγλωσσικές συνθήκες (αργκό, ιδιότυπος κώδικας 

επικοινωνίας). Μπορεί όμως να συμβεί και το αντίστροφο. Μια 

γραμματική πρόταση λόγω της περίπλοκης δομής της ή λόγω του 

άγνωστου εννοιολογικού περιεχομένου της να μη θεωρείται αποδεκτή. Ο 

γραμματικός διορθωτής ασχολείται μόνο με τη γραμματικότητα μιας 

πρότασης, και χρησιμοποιεί ως βάση την πιο κοινή (τη σχολική) εκδοχή 

της νέας ελληνικής. Σε κάθε ομάδα σχεδιοτύπων εμφανίζεται και η 

αναγνωρισιμότητα ή μη των αντι-γραμματικών δομών από τους μαθητές. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο θα φανεί και η αναγκαιότητα του εργαλείου για τη 

σχολική τάξη. 

Οι βασικές περιοχές λαθών όπου θα παρεμβαίνει ο γραμματικός 

διορθωτής προέκυψαν από λάθη που κυρίως συναντώνται σε μαθητικά 

δοκίμια. Τα λάθη αυτά ομαδοποιήθηκαν και σε ένα κείμενο στο οποίο 

περιλαμβάνονταν ενδεικτικά λάθη από όλες τις κατηγορίες ζητήθηκε από 

τους μαθητές να τα αναγνωρίσουν. Οι κατηγορίες των λαθών και η 
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στατιστική επεξεργασία αναγνωρισιμότητάς τους που ακολούθησε 

περιγράφεται ακολούθως: 

 

4.5.2.1 Στίξη - τονισμός 

Στην κατηγορία αυτή περιγράφονται:  

α) λάθη που αφορούν τη λανθασμένη παρουσία ή απουσία σημείων 

στίξεως (κόμμα, τελεία, ενωτικό) ή μηχανικά λάθη ή λάθη 

απροσεξίας, που συμβαίνουν λόγω κεκτημένης ταχύτητας, όταν ο 

χρήστης πιέζει λάθος πλήκτρο (παρουσία ή απουσία κενού μετά 

από σημεία στίξης),  

β) λάθη τονισμού που προκύπτουν:  

1) λόγω της λανθασμένης εφαρμογής των κανόνων του 

μονοτονικού συστήματος,  

2) λόγω της χρήσης αποστρόφου (ρηματικοί τύποι που πρέπει 

να μείνουν άτονοι μετά από αφαίρεση),  

3) λόγω της εσφαλμένης χρήσης ή απουσίας ενωτικού και  

4) εξαιτίας της χρήσης προσωπικής ή κτητικής αντωνυμίας που 

απαιτεί παρουσία ή απουσία τόνου. 

Η αναγνωρισιμότητα λάθους λόγω: 1) της λανθασμένης εφαρμογής 

των κανόνων του μονοτονικού συστήματος κυμαίνεται σε ποσοστό 

13,82%), 2) της λανθασμένης χρήσης αποστρόφου κυμαίνεται σε 

ποσοστό 42,11%), 3) της λανθασμένης χρήσης ενωτικού κυμαίνεται σε 

ποσοστό 21,05%) και 4) εξαιτίας της λανθασμένης χρήσης προσωπικής 

ή κτητικής αντωνυμίας που απαιτεί παρουσία ή απουσία τόνου 

κυμαίνεται σε ποσοστό 15,79%). 
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14,29%

31,25% 25,00%

85,71% 68,75%

75,00%

7,14%
16,67%

13,82%

92,86% 83,33%
86,18%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΣΤΙΞΗ ΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

Εικόνα 5. Αναγνώριση λαθών (στίξη – τονισμός) 

 

4.5.2.2 Τυποποίηση γραφής 

Η γλωσσική τυποποίηση περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας «κοινής 

γραφόμενης» γλώσσας και τη θέσπιση ορθογραφικών συμβάσεων. Η 

έμφαση που δίνεται στον γραπτό λόγο δε σημαίνει ότι υποτιμάται ο 

προφορικός λόγος. Στην κατηγορία αυτή:  

α) σε επίπεδο γραφής προτείνεται η γραφή σε μία ή δύο λέξεις για 

τα ονοματικά σύνολα που προέρχονται από παλαιότερη περίοδο 

και έχουν ενσωματωθεί στον λόγο της νεοελληνικής,  

β) σε επίπεδο λεξιλογίου καταγράφονται, στο μεγαλύτερο ποσοστό, 

οι χρησιμοποιούμενες και στα νέα ελληνικά λόγιες εκφράσεις, με 

αντιστοίχιση του εσφαλμένου τύπου με τον ορθό,  

γ) σε επίπεδο ορθογραφίας προτείνεται η σύγχρονη γραφή κυρίως 

για λέξεις με μη ελληνική ετυμολογία και 

δ) σε επίπεδο φωνολογίας η λανθασμένη χρήση (παρουσία ή 

έλλειψη) του τελικού -ν. 

Για τους φυσικούς ομιλητές τα ποσοστά αναγνώρισης λαθών είναι: 
 

  Επίπεδο 
γραφής 

Επίπεδο 
λεξιλογίου 

Επίπεδο 
ορθογραφίας 

Επίπεδο 
φωνολογίας 

Αγόρια 16,67% 26,53% 28,57% 2,60% 

Κορίτσια 50,00% 28,57% 33,33% 9,09% 

Σύνολο 37,72% 14,29% 31,58% 6,70% 

Πίνακας 7. Ποσοστά αναγνώρισης λάθους (γενικά στοιχεία) 
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4,95%

95,05%

17,63%

82,37%

10%

90%

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Εικόνα 6. Αναγνώριση λάθους (τυποποίηση) 

 

4.5.2.3. Μορφολογία 

Στην κατηγορία αυτή (Πίνακας 8) κατατάσσεται η λανθασμένη 

κλιτική παραγωγή των ουσιαστικών, των ρημάτων και των επιθέτων. 

Πιο αναλυτικά και με αποτύπωση του ποσοστού αναγνώρισης λάθους η 

κατηγορία αυτή ορίζεται ως εξής: 

Πίνακας 8. Σχεδιότυπα μορφολογίας 

ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ 

Κατηγορίες %  Κατηγορίες %  Κατηγορίες %  

Ουσιαστικά χωρίς 
πληθυντικό 

15,79% 
Εσφαλμένος 
ενεστώτας 

ενεργητικής φωνής 
42,11% ουδέτερο 5,26% 

Ουσιαστικά με σπάνιο 
πληθυντικό 

21,05% 
Εσφαλμένος 

ενεστώτας παθητικής 
φωνής 

78,95%   

Ουσιαστικά χωρίς γενική 
πληθυντικού 

5,26% 
Εσφαλμένος αόριστος 
ενεργητικής φωνής 

78,95%   

Εσφαλμένος πληθυντικός 
ελληνικών λέξεων 

73,68% 
εσφαλμένος αόριστος 

παθητικής φωνής 
0%   

Εσφαλμένος πληθυντικός 
ξένων λέξεων 

63,16% 
εσφαλμένος 
παρατατικός 

ενεργητικής φωνής 
47,37%   
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17,29%

82,71%

25,44%

74,56%

35,53%

64,47%

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Εικόνα 7. Αναγνώριση λάθους (μορφολογία) 

 

4.5.2.4 Υφολογία (προφορικοί τύποι – λόγιοι τύποι) 

Στην κατηγορία αυτή επισημαίνονται τα υφολογικά προβλήματα που 

παρατηρούνται στον γραπτό λόγο και σχετίζονται με τη 

λειτουργικότερη σημασιολογική σήμανση («μαρκάρισμα») των 

προφορικών τύπων στις παρακάτω ενότητες:  

1. Λήμματα (ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα) με προφορικό 

υφολογικό χαρακτηριστικό (attribute), 

2. μεμονωμένοι προφορικοί τύποι ουσιαστικών, 

3. μεμονωμένοι προφορικοί τύποι ρημάτων, 

4. μεμονωμένοι προφορικοί τύποι επιθέτων, 

5. μεμονωμένοι προφορικοί τύποι επιρρημάτων, 

6. μορφολογικοί τύποι λημμάτων με ειδικούς χαρακτήρες 

(απόστροφος) που δεν είναι δόκιμοι στον γραπτό λόγο 

Σε όλες αυτές τις κατηγορίες υπάρχει αντιστοίχιση με τους 

αποδεκτούς (στον γραπτό λόγο) μορφολογικούς τύπους λημμάτων ή με 

άλλα αποδεκτά στον γραπτό λόγο λήμματα. 

Αντίστοιχα στην κατηγορία αυτή επισημαίνονται και τα λήμματα 

(από όλα τα μέρη του λόγου) που χαρακτηρίζονται ως λόγια είτε οι 

παραγωγικές καταλήξεις ουσιαστικών, ρημάτων, επιθέτων, μετοχών και 
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επιρρημάτων που δεν είναι αποδεκτές στον επίσημο γραπτό λόγο της 

Ν. Ελληνικής γλώσσας λόγω της λόγιας μορφής τους. 

Πιο αναλυτικά και με αποτύπωση του ποσοστού αναγνώρισης 

λάθους στους προφορικούς τύπους τα ποσοστά αποτυπώνονται ως 

εξής: 

26,19%

73,81%

36,11%

63,89%

32,46%

67,54%

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΥΦΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΟΦΟΡ. ΤΥΠΟΙ)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΥΦΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΟΦΟΡ. ΤΥΠΟΙ)

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Εικόνα 8. Αναγνώριση λάθους (υφολογία προφορικοί τύποι) 

Η αποτύπωση του ποσοστού αναγνώρισης λάθους στους λόγιους 

τύπους αποτυπώνεται ως εξής: 

12,86%

87,14%

19,17%

80,83%

16,84%

83,16%

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΥΦΟΛΟΓΙΑ (ΛΟΓΙΟΙ ΤΥΠΟΙ)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΥΦΟΛΟΓΙΑ (ΛΟΓΙΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΜΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Εικόνα 9. Αναγνώριση λάθους (υφολογία λόγιοι τύποι) 

 

4.5.2.5 Σημασιολογία 

Όλα τα σημασιολογικά ζητήματα, δηλαδή τα ζητήματα εννοιολογικής 

ή/και ορθογραφικής σύγχυσης καθώς και οι λεξιλογικές ισοδυναμίες 

(ξένες λέξεις και λατινικές φράσεις) περικλείονται στην κατηγορία αυτή. 
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Σκοπός είναι η διευκόλυνση του χρήστη με την κατανόηση της 

σημασίας μιας λέξεως η οποία είναι ομόηχη ή «προϊόν» εννοιολογικής 

σύγχυσης και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται λανθασμένα. Έτσι, θα 

αρθούν οι δυσκολίες στη χρήση τους. Η αναγνώριση των λαθών στην 

κατηγορία αυτή περιγράφεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

12,86%

87,14%

36,67%

63,33%

28,95%

71,05%

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Εικόνα 10. Αναγνώριση λάθους (σημασιολογία) 

 

4.5.2.6 Συμφωνία 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται ζητήματα συμφωνίας στο 

πλαίσιο της ρηματικής ή της ονοματικής φράσης. Πιο αναλυτικά και με 

αποτύπωση του ποσοστού αναγνώρισης λάθους ανά υποκατηγορία, η 

κατηγορία αυτή ορίζεται ως εξής: 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕ ΡΗΜ. ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕ ΟΝΟΜ. ΦΡΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ % ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ % 

Σχηματισμός 
περιφραστικών χρόνων 

42,11% Συμφωνία άρθρου – ουσιαστικού 21,05% 

Συμφωνία Υποκειμένου 
- Ρήματος 

73,68% 
Συμφωνία ουσιαστικού – 

ουσιαστικού 
89,47% 

Σχηματισμός αορίστου 57,89% Συμφωνία επιθέτου – ουσιαστικού 57,89% 

Αποσαφήνιση 
ουσιαστικού - ρήματος 

87,33% Συμφωνία μετοχής – ουσιαστικού 84,21% 

Σχηματισμός 
προστακτικής 

68,42% Ονοματικές οντότητες 15,79% 

Πίνακας 9. Συμφωνία ΡΦ ή ΟΦ 
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33,04%

66,96%

58,85%

41,15%

49,67% 50,33%

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Εικόνα 11. Αναγνώριση λάθους (συμφωνία) 

 

4.5.2.7 Σύνταξη 

Στην κατηγορία αυτή περιγράφονται ζητήματα:  

α) λανθασμένης σύνταξης ρημάτων (με ονομαστική, με γενική, με 

αιτιατική, με εμπρόθετο, με πρόταση, αποθετικά ρήματα),  

β) λανθασμένης σύνταξης προθέσεων και  

γ) λανθασμένης σύνταξης επιρρημάτων 

 

 

23,81%

76,19%

28,47%

71,53%

27,19%

72,81%

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Εικόνα 12. Αναγνώριση λάθους (σύνταξη) 
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4.6 Δημιουργία κανόνων 

Ο συντακτικός αναλυτής (parser) που προέκυψε από τη δημιουργία 

κανόνων βασισμένων στα σχεδιότυπα (templates) που αναφέρθηκαν 

είναι ο αρμόδιος για τον έλεγχο της ορθής σύνταξης των εντολών. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της φάσης «διαβάζει» τις οντότητες (tokens) μία προς 

μία και τους αποδίδει όλα τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Αποτέλεσμα 

αυτής της μορφολογικής ανάλυσης είναι ο εντοπισμός των διαφόρων 

λαθών (γραμματικών) και η καταγραφή του δέντρου παραγωγής που 

αντανακλά το μέρος της συντακτικής ανάλυσης που είναι προβληματικό.  

Ο φορμαλισμός αυτός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τα μορφολογικά 

- υφολογικά χαρακτηριστικά των λεκτικών τύπων που έχουν περιγραφεί 

στο ηλεκτρονικό μορφολογικό λεξικό. Μέσω του φορμαλισμού αυτού 

είναι δυνατόν να αναγνωριστούν πολυλεκτικοί όροι και με 

αυτοματοποιημένο τρόπο να εξαχθεί η φράση -ο λεκτικός τύπος με τη 

λανθασμένη πληροφορία.  

 

4.7 Προδιαγραφές γραμματικού διορθωτή 

Ο ελληνικός γραμματικός διορθωτής (grammar checker) αποτελεί ένα 

πρωτοποριακό εργαλείο λογισμικού για τα ελληνικά δεδομένα που σκοπό 

έχει τον έλεγχο και διόρθωση των λαθών της ελληνικής γλώσσας. 

Η αντιμετώπιση σημαντικών δυσχερειών και προβληματισμών στην 

πορεία της έρευνας έκανε αναγκαίο τον καθορισμό και την εφαρμογή 

συγκεκριμένων βασικών αρχών και στόχων, που συνοψίζονται ως εξής: 

- η έρευνα προσεγγίζει τη γραπτή μορφή της γλώσσας και υιοθετεί 

την ορισμένη δομή της από τη σχολική γραμματική. Έχοντας πάντα 

κατά νου, δηλαδή, ότι η μελέτη αφορά γραπτά κείμενα, η ορθότητα 

της δομής της γλώσσας δεν ελέγχεται από το τι λέγεται ή 

χρησιμοποιείται ευρέως στον προφορικό λόγο -έστω και 

λανθασμένα- αλλά από το τι ορίζεται φορμαλιστικά στη 

συστηματική και αναλυτική περιγραφή της γλώσσας και, μάλιστα, 
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από εκείνο το υποσύνολο στο οποίο όλοι οι γλωσσολόγοι 

συμφωνούν, αφού δεν υπάρχει γραμματική κοινώς αποδεκτή. 

- Γνωρίζοντας πόσο δύσκολη είναι η προσέγγιση και η περιγραφή του 

ενδιάθετου ανθρώπινου λόγου με τα σύγχρονα μέσα της 

τεχνολογίας, ο γραμματικός διορθωτής στοχεύει μόνο στη 

διόρθωση ή την αυτόματη επιλογή γλωσσικών μορφών, αλλά και 

στην απλή ενημέρωση του χρήστη η οποία είναι ορθή από κάθε 

άποψη. Σε αυτή την περίπτωση, η δυνατότητα επιλογής τους 

έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του ίδιου του χρήστη. 

- Επιπλέον ο χρήστης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ανάλογη 

επιλογή (option) ανάλογα με τις απαιτήσεις του κειμένου που θέλει 

να χρησιμοποιήσει -επίσημο ή ανεπίσημο ύφος- ή ανάλογα με την 

ενημέρωση που θέλει να έχει για πιθανά λάθη του. 

Το συγκεκριμένο εργαλείο σε καμία περίπτωση δεν «καυχάται» για τη 

τελειότητά του. Η επιλογή των συγκεκριμένων επιλογών (options) 

προήλθε από τη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες αλλά και από τη 

μελέτη των υπαρχόντων -ξενόγλωσσων- checker. Ο σύγχρονος γραπτός 

λόγος έχει πολλές επιπλέον αδυναμίες που ο διορθωτής μας αδυνατεί να 

εντοπίσει. Η συρρίκνωση αυτή έγινε βάσει κάποιων τεχνικών 

περιορισμών.  

Με την περιγραφή των «λαθών» προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε 

κυρίως τις λειτουργικές αδυναμίες της πρότασης προσεγγίζοντας 

ελάχιστα κάποια σημασιολογικά προβλήματα. Αποτέλεσμα της έρευνάς 

μας, επομένως, είναι ο έλεγχος των γενικών συντακτικών σχημάτων που 

καθορίζουν τη γενική δομή των προτάσεων και όχι τα προβλήματα της 

συνεκτικότητας, της σημασιολογικής συνάφειας, στοιχεία, δηλαδή, που 

απαιτούνται για τη μελέτη του τρόπου σύνδεσης περιόδων και 

παραγράφων.  

Βασιζόμενοι και στη διδακτική πείρα, έγινε προσπάθεια να 

συγκεντρωθούν και να κατηγοριοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι 

εσφαλμένοι -γραμματικά- τύποι. Αποτέλεσμα αυτού είναι η περιγραφή 
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του προβλήματος να «υποστηρίζει» το κείμενο, αλλά να μην μπορεί να 

αναλύσει κείμενο από ατάκτως σκορπισμένες λέξεις ή φράσεις. 

Η διόρθωση των λαθών από τον Γραμματικό Διορθωτή δημιουργήθηκε 

από τις εκφραστικές αδυναμίες που συναντήθηκαν σε δοκίμια (μαθητικά 

ή μη). Οι επιλογές λοιπόν αντιπροσωπεύουν όχι τον εξειδικευμένο 

χρήστη της γλώσσας (π.χ. φιλόλογο, λογοτέχνη) αλλά τον γραπτό λόγο 

του μέσου ομιλητή. Εκτός όμως από τη διόρθωση των γραμματικών 

λαθών το συγκεκριμένο γλωσσικό εργαλείο εντοπίζει σημασιολογικές 

ασάφειες, ξένες λέξεις κ.ά., στοιχεία, δηλαδή, που δεν αποτελούν 

αντικείμενο διόρθωσης αλλά ενημέρωσης. Ο χρήστης ενημερώνεται για 

κάποιες εναλλακτικές επιλογές που θα είναι σύμφωνες με το ύφος του 

κειμένου που έχει επιλέξει. Αυτό το στοιχείο καλύπτει σημαντικές 

λειτουργικές ανάγκες όλων των χρηστών καθώς οι δομές αυτές δεν 

αποτελούν λάθη αλλά σημασιολογικές επισημάνσεις. 

Η ανάπτυξη του διορθωτή ικανοποιεί επιπλέον και την ανάγκη όλων 

των χρηστών για ένα γρήγορο έλεγχο του κειμένου, προκειμένου να 

εντοπισθούν τυχόν αβλεψίες ή αδυναμίες, οι οποίες είναι αρκετά 

συνηθισμένες σε τεχνικά κυρίως κείμενα. Ο γραμματικός διορθωτής 

ενισχύει -ως ένα βαθμό- τη γλωσσική κατάρτιση των ελλήνων χρηστών 

καθώς ενισχύει σε αυτούς τη γνώση της ελληνικής και τους εξοικειώνει 

με το συντακτικό και τη γραμματική μέσω ενός σύγχρονου και συνάμα 

ελκυστικού εργαλείου που προσφέρει η τεχνολογία. Ο χρήστης (μαθητής 

ή μη) δεν αντιμετωπίζει την απρόσωπη παρουσία ενός διορθωτή, καθώς 

δεν υπάρχει αυτόματη διαδικασία διόρθωσης αλλά ενημέρωση. Επιπλέον 

οι υποδείξεις του διορθωτή παράλληλα με παραδείγματα ορθής χρήσης, 

τον καθιστούν πιο ελκυστικό και συνάμα πιο διδακτικό. Το εργαλείο αυτό 

ικανοποιεί και τις ανάγκες των χρηστών που τα Ελληνικά δεν είναι 

μητρική τους γλώσσα και, κατά συνέπεια, χρησιμοποιούν είτε 

σολοικισμούς είτε υιοθετούν δομές της γλώσσας τους. 

Τέλος σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκουμε με τη μελέτη αυτή τον 

έλεγχο λογοτεχνικών ή επιστημονικά εξειδικευμένων κειμένων. Στόχος 

αλλά και αφετηρία του προβληματισμού μας υπήρξε η απλή μορφή της 
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γλώσσας, όπως αυτή χρησιμοποιείται σε κείμενα του καθημερινού λόγου 

(άρθρα, μαθητικά δοκίμια, εργασίες κ.ά.). 
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5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εφόσον η κατηγοριοποίηση των λαθών ολοκληρωθεί και ο σχεδιασμός 

προχωρήσει στο τελικό στάδιο, δημιουργείται η ανάγκη να εξεταστεί τι είδους 

εργαλεία απαιτούνται, προκειμένου το τελικό προϊόν να καλύπτει τις αρκετά 

σαφείς, πλέον, απαιτήσεις, που απαιτεί ο γραμματικός διορθωτής. Ως εκ 

τούτου πρέπει να επιλεγεί το λογισμικό αυτό που παρέχει τα περισσότερα 

πλεονεκτήματα και εξασφαλίζει την -όσο το δυνατόν- πληρέστερη περιγραφή 

της νεοελληνικής γλώσσας. 

 

5.1 Γλώσσες προγραμματισμού  

Οι γλώσσες προγραμματισμού στοχεύουν στη διεύρυνση της χρήσης 

του υπολογιστή για να καλύψει περισσότερες εφαρμογές (Bohl & Rynn, 

2001). Ονομάστηκαν γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (High 

level languages) σε αντιδιαστολή με τις γλώσσες μηχανής (machine 

languages) που χαρακτηρίζονται για τη χαμηλού επιπέδου επικοινωνίας 

ανθρώπου και μηχανής (Παναγιωτακόπουλος, 2014). Είναι τεχνητές δομές 

και φιλοδοξούν να παίξουν τον ρόλο των φυσικών γλωσσών στην 

επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Μια γλώσσα, φυσική ή τεχνητή 

(Horowitz, 1993), προσδιορίζεται: 

(1) από το αλφάβητό της (alphabet), ένα πεπερασμένο, δηλαδή, 

σύνολο στοιχείων,  

(2) από το λεξιλόγιό της (vocabulary), ένα υποσύνολο του συνόλου 

των πεπερασμένου μήκους ακολουθιών από διατεταγμένα 

στοιχεία του αλφαβήτου, 

(3) από τη γραμματική της (grammar), που περιλαμβάνει το τυπικό 

(accidence) και το συντακτικό (syntax),  

(4) από τη σημασιολογία της (semantics): είναι το σύνολο των 

κανόνων που ερμηνεύουν, καθορίζουν το νόημα (meaning) μιας 

συντακτικά σωστής ακολουθίας. 

Με δεδομένη τη δυσκολία στην κατηγοριοποίηση, οι συνηθέστεροι 

μέθοδοι προγραμματισμού βασίζονται:  
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α) στον τρόπο οργάνωσης του προγράμματος,  

β) στον στόχο που έχει η γλώσσα και  

γ) στον τρόπο που περιγράφουν το αποτέλεσμα.  

Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει το δικό της σύνολο τυπικών 

προδιαγραφών (ή κανόνων) που αφορούν το συντακτικό, το λεξιλόγιο και 

το νόημά της. Για τις περισσότερες γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

ευρέως και έχουν χρησιμοποιηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα, υπάρχουν 

ειδικοί οργανισμοί τυποποίησης οι οποίοι μέσα από τακτές συναντήσεις 

δημιουργούν, τροποποιούν ή επεκτείνουν τις τυπικές προδιαγραφές που 

διέπουν τη χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού (Bratko, 1991). Στην 

περίπτωση που η κατηγοριοποίηση των γλωσσών προγραμματισμού γίνει 

με βάση τον στόχο που έχει η γλώσσα, υπάρχουν οι παρακάτω 

κατηγορίες:  

α) Γλώσσες γενικής χρήσης. Σ' αυτή την κατηγορία ταξινομούνται 

γλώσσες που δημιουργήθηκαν για τον προγραμματισμό γενικών 

εφαρμογών, καθώς και πολλές εκπαιδευτικές γλώσσες που 

αποδείχτηκαν χρήσιμες για την ανάπτυξη γενικών εφαρμογών, 

όπως η Pascal (Spivey, 1996).  

β) Γλώσσες προγραμματισμού συστημάτων, που 

χρησιμοποιούνται συνήθως για τον προγραμματισμό λειτουργικών 

συστημάτων ή οδηγών (drivers) υλικού, όπου χρειάζεται πολλές 

φορές ο προγραμματιστής να έχει έλεγχο και γνώση του πώς 

λειτουργεί το υλικό. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γλώσσα 

προγραμματισμού συστημάτων είναι η C (Waite, Prata & Martin, 

2000).  

γ) Γλώσσες σεναρίων (scripting). Αυτές οι γλώσσες 

χρησιμοποιούνται συνήθως για τη γρήγορη ανάπτυξη μικρών 

προγραμμάτων, σε περιπτώσεις που ο χρόνος του προγραμματιστή 

είναι πιο πολύτιμος από την ταχύτητα εκτέλεσης του 

προγράμματος, όπως όταν το πρόγραμμα απλά αυτοματοποιεί 

http://el.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%29
http://el.wikipedia.org/wiki/C_%28%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%29
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απλές λειτουργίες. Παραδείγματα σεναριακών (scripting) γλωσσών 

είναι η Perl, η Python, Ruby ή το Unix shell (Lutz, 2000).  

δ) Γλώσσες ειδικών εφαρμογών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 

γλώσσες που αναπτύχθηκαν ειδικά για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. 

Για παράδειγμα, η γλώσσα Postscript είναι σχεδιασμένη ειδικά για 

να περιγράφονται με λεπτομέρεια κείμενα προς εκτύπωση ή η 

γλώσσα Matlab που είναι σχεδιασμένη για την επεξεργασία πινάκων 

από αριθμητικά δεδομένα (Στεφανάκος, 2009).  

 

Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει υλοποιηθεί με Java (παράλληλη ή 

κατανεμημένη γλώσσα), η οποία ανήκει στην κατηγορία Γλώσσες 

προγραμματισμού συστημάτων και υποστηρίζει την οργάνωση των 

δεδομένων και υπολογισμών σε αντικείμενα, αλλά επιτρέπει επίσης και τη 

δημιουργία προγραμμάτων με ταυτόχρονα νήματα εκτέλεσης (threads) 

που εκτελούνται παράλληλα. Το πλεονέκτημα που θα έχουμε με τη χρήση 

της είναι ακριβώς αυτό που χαρακτηρίζει τις παράλληλες ή κατανεμημένες 

γλώσσες προγραμματισμού: η κατακερμάτιση του προγράμματος σε 

δέσμες εντολών, οι οποίες εκτελούνται ταυτόχρονα, προσφέροντας υψηλή 

ταχύτητα αντίδρασης του λογισμικού και μικρούς χρόνους ανάλυσης (real 

time) (Webber, 2009). 

 

5.2 Γραμματικές 

Η γραμματική έχει διαφορετική σημασία στην υπολογιστική 

γλωσσολογία. Δεν είναι απλώς ένα σύνολο κανόνων που περιγράφουν την 

ορθή και κοινά αποδεκτή χρήση της γλώσσας. Είναι ένα σύνολο κανόνων 

που μπορούν να δημιουργήσουν όλες τις πιθανές εκφράσεις σε μια 

γλώσσα. Μια γραμματική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

παραχθούν οι συμβολοσειρές που ανήκουν σε μία γλώσσα. Περιγράφεται, 

δηλαδή, ο τρόπος σχηματισμού έγκυρης ακολουθίας συμβόλων που 

ανήκουν στη γλώσσα (Jurafsky & Martin, 2003). 

Ο N. Chomsky (Chomsky, 1956) πρότεινε αρκετούς τύπους 

γραμματικών που διαφέρουν τόσο ως προς το είδος τον κανόνων, όσο και 

http://el.wikipedia.org/wiki/Perl
http://el.wikipedia.org/wiki/Python
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruby&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Postscript&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Matlab&action=edit&redlink=1
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ως προς τους τύπους εκφράσεων που παράγουν. Μια τυπική γραμματική 

είναι ένα σύστημα παραγωγής συμβολοσειρών G που αποτελείται από μια 

τετράδα (T, N, P, S).  

-  T είναι τα τερματικά σύμβολα (terminals) που αποτελούν το 

αλφάβητο της γλώσσας και τα οποία μπορούν να είναι η είσοδος ή η 

έξοδος σε έναν κανόνα παραγωγής και τα οποία δεν μπορούν να 

αλλάξουν κατά τη χρήση των κανόνων. 

-  Ν είναι τα μη τερματικά σύμβολα (non-terminals) που μπορούν να 

αλλάξουν. Για παράδειγμα: 

1. Α μπορεί να γίνει Β 

2. Α μπορεί να γίνει Χ 

-  Ρ είναι οι κανόνες παραγωγής (production rules). Η γραμματική 

καθορίζεται από αυτούς τους κανόνες και οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

για να αναλύσουν ή να παραγάγουν τις συμβολοσειρές. Κάθε τέτοιος 

κανόνας παραγωγής έχει την κεφαλή (head) ή την αριστερή πλευρά 

που είναι η συμβολοσειρά που θα αντικατασταθεί ή θα αναλυθεί και 

το σώμα ή τη δεξιά πλευρά που είναι η συμβολοσειρά που μπορεί να 

την αντικαταστήσει.  

-  S που είναι το αρχικό σύνολο εκκίνησης (start symbol) 

O Chomsky ιεραρχεί τις γραμματικές (Jurafsky & Martin, 2003) στα πιο 

κάτω επίπεδα (Πίνακας 9): 

1. Γραμματικές τύπου 0 (unrestricted grammars) που περικλείουν 

όλες τις τυπικές γραμματικές. Παράγουν ακριβώς όλες τις 

γλώσσες που μπορούν να αναγνωριστούν από μια μηχανή 

Turing. 

2. Γραμματικές τύπου 1 (context-sensitive grammars). Οι 

γραμματικές αυτές έχουν τη μορφή αΑβ → αγβ  όπου Α είναι 

ένα μη τερματικό σύμβολο και α και β συμβολοσειρές από 

τερματικά και μη τερματικά σύμβολα.  

3. Γραμματικές τύπου 2 (context-free grammars). Αυτές οι 

γλώσσες καθορίζονται από κανόνες του τύπου Α → γ  όπου Α 

είναι ένα μη τερματικό σύμβολο και γ μια συμβολοσειρά από 

http://www.wikipedia.org/wiki/Unrestricted_grammar
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τερματικά και μη τερματικά σύμβολα. Οι γλώσσες αυτές 

αποτελούν τη θεωρητική βάση των πιο πολλών γλωσσών 

προγραμματισμού. 

4. Γραμματικές τύπου 3 (regular grammars). Αυτές οι γραμματικές 

περιορίζουν τους κανόνες τους σε ένα μη τερματικό σύμβολο 

στην αριστερή πλευρά και σε ένα τερματικό στη δεξιά πλευρά.  

 

Πίνακας 10. Γραμματικές ιεραρχίας Chomsky 

 

Γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα (Context-free γραμματικές) 

Η χωρίς συμφραζόμενα γραμματική (context-free grammar) έχει 

ανάλογη δομή με τη γραμματική της φυσικής γλώσσας. Η γραμματική της 

φυσικής γλώσσας έχει μια σειρά μεταβλητών στοιχείων (άρθρο, επίθετο, 

ουσιαστικό, ρήμα κ.ά.) αλλά και κάποια τερματικά σύμβολα που είναι οι 

λέξεις. Ονομάζονται έτσι, διότι αντικαταστάσεις μπορούν να γίνουν 

οπουδήποτε εμφανίζεται μη-τερματικό σύμβολο, χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη τα περιβάλλοντα σύμβολα (Jurafsky & Martin, 2003). Τα τερματικά 

σύμβολα δεν αναλύονται περαιτέρω, ενώ οι μεταβλητές αναλύονται σε μια 

σειρά άλλων μεταβλητών και τερματικών συμβόλων. Για παράδειγμα η 

μεταβλητή ονοματική φράση μπορεί να αναλυθεί σε περαιτέρω 

μεταβλητές: 

άρθρο, επίθετο, ουσιαστικό 

και αυτές με τη σειρά τους σε λέξεις:  

ο καλός μαθητής (Jurafsky & Martin, 2003). 

Με την ίδια λογική μια γραμματική χωρίς συμφραζόμενα (context-free 

grammar) έχει μεταβλητές και τερματικά σύμβολα όπως και κανόνες που 

Context-sensitive 

Context-free 

unrestricted 

regular 

http://www.wikipedia.org/wiki/Regular_grammar
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αναλύουν τις μεταβλητές. Επιπρόσθετα ορίζουν και μια μεταβλητή ως 

αρχική. 

V το σύνολο των μεταβλητών (στον γραμματικό διορθωτή είναι οι 

λέξεις), 

Σ είναι ένα σύνολο που περιλαμβάνει μεταβλητές και είναι ένα 

υποσύνολο του V (στον γραμματικό διορθωτή είναι οι ευρύτερες 

ενότητες στις οποίες και περικλείονται οι μεταβλητές V: άρθρο, 

Ονοματική Φράση (ΟΦ), Ρηματική Φράση (ΡΦ) κ.ά.), 

R είναι ένα σύνολο κανόνων (rules) και κάθε κανόνας αποτελείται 

από μια μεταβλητή και μια σειρά από τερματικά σύμβολα και 

μεταβλητές, 

S είναι η αρχή. 

Ένα παράδειγμα μιας γραμματικής χωρίς συμφραζόμενα (context-free 

grammar): 

V = {A;B},  

Σ = {0; 1;#}, S = A 

R = {A → 0A1; A →B; B → #} 

Ό,τι παράγεται από τους κανόνες έχει τη μορφή "#", "0#1", "00#11", 

"000#111" 

Σχηματικά η ομοιότητα της παραπάνω γραμματικής χωρίς 

συμφραζόμενα (context-free grammar) και της γραμματικής της Ν. 

Ελληνικής έχει ως εξής: 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ 

ΦΡΑΣΗ 

ΑΡΘΡΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

Ο καλός μαθητής 

Γραμματική Ελληνικής Γλώσσας 
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Κατ’ αυτό τον τρόπο ο κανόνας S → 1S1 δηλώνει ότι μπορούμε να 

αντικαταστήσουμε το S με τη συμβολοσειρά 1S1 ανεξάρτητα από τις 

συμβολοσειρές που το περιβάλλουν, ανεξάρτητα δηλαδή από τα 

συμφραζόμενα. 

Επιπλέον η σχεδίαση των γραμματικών αυτών απαιτεί επινοητικότητα 

και διαίρεση της γλώσσας σε απλούστερα μέρη και στην κατασκευή μιας 

γραμματικής για το κάθε μέρος. 

Οι γραμματικές αυτές δε θεωρούνται επαρκείς για την περιγραφή των 

ανθρώπινων γλωσσών, καθώς είναι απαραίτητη και η γνώση μιας 

σημασιολογικής πληροφορίας που θα απέτρεπε την παραγωγή ορθών -

από άποψη συντακτικού- προτάσεων αλλά χωρίς νόημα. Για παράδειγμα 

στην απλή φράση: Ο Κώστας πήρε το βιβλίο η ανάλυση με γραμματική 

χωρίς συμφραζόμενα (context-free grammar) έχει τη πιο κάτω μορφή. 

Αρχικό σύμβολο το Π (αντίστοιχο του αρχικού S). Ως σύμβολα των 

συντακτικών κατηγοριών ορίζουμε: το ΟΦ (για Ονοματική φράση) το ΡΦ 

(για Ρηματική Φράση) το Α (για άρθρο) και το Ο (για όνομα). Κανόνες: 

 

Π → ΟΦ +ΡΦ 

ΟΦ → Α +Ο. 

ΡΦ → Ρ+ΟΦ 

Α 

Α 

Α 

Β 

0 

Α 

0 1 0 1 # 1 

Context-free γραμματική 
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Σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες θα ήταν δυνατόν να 

αντικατασταθεί το ρήμα με το: [έρχομαι] και έτσι, θα σχηματίζαμε τη 

φράση: Ο Κώστας έρχεται το βιβλίο. Θα ήταν νόμιμο επίσης να 

αντικατασταθεί το Α με το άρθρο το. Έτσι, θα σχηματίζαμε και τη φράση: 

Το Κώστας πήρε το βιβλίο. 

Εδώ έγκειται και η αδυναμία των γραμματικών αυτών (υπερπαραγωγή) 

και η αναγκαιότητα των συμφραζομένων. 

 

Συμφραστικές γραμματικές (Context-sensitive grammar) 

Η συμφραστική γραμματική (context-sensitive grammar) είναι μια 

τυπική γραμματική στην οποία το αριστερό και το δεξί μέρος κάθε κανόνα 

μπορεί να αντικατασταθεί από ένα σύνολο από τερματικά και μη 

τερματικά σύμβολα. Οι γραμματικές αυτές είναι ισχυρότερες από τις 

γραμματικές που είναι ανεξάρτητες από τα συμφραζόμενα. Γι’ αυτό τον 

λόγο οι γραμματικές αυτές μπορούν να παράγουν και τις πιο σύνθετες 

γλώσσες.  

Ονομάζονται γραμματικές συμφραστικές, καθώς σύμφωνα με τη μορφή 

τους, η αντικατάσταση μας μεταβλητής με μια λέξη είναι δυνατή μόνο σε 

συγκεκριμένα συμφραζόμενα (Jurafsky & Martin, 2003). 

Οι κανόνες έχουν τη μορφή: 

 

αΑβ→ αγβ 

 

όπου α,β,γ, είναι ακολουθίες τερματικών και μη τερματικών 

συμβόλων. 

Αυτό σημαίνει ότι, όποτε έχουμε το σύμβολο Α με συμφραζόμενα α και 

β, τότε μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με τη συμβολοσειρά 

τερματικών και μη τερματικών συμβόλων γ. Κάθε γραμματική χωρίς 

συμφραζόμενα είναι στην ουσία μια γραμματική με συμφραζόμενα στην 

οποία δε λαμβάνουμε καθόλου υπόψη τα συμφραζόμενα, δηλαδή στον 
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παραπάνω κανόνα αΑβ, το Α μπορεί να αντικατασταθεί με γ ανεξάρτητα 

με το τι είναι το α και το β. 

Η έννοια της συμφραστικής γραμματικής παρουσιάστηκε από τον 

Chomsky ως ένας τρόπος περιγραφής του συντακτικού των φυσικών 

γλωσσών στις οποίες η παρουσία ή όχι μιας λέξης σε συγκεκριμένο 

σημείο της πρότασης εξαρτάται από τις γειτονικές λέξεις, το γλωσσικό 

περιβάλλον (context). 

Αυτές οι γραμματικές είναι χρήσιμες σε εφαρμογές όπως η αυτόματη 

διόρθωση. Οι κανόνες των γραμματικών αυτών χρησιμοποιούν την 

οπισθοανίχνευση, εξετάζουν, δηλαδή, αν ένα χ σύμβολο του κανόνα 

αληθεύει οπότε και η συνθήκη παραγωγής αληθεύει.  

Οι συμφραστικές γραμματικές χρησιμοποιούνται για την ανάλυση 

φυσικών γλωσσών. Η απόπειρα μηχανικής ανάλυσης με κανόνες 

συμφραστικής γραμματικής (context-sensitive grammar) θα έδινε 

καλύτερα αποτελέσματα αλλά θα είχε πολύ μεγάλο κόστος σε χρόνο. 

Αυτό γιατί δύο προτάσεις μπορεί να έχουν κοινή εξωτερική δομή 

(επιφανειακή δομή) αλλά εντελώς διαφορετικό νόημα (βαθεία δομή), 

καθώς το σημασιολογικό και όχι μόνο περιεχόμενο μιας λέξης καθορίζει 

και την ανεύρεση της σημασίας στο επίπεδο της «βαθιάς» δομής.  

 

5.2.1 Λογισμικό υλοποίησης σύνταξης mnemosyne 

Η γραμματική (λογισμικό) που χρησιμοποιείται στο παραπάνω 

σύστημα υπακούει στη λογική των Ενοποιητικών Γραμματικών 

(Unification Grammars).  

Οι γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα (context-free grammars) είναι 

προβληματικές στη χρήση τους στην πράξη, κατά κύριο λόγο επειδή οι 

κανόνες τους είναι αναγκαστικά πλεοναστικοί, για να μπορέσουν να 

καλύψουν όλα τα συντακτικά φαινόμενα (μεταβατικότητα, 

προαιρετικότητα κτλ.) με αποτέλεσμα να οδηγούν στη δημιουργία 

πολλών λανθασμένων συντακτικά προτάσεων (Androutsopoulos, 1996).  

Για αυτό τον λόγο οι γραμματικές και λεξικές κατηγορίες των 

γραμματικών χωρίς συμφραζόμενα εμπλουτίζονται με επιπλέον 
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χαρακτηριστικά (features), τα οποία σχετίζονται με την εκάστοτε 

κατηγορία. Με άλλα λόγια, κάθε ένας από τους παραπάνω κανόνες 

συνοδεύεται από μια σειρά από περιορισμούς πάνω στα χαρακτηριστικά 

(feature constraints) μίας ή περισσότερων από τις κατηγορίες που 

λαμβάνουν μέρος στον κανόνα. Στην πράξη ο έλεγχος πραγματοποιείται 

αν ικανοποιείται ένας περιορισμός με τη διαδικασία της ενοποίησης 

(unification). Δύο δομές χαρακτηριστικών (feature structures)17 μπορούν 

να ενοποιηθούν (συγχωνευθούν) σε μια ενιαία δομή εάν τα κοινά τους 

χαρακτηριστικά έχουν τις ίδιες τιμές (Κερμανίδου, 2005).  

Οι γραμματικές που χρησιμοποιούν τον φορμαλισμό της ενοποίησης 

ονομάζονται γραμματικές ενοποίησης (Unification Grammars). Οι 

γραμματικές ενοποίησης αποτελούν μια ισχυρή και αποδοτική 

αναπαράσταση γλωσσολογικής πληροφορίας και μπορούν να 

περιγράψουν φαινόμενα πολύ πιο σύνθετα από ότι οι ΓΕΣ (Κερμανίδου, 

2005). Η δομή που προκύπτει από την πράξη αυτή περιέχει τη σύνθεση 

των πληροφοριών που περιέχονται και στις δύο αρχικές δομές μαζί. Η 

βασική ιδέα του φορμαλισμού μιας Ενοποιητικής Γραμματικής είναι απλή. 

O αναλυτής προτάσεων περιέχει τεχνικές παραστάσεις των 

σημασιολογικών χαρακτηριστικών (π.χ. της πτώσης κτλ.) κάθε 

συστατικού μιας πρότασης (Σαβρανίδη, 1998).  

Στη συγκεκριμένη ανάλυση ο αναλυτής αποσαφηνίζει τη μορφολογική 

ασάφεια. Η περιγραφή των λαθών γίνεται μέσα από φορμαλισμούς 

γραμματικών ενοποίησης (unification grammars) που επιτρέπει να 

οριστούν μορφοσυντακτικά σχήματα ευαίσθητα περιεχομένου -

συμφραστικές γραμματικές (context-sensitive grammars)- λαμβάνοντας 

υπόψη, με άλλα λόγια, το συμφραστικό τους περιβάλλον (McCord, 

1987). 

 

5.3 Το mnemοsyne 

Το mnemosyne είναι ένα πλήρες σύνθετο σύστημα επεξεργασίας 

φυσικής γλώσσας που εφαρμόζεται τόσο για την ανάκτηση δομημένης 

                                                 
17 Δομή χαρακτηριστικών  είναι ένα σύνολο ζευγών χαρακτηριστικών τιμών. 
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πληροφορίας (information retrieval and information extraction) σε 

ελεύθερα κείμενα. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι ενσωματώνει δεδομένα 

γλωσσολογικής πληροφορίας. Έχει χρησιμοποιηθεί ήδη σε περιβάλλοντα 

με στοιχεία μεγάλης ποσότητας με πολύ καλά αποτελέσματα σχετικά με 

το μέγεθος των δεδομένων εισόδου, την ταχύτητα επεξεργασίας και την 

ακρίβεια εξόδου. Η γλώσσα των κειμένων ήταν τα ελληνικά αλλά το 

Mnemosyne μπορεί να χειριστεί όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες.  

Στο https://ws.neurolingo.gr/WebCleansing/GGC.html έχουν αναρτηθεί 

όλα τα σχεδιότυπα του γραμματικού διορθωτή σε ένα εύχρηστο 

περιβάλλον. Απώτερος σκοπός είναι να ενσωματωθεί στο πακέτο 

εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα (openoffice) ως εργαλείο 

γραμματικού ελέγχου και μετά από εξασφάλιση της άδειας από την 

Microsoft ως ενσωματωμένο εργαλείο του Ms-Office.  

O χρήστης πληκτρολογεί ή αντιγράφει το κείμενό του στο 

λεξικογραφικό πρόγραμμα επεξεργασίας (editor) που εμφανίζεται και σε 

παραθυρικό περιβάλλον εξάγονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης του 

κειμένου. 

 

Editor mnemosyne 

Κείμενο 

Επεξεργασία 
κειμένου 

https://ws.neurolingo.gr/WebCleansing/GGC.html
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Η ανάλυση του κειμένου περιλαμβάνει α) μορφολογικό χαρακτηρισμό 

των λέξεων18 β) επισήμανση των λαθών του κειμένου.  

Πιο συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί να ζητήσει -μέσω της αντίστοιχης 

επιλογής- τον μορφολογικό χαρακτηρισμό των βασικών συστατικών του 

κειμένου (επίθετα, ουσιαστικά, ρήματα και επιρρήματα) τα οποία και 

εμφανίζονται με διαφορετικό χρωματισμό.  

 

Lucene (Μορφολογικός χαρακτηρισμός κειμένου) 

                                                 
18 Ο μορφολογικός χαρακτηρισμός των λέξεων σε αυτό το επίπεδο γίνεται χωρίς το 
χαρακτηρισμό του σχολιαστή (tagger) και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τονισμός. Ως εκ 

τούτου ο αναλυτής αποδίδει στις λέξεις την πρώτη ετικέτα που συναντά. Σε μετέπειτα στάδιο 

αποδίδεται ο σωστός μορφολογικός σχολιασμός των λέξεων. Οι τύποι εξετάζονται χωρίς τον 
τονισμό τους, επειδή πολλές φορές ο χρήστης είτε -από λανθασμένη πληκτρολόγηση- 

παρατονίζει τις λέξεις είτε δεν τις τονίζει καθόλου. Ως εκ τούτου οι λέξεις αυτές θα 
θεωρούνταν «άγνωστες» και δεν θα μπορούσε να γίνει περαιτέρω ανάλυση. 
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 Με την επιλογή «γραμματικός έλεγχος» τίθενται σε λειτουργία οι 

κανόνες του Mnemosyne. Οι κανόνες ομαδοποιούνται στις πιο κάτω 

κατηγορίες: α) λάθος (error) β) επισήμανση (info) και γ) πληροφορία 

(warning).  

Στην κατηγορία του λάθους (error) περιγράφονται τα λάθη που 

αποκλίνουν από τη γλωσσική νόρμα, στην κατηγορία της πληροφορίας 

(info) περιγράφονται κυρίως κανόνες που αφορούν στο ύφος και στην 

κατηγορία επισήμανση (warning) οι κανόνες που αφορούν στη 

σημασιολογική πληροφόρηση του χρήστη για λέξεις με εννοιολογική 

σύγχυση. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέρος ή το σύνολο των πιο πάνω 

ομάδων (χρωματίζονται διαφορετικά) και να λάβει την πληροφορία που 

επιθυμεί. 

 

Lucene (Γραμματικός έλεγχος κειμένου) 

Ομαδοποίηση 

κανόνων 
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Ο χρήστης, όταν επιλέξει τη λέξη ή φράση που εμφανίζεται με τον 

ανάλογο χρωματισμό και αφορά τις πιο πάνω ομάδες λαθών, 

ενημερώνεται με το αντίστοιχο μήνυμα (λάθους, επισήμανσης, 

πληροφορίας) και σχεδόν στην πλειονότητα των περιπτώσεων του 

προτείνεται ο «ορθός» τύπος. 
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Ο πίνακας 10 παρουσιάζει σχηματικά την αρχιτεκτονική και τη δομή του 

Mnemosyne: 

 

 

Πορεία ανάλυσης mnemosyne  

Τα βασικά συστατικά ανάλυσης είναι τα ακόλουθα:  

α) η συλλογή εγγράφων, που είναι ο καθορισμός όλων των πηγών 

πληροφοριών εισόδου,  

β) η ροή επεξεργασίας, η οποία αποτελείται από τον τύπο συσκευών 

ανάλυσης που επεξεργάζονται και αναλύουν τις πηγές 

πληροφοριών,  

γ) οι μηνύτορες επεξεργασίας, οι οποίοι είναι εξειδικευμένες συσκευές 

ανάλυσης αρμόδιες για να ελέγξουν τις πληροφορίες ροής, καθώς 

επίσης και για να προειδοποιήσουν/ειδοποιήσουν τους χρήστες 

κείμενο 

Χωρισμός 

παραγράφων 

Χωρισμός 

προτάσεων 

 

Μορφολ.χαρακ

τηρισμός 

 

Αναλυτής 

οντοτητων 

(tokenizer) 

Compedium 

analyzer 

Κανόνες 1ου 

επιπέδου 

Κανόνες 2ου 

επιπέδου 
 

Κανόνες 3ου 

επιπέδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ
α

ν
ό
ν
ες g

ra
m

m
a
r ch

ec
k

er 

Μορφολογικό 

λεξικό 

XML 
Εκφορτωτές 

(Ddumper) 

σχολιαστής 

 

(tagger) 
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συστημάτων για τη θέση επεξεργασίας, τα σφάλματα και τις 

προειδοποιήσεις, και  

δ) οι εκφορτωτές, οι οποίοι είναι εξειδικευμένες συσκευές ανάλυσης 

που αφιερώνονται για να παραδώσουν τα τελικά αποτελέσματα σε 

οποιαδήποτε μορφή εφαρμογής (π.χ. αρχεία XML στους πίνακες 

δίσκων ή βάσεων δεδομένων). 

Τα επίπεδα επεξεργασίας ενός εγγράφου ακολουθούν μια 

συγκεκριμένη ακολουθία και το έγγραφο ακολουθεί τα επίπεδα ανάλυσης, 

όταν ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία. Σε κάθε επίπεδο όμως 

εκτελούνται παράλληλοι κανόνες. 

 

5.3.1 Χωρισμός παραγράφων  

Η βασική πορεία ανάλυσης ενός κειμένου είναι η ακόλουθη: ένα 

κείμενο χωρίζεται σε παραγράφους, βάσει του αναλυτή παραγράφων 

(paragraph analyzer). Το τέλος της παραγράφου συνήθως είναι μία ή 

αρκετές κενές γραμμές. 

 

5.3.2 Χωρισμός προτάσεων  

Στη συνέχεια κάθε παράγραφος χωρίζεται σε προτάσεις. Οι 

προτάσεις19 δε νοούνται με την τυπική γραμματική σημασία. Προτάσεις 

για το Mnemosyne είναι οι ελάχιστες σημασιολογικές μονάδες και έτσι, 

τα όριά τους είναι σημαντικό να οριοθετηθούν, προκειμένου να 

ανακτηθούν οι σωστές συντακτικές δομές.  

Πρόταση, τέλος, θεωρείται αυτό που στην παραδοσιακή γραμματική 

ονομάζεται περίοδος (τελεία, θαυμαστικό, ερωτηματικό, αποσιωπητικά). 

Πρόσθετη προσοχή απαιτείται όταν το μέρος του λόγου είναι σύντμηση 

ή αρκτικόλεξο και ως εκ τούτου δεν πρέπει να θεωρηθεί η τελεία ως 

τέλος της περιόδου. 

Η μορφή εξόδου είναι η ακόλουθη: 

 

<analysisname="sentence"> 

<spanlength="23" offset="0"> 

                                                 
19 Πρόταση σύμφωνα με τη γραμματική είναι αυτή που έχει απαραίτητα ένα ρήμα. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
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<contents>ο κ. Νίκος ήρθε σήμερα.</contents> 

<annotations> 

<tagname="FPARSEN" class="class java.lang.String">true</tag> 

<tagname="SSEQNO" class="class java.lang.String">0</tag> 

</annotations></span> 

 

5.3.3 Αναλυτής οντοτήτων (Τokenizer) 

Κάθε συστατικό της πρότασης χαρακτηρίζεται (οι λέξεις, τα 

σύμβολα, οι παρενθέσεις, οι απόστροφοι, τα εισαγωγικά κτλ.). Σε 

πρώτο επίπεδο καταγράφεται η ορθογραφία κάθε συστατικού της 

πρότασης (ελληνικά γράμματα, αριθμοί, πρώτο γράμμα κεφαλαίο, 

κ.ά.).  

Σε δεύτερο επίπεδο αντιμετωπίζονται οι οντότητες (tokens) που 

ακολουθούνται από σημεία στίξης ή άλλα ορθογραφικά σημεία. Για 

παράδειγμα μια οντότητα (token) που τελειώνει σε κόμμα ή 

θαυμαστικό ή ερωτηματικό ή άνω τελεία χωρίζεται σε δύο λέξεις. Ίδια 

αντιμετώπιση γίνεται και όταν η λέξη αρχίζει με εισαγωγικά ή/και 

τελειώνει σε εισαγωγικά οπότε και χωρίζεται σε δύο ή τρεις λέξεις 

(Silberztein, 2003; Paumier, 2003). Στο ίδιο επίπεδο είτε 

αναγνωρίζονται ως μία οντότητα (token) τα αρκτικόλεξα ή η 

αναφορική αντωνυμία ό,τι.  

 

5.3.4 Μορφολογικός χαρακτηρισμός οντοτήτων (tokens) 

Το Ηλεκτρονικό Μορφολογικό λεξικό δίνει σε κάθε λέξη με ελληνικούς 

χαρακτήρες τα ακριβή μορφολογικά, υφολογικά χαρακτηριστικά 

(attributes) που είναι απαραίτητα για τη συντακτική της ανάλυση και 

βασίζεται σε υψηλής ποιότητας γλωσσικά στοιχεία που προκύπτουν τόσο 

από το γενικό μορφολογικό λεξικό αλλά και από άλλα ειδικού τύπου 

λεξικά (λεξικό κύριων ονομάτων, θησαυρό, κτλ.).  

Για παράδειγμα η λέξη βωμού θα έχει τα πιο κάτω μορφολογικά 

χαρακτηριστικά (attributes): N(MASC+GEN+SING), THEATER] που 

σημαίνει ότι έχει το μορφολογικό χαρακτηριστικό (attribute) ΜτΛ 

ουσιαστικό (N), τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (attributes): αρσενικό 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
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(MASC) για γένος, γενική (GEN) για πτώση και ενικός (SING) για 

αριθμό. Επιπλέον χαρακτηρίζεται και από ένα χαρακτηριστικό (attribute) 

θεματικού πεδίου που ανήκει η λέξη: Θέατρο (THEATER). Τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά (attributes) που μπορούν να 

χαρακτηρίσουν μια λέξη αφορούν τα εξής: γένος, αριθμό, πτώση για τα 

ουσιαστικά, επίθετα, άρθρα, αντωνυμίες και τις παθητικές μετοχές και ο 

χρόνος, η έγκλιση, η φωνή, ο αριθμός και το πρόσωπο για τα ρήματα. Ο 

πρώτος κλιτικός τύπος που παράγει κάθε λήμμα είναι η κεφαλή, ο 

αντιπροσωπευτικός τύπος ενός λήμματος. Όταν αναφέρεται το λεξικό 

στην κεφαλή αυτή είναι σαν να αναφέρεται στο λήμμα.  

Οι μορφοσυντακτικές, υφολογικές, ορολογίας και σημασιολογικές 

ιδιότητες εξάγονται από τα λεξικά και προστίθενται ως ετικέτες στα 

σημεία. Στην απόλυτη πλειονότητα των περιπτώσεων όμως τα 

μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά των λέξεων είναι ευρέα. Στη φράση: 

θα του απαντήσεις τα πιο απλά στοιχεία. Η μορφή εξόδου στα λήμματα 

του, απαντήσεις, τα, απλά, που είναι ασαφή, είναι η ακόλουθη: 

 

<spanlength="3" offset="3"> 

<contents>του</contents> 

<annotations> 

<tagname="LEXY"class="classjava.lang.String">{αυτός,GEN+MAS

C+PRON+SING}{αυτός,GEN+NEUT+PRON+SING}{ο,ART+GE

N+MASC+NEUT+SING,}</tag> 

<tagname="TTEXT" class="class java.lang.String">του</tag> 

<tagname="ORTHO"class="classjava.lang.String">NrWrd+WthLtrs

+FconWrd+Style1</tag> 

</annotations></span> 

 

 

<spanlength="10" offset="7"> 

<contents>απαντήσεις</contents> 

<annotations> 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml


 91 

<tagname="LEXY"class="classjava.lang.String">{απάντηση,ACC+

FEM+N+NOM+PLUR+VOC,}{απαντάω,ACT+AOR+B_P+SING+

SUBJ+V}</tag> 

<tagname="TTEXT" class="class java.lang.String">απαντήσεις</tag> 

<tagname="ORTHO"class="classjava.lang.String">NrWrd+WthLtrs+Fvol

Wrd+Style1</tag> 

</annotations> 

 

 

<spanlength="2" offset="18"> 

<contents>τα</contents> 

<annotations> 

<tagname="LEXY"class="classjava.lang.String">{αυτός,ACC+NEU

T+NOM+PLUR+PRON}{ο,ACC+ART+NEUT+NOM+PLUR,}</t

ag> 

<tagname="TTEXT" class="class java.lang.String">τα</tag> 

<tagname="ORTHO"class="classjava.lang.String">NrWrd+WthLtrs+Fcon

Wrd+Style1</tag> 

</annotations> 

 

 

<spanlength="4" offset="25"> 

<contents>απλά</contents> 

<annotations> 

<tagname="LEXY"class="classjava.lang.String">{απλά,ADV,}{απλός,

ACC+ADJ+NEUT+NOM+PLUR+VOC}</tag> 

<tagname="TTEXT" class="class java.lang.String">απλά</tag> 

<tagname="ORTHO"class="classjava.lang.String">NrWrd+WthLtrs+Fvol

Wrd+Style1</tag> 

</annotations> 

 

5.3.5 Αποσαφήνιση ασάφειας από τον σχολιαστή (tagger) 

Η αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών γίνεται από τον σχολιαστή 

(tagger) που αποδίδει τα ορθά μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
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αποσαφήνιση της λεξικολογικής ασάφειας είναι από τα σημαντικότερα 

ζητήματα στην επεξεργασία του κειμένου. Για παράδειγμα, το να 

αποφασίσουμε αν το απαντήσεις είναι ρήμα ή ουσιαστικό μπορεί να 

επιλυθεί με επισημείωση των μερών του λόγου (part-of-speech 

tagging). Το να αποφασίσουμε αν το κόρη σημαίνει κοπέλα ή κόρη του 

ματιού μπορεί να επιλυθεί με αποσαφήνιση των εννοιών των λέξεων 

(word sense disambiguation), το οποίο όμως δεν είναι αντικείμενο 

έρευνας της παρούσας διατριβής.  

Μια μεγάλη ποικιλία από εργασίες ανήκουν στα προβλήματα λεκτικής 

αποσαφήνισης. Για παράδειγμα το γλωσσικό περιβάλλον (context) είναι 

αυτό που θα καθορίσει εάν ο τύπος το είναι άρθρο ή αντωνυμία, γνώση 

απολύτως αναγκαία σε μετέπειτα επίπεδο ανάλυσης των γραμματικών 

λαθών (π.χ. στους κανόνες του τελικού -ν). 

 

5.3.5.1 Υπάρχοντες μηχανισμοί άρσης ασάφειας  

Η υπολογιστική άρση της μορφοσυντακτικής ασάφειας είναι εφικτή 

μόνο με την εξέταση του γλωσσικού περιβάλλοντος (context) μιας 

ασαφούς λέξης. Οι υπολογιστικές μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί με 

στόχο τη μορφοσυντακτική αποσαφήνιση χωρίζονται γενικά σε δύο 

κατηγορίες: 

α) Σύμφωνα με τη γλωσσολογική προσέγγιση, οι ειδικοί 

κωδικοποιούν χειρωνακτικά κανόνες βασισμένους σε 

γενικεύσεις παραδειγμάτων αποσαφήνισης, τα οποία 

συνήθως συλλέγονται από σώμα κειμένων μορφοσυντακτικά 

χαρακτηρισμένων (Ορφανός et al., 1999). 

β) Σύμφωνα με την προσέγγιση της μηχανικής εκμάθησης, ένα 

στατιστικό μοντέλο για την επίλυση του γλωσσικού 

προβλήματος επάγεται αυτόματα από σώμα 

χαρακτηρισμένων κειμένων. 

Τα πρότυπα της λεξιλογικής ασάφειας για τα ελληνικά δεν 

κωδικοποιούνται πουθενά εντελώς. Πολλές μελέτες σχετικά με τη 

λεξιλογική ασάφεια προσδιορίζουν μερικά πρότυπά της. Κατά συνέπεια 
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ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών προσεγγίσεων για την άρση της 

ασάφειας στο ΜτΛ έχει επιχειρηθεί όπως οι προσπάθειες που έγιναν από 

την ομάδα Δερματά – Κοκκινάκη (Dermatas & Kokkinakis, 1995) και οι 

οποίες στηρίζονται στη χρήση στοχαστικών συστημάτων και 

χρησιμοποιούν μοντέλα Hidden Markov (HMM). Η πειραματική 

διαδικασία ξεκινά με μέγεθος εκπαίδευσης τις 10K λέξεις και αυξανόταν 

κατά 10K κάθε φορά. Με τη χρήση του μικρού συνόλου ετικετών, το 

ποσοστό ακρίβειας φτάνει σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Ξεκινώντας με τις 

10.000 λέξεις, είναι ιδιαίτερα μικρό στην αρχή και αυξάνεται 

κατακόρυφα μέχρι το πρώτο 25% του συνόλου εκπαίδευσης. 

Άλλος τρόπος άρσης της ασάφειας επιχειρήθηκε από συστήματα που 

βασίζονται στην εκμάθηση δένδρων απόφασης και υλοποιήθηκε από 

την ομάδα των: Ορφανού-Χριστοδουλάκη (Orphanos & Christodoulakis, 

1999). Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και ο αλγόριθμος IGTREE του 

συστήματος TiMBL, με σκοπό τη σύγκριση της απόδοσής του σε σχέση 

με τις άλλες παραλλαγές αλγορίθμων εκμάθησης δένδρων απόφασης 

που χρησιμοποιήθηκαν. Ένα σύνολο κειμένων με μέγεθος 137.765 

λέξεων χρησιμοποιήθηκε για την προσέγγιση αυτή. Τo σώμα (corpus) 

κειμένων αυτό είναι ποικίλο και ετερόκλητο και αποτελείται από γραπτά 

φοιτητών, τμήματα λογοτεχνικών κειμένων, άρθρα από εφημερίδες, 

τεχνικά, οικονομικά και αθλητικά περιοδικά. Έγινε διαχωρισμός των 

λέξεων και αφέθηκε σε ένα λεξικό η αυτόματη, πρώτη απόδοση των 

ετικετών. Το μέγεθος των ετικετών δεν καθορίστηκε αυστηρά, και 

αφέθηκε στην αρμοδιότητα ενός προγράμματος που συνεργαζόταν με 

ένα λεξικό να πραγματοποιήσει την αρχική επισημείωση και να επιλέξει 

το μέγεθος της ετικέτας που θα αποδοθεί στις λέξεις που ανήκουν σε 

κάθε μέρος του λόγου. Ακολούθησε χειρωνακτική διόρθωση των 

κειμένων. Το μοντέλο αυτό, ακολουθώντας τη γλωσσολογική 

προσέγγιση, επέλυσε την ασάφεια πτώσης, γένους, αριθμού κτλ. μέσα 

από ένα επίπεδο ρηχής συντακτικής ανάλυσης. Έχοντας επιλύσει την 

ασάφεια του ΜτΛ, χρησιμοποίησε ένα ελάχιστο σύνολο κανόνων 

φραστικής δομής που περιγράφουν τον σχηματισμό απλών ονοματικών 
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φράσεων (ΟΦ), προθετικών φράσεων (ΠΦ) και ρηματικών συνόλων 

(ΡΣ) και έτσι, επιλύθηκε η ασάφεια των λοιπών μορφοσυντακτικών 

χαρακτηριστικών σε επίπεδο φράσης (Ορφανός et al., 1999). 

Άλλες δύο προσπάθειες που έγιναν για την ελληνική γλώσσα 

βασίστηκαν στο ίδιο σύστημα, τον Brill tagger (Petasis, Paliouras, 

Karkaletsis, Soyropoulos & Androutsopoulos, 1999). Για την επίτευξη 

μεγαλύτερης συνέπειας και ακρίβειας επελέγη ένα αρκετά περιορισμένο 

σύνολο ετικετών, μόλις 58, αν αναλογιστούμε το πλήθος των 

μορφολογικών χαρακτηριστικών της νέας ελληνικής. Και στο σύστημα 

αυτό στο τμήμα της προεργασίας ακολουθείται χειρωνακτική 

επισημείωση για δύο σώματα κειμένων αποτελούμενα από 65Κ περίπου 

λέξεις. Στη φάση των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε δεκαπλή 

επικυρωμένη επικύρωση προκειμένου να επιτευχθεί η εξαγωγή πιο 

αμερόληπτων συμπερασμάτων. Με το ίδιο σύστημα, τον Brill tagger, 

ασχολήθηκε ερευνητική ομάδα του ΙΕΛ η οποία εκτός από την αρχική 

μορφή του Brill tagger χρησιμοποιεί και άλλα ενισχυτικά προγράμματα, 

για να βελτιώσουν την αρχική διαδικασία.  

Άλλες προσεγγίσεις αποσαφήνισης της ασάφειας βασίζονται σε 

συστήματα που αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν τη μορφολογία 

φτωχότερων κλιτικά γλωσσών. Η πλειονότητα αυτών των εργαλείων -

μορφολογικοί επεξεργαστές, ετικετοποιητές, ανιχνευτές θεμάτων (θέμα 

κατάληξη)- χρησιμοποιούν πρακτικές διεθνώς καθιερωμένες όπως: το 

μορφολογικό μοντέλο των δύο επιπέδων του Koskenniemi (Sgarbas et 

al., 1995), το άμεσο ακυκλικό γράφημα λέξης (Sgarbas et al., 2000a; 

2000b), οι τεχνικές μηχανικής εκμάθησης (Papageorgiou et al., 2000), 

οι στατιστικές μέθοδοι (Tambouratzis & Carayiannis, 2001) κ.ά. 

 

5.3.5.2 Σχολιαστής (tagger) mnemosyne 

O σχολιαστής (tagger) που υλοποιήθηκε είναι προσανατολισμένος 

στην άρση της λεξικής ασάφειας στα νέα ελληνικά. Είναι βασισμένος όχι 

σε στατιστικά στοιχεία αλλά στο ανάλογο γλωσσικό περιβάλλον των 

λέξεων. Η υλοποίηση του σχολιαστή (tagger) έχει προσανατολιστεί στις 
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ανάγκες των κανόνων των μετέπειτα επιπέδων. Αυτό σημαίνει ότι το 

σύστημα αντιμετωπίζει τον σχολιαστή (tagger) ως υποστηρικτικό αλλά 

απολύτως απαραίτητο υλικό και δεν αναλύει όλες τις μορφές ασάφειας. 

Το Mnemosyne όμως υποστηρίζει την πλήρη άρση της λεξικής 

ασάφειας μόνο με γλωσσολογική πληροφορία και στοχεύει στην 

ανάδειξή του ως το μοναδικό εργαλείο που διαχειρίζεται τις ασαφείς 

λέξεις μόνο βάσει του περιβάλλοντός τους. 

Αποτελείται από 70 κανόνες (rules) και η πλειονότητα των κανόνων 

αφορά στη άρση της λεξικής ασάφειας μεταξύ άρθρου και αντωνυμίας 

(34 rules). Από αυτούς τους κανόνες το γλωσσικό περιβάλλον αποδίδει 

τον μορφολογικό χαρακτηρισμό: άρθρο ως ΜτΛ σε 20 περιπτώσεις (20 

rules) και τον μορφολογικό χαρακτηρισμό: αντωνυμία ως ΜτΛ σε 14 

rules. Ο σχολιαστής (tagger) επεκτείνεται και χαρακτηρίζει λέξεις που 

δεν υπάρχουν στο μορφολογικό λεξικό (άτονες λέξεις, λέξεις με 

ανορθογραφία) η γνώση των μορφολογικών των οποίων είναι 

απαραίτητη στο επίπεδο της συντακτικής ανάλυσης. Οι επιπλέον 

κατηγορίες άρσης λεξικής ασάφειας είναι οι ακόλουθες: 

- Ουσιαστικό και επίρρημα 

- Ουσιαστικό και πρόθεση 

- Ουσιαστικό και αντωνυμία 

- Ουσιαστικό και άρθρο 

- Ουσιαστικό και σύνδεσμος 

- Ουσιαστικό και ρήμα 

- Ουσιαστικό - επιφώνημα 

- Ουσιαστικό και μετοχή 

- Ρήμα και ουσιαστικό 

- Πρόθεση και αντωνυμία 

- Επίρρημα και σύνδεσμος 

- Επίθετο και ουσιαστικό 

Ο σχολιαστής (tagger) του mnemosyne δε στοχεύει μόνο στην άρση 

της ασάφειας ως προς το ΜτΛ αλλά και ως προς το γένος και την 

πτώση της ασαφούς λέξης. Η απόδοση των σωστών μορφολογικών 
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χαρακτηριστικών είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις συμφωνίας γένους 

και αριθμού που εξετάζονται στο επίπεδο της συντακτικής ανάλυσης. 

Έτσι, αίρει την ασάφεια μεταξύ: 

- Αρσενικού και ουδετέρου 

- Αρσενικού και θηλυκού 

Για την άρση της λεξικής ασάφειας εξετάζονται τόσο οι 

προηγούμενες λέξεις -σε αριθμό μέχρι και 4 οντότητες (tokens)- όσο 

και/ή οι επόμενες -σε αριθμό μέχρι και 4 οντότητες (tokens). Η μορφή 

που μπορεί να έχει ένας κανόνας είναι η ακόλουθη: 

 

/* GGC_TAGER_ART_PRONOUN_7*/  

{1}  

[ARULE="No_amb__art_pronoun_7", NULL=CopyTextSpanTagsM(1,[ART]), 

NULL1=CopyTextSpanTagsN(1,"TTEXT","ORTHO")] => 

[LEXY->HasMAttrs([V])], 

[LEXY->HasMAttrs([ADV])] 

\ 

 [LEXY->HasMAmbiguity([ART],[PRON]), 

ONTO?=$x:GNC_Agreement(1,[PRON,ART])] 

/ 

 [LEXY->HasMAttrs([N]), ONTO?=$x:GNC_Agreement(1,[N])] 

 ; 

 

 

Το γεγονός ότι η γλωσσολογική πληροφορία είναι αυτή που 

καθορίζει τη λεξιλογική ασάφεια αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο 

σχολιαστής (tagger) δεν αίρει την ασάφεια με μοντέλα γενικευμένης 

ισχύος (π.χ. όταν η ασαφής λέξη ακολουθεί άρθρο είναι ουσιαστικό) 

αλλά επιτρέπει – μέσω των επιπέδων να αντιμετωπίσει κα πιο ειδικές, 

σπάνιες περιπτώσεις που όμως επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση 

των συντακτικών κανόνων. Έτσι, στη φράση: τις μυστικές τους 

δυνάμεις η ακολουθία των ΜτΛ έχει ως εξής: άρθρο, επίθετο, ασαφής 

λέξη, ουσιαστικό. Ομοίως και στη φράση: την καλή την κοπέλα, η 

ακολουθία των ΜτΛ έχει την ίδια μορφή: άρθρο, επίθετο, ασαφής λέξη, 

ασάφεια 

άρση 

ασάφειας 

 

Τι ακολουθεί 

Τι έπεται 

κανόνας 
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ουσιαστικό. Στην πρώτη περίπτωση όμως η ασαφής λέξη είναι 

αντωνυμία ενώ στη δεύτερη άρθρο. Μια γενική και καθολική ισχύς του 

κανόνα θα δημιουργούσε προβλήματα, ενώ και γλωσσολογικά είναι μη 

αποδεκτή μια άρση της ασάφειας με καθαρά στατιστικά κριτήρια. Έτσι, 

με δύο επίπεδα -στο πρώτο επίπεδο επισημαίνεται η συμφωνία σε 

γένος, αριθμό και πτώση των οντοτήτων (tokens) που προηγούνται και 

έπονται, ενώ σε δεύτερο η συμφωνία και της ασαφούς λέξης- έχουμε 

ορθή απόδοση της λεξιλογικής ασάφειας. Η μορφή που έχουν οι πιο 

πάνω περιπτώσεις είναι η ακόλουθη: 

 

 

/* GGC_TAGER_PRONOUN_ART_13*/  

{1}  

[ARULE="No_amb_pronoun_art_13", NULL=CopyTextSpanTagsM(1,[PRON]), 

NULL1=CopyTextSpanTagsN(1,"TTEXT","ORTHO")] => 

( 

  [LEXY->HasMAttrs([ADJ]), ONTO?=$x:GNC_Agreement(1,[ADJ])] | 

  [LEXY->HasMAttrs([PRON]), ONTO?=$x:GNC_Agreement(1,[PRON])]  

 ) 

\ 

 [LEXY->HasMAmbiguity([ART],[PRON])]  

/ 

[LEXY->HasMAttrs([N]), ONTO?=$x:GNC_Agreement(1,[N])] 

; 
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/* GGC_TAGER_PRONOUN_ART_14*/ 

{2}  

[ARULE="No_amb_pronoun_art_14", NULL=CopyTextSpanTagsM(1,[ART]), 

NULL1=CopyTextSpanTagsN(1,"TTEXT","ORTHO")] => 

 ( 

  [LEXY->HasMAttrs([ADJ]), ONTO?=$x:GNC_Agreement(1,[ADJ])] | 

 [LEXY->HasMAttrs([PRON]), ONTO?=$x:GNC_Agreement(1,[PRON])]  

 ) 

 \ 

[LEXY->HasMAmbiguity([ART],[PRON]), NTO?=$x:GNC_Agreement(1,[ART])] 

/ 

[LEXY->HasMAttrs([N]), ONTO?=$x:GNC_Agreement(1,[N])] 

 ; 

 

 

 

5.3.6 Δημιουργία κανόνων mnemosyne 

Ο συντακτικός αναλυτής (parser) που θα προκύψει από τη δημιουργία 

κανόνων βασισμένων στα σχεδιότυπα (templates) που αναφέρθηκαν 

είναι ο αρμόδιος για τον έλεγχο της ορθής σύνταξης των εντολών. 

Αποτελείται από περίπου 2.600 κανόνες. Σε καμιά περίπτωση δεν 

αναφέρεται ή επιχειρεί να επιλύσει ακραίες εκφάνσεις του γλωσσικού 

προβλήματος που προκαλούν αμφιβολίες. 

Σε πρώτη φάση διαβάζει τις οντότητες (tokens) ένα προς ένα 

αποδίδοντάς τους όλα τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Αποτέλεσμα 

αυτής της μορφολογικής ανάλυσης είναι α) ο εντοπισμός των διαφόρων 

λαθών (γραμματικών και σημασιολογικών) τα οποία έχουν καταγραφεί 

στα επίπεδα ομαδοποίησης κανόνων (rules flow) και β) η καταγραφή του 

δέντρου παραγωγής που αντανακλά το μέρος της συντακτικής ανάλυσης 

που είναι προβληματικό. Το δέντρο αυτό θα αποτελέσει την πρώτη ύλη 

για την επόμενη φάση που είναι εκείνη της σημασιολογικής ανάλυσης 

πριν τον ενδιάμεσο κώδικα. 

Ο φορμαλισμός αυτός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τα 

μορφολογικά και υφολογικά χαρακτηριστικά των λεκτικών τύπων που 

Τι προηγείται 

ασάφεια 

2ο επίπεδο 

άρση 

ασάφειας 

 

Τι ακολουθεί 

κανόνας 

συμφωνία 
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έχουν περιγραφεί σε ηλεκτρονικό μορφολογικό λεξικό. Μέσω του 

φορμαλισμού αυτού είναι δυνατόν να αναγνωριστούν πολυλεκτικοί όροι 

και με αυτοματοποιημένο τρόπο να εξαχθεί η φράση -λεκτικός τύπος με 

τη λανθασμένη πληροφορία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις, κάθε λάθος θα 

εξετάζεται ξεχωριστά και θα καθορίζεται ένα σύνολο διορθωτικών 

ενεργειών για την αντιμετώπισή του.  

Κάθε συντακτικός κανόνας έχει πέντε στοιχεία: 

α) την κεφαλή του κανόνα αριστερά του συμβόλου “=>”, για 

παράδειγμα [VTEXT="μήνας"] ή [VTEXT="ρήμα"]. Αυτό 

καθορίζει την αντικατάσταση της αναγνωρισμένης έκφρασης 

από ένα ή περισσότερα εικονικά σημεία ή κανόνες. Για 

παράδειγμα στη φράση: αυστηρώς ακατάλληλον 

αντικαθίσταται από το VTEXT="__ancient_phrase__". Η 

δήλωση της πιο πάνω φράσης έχει την ακόλουθη μορφή: 

 
Section  
/* GGC_pattern_ancient_1*/  

  {1}  
[ARULE="pattern_ancient_1", VTEXT="__ancient_phrase__"] => 

  \ 
  ( 
  [TTEXT->Match("αυστηρώς")],  

[TTEXT->Match("ακατάλληλον")] 
 ) 
  / 
 ; 

end 
 

 

Αντίστοιχα στον πιο κάτω κανόνα υπάρχει το αντίστοιχο μήνυμα για 

το τελικό -ν.        

 
Section  
/* GGC_TELIKO_N_remove_n_3*/  
{3} 

[ARULE="GGC_TELIKO_N_remove_n_3", TTEXT=$x_1_3, 
EVTEXT=TagEvent("gevent.wrong","GEVENT","FINAL_N","%f","ERMSG","
Το 'τον' δεν πρέπει να έχει τελικό -ν. Αντικαταστήστε το 'τον' με το 
'το'.")]=> 

 \  
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[TTEXT->$x_1_3:Match("τον"), LEXY->CanMatch("ο",[ART,ACC, MASC, 
SING])] 

/  
[LEXY->HasMAttrs([MASC,SING,ACC]), ORTHO->AnyOfOAttrs([Style2])]  

; 
end 
 

β) τη αντίστοιχη φράση ή λέξη ή λήμμα που είναι αντικείμενο 

έρευνας (εν προκειμένω λανθασμένος τύπος) που υπάρχει 

μεταξύ των συμβόλων ‘\’ και ‘/’. Στο πρώτο παράδειγμα 

είναι η φράση: αυστηρώς ακατάλληλον και στο δεύτερο ο 

τύπος τον του άρθρου. 

γ) το αριστερό μέρος της έκφρασης πριν το σύμβολο ‘\’ (στα πιο 

πάνω παραδείγματα είναι άδειο) και αποτελεί ένα σύνολο 

λέξεων, φράσεων, γενικότερα οντοτήτων (tokens) που είναι 

χρήσιμο για τον προσδιορισμό της έκφρασης αλλά δεν 

αντικαθίσταται από την κεφαλή του κανόνα. 

δ) ομοίως το δεξί μέρος της έκφρασης που ακολουθεί το 

σύμβολο ‘\’. Στο πρώτο παράδειγμα δεν υπάρχει δεξί μέρος 

ενώ στο δεύτερο είναι: [LEXY - > HasMAttrs ([MASC, SING, 

ACC]), ORTHO -> AnyOfOAttrs ([Style2])] και σημαίνει 

οποιοδήποτε λήμμα που έχει μορφολογικά χαρακτηριστικά 

(Αρσενικό, Ενικό, Αιτιατική) και ανήκει σε συγκεκριμένη 

ομάδα λέξεων οριζόμενης από το αρχικό γράμμα [Style2]. Το 

δεξί μέρος παραμένει επίσης αμετάβλητο σε περίπτωση 

εφαρμογής κανόνα. 

ε) το είδος των κανόνων που περικλείεται εντός των συμβόλων 

«και» πριν από το αριστερό πλαίσιο. Αυτό το μέρος δεν 

είναι απαραίτητο, υπάρχει όμως σε κάθε κανόνα και 

χρησιμοποιείται για να κατηγοριοποιήσει τα λάθη. Στους 

κανόνες που ορίζονται στον γραμματικό διορθωτή υπάρχουν 

τρεις ευρείες κατηγορίες κανόνων:  

1. Κανόνες λάθους (event.wrong),  

2. κανόνες προειδοποίησης (gevent.warning) και 

3. κανόνες πληροφορίας (gevent.info).  
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Στους κανόνες λάθους ανήκουν τα λάθη που δεν είναι αποδεκτά από 

τη γραμματική και ως εκ τούτου δεν πρέπει να υπάρχουν σε ένα κείμενο 

(π.χ. το τελικό -ν), στους κανόνες προειδοποίησης ανήκουν τα λάθη που 

ενημερώνουν τον χρήστη για πιθανό λάθος (π.χ. ομόηχες λέξεις που 

χρησιμοποιούνται λανθασμένα σε αντίστοιχα περιβάλλοντα λέξεων). 

Υπάρχει μάλιστα ενημέρωση του χρήστη με την ερμηνεία του 

αντίστοιχου λήμματος και ο χρήστης επιβεβαιώνει την ορθή χρήση του 

λήμματος ή επιλέγει το λήμμα που είναι κατάλληλο. Στα λάθη 

ενημέρωσης ανήκει α) η υφολογική πληροφορία μιας λέξης (π.χ. 

προφορικός τύπος) και β) οι ξένες λέξεις. Η αποδοχή ή μη της 

επισήμανσης αυτής έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη ή στο 

ύφος του κειμένου που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Μπορεί μάλιστα εκ 

των προτέρων να καθορίσει το ύφος που επιθυμεί να εφαρμόσει 

επιλέγοντας εξαρχής την αντίστοιχη επιλογή (option).  

Κάθε λέξη ορίζεται από μια ακολουθία με τιμές που περιβάλλονται από 

τα σύμβολα ‘[’ και ‘]’. Έτσι, το σύμβολο ORTHO->AnyOfOAttrs 

([WthSmbs]) προσδιορίζει έναν όρο που πρέπει να γίνει αποδεκτός από 

τον κανόνα και επισημαίνει ότι η ορθογραφία της οντότητας (token) 

πρέπει να είναι WithSymbols. 

Ο όρος ORTHO->AnyOfOAttrs([NrWrd]) σημαίνει ότι πρέπει η λέξη να 

είναι normal Word (λέξη με γράμματα του αλφαβήτου).  

Ο όρος [LEXY->HasMAttrs ([ADJ,…. ACC]) σημαίνει ένα οποιοδήποτε 

λήμμα που έχει συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά (εν 

προκειμένω επίθετο, … αιτιατική). Αντίστοιχα μπορεί να περιλαμβάνει και 

τον όρο [LEXY->HasΝοMAttrs([ADJ,…. ACC]) που σημαίνει ότι το 

λήμμα δεν πρέπει να έχει τον πιο πάνω χαρακτηρισμό.  

Ο όρος [TTEXT->Match(«γκαρσόν»)] ορίζει λέξεις που έχουν τη 

συγκεκριμένη ακολουθία γραμμάτων (κεφαλαία (ΓΚΑΡΣΟΝ) ή/και πεζά 

(γκαρσόν/Γκαρσόν), τονισμένα ή άτονα γκαρσόν) ενώ στην πιο 

«αυστηρή» του μορφή ορίζεται [TTEXT == «επιστήμων»] που 

περιλαμβάνει μόνο τον συγκεκριμένο τύπο επιστήμων. Στους κανόνες 

αυτούς μπορεί να οριστεί το πρόθημα ([TTEXT->Prefix («εξεφώνησ»)]) 
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το οποίο περιλαμβάνει όλες τις παραγόμενες λέξεις που έχουν το 

πρόθημα «εξεφώνησ». Αναλόγως ορίζεται και η κατάληξη μιας 

οποιασδήποτε λέξης [TTEXT ->Suffix («ουνα») που είναι όλοι οι κλιτικοί 

τύποι με την κατάληξη -ουνα. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να 

εξαχθεί επιπλέον πληροφορία με τον προσδιορισμό των ανάλογων 

μορφολογικών χαρακτηριστικών, προκειμένου να αποφευχθεί ταύτιση 

του τύπου με άλλη λέξη με ίδια κατάληξη αλλά διαφορετικά 

μορφολογικά χαρακτηριστικά. Έτσι, στον κανόνα [TTEXT -

>Suffix(«ουνα»), LEXY->HasMAttrs([V, A_P, SING])] καλούνται λέξεις με 

κατάληξη -ουνα και μορφολογικά χαρακτηριστικά [Ρήμα και Α΄ 

πρόσωπο, ενικός].  

Ο όρος [LEXY->HasLemma3 («γράφω») καλεί το συγκεκριμένο 

λήμμα (σε όλους τους χρόνους, εγκλίσεις, πρόσωπα, φωνές), ενώ για πιο 

περιορισμένη αναζήτηση χρησιμοποιείται ο όρος [LEXY->CanMatch 

(«ψηλός»,[FEM]) με τον οποίο αναζητείται μόνο το θηλυκό του 

επιθέτου. Οι όροι αυτοί μπορούν να προσδιοριστούν και με όρους 

συμφωνίας [ONTO?=$x:GNC_Agreement(1,[ADJ])] σε πολλά επίπεδα: 

1. Συμφωνία σε γένος και αριθμό και πτώση [ONTO? = $x: 

GNC_Agreement(1)], 

2. συμφωνία σε αριθμό και πτώση [ONTO? = $x: 

GNC_Agreement(2)], 

3. συμφωνία μόνο σε αριθμό [ONTO?=$x:GNC_Agreement(3)] ή 

4. συμφωνία μόνο στη πτώση [ONTO?=$x:GNC_Agreement(4)]. 

Στο λογισμικό mnemosyne λειτουργούν επίπεδα ανάλυσης. Με τη 

λειτουργία των επιπέδων η εφαρμογή μπορεί να αντικαταστήσει φράσεις 

με VTEXT. Η αναγκαιότητα των επιπέδων αναδεικνύεται στο πιο κάτω 

πρόβλημα ανάλυσης. Συγκεκριμένα, το μόριο μη μετατρέπεται σε μην σε 

συγκεκριμένο περιβάλλον λέξεων (style1: όσες αρχίζουν από κ,π,τ, 

κτλ.) ενώ σε άλλο περιβάλλον παραμένει ως έχει (style2: όσες 

αρχίζουν από β,γ,δ, κτλ.). Ο κανόνας αυτός όμως δεν έχει εφαρμογή 

σε λόγιες μετοχές που βρίσκονται σε χρήση στην καθομιλουμένη. Σε 

πρώτο επίπεδο λοιπόν, όταν το μόριο μη βρεθεί σε περιβάλλον λέξεων 
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αποτελούμενο από λόγια μετοχή αντικαθίσταται από ένα εικονικό λήμμα, 

το [VTΤEXT= "__αρχαιαμετοχή__"]. Με αυτό τον τρόπο και 

ανεξαρτήτως του αρχικού γράμματος της λόγιας μετοχής δεν 

εφαρμόζεται ο κανόνας του τελικού -ν για το μη. Η δήλωση του κανόνα 

έχει την πιο κάτω μορφή: 

 
Section 
/* GGC_TELIKO_N_remove_n_12 */  
{1} 
 [ARULE="GGC_TELIKO_N_remove_n_12", 

VTEXT="__αρχαιαμετοχή__"] => 
 \  
 [LEXY->CanMatch("μη",[PARTICLE])] 
 / 
 ( 
   [LEXY->HasMAttrs([LEARNED])] | 
  [LEXY->HasMAttrs([PART,LEARNED])]  
 ) 
  ; 

end 

 

Σε 2ο επίπεδο όμως ο κανόνας έχει εφαρμογή για όλες τις περιπτώσεις 

που αναλύθηκαν και ως εκ τούτου τίθεται σε ισχύ. Περιγράφεται ως 

λάθος και η περίπτωση να υπάρχει το μόριο μην μπροστά από λόγια 

μετοχή και ως εκ τούτου πρέπει να αντικατασταθεί από το μόριο μη. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 
Section 
/* GGC_TELIKO_N_remove_n_13*/ 
{2} 
[ARULE="GGC_TELIKO_N_remove_n_13", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.wrong","GEVENT","FINAL_N","%f","ERMSG", 
"Το 'μην' δεν πρέπει να έχει τελικό -ν. Αντικαταστήστε το 'μην' με το 
'μη'.")] => 

  \ 
  [LEXY->CanMatch("μην",[PARTICLE])] 

/  
  ( 
  [ORTHO->AnyOfOAttrs([Style2])]     | 
  [LEXY->HasMAttrs([LEARNED]), ORTHO->AnyOfOAttrs([Style1])] 
 ) 
 ; 
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end. 

 

Στο τέλος της διαδικασίας υπάρχει ο τελευταίος τύπος ανάλυσης, ο 

εκφορτωτής (dumper). Οι εκφορτωτές (dumpers) μεταφέρουν τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας με λεπτομερή τρόπο και το 

προσδιοριζόμενο σύνολο των χαρακτηριστικών στοιχείων [αναλυτής 

πρότασης (sentence analyzer), σχολιαστής (tagger), επίπεδα (rules 

flow), κανόνες (rules)] εξάγονται και καταχωρούνται στην κατάλληλη 

θέση. Τα αρχεία εξαγωγής και ανάλυσης είναι XML και Apache Lucene 

(http://lucene.apache.org) 

Όλοι οι εκφορτωτές (dumpers) έχουν έναν κοινό ορισμένο 

φορμαλισμό της μορφής: {$info }{analysis (options)} όπου {} σημαίνει 0 

ή περισσότερα του ενός στοιχεία που περικλείονται στο {}. Στη φράση: 

πήρα τηλέφωνο το καθηγητή η λέξη πήρα στον εκφορτωτή (dumper) 

έχει την ακόλουθη ανάλυση: 

 
<analysisname="sentence"> 
<spanlength="14" offset="0"> 
<contents>Πήρα το παιδί.</contents> 
<annotations> 
<tagname="LEXY"class="class java.lang.String"> {πήρα, ACC + FEM + N + 

NOM + SING + VOC} 
{παίρνω, ACT + AOR + A_P + IND+ SING + V,}</tag> 
<tagname="TTEXT" class="class java.lang.String">Πήρα</tag> 
<tagname = "ORTHO" class = "classjava.lang.String"> NrWrd + FcWrd + 

WthLtrs + FconWrd + Style1 
</tag> 

</annotations> 

 

Στον εκφορτωτή (dumper) o σχολιαστής (tagger) έχει την ακόλουθη 

ανάλυση: 

<analysisname="Tagger"> 
<spanlength="4" offset="0"> 
<contents>Πήρα</contents> 
<annotations> 
<tagname="LEXY" class="class java.lang.String"> {παίρνω, ACT + AOR +A_P 

+IND +SING + V,}</tag> 
<tagname="ARULE" class="class java.lang.String">No_amb_N_VERB_1</tag> 
 
 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml


 105 

Στον εκφορτωτή (dumper) των συντακτικών κανόνων έχει την 

ακόλουθη ανάλυση: 

 
<analysisname="Rules_1"> 
<spanlength="4" offset="0"> 
</annotations> 
</span><spanlength="2" offset="14"><contents>το</contents> 
<annotations> 
<tagname = "ARULE" class = "classjava.lang.String"> GGC_TELIKO_N_add_n_3  
</tag></annotations> 

</span> 

 

Το $info μπορεί να είναι ένα από: 

- μεταποθήκευση ιδιοτήτων ($property dumps) που καταγράφει τις 

ιδιότητες σχετικά με το κείμενο 

- μεταποθήκευση οντοτήτων ($entity dumps) που καταγράφει όλες 

τις ιδιότητες σχετικά με τη λέξη 

- μεταποθήκευση κανόνων ($event dumps) που καταγράφει τους 

κανόνες που βρίσκονται στο κείμενο. 

 

5.3.7 Συντακτικοί κανόνες αναγνώρισης λάθους  

Κανόνες υφολογίας (λόγιοι τύποι) 

Ως λόγιος τύπος ορίζεται -κατά τον διορθωτή- είτε μια μορφολογική 

κατάληξη που παραπέμπει σε λόγια χαρακτηριστικά είτε μια λέξη ή ένα 

λήμμα με τον ανάλογο υφολογικό χαρακτηρισμό 

Ο διορθωτής διαχειρίζεται τους λόγιους τύπους σε πολλά στάδια-

επίπεδα. Σε αρχικό επίπεδο έχουν συγκεντρωθεί οι λόγιες φράσεις 

(~359) που είναι ακόμη σε χρήση στον γραπτό ή στον προφορικό λόγο. 

Από αυτές:  

- σε 118 φράσεις υπάρχει λέξη με μορφολογική κατάληξη στην 

οποία έχει προστεθεί το -ν (τεκμήριον, τύχην κτλ.), που όμως 

δεν εντάσσεται στο μορφολογικό σύστημα της νέας ελληνικής,  

- σε 46 φράσεις υπάρχει λέξη με την κατάληξη -ιν (π.χ. λέξιν, 

μίμησιν κτλ.), 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
../AppData/Local/Microsoft/Windows/mnemosyne/analysis/GGC/Tagger.xml
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- σε 16 φράσεις περιλαμβάνεται λέξη που έχει θέση τόνου που 

παραπέμπει σε λόγια μορφή (π.χ. αδείας, ασφαλείας, κτλ.), 

- σε 5 φράσεις υπάρχει λέξη με τονισμό και κατάληξη που 

παραπέμπουν σε λόγια μορφή (π.χ. διαίτης, θαλάσσης κτλ.), 

- σε άλλες φράσεις υπάρχουν λέξεις: α) με την κατάληξη -ις αντί -

η, (π.χ. ακρόασις), β) με τη λόγια κατάληξη γενικής ενικού -ος 

αντί -α, (π.χ.αγώνος], γ) λέξεις με τη λόγια κατάληξη αιτιατικής 

πληθυντικού -ας αντί -ες, (π.χ. αιώνας), δ) με την κατάληξη 

στην ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού -αι αντί -ες, 

- Σε άλλες φράσεις υπάρχουν λήμματα που δεν ανήκουν στο 

λεξιλόγιο της νέας ελληνικής (π.χ. ύδωρ). 

Η μεγαλύτερη σε χρήση λόγια φράση είναι σε επίπεδο 6 οντοτήτων 

(tokens). Στο επίπεδο αυτό ο διορθωτής αναγνωρίζει αυτές τις φράσεις 

και τις αντικαθιστά από ένα [VTEXT=]="__ancient_phrase__". Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι φράσεις αυτές αποτελούνται από λέξεις που έχουν τον 

μορφολογικό χαρακτηρισμό: ΑΡΧΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ (ANCIENT) αλλά στο 

ανάλογο γλωσσικό περιβάλλον είναι απολύτως αποδεκτές.  

Στο πρώτο επίπεδο η γραμματική έχει τη μορφή συμφραστικής 

γραμματικής (context-sensitive grammar) και διαχειρίζεται ως εξής τις 

λόγιες φράσεις: 

 
Section 
/* GGC_pattern_ancient_1*/  
{1}  
[ARULE="pattern_ancient_1", VTEXT="__ancient_phrase__"] => 

( 
  [LEXY->HasLemma3("επίδομα")] | 
  [LEXY->HasLemma3("φύλλο")] 
  ), 
   \ 
  [TTEXT=="αδείας"] 
  / 
 ; 

end 

 

Αυτό σημαίνει ότι ο τύπος αδείας στο ανάλογο περιβάλλον λέξεων 

(μετά το λήμμα [επίδομα] ή [φύλλο] θα αντικατασταθεί από το 

VTEXT="__ancient_phrase__"]. 
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Σε άλλο γλωσσικό περιβάλλον, που περιγράφεται σε δεύτερο επίπεδο, 

ο χρήστης ενημερώνεται ότι ο υφολογικός χαρακτηρισμός αυτών των 

λέξεων παραπέμπει σε λόγια χρήση και έγκειται στη διακριτική του 

ευχέρεια η αντικατάσταση της λέξης αυτής με άλλη της σύγχρονης 

κοινής νέας ελληνικής ή η διατήρησή της.  

Αντίστοιχα η δήλωση του κανόνα, που παραπέμπει σε περιβάλλον 

γραμματικής χωρίς συμφραζόμενα (context-free grammar), έχει την πιο 

κάτω μορφή: 

 
Section 
/* GGC_pattern_2_ancient_2_2 */  
{2}  
[ARULE="GGC_pattern_ancient_2_2", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.info","GEVENT","ANCIENT_TYPE","%f","ERMSG","Ο 
τονισμός είναι λόγιος. Τονίστε στην προπαραλήγουσα.")] =>    
  \ 

   [TTEXT == "αδείας"]  | 
   [TTEXT == "ακριβείας"] 
  / 
  ; 
 end 

 

Αυτό σημαίνει ότι ο τύπος αδείας ή ακριβείας ανεξαρτήτως 

περιβάλλοντος -στο 1ο επίπεδο έχει ήδη περιγραφεί το περιβάλλον στο 

οποίο εντάσσονται και είναι αποδεκτές- έχει τον χαρακτηρισμό (ΛΟΓΙΟ). 

Ο χρήστης ενημερώνεται ("gevent.info") και αποφασίζει την 

αντικατάσταση ή τη διατήρησή της.  

Η διαχείριση των λόγιων φράσεων ελέγχεται και από ένα άλλο 

σχεδιότυπο (pattern) που επισημαίνει στον χρήστη τη λανθασμένη 

γραφή ("gevent.wrong") της στερεότυπης λόγιας φράσης που 

χρησιμοποιεί.  

Σε περιβάλλον γραμματικής χωρίς συμφραζόμενα (context-free 

grammar) έχουν κωδικοποιηθεί τα πιθανά λάθη στις λόγιες φράσεις από 

ένα σύνολο 113 κανόνων (rules). Τα λάθη μπορεί να είναι: 

- ορθογραφικής φύσεως (π.χ. αιδός Αργείοι, αντί του ορθού: 

αιδώς Αργείοι) ή (ήξεις αφίξεις αντί του ορθού: ήξεις αφήξεις), 



 108 

- λανθασμένης πτώσης (π.χ. αυτής καθ’ (ε)αυτής αντί του ορθού: 

αυτής καθ’ (ε)αυτήν) ή (μέχρι αποδείξεως του εναντίον αντί 

του ορθού: μέχρι αποδείξεως του εναντίου), 

- λανθασμένης επιλογής λήμματος, το οποίο -λόγω της συχνής 

λανθασμένης χρήσης- τείνει να καθιερωθεί ως ορθό στον 

γραπτό ή στον προφορικό λόγο (π.χ. εν κρυπτώ και 

απαραβύστω αντί του ορθού: εν κρυπτώ και παραβύστω) ή (εξ 

ιδίων τα βέλη αντί του ορθού: εξ οικείων τα βέλη), 

-  λανθασμένης επιλογής γένους (π.χ. ο κόπρος του Αυγεία αντί 

του ορθού: η κόπρος του Αυγεία) ή (δίνω το παρόν αντί του 

ορθού: δίνω το «παρών»), 

- λανθασμένης επιλογής φωνής (π.χ. ποιώ τη(ν) νήσσα(ν) αντί 

του ορθού: ποιούμαι τη(ν) νήσσα(ν)), 

- λανθασμένης επιλογής αριθμού (π.χ. οι ασκοί του Αιόλου αντί 

του ορθού: ο ασκός του Αιόλου), 

- λανθασμένου τονισμού (π.χ. πως και πως αντί του ορθού: πώς 

και πώς), 

- απουσία λήμματος (εκ των ουκ άνευ αντί του ορθού: εκ των ων 

ουκ άνευ), 

- πλεονασμός (καθενός εκάστου αντί του ορθού: ενός εκάστου). 

Η δήλωση -στον γραμματικό διορθωτή- των πιθανών λανθασμένων 

μορφών μιας στερεότυπης λόγιας φράσης έχει ως εξής: 

 
 
Section 
/* GGC_ancient_phrase_49_1*/  
{1}  
[ARULE="ancient_phrase_49_1", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.wrong","GEVENT","ancient_phrase","%f","ERMSG","Ο 
σχηματισμός της λόγιας φράσης είναι λανθασμένος. Αντικαταστήστε το 'παρόν' 
με το 'παρών'.")] => 

  [TTEXT->Match("το")] 
\  

    [VTEXT=="_QUOTE_"]?, 
    [TTEXT->Match("παρόν")], 
    [VTEXT=="_QUOTE_"]? 

/ 
  [LEXY->HasNoneMAttrs([NEUT]) 
  []{0,5}, 
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  [LEXY->HasLemma3("δίνω")] 
;  
end 
 

 

Στον συγκεκριμένο κανόνα υπάρχει και ο περιορισμός [LEXY-

>HasNoneMAttrs([NEUT])] που σημαίνει ότι μετά τα εισαγωγικά δεν 

πρέπει να υπάρχει οντότητα (token) με τον μορφολογικό χαρακτηρισμό 

«ουδέτερο», καθώς, διαφορετικά, θα αναγνωριζόταν ως λανθασμένη η 

φράση: το παρόν σύστημα δίνει…. 

Το σχεδιότυπο που αφορά τους λόγιους τύπους περιλαμβάνει και έναν 

ακόμη κανόνα που αφορά λήμματα όπου το υφολογικό χαρακτηριστικό 

(attribute): ΑΡΧΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ (ANCIENT) δε χαρακτηρίζει ένα 

μορφολογικό τύπο αλλά όλο το λήμμα. Παράλληλα ο χρήστης 

ενημερώνεται και για το λήμμα που χρησιμοποιείται με την ίδια σημασία 

στην κοινή νέα ελληνική. Η μορφή των κανόνων στον γραμματικό 

διορθωτή έχει την ακόλουθη δήλωση: 

 
Section 
/* GGC_ancient_type_11*/  
{1}  
[ARULE="GGC_ancient_type_11", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.info","GEVENT","ANCIENT_NPHRASE","%f","ERMSG","Ο 
συγκεκριμένος τύπος δε συνηθίζεται στη νέα ελληνική γλώσσα. Αντικαταστήστε με 
το λήμμα 'λειψός'.")] => 

  \ 
 [LEXY->HasLemma3("ελλιπής")]  
/  

  ; 
end 
 

 

Το σχεδιότυπο αυτό ολοκληρώνεται με την επισήμανση λόγιων 

συμφωνικών συμπλεγμάτων.  

Σχηματικά η υφολογία (λόγιοι τύποι) στον γραμματικό διορθωτή έχει 

την ακόλουθη δενδρική δομή: 
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Υφολογία (Λόγιοι τύποι)  

Κανόνες υφολογίας (προφορικοί τύποι)  

Με τη σειρά των συγκεκριμένων κανόνων ο χρήστης ενημερώνεται για 

πιθανή ανακολουθία στο ύφος που επιθυμεί να έχει το κείμενό του λόγω 

της χρήσης λέξεων που χαρακτηρίζονται υφολογικά από το 

χαρακτηριστικό (attribute): προφορικός τύπος (ORAL). Κατά συνέπεια 

ορίζονται σε μια σειρά κανόνων οι προφορικοί τύποι των ουσιαστικών. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται α) ολόκληρα λήμματα με τον 

υφολογικό χαρακτηρισμό: προφορικός τύπος (ORAL), β) καταλήξεις 

ομάδας ουσιαστικών που έχουν προφορικό υφολογικό χαρακτηρισμό ή 

γ) λήμματα που το πρόθημά τους παραπέμπει σε προφορικό τύπο.  

Τα επίπεδα έχουν θέση και σε αυτό το σύνολο σχεδιοτύπων καθώς σε 

συγκεκριμένο περιβάλλον λέξεων οι ίδιοι τύποι δε θεωρούνται 

προφορικοί (π.χ. στη φράση: 17 Νοέμβρη, ο τύπος Νοέμβρη δε 

χαρακτηρίζεται προφορικός, στοιχείο όμως που δεν ισχύει σε άλλες 

περιπτώσεις). 

Learned 

lemmas 
1ο επίπεδο 

gevent.wrong 

1ο επίπεδο 

2ο επίπεδο 

1ο επίπεδο 

2ο επίπεδο 

Wrong Corpus  

Token learned in 

corpus 

Token learned 
Υφολογία 

Λόγιοι τύποι 

gevent.info 

1ο επίπεδο Ancient 

consonant 
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Ενδεικτικά η δήλωση του πιο πάνω σχεδιότυπου στον γραμματικό 

διορθωτή για τους προφορικούς τύπους των ουσιαστικών έχει την πιο 

κάτω μορφή: 

 
Section 

/* GGC_oral_noun_4*/ 
{1}  
[ARULE="GGC_oral_noun_4", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.info","GEVENT","ORAL_NOUN","%f","ERMSG","Το 
συγκεκριμένο λήμμα χρησιμοποιείται στον προφορικό λόγο. Αντικαταστήστε με το 
λήμμα 'συνάδελφος'.")] => 

  \ 
 [LEXY->HasLemma3("συναδέρφισσα")] 
/ 

; 
end 

 

Παρόμοια διαχείριση γίνεται και στα ρήματα που έχουν τον υφολογικό 

χαρακτηρισμό: προφορικός τύπος (ORAL). Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται ευρείες κατηγορίες ρημάτων, με καταλήξεις που 

συναντώνται στον προφορικό λόγο (π.χ. ρήματα σε -άω, -ιέμαι, κτλ.).  

 

Section 
/* GGC_oral_verb_3*/  
{1}  
[ARULE="GGC_oral_verb_3", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.info","GEVENT","ORAL_VERB","%f","ERMSG","Η 
κατάληξη αυτή χρησιμοποιείται στον προφορικό λόγο.")] => 

 \ 
 [LEXY->SuffixCanMatch("ούμαι",[V, PASS]), TTEXT ->Suffix("ιέμαι")] | 
 [LEXY->SuffixCanMatch("ούμαι",[V, PASS]), TTEXT ->Suffix("ιέσαι")] | 
 [LEXY->SuffixCanMatch("ούμαι",[V, PASS]), TTEXT ->Suffix("ιέται")] | 
 [LEXY->SuffixCanMatch("ούμαι",[V, PASS]), TTEXT ->Suffix("ιόμαστε")] | 
 [LEXY->SuffixCanMatch("ούμαι",[V, PASS]), TTEXT ->Suffix("ιέστε")] |  
 [LEXY->SuffixCanMatch("ούμαι",[V, PASS]), TTEXT ->Suffix("ιόνται")]  

 / 
 ; 

end 
 

Η απουσία τονιζόμενης αύξησης στα ρήματα είναι στοιχείο 

προφορικού λόγου και επισημαίνεται.  

Τέλος στο σχεδιότυπο αυτό επισημαίνεται και η παρουσία 

συγκεκριμένων ρημάτων τα οποία σε ανάλογο περιβάλλον λέξεων 
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χαρακτηρίζονται ως προφορικά. Για παράδειγμα το λήμμα [είμαι] 

ακολουθούμενο από το ουσιαστικό [λάθος] δε συνιστά δόκιμη έκφραση. 

 
Section 
/* GGC_oral_verb_oral_phrase_6*/  
{1}  
[ARULE="GGC_oral_verb_oral_phrase_6", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.info","GEVENT","ORAL_VERB","%f","ERMSG","Η 
συγκεκριμένη φράση χρησιμοποιείται στον προφορικό λόγο. Αντικαταστήστε με τη 
φράση 'κάνω-εις' λάθος'.")] => 

\   
 [LEXY->HasLemma3("είμαι")] 

/  
 [TTEXT->Match("λάθος")]  

; 
end 
 

Παρόμοια αντιμετώπιση γίνεται και για τους προφορικούς τύπους των 

επιθέτων και των μετοχών παθητικής φωνής που περιγράφονται σε 

διαφορετικά σχεδιότυπα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι προφορικές 

παραγωγικές καταλήξεις -ουχα/ -γόνα ή οι τύποι παθητικής μετοχής 

παρακειμένου χωρίς αναδιπλασιασμό. 

 Στα επίθετα και στις μετοχές δεν αρκεί απλώς η αναγνώριση του 

τύπου αλλά και η ένταξή του στο αντίστοιχο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει 

ότι η παραγωγική κατάληξη -ούχα για ένα ουδέτερο πληθυντικού δε 

συνιστά προφορικό τύπο, κάτι όμως που ισχύει για τον ενικό του 

θηλυκού. Επιπλέον το λήμμα αυτό ως κατηγορούμενο του υποκειμένου -

εφόσον το υποκείμενο είναι είναι θηλυκό- χαρακτηρίζεται ως προφορικός 

τύπος. Στους κανόνες, δηλαδή, του επιθέτου και της μετοχής η ανάλυση 

προχωρά ένα περαιτέρω επίπεδο και ελέγχει τη συμφωνία του όρου που 

είναι αντικείμενο επεξεργασίας. Στο σημείο αυτό καθοριστική είναι η 

συμβολή του σχολιαστή (tagger) που σε προγενέστερο επίπεδο έχει 

ξεχωρίσει (από το ανάλογο περιβάλλον) αν ο τύπος είναι ουδέτερο ή 

θηλυκό όπως επίσης και το λήμμα που προηγείται ή έπεται.  

Παρουσιάζονται στη συνέχεια παραδείγματα δήλωσης προφορικού 

τύπου επιθέτου και μετοχής: 

 
Section 
/* GGC_oral_adj_1_1*/  



 113 

{1}  
[ARULE="GGC_oral_adj_1_1", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.info","GEVENT","ORAL_ADJECTIVE","%f","ERMSG","Ο 
τύπος '-ούχα/ -γόνα' χρησιμοποιείται στον προφορικό λόγο. Αντικαταστήστε με '-
ούχος / -γόνος'.")] => 

[LEXY->HasMAttrs([FEM]), ONTO?=$x:GNC_Agreement(2,[FEM])], 
[]{0,4}, 
 [TTEXT->Match("είναι")], 
 []{0,3} 

\ 
 [LEXY->SuffixCanMatch("ούχος",[ADJ,FEM]),TTEXT->Suffix("ούχα"), 

ONTO?=$x:GNC_Agreement(2,[ADJ])]    | 
 [LEXY->SuffixCanMatch("γόνος",[ADJ,FEM]),TTEXT->Suffix("γόνα"), 

ONTO?=$x:GNC_Agreement(2,[ADJ])]  
  / 
 ; 

end 
 
 

Section 
/* GGC_oral_part_1_1*/  
{1}  
[ARULE="GGC_oral_part_1_1", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.info","GEVENT","ORAL_PARTICIPLE", "%f","ERMSG","Ο 
συγκεκριμένος μορφολογικός σχηματισμός της μετοχής χρησιμοποιείται στον 
προφορικό λόγο. Αντικαταστήστε με τη μετοχή 'διατεταγμένη/ης'.")] => 
 \   

[TTEXT->Match("διαταγμένη"), LEXY->CanMatch("διατάζω", 
[PART, FEM, PASS]), ONTO?=$x:GNC_Agreement(4,[PART])] | 
[TTEXT->Match("διαταγμένης"), LEXY-
>CanMatch("διατάζω",[PART,FEM,PASS]), 
ONTO?=$x:GNC_Agreement(4,[PART])]  

/  
   ( 
   [LEXY->HasMAttrs([PREP])], 
   []{0,3} 
  )?, 
  [LEXY->CanMatch("υπηρεσία",[N, SING]), ONTO?=$x:GNC_Agreement(4,[N])] 

; 
end 
 

Το σχεδιότυπο της κατηγορίας αυτής ολοκληρώνεται με μια ακόμη 

κατηγορία κανόνων με: α) λάθη γραμματικής τυποποίησης και τα οποία 

ορίζονται σε λανθασμένη γραφή συντομογραφιών (π.χ. δισεκ. αντί του 

ορθού δισ.), β) ενημέρωση του χρήστη για τη μη προτιμητέα γραφή με 

συντομογραφίες σε κείμενα με επίσημο ύφος, γ) χαρακτηρισμένα από το 

μορφολογικό λεξικό προφορικά συμφωνικά συμπλέγματα (π.χ. 

υποταχτική) ή προφορικούς τύπους επιρρημάτων (π.χ. τουλάχιστο, 
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μονάχα, μοναχά) και ε) συγκεκριμένες φράσεις που συναντώνται κυρίως 

στον προφορικό λόγο (π.χ. θα σε πάρω πίσω, μπας και, εκεί που, κ.ά.). 

Σχηματικά η υφολογία (προφορικοί τύποι) στον γραμματικό διορθωτή 

έχει την ακόλουθη δενδρική δομή: 

 

 

 

Υφολογία (προφορικοί τύποι)  

Κανόνες τελικού -ν 

Το πιο συνηθισμένο λάθος σε γραπτά κείμενα περιγράφεται στο 

σχεδιότυπο αυτό και καλύπτει σχεδόν όλες τις περιπτώσεις που αφορούν 

στο τελικό -ν.  

Το σχεδιότυπο αυτό περιλαμβάνει κανόνες που λειτουργούν σε 4 

επίπεδα, δεδομένων των πολλών περιπτώσεων και της δύσκολης 

δήλωσής τους. Υπάρχουν 20 κανόνες που περιγράφουν τη λανθασμένη 

προσθήκη του τελικού -ν και 20 περιπτώσεις που το τελικό -ν απουσιάζει 

λανθασμένα. Στους κανόνες αυτούς καταλυτική είναι η συνεισφορά του 

σχολιαστή (tagger), καθώς απαιτείται άλλη διαχείριση στη λέξη τον, 

όταν είναι άρθρο, και άλλη όταν η ίδια οντότητα (token) είναι 

αντωνυμία. Επιπλέον η αποσαφήνιση του γένους και της πτώσης είναι 

κριτήριο για να προστεθεί ή να αφαιρεθεί το τελικό -ν.  

Για την περιγραφή των κανόνων που αφορούν το σχεδιότυπο αυτό 

«ελέγχονται» σε πολλές περιπτώσεις τόσο οι προηγούμενες λέξεις όσο 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ 

Oral gevent.info 

 

Προφ. μετοχή 

(Oral participle) 
Προφ. Επιθ. 

(Oral adjective) 

Προφ. Ρήμα 

Oral verb 

Προφ. Ουσ. 
(Oral noun) 

Προφ. λόγος 

Oral speech 
Προφ. συμφ.σ. 

Oral consonant 
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και οι επόμενες -σε επίπεδο μέχρι 6 οντότητες (tokens). Πιο αναλυτικά η 

δήλωση των κανόνων έχει ως εξής: 

Αρχικά έχουν κατηγοριοποιηθεί τα γράμματα σε 2 ομάδες: στην 

ομάδα (style 1) που είναι τα γράμματα της αλφαβήτου ή συμφωνικά 

συμπλέγματα (μπ, ντ κτλ.) που «απαιτούν» την παρουσία του τελικού -ν 

και η ομάδα (style 2) που περιλαμβάνει τα γράμματα της αλφαβήτου που 

«αποβάλλουν» το τελικό -ν. Η κατηγοριοποίηση αυτή όμως δεν είναι 

αρκετή και χρειάζεται η αποσαφήνιση -μέσω του σχολιαστή (tagger)- 

των λημμάτων που προηγούνται ή έπονται της λέξης που εξετάζεται η 

παρουσία ή η απουσία του τελικού -ν.  

Τα λήμματα που εξετάζονται είναι τα άρθρα: (τον, την, στον, στην), 

οι προσωπικές αντωνυμίες: (τον, την), το αόριστο άρθρο: (έναν, μια), οι 

αντωνυμίες: (όποιος, κάποιος, όσος, πόσος, κάμποσος, τέτοιος, άλλος) 

τα μόρια: (δεν, μη, σαν), τα επίθετα: (αρκετός, λίγος, πολύς), το 

αριθμητικό: (εκατό).  

O συντακτικός αναλυτής (parser) ελέγχει στη συνέχεια και τη 

συμφωνία σε γένος, αριθμό και πτώση του περιβάλλοντος που 

προηγείται ή/και έπεται (κυρίως), προκειμένου να αποφευχθούν 

περιπτώσεις που θα προτείνουν ως ορθή μια λανθασμένη πρόταση.  

Οι κανόνες ορίζονται σε 4 επίπεδα, προκειμένου να περιγράψουν πιο 

σύνθετες γλωσσικές περιπτώσεις (ουσιαστικοποιημένα επίθετα, λόγιες 

μετοχές, εμπρόθετα σύνολα κ.ά.). Η αναγκαιότητα του σχολιαστή 

(tagger) αποδεικνύεται και στα εμπρόθετα σύνολα καθώς υπάρχουν 

προθέσεις (με, σε) που είναι παράλληλα και αδύνατοι τύποι προσωπικής 

αντωνυμίας. Ένα παράδειγμα που αναδεικνύει τη χρησιμότητα των 

επιπέδων περιγράφεται ακολούθως. Στη φράση: το ένα (καλό) δεν 

απαιτείται η παρουσία του τελικού -ν στη λέξη το, κάτι που όμως δεν 

ισχύει στη φράση: το ένα (καλό) άνθρωπο, όπου και το τελικό -ν 

επιβάλλεται.  

Σε πρώτο επίπεδο περιγράφεται το περιβάλλον το ένα με προαιρετική 

δήλωση του ουδετέρου καλό και με αποκλεισμό λέξης με μορφολογικό 

χαρακτηρισμό: αρσενικό.  
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Σε δεύτερο επίπεδο περιγράφεται το περιβάλλον το ένα άνθρωπο με 

προαιρετική δήλωση του επιθετικού προσδιορισμού καλό. Η δήλωση των 

πιο πάνω περιπτώσεων έχει ως εξής: 

 

Section 
/* GGC_TELIKO_N_2_1*/  
{1}  

[ARULE="GGC_TELIKO_N_2_1", TTEXT="__τελικόν__"] => 
\ 

[TTEXT->Match("το")] 
/  

   [TTEXT->Match("ένα")], 
   [LEXY->HasMAttrs([NEUT,SING,ACC])]?, 
   [LEXY->HasNoneMAttrs([MASC,N,SING,ACC])]? 
 ; 
  
        

/* GGC_TELIKO_N_add_n_2*/  
{2, 4} 
[ARULE="GGC_TELIKO_N_add_n_2",EVTEXT=TagEvent("gevent.wrong","GEVENT","F
INAL_N","%f","ERMSG","Το 'το' πρέπει να έχει τελικό -ν. Αντικαταστήστε το 'το' με 
το 'τον'.")] => 

  \ 
   [TTEXT->Match("το")] 

/  
   [TTEXT->Match("ένα")], 
   [LEXY->HasMAttrs([ADJ,SING,ACC])]?, 
   [LEXY->HasMAttrs([MASC,N,SING,ACC])] 

; 

end 

Σχηματικά η πορεία ανάλυσης στους κανόνες του τελικού -ν έχει ως 
εξής: 
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Τελικό -ν  

 

Στο τελευταίο επίπεδο (4ο), μέσα από ένα φίλτρο, αφαιρούνται τα 

στοιχεία εκείνα που δυνητικά προσδιορίζουν τις λέξεις (π.χ. εισαγωγικά): 

 
filters: 
  exclude {4} VTEXT("_QUOTE_" ); 

 

Τα σύμβολα αυτά στον αναλυτή οντοτήτων (tokenizer) ορίζονται ως 

χωριστές οντότητες (tokens). Ως εκ τούτου δε μπορεί να εφαρμοστεί ο 

κανόνας του τελικού -ν στη φράση: στην «δύσκολη» αυτή περίοδο, 

καθώς μεσολαβούν τα εισαγωγικά μεταξύ των οντοτήτων (tokens) στην 

 

 

TAGGER 

 

Style_1 

 

Style_2 

 

 

Κανόνες τελικού-

ν 

 

 

Επίπεδο 1 

 

 

Επίπεδο 2 

 

 

Επίπεδο 3 

 

 

Επίπεδο 4 
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και δύσκολη. Τα εισαγωγικά αφαιρούνται μόνο στο 4ο επίπεδο και για 

συγκεκριμένο σχεδιότυπο, καθώς σε άλλα σχεδιότυπα αποτελούν 

αντικείμενο μελέτης και επεξεργασίας. 

 

Κανόνες για τόνους, ορθογραφικά σημεία και σημεία στίξης 

Η λανθασμένη χρήση των σημείων στίξης, του τόνου και των 

ορθογραφικών σημείων περιγράφονται στον γραμματικό διορθωτή από 

το σχεδιότυπο αυτό. 

 

Απόστροφος 

Αρχικά περιγράφονται κανόνες αφαίρεσης της αποστρόφου και 

πρόσθεσης της αποστρόφου. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν προθέσεις της 

αρχαίας ελληνικής εξ που όμως είναι ακόμη σε χρήση και οι οποίες 

λανθασμένα συναντώνται με απόστροφο. Αντίστοιχα υπάρχουν 

προθέσεις που παθαίνουν έκθλιψη και συναντώνται χωρίς απόστροφο 

ή/και πολλές φορές γράφονται ως μια λέξη.  

Το συγκεκριμένο σχεδιότυπο διαχειρίζεται ρηματικούς τύπους που 

συνοδεύονται από δύο αδύνατους τύπους προσωπικής αντωνυμίας που 

γράφονται λανθασμένα σε μία λέξη -χωρίς απόστροφο- καθώς η γραφή 

παραπέμπει στο προθετικό σύνολο (στο). Κατ’ αυτό τον τρόπο, 

θεωρείται λανθασμένη γραφή της φράσης: «στο είπα» και ο χρήστης 

ενημερώνεται για την ορθή γραφή (με απόστροφο) «σ’ το είπα».  

Δεδομένων τέλος των πολλών γραμματοσειρών, της εναλλαγής 

γλωσσών υπάρχει δήλωση της αποστρόφου με ποικίλους τρόπους. Σε 

αρχική ομαδοποίηση κανόνων λοιπόν (alias) περιγράφεται και ορίζεται η 

απόστροφος ως [VTEXT=="_QUOTE_"] στο οποίο και περιγράφονται 

όλες οι πιθανές δηλώσεις. 

 
Section  
/* ALIAS_1 */ 
[ARULE="ALIAS_1", VTEXT="_QUOTE_", NULL=CopyTextSpanTags(1)] => 

  \ 
   [TTEXT==("'"|"«"|"»"|"’"|"΄")] | 
   [TTEXT->Match("'")] 

/ 
 ; 
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end 
 
 

Τόνος 

Η λανθασμένη απουσία ή παρουσία τόνου περιγράφεται σε αυτό το 

σχεδιότυπο. Επιπλέον περιγράφει και περιπτώσεις που υπάρχει 

λανθασμένη θέση τόνου. Πιο συγκεκριμένα διαχειρίζεται μονοσύλλαβους 

τύπους που σε ειδικό περιβάλλον λέξεων τονίζονται. Για παράδειγμα οι 

τύποι που και πως ως ερωτηματικά επιρρήματα τονίζονται, ενώ όταν οι 

ίδιοι τύποι λειτουργούν ως ειδικός σύνδεσμος ή αναφορική αντωνυμία -

αντίστοιχα- δεν τονίζονται. Κατά συνέπεια ο διορθωτής ελέγχει τόσο τη 

λέξη που προηγείται (αν είναι στην κατηγορία ρημάτων που αναμένουν 

πλάγια ερωτηματική πρόταση) όσο και την παρουσία ερωτηματικού στο 

τέλος της πρότασης που όμως προϋποθέτει την παρουσία αρχικού 

κεφαλαίου γράμματος στα που και πως (για ευθείες ερωτήσεις). Η 

δήλωση έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

Section 
/* GGC_PUNCTUATION_add_stress_7*/  
{1} 
[ARULE="GGC_PUNCTUATION_add_stress_7", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.wrong","GEVENT","PUNCTUATION_STRESS","%f", 
"ERMSG", "Προσθέστε τόνο στη λέξη.")] => 

  (  
 [LEXY->HasLemma3("ερωτώ")]  | 

   [LEXY->HasLemma3("ρωτάω")]  | 
   [LEXY->HasLemma3("απορώ")]  | 
   [LEXY->HasLemma3("αναρωτιέμαι")]  
  ) 

  \ 
    [TTEXT=="που"] | 
    [TTEXT=="πως"]  
   / 
 ; 
 
 

/* GGC_PUNCTUATION_add_stress_8*/  
{1} 
[ARULE="GGC_PUNCTUATION_add_stress_8", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.wrong","GEVENT","PUNCTUATION_STRESS","%f","ERMS
G","Προσθέστε τόνο στη λέξη.")] => 

\ 
    [TTEXT=="Που"]  | 
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    [TTEXT=="Πως"]  
/ 

 []{0,8}, 
   [TTEXT==";"]  

; 
end 

 

 

Επιπλέον ο διορθωτής ενημερώνει για τον λανθασμένο τονισμό στα 

μόρια να και θα, όπως επίσης και τον σωστό τονισμό δυο αδύνατων 

τύπων προσωπικής αντωνυμίας μετά από ρήμα σε προστακτική (π.χ. 

δώσε μού το και όχι η λανθασμένη άτονη μορφή: δώσε μου το). 

 

section 
/* GGC_PUNCTUATION_add_stress_6*/ 
{1} 
[ARULE="GGC_PUNCTUATION_add_stress_6", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.wrong","GEVENT","PUNCTUATION_STRESS","%f","ERMSG"
,"Ο αδύναμος τύπος της αντωνυμίας είναι τονισμένος λανθασμένα. Προσθέστε 
τόνο.")] => 
 
 [LEXY->HasMAttrs([IMPERAT])]  

  \  
 [LEXY->HasMAttrs([PRON, CLIT, GEN])] 

 / 
 ( 
  [TTEXT->Match("τον"), LEXY->CanMatch("αυτός",[PRON, ACC, MASC, SING])] | 
  [TTEXT->Match("το"), LEXY->CanMatch("αυτός",[PRON, ACC, NEUT, SING])] | 
  [TTEXT->Match("την"), LEXY->CanMatch("αυτός",[PRON, ACC, FEM, SING])] | 
  [TTEXT->Match("τες"), LEXY->CanMatch("αυτός",[PRON, ACC, FEM, PLUR])] | 
  [TTEXT->Match("τους"), LEXY->CanMatch("αυτός",[PRON, ACC, MASC, PLUR])] | 
  [TTEXT->Match("τα"), LEXY->CanMatch("αυτός",[PRON, ACC, NEUT, PLUR])]  
 ) 
 ; 

end 

 

Το σχεδιότυπο αυτό περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση λέξεων 

ακολουθούμενων από ενωτικό (-) και οι οποίες έχουν -λανθασμένα– 

τόνο (π.χ. Αγιά-Μαρίνα αντί του ορθού τύπου: Αγια-Μαρίνα) . 

 

Ενωτικό 

Στο σχεδιότυπο αυτό ορίζονται κανόνες για περιπτώσεις λανθασμένης 

παρουσίας ή απουσίας ενωτικού σε συγκεκριμένο περιβάλλον λέξεων. 



 121 

Κατά συνέπεια στη φράση: επιστολή καταγγελία απαιτείται η παρουσία 

του ενωτικού, κάτι που δεν ισχύει για τη φράση: μέρα-νύχτα.  

Το συγκεκριμένο σχεδιότυπο περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις που 

υπάρχει λανθασμένα παρουσία ενωτικού σε λέξεις που 

επαναλαμβάνονται (π.χ. κάτω-κάτω). Η δήλωση αυτού του κανόνα έχει 

τη μορφή: 

 
Section  
/* GGC_PUNCTUATION_remove_hyphen_2*/  
{2}  
[ARULE="GGC_PUNCTUATION_remove_hyphen_2", TTEXT=$x_22, 
EVTEXT=TagEvent("gevent.wrong","GEVENT","PUNCTUATION_HYPHEN","%f","ERMSG
","Στη συγκεκριμένη ονοματική φράση αφαιρέστε το ενωτικό '-' μεταξύ των 
λέξεων.")] => 
 

 [TTEXT?=$x_22]  
\ 

[TTEXT->Match("-")] 
   / 

[TTEXT?=$x_22] 
; 
end 

 

Κόμμα 

Πιο σύνθετη είναι η διαχείριση του κόμματος από τον γραμματικό 

διορθωτή. Σε αρχικό επίπεδο οι εξαρτημένες/δευτερεύουσες προτάσεις 

(ΔΠ) που λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί «απαιτούν» 

κόμμα πριν από το σύνδεσμο εισαγωγής τους. Αντίθετα οι 

εξαρτημένες/δευτερεύουσες προτάσεις που λειτουργούν ως αντικείμενο 

ή ως υποκείμενο δεν το «απαιτούν». 

Τα προβλήματα που προκύπτουν οφείλονται σε:  

- από τη λεξική ασάφεια που παρατηρείται σε λήμματα που 

είναι παράλληλα σύνδεσμοι, επιρρήματα ή/και προθέσεις 

(π.χ. πριν). Τις περιπτώσεις αυτές τις αντιμετωπίζει ο 

γραμματικός διορθωτής με τη λειτουργία των επιπέδων, 

- από το γεγονός ότι οι εξαρτημένες/δευτερεύουσες 

προτάσεις, όταν λειτουργούν ως επεξήγηση, έχουν κόμμα. 

Και οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται αναλυτικά σε άλλο 
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επίπεδο. Η λειτουργία των επιπέδων επιτρέπει την 

αντιμετώπιση των γραμματικών φαινομένων κατά περίπτωση 

και αποτρέπει έτσι, τη λανθασμένη ενημέρωση του χρήστη.  

Σε δενδρική αναπαράσταση που αναλύεται στον γραμματικό διορθωτή 

η περίπτωση της ΔΠ που λειτουργεί ως επεξήγηση (σου λέω αυτό, ότι 

σφάλλεις) έχει την πιο κάτω μορφή: 

 

 

 

Αντίστοιχα η δενδρική αναπαράσταση της ΔΠ που αναλύεται στον 

γραμματικό διορθωτή και λειτουργεί ως αντικείμενο (σου λέω ότι 

σφάλεις έχει τη μορφή: 

 

 

Στο σχεδιότυπο αυτό περιγράφεται και η λανθασμένη παρουσία ή 

απουσία κόμματος σε συγκεκριμένες λέξεις (άρα, λοιπόν, ενδεχομένως) 

Ρήμα Κ.Π. 

Α1 

, 

Δ.Π. (επεξήγηση) 

Α2 

 

Ρήμα Κ.Π. 

 

Α1 

 

Δ.Π. (ως Α2) 
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όπως επίσης και το περιβάλλον λέξεων για το ότι/ό,τι που 

χρησιμοποιείται πολύ συχνά λανθασμένα στον γραπτό λόγο.  

Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι, όταν το ό,τι αποτελεί συμπλήρωμα 

προθετικής φράσης είναι αναφορική αντωνυμία [ό,τι] και όχι ειδικός 

σύνδεσμος [ότι]. Η δήλωση έχει τη μορφή: 

 

Section 
/* GGC_PUNCTUATION_remove_koma_5*/  
{1}  
[ARULE="PUNCTUATION_remove_koma_5", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.wrong","GEVENT","PUNCTUATION_KOMMA","%f","ERMSG
","Ο σχηματισμός της φράσης είναι λανθασμένος. Αντικαταστήστε το 'ό,τι' με 'ότι'.")] 
=> 

   ( 
    [TTEXT->Match("καθ")] | 
   [TTEXT->Match("παρ")] 
  ), 
   [VTEXT=="_QUOTE_"] 
   \  
    [TTEXT=="ό,τι"]  
   / 
  ; 

end 

 

Τελεία 

Το σχεδιότυπο αυτό διαχειρίζεται περιπτώσεις πολύ συχνών σε χρήση 

αρκτικολέκτων ή συντομογραφιών (π.χ.: κτλ.) που έχουν εσφαλμένη 

παρουσία τελείας (π.χ.: κ.λ.π. αντί του ορθού: κτλ.).  

Στο σχεδιότυπο αυτό, περιγράφονται και οι περιπτώσεις λανθασμένης 

τυπογραφικής αποτύπωσης (τα δυο κενά, οι τέσσερεις τελείες αντί των 

τριών, η παρουσία ερωτηματικού ή κόμματος πριν ή μετά την τελεία 

κτλ.).  

Πρέπει να τονιστεί ότι στην κατηγορία των σημείων στίξης χρειάζεται 

μια πολύ καλή περιγραφή του αναλυτή οντοτήτων (tokenizer), 

προκειμένου να ενταχθούν σωστά όλα τα σημεία στίξης εντός της λέξης 

ή ως ανεξάρτητη -υπολογιστικά- οντότητα (π.χ. η υποδιαστολή στο ό,τι 

πρέπει να ενταχθεί στην ίδια λέξη, η τελεία στα αρκτικόλεξα πρέπει να 

περιγραφεί ανάλογα κτλ.).  
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Σχηματικά η πορεία ανάλυσης και τα προαπαιτούμενα στο 

σχεδιότυπο αυτό έχουν τη μορφή: 

 

Σημεία στίξης  

Εννοιολογική σύγχυση 

Στην ευρύτερη κατηγορία της σημασιολογίας εντάσσονται οι λέξεις 

που η άγνοια της ορθής σημασίας τους δημιουργεί λάθη στη χρήση τους 

στον γραπτό λόγο. Κατά συνέπεια η λέξη απλά20 που έχει τη σημασία: 

όχι σύνθετα χρησιμοποιείται σε φράσεις που έχει θέση η λέξη απλώς και 

η οποία έχει τη σημασία: μόνο (Ιορδανίδου 2013).  

                                                 
20 Στον προφορικό λόγο και σε ανεπίσημο ύφος το επίρρημα απλά χρησιμοποιείται και με τη 
σημασία απλώς (Ιορδανίδου, 2013). Ο γραμματικός διορθωτής ενημερώνει για τα κριτήρια 

των σημασιών στον προφορικό και στον γραπτό λόγο και ο χρήστης αποφασίζει μόνος του. 

(στίξη και άλλα 

ορθογρ. σημεία) 

Punctuation 

Αναλυτής οντοτήτων 

(Tokenizer) 

Κανόνες 

(Rules) 

Απόστροφος Τόνος Κόμμα Ενωτικό Τελεία  

 

Επίπεδο 1  

 

Επίπεδο 2  

κανόνες 

κανόνες 

κανόνες 

κανόνες 

κανόνες 

κανόνες 

κανόνες 

κανόνες 
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Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι ομόηχες αλλά με διαφορετική 

ορθογραφία λέξεις [λήμμα] και [λύμα]. Ανάλογα με το μέρος του λόγου 

έχουν σχηματιστεί κανόνες που αφορούν στα: 

- επίθετα (same_pron_adj), 

-  επιρρήματα (same_pron_adv), 

- ουσιαστικά (same_pron_noun), 

- ρήματα (same_pron_verb) και  

- οι ομόηχες λέξεις που αφορούν σε διάφορα μέρη του λόγου. 

Οι κανόνες των σχεδιοτύπων αυτών ενημερώνουν ("gevent.warning") 

τον χρήστη: α) για πιθανή άστοχη επιλογή λήμματος, β) για το λήμμα με 

το οποίο συγχέεται, όπως επίσης και γ) για τη σημασία και των δύο 

λημμάτων.  

Η πλειονότητα των λημμάτων αυτών είναι σε ευρεία χρήση και, κατά 

συνέπεια, η τόσο συχνή ενημέρωση του χρήστη για πιθανή λανθασμένη 

επιλογή θα ήταν το λιγότερο άστοχο ως επισήμανση. Γι’ αυτό τον λόγο 

μέσα από ένα συμφραστικό πίνακα (concordance) 870.000 άρθρων 

εφημερίδων και μετά από την αναζήτηση των λημμάτων αυτών σε 

μηχανές αναζήτησης αποδελτιώνεται το γλωσσικό περιβάλλον στα εν 

λόγω λήμματα.  

Έτσι, σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης το λήμμα, όταν συναντάται στο 

περιβάλλον λέξεων που έχει κωδικοποιηθεί, αντικαθίσταται από ένα 

VTEXT και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση στον χρήστη για πιθανή 

άστοχη επιλογή. Η ενημέρωση αυτή θα γίνει στο 2ο επίπεδο. Για 

παράδειγμα τα λήμματα [δεικτικός] και [δηκτικός] είναι ομόηχα και 

πολλές φορές χρησιμοποιούνται λανθασμένα στον γραπτό λόγο.  

Στο πρώτο επίπεδο το λήμμα [δεικτικός] όταν συναντάται σε 

περιβάλλον λέξεων αποτελούμενο από τα λήμματα: [αντωνυμία], 

[χαρακτήρας] ή το λήμμα [δηκτικός] σε περιβάλλον λέξεων 

αποτελούμενο από τα λήμματα: [ύφος], [κείμενο], [σχόλιο], 

[πνεύμα], [χιούμορ] κτλ. αντικαθίσταται από το 

VTΤEXT=__δεικτικός__. Αν όμως το λήμμα αυτό δεν προσδιορίζεται από 

αυτές, τις ορισμένες στο 1ο επίπεδο λέξεις, o συντακτικός αναλυτής 
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(parser) οδηγείται στο 2ο επίπεδο στο οποίο και υπάρχει η ενημέρωση 

του χρήστη για πιθανή λανθασμένη επιλογή. Η δήλωση έχει την πιο 

κάτω μορφή: 

 

Section 
/* GGC_OMOPRON_allpart_7_1 */ 
{1} 
[ARULE="GGC_OMOPRON_allpart_7_1", VTEXT="__δεικτική__"] => 

  \ 
    [LEXY->CanMatch("δεικτικός",[ADJ,FEM])] 
  / 

   []{0,3}, 
    [LEXY->HasLemma3("αντωνυμία")] 
 ; 

end 
 

Σε πρώτο επίπεδο και στη φράση: τη δεικτική αντωνυμία διαδέχεται ένα 

ουσιαστικό, ο συντακτικός αναλυτής (parser) θα αντικαθιστούσε τη 

δεικτική με __δεικτική__ και ο χρήστης δε θα ενημερωνόταν -ορθά- για 

πιθανή άστοχη επιλογή λήμματος, καθώς το λήμμα [δεικτική] 

συναντάται σε περιβάλλον λέξεων που δεν προκύπτει σύγχυση με το 

ομόηχο λήμμα [δηκτική].  

Πρέπει να σχολιαστεί ότι το σχεδιότυπο αυτό ανήκει σε μια ευρύτερη 

ομάδα κανόνων (rules.flow1) στην οποία ανήκουν και άλλα σχεδιότυπα 

(π.χ. ο κανόνας με το τελικό -ν). Μια τέτοια αντικατάσταση από VTEXT 

λειτουργεί ανασταλτικά στη λειτουργία των άλλων σχεδιοτύπων, εν 

προκειμένω στους κανόνες του τελικού -ν. Aυτό γιατί στην υπολογιστική 

επεξεργασία και στη φράση: τη δεικτική αντωνυμία διαδέχεται ένα 

ουσιαστικό οι οντότητες (tokens) που είναι για υπολογιστική επεξεργασία 

είναι: την, __δεικτική__, αντωνυμία, διαδέχεται, ένα, ουσιαστικό. Ως 

εκ τούτου δε μπορεί να λειτουργήσουν οι κανόνες για το τελικό -ν, 

καθώς το άρθρο την δεν το ακολουθούν λήμματα με αρχικό σύμφωνο 

της ομάδας (style2) αλλά [__]. Το «κέρδος» της σωστής ενημέρωσης 

του χρήστη για το σχεδιότυπο της εννοιολογικής σύγχυσης ακυρώνει 

κανόνες λάθους άλλων σχεδιοτύπων.  

Για να αποφευχθούν τέτοιες αστοχίες δημιουργήθηκε μια άλλη ομάδα 

σχεδιοτύπων (rules.flow2) στην οποία περιλαμβάνονται μόνο τα 
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σχεδιότυπα του πρώτου επιπέδου. Στο (rules.flow1) περιλαμβάνονται 

όλες οι ομάδες σχεδιοτύπων και οι κανόνες πρώτου επιπέδου που έχουν 

VTEXT οι οποίοι όμως δεν επηρεάζουν τα υπόλοιπα σχεδιότυπα, καθώς 

το VTEXT εξάγεται μόνο στο (rules.flow2).  

Σχηματικά η πορεία ανάλυσης έχει ως εξής: 

 

 

Εννοιολογική σύγχυση  

Rules.flow1 

Rules.flow2 

same_pron_adj 

same_pron_noun 

same_pron_adv 

same_pron_verb 

omo_pron_all 

Τελικό _ν 

…. 

1ο επίπεδο 

2ο επίπεδο 

1ο επίπεδο 

2ο επίπεδο 

1ο επίπεδο 

2ο επίπεδο 

1ο επίπεδο 

2ο επίπεδο 

1ο επίπεδο 

2ο επίπεδο 

1ο επίπεδο 

2ο επίπεδο 

1ο επίπεδο 

2ο επίπεδο 

same_pron_adj2 2ο επίπεδο 

same_pron_noun2 2ο επίπεδο 

same_pron_adv2 2ο επίπεδο 

same_pron_verb2 2ο επίπεδο 

omo_pron_all2 

 

2ο επίπεδο 
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Τυποποίηση γραφής 

Στην κατηγορία αυτή και με την επισήμανση του λάθους 

("gevent.error") ανήκουν οι λέξεις που γράφονται λανθασμένα ως μία 

λέξη (αντί για δύο) ή ως δύο (αντί για μία). Οι λανθασμένοι τύποι 

περιγράφονται με περιβάλλον κανόνων γραμματικής χωρίς 

συμφραζόμενα (context-free grammar) και προτείνονται στον χρήστη 

(με μήνυμα) οι ορθοί τύποι.  

Οι κανόνες του σχεδιότυπου αυτού αφορούν είτε λήμματα της νέας 

ελληνικής που γράφονται λανθασμένα (π.χ. κι όλας αντί του ορθού: 

κιόλας) είτε λέξεις ξένης προέλευσης που μπορούν να γραφούν με μία 

λέξη ανάλογα με τον τονισμό τους στα νέα ελληνικά (π.χ. αλερετούρ και 

όχι: αλέ ρετούρ). 

Οι ξένες λέξεις, όταν διορθωθούν, γίνονται αντικείμενο ανάλυσης και 

άλλων κανόνων άλλου σχεδιότυπου (κανόνες για τις ξένες λέξεις) με την 

επισήμανση ότι είναι δυνατό να αντικατασταθούν από αντίστοιχες λέξης 

της νέας ελληνικής.  

 

Ισοδυναμία γραφής 

Στην κατηγορία αυτή, και με την επισήμανση του πληροφόρησης 

("gevent.info"), ανήκουν οι ξένες λέξεις. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην 

κατηγορία αυτή δεν ανήκουν οι λέξεις που μπήκαν στη νέα ελληνική 

γλώσσα σε διάφορες εποχές και λέγονται χωρίς διακοπή ως σήμερα 

(Τριανταφυλλίδης, 1978). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ξένες 

λέξεις που έχουν γραφεί με ελληνικούς χαρακτήρες και έχουν 

χαρακτηριστεί από το μορφολογικό λεξικό με το υφολογικό 

χαρακτηρισμό [ΞΕΝΗ ΛΕΞΗ] (π.χ. ίντερνετ) 

Στην κατηγορία αυτή ο γραμματικός διορθωτής είτε προτείνει την 

αντίστοιχη ελληνική λέξη (π.χ. η λέξη διαδίκτυο είναι ξένη. Μπορείτε να 

την αντικαταστήσετε με τη λέξη διαδίκτυο) είτε απλώς ενημερώνει ότι η 

χρησιμοποιούμενη λέξη είναι ξένη, χωρίς να προτείνεται μία αντίστοιχη 

ελληνική. 

 
Section 
/* GGC_nongreek_2_76*/  
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{1} 
[ARULE="GGC_nongreek_2_76", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.info","GEVENT","GGC_nongreek_2_1","%f","ERMSG","Η 
συγκεκριμένη λέξη είναι ξένη.")] => 

   \ 
   [TTEXT->Match("τζακ")], 
   [TTEXT->Match("ποτ")] 
  / 
 ; 

end 
 

Στην ίδια κατηγορία και με παρόμοια διαχείριση από τον διορθωτή 

ανήκουν και οι λατινικές φράσεις που κυριαρχούν στον λόγο (προφορικό 

ή γραπτό). Και σε αυτές τις φράσεις ο χρήστης ενημερώνεται για την 

αντίστοιχη μετάφρασή τους.  

 
 
Section  
/* GGC_Replace_Latin_phrase_6*/  
{1}  
 
[ARULE="GGC_Replace_Latin_phrase_6", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.info","GEVENT","Replace_Latin_phrase","%f","ERMSG", 
"Η συγκεκριμένη φράση μεταφράζεται στα ελληνικά 'ταχύτερα, υψηλότερα, 
δυνατότερα'.")] => 

 
 
  \ 
    [TTEXT->Match("citius")], 
    [TTEXT->Match(",")]?, 

  [TTEXT->Match("altius")], 
    [TTEXT->Match(",")]?, 
    [TTEXT->Match("fortius")] 
  / 
 ; 

end 
 

Συμφωνία 

Στο σχεδιότυπο αυτό κατατάσσονται ζητήματα συμφωνίας στη 

ρηματική (ΡΦ) ή στην ονοματική φράσης (ΟΦ). Στην πραγματικότητα 

όμως δεν περιγράφονται όλες οι δυνατές μορφές (ορθές γραμματικά) της 

ονοματικής ή της ρηματικής φράσης. Κάτι τέτοιο καθίσταται 

απαγορευτικό λόγω α) της ποικιλίας δήλωσης μιας φράσης, β) της 

ευρύτατης λεξικής ασάφειας που οδηγεί (υπολογιστικά) σε πολλές 

δενδρικές παραγωγές αλλά και γ) της χαλαρής συνοχής των μερών μιας 
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πρότασης. Στο σχεδιότυπο αυτό περιγράφονται μόνο οι λανθασμένες 

μορφές συμφωνίας της ΡΦ ή της ΟΦ. Ως εκ τούτου περιγράφονται 

αναλυτικά οι περιπτώσεις μεταξύ των: 

 

 

Συμφωνία ΟΦ ή ΡΦ  

Ονοματική φράση: 

Τα συστατικά της ονοματικής φράσης πρέπει να συμφωνούν σε γένος, 

αριθμό και πτώση όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω σχήμα.  

 

άρθρο ουσιαστικό 

επίθετο 

αντωνυμία 

ουσιαστικό ουσιαστικό 

ουσιαστικό Επίθετο/ 
μετοχή 

Υποκείμενο Ρήμα 

Ευρύτερη 

Ονοματική 

φράση 

Επιρρηματική 

φράση 

Προθετική 

φράση 

Ρηματική 

φράση 

 

 

 
Άρθρο Ουσιαστικό Επιθ. Προσδ. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ: 
Γένος, αριθμός, πτώση 

ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ 
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Ο γραμματικός διορθωτής επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει τον 

αρχικό τύπο του γένους21 σε κάποια θηλυκά ουσιαστικά σε -ος (π.χ. 

[ψήφος], [μέθοδος], [δίφθογγος]). Το ηλεκτρονικό μορφολογικό 

περιλαμβάνει και το μορφολογικό χαρακτηριστικό (attribute): αρσενικό 

αλλά παράλληλα και τον υφολογικό χαρακτηρισμό (προφορικό) (ΛΚΝ, 

1998). Ο γραμματικός διορθωτής προτείνει στον χρήστη τον τύπο του 

θηλυκού -ως προτιμητέα γραφή στον γραπτό λόγο- χωρίς όμως να 

επεμβαίνει ρυθμιστικά. Επιπλέον αντιμετωπίζει ανάλογα και τις 

περιπτώσει που τα ουσιαστικά αυτά προσδιορίζονται από επιθετικούς 

προσδιορισμούς ή έχουν κατηγορούμενο (π.χ. προτιμητέα γραφή αυτές 

οι μέθοδοι αντί του προφορικού: αυτοί οι μέθοδοι όπως επίσης και οι 

μέθοδοι είναι καλές αντί του προφορικού τύπου οι μέθοδοι είναι καλοί).  

 Στον γραμματικό διορθωτή έχουν ομαδοποιηθεί αυτές οι περιπτώσεις 

(π.χ. τα θηλυκά που έχουν στην ονομαστική ενικού την κατάληξη -ος: 

[TTEXT->Suffix("ος"), LEXY->HasMAttrs ([N, FEM, SING, NOM])]) και 

ελέγχεται η συμφωνία με το άρθρο ή το κατηγορούμενο ή τον επιθετικό 

προσδιορισμό μόνο όμως στην πτώση και στον αριθμό [ONTO? = $x : 

GNC_Agreement (2, [N])].  

Η λειτουργία των επιπέδων είναι και σε αυτό τα σχεδιότυπο 

απαραίτητη, δεδομένου του κοινού μορφολογικού σχηματισμού της 

ονομαστικής και γενικής πληθυντικού του άρθρου. Έτσι, στο πρώτο 

επίπεδο περιγράφονται οι ονοματικές φράσεις της ονομαστικής και 

γενικής πληθυντικού οι οποίες και αντικαθίστανται από ένα VTEXT. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και λέξεις (π.χ. μυς, δεσποινίς, 

αρσενικά σε -έας κ.ά.) που πολύ συχνά χρησιμοποιούνται λανθασμένα. 

Πολύ συχνή είναι και η λανθασμένη κλίση στα επίθετα σε [-υς, -ιά, -υ] 

και ιδιαίτερα στη γενική πληθυντικού όπου παρατηρείται η χρήση της 

γενικής πληθυντικού του αρσενικού -έων σε περιβάλλον θηλυκού 

ουσιαστικού όπως επίσης και η χρήση της γενικής πληθυντικού του 

                                                 
21 Για την επιλογή του γένους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της 

πρωτοτυπικότητας, της συχνότητας, της διαθεσιμότητας για την επιλογή των διδακτέων 
δομών  (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Μητσιάκη, 2012). 
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αρσενικού -ειών σε περιβάλλον αρσενικού ουσιαστικού. Έτσι, 

σχηματίζονται ονοματικά σύνολα της μορφής: (των παχέων γυναικών 

αντί του ορθού: των παχειών γυναικών).  

Ο γραμματικός διορθωτής στις περιπτώσεις αυτές ελέγχει τη 

συμφωνία μεταξύ άρθρου και ουσιαστικού στο γένος και τον αριθμό. 

Επιπλέον δεν αρκεί μόνο η δήλωση της κατάληξης -έων καθώς υπάρχουν 

και άλλα επίθετα με τη μορφή αυτή. Αναζητούνται και τα επίθετα που 

ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Η δήλωση στον γραμματικό διορθωτή 

έχει τη μορφή: 

 

section 
/* GGC_AGREEMENT_art_adj_1*/ 
{1}  
[ARULE="GGC_AGREEMENT_art_adj_1", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.wrong","GEVENT", 
"AGRREMENT_ART_ADJECTIVE","%f","ERMSG","Στη συγκεκριμένη ονοματική φράση 
δεν υπάρχει συμφωνία. Αντικαταστήστε τον επίθετο με τον αντίστοιχο τύπο του 
θηλυκού '-ειών'.")] => 

 \ 
 [LEXY->SuffixCanMatch("ύς",[ADJ]), TTEXT ->Suffix("έων")], "), LEXY-

>HasMAttrs([ADJ,GEN, PLUR, MASC])], 
/ 
([…….] 

  [LEXY->HasMAttrs([GEN, FEM, PLUR, Ν])]  
 ;  
 end 
 

Σχηματικά η λανθασμένη ονοματική φράση που περιγράφεται έχει τη μορφή: 

 

 

 
Άρθρο Ουσιαστικό 

Επιθ. 

Προσδ. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 2: 
αριθμός, πτώση 

ΟΝΟΜ. ΦΡΑΣΗ 
 

 

 

Άρθρο Ουσιαστικό 

Επιθ. 
Προσδ. 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 3: 
γένος, πτώση 

ΟΝΟΜ. ΦΡΑΣΗ 
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Λανθασμένη δήλωση έχουν και οι μετοχές που χρησιμοποιούνται ως 

επιθετικός προσδιορισμός σε θηλυκά ουσιαστικά (π.χ. ισχύοντες 

διατάξεις αντί του ορθού: ισχύουσες διατάξεις || πληγέντων περιοχών 

αντί του ορθού: πληγεισών περιοχών). 

Προϊόν σύγχυσης, λόγω της ομόηχης ιδιότητας, είναι και οι φράσεις 

που το επίθετο έχει λανθασμένη ορθογραφία όταν προσδιορίζει 

συγκεκριμένα ουσιαστικά. Κατά συνέπεια έχουμε το σχηματισμό των 

λανθασμένων ονοματικών συνόλων ψηλή κυριότητα ή υψηλή κυριότητα 

αντί του ορθού: ψιλή κυριότητα. 

Στην κατηγορία αυτή περιγράφονται και λάθη που παρατηρούνται σε 

ευρύτερα ονοματικά σύνολα: α) με το επίθετο [πολύς], β) στη 

συμφωνία υποκειμένου με κατηγορούμενο, γ) στη λανθασμένη 

(σημασιολογικά) επιλογή επιθέτου (π.χ. ραγδαία βελτίωση αντί του 

ορθού: θεαματική βελτίωση), δ) στη χρήση επιθέτων (αντί 

επιρρημάτων) στις περιπτώσεις που προσδιορίζουν ονοματικά σύνολα 

(π.χ. τόσοι πολλοί αντί του ορθού: τόσο πολλοί) και κ.ά. 

Η ονοματική φράση έχει την πιο κάτω πορεία ανάλυσης: 

 

 

 

Άρθρο Ουσιαστικό 

Επιθ. 
Προσδ. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 4: 

αριθμός, γένος 

ΟΝΟΜ. ΦΡΑΣΗ 
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 Ονοματική φράση  

Στα επιρρηματικά και στα προθετικά σύνολα περιγράφονται τα 

λανθασμένα συμπληρώματα προθέσεων όπως επίσης και η ομόηχη -με 

επιρρήματα- λανθασμένη χρήση επιθέτων. Για παράδειγμα η γενική 

πληθυντικού του επιθέτου εναντίων <[ενάντιος] είναι ομόηχη με το 

επίρρημα [εναντίον]. Ο διορθωτής αναγνωρίζει το περιβάλλον του 

επιρρήματος και σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής του (χρήση 

επιθέτου) προτείνει τη χρήση του επιρρήματος.  

Επιπλέον αναγνωρίζει προθετικά σύνολα που συνδέονται παρατακτικά 

ή υπάρχει ασύνδετο σχήμα. Κατά συνέπεια στη φράση: πήγαμε στην 

πόλη, το χωριό και το γήπεδο σήμερα. ο διορθωτής επισημαίνει ότι είναι 

προτιμότερη η χρήση του εμπρόθετου άρθρου στο (Ιορδανίδου, 2013).  

Ίδια συντακτική ανάλυση όμως προκύπτει και στη φράση: πήγαμε 

στην πόλη, τη Δευτέρα και την Τετάρτη κάποτε. Και στις δύο φράσεις η 

ανάλυση έχει τη μορφή: 

Μορφολογικό 

λεξικό 

tagger 

Σχεδιότυπο 

Ονοματικής 

Φράσης 

Κανόνες 1ου  

επιπέδου 

Κανόνες 2ου  

επιπέδου 

Συμφωνία 
(Agreement)(4) 

Συμφωνία 
(Agreement)(3) 

Συμφωνία 
(Agreement)(2) 

Rules.flow1 

Rules.flow2 
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Στη δεύτερη φράση όμως δεν έχει ισχύ ο κανόνας που περιγράφηκε. 

Ως εκ τούτου -σε άλλο σύνολο κανόνων (alias.flow) και σε άλλο επίπεδο 

(2ο)- αναγνωρίζεται το ονοματικό σύνολο την Τετάρτη -όπως και όλες οι 

ημερομηνίες- ως VTEXT=Date. Mε αυτό τον τρόπο σε φράσεις με την 

ίδια συντακτική ανάλυση αλλά με παρουσία VTEXT=Date δεν 

εφαρμόζεται ο κανόνας. 

 

Ρηματική φράση 

Στην κατηγορία αυτή περιγράφεται η λανθασμένη σύνταξη των 

ρημάτων. Έτσι, για παράδειγμα η φράση: ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν 

δεν είναι προτιμητέα (Μπαμπινιώτης, 2004) στον γραπτό λόγο και μπορεί 

να αντικατασταθεί από τη φράση: ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν22. Η 

περιγραφή δεν γίνεται με απλή περιγραφή της συγκεκριμένης 

συντακτικής δομής. Έτσι, τίθενται κάποια κριτήρια, προκειμένου η 

περιγραφή του «λάθους» να είναι ακριβής. Το ρήμα της φράσης που 

περικλείεται το όσους πρέπει να είναι: γ΄ πληθυντικό και παθητικής 

φωνής. Με αυτό τον τρόπο αποκλείονται φράσεις όπου η οντότητα 

(token) όσους είναι αντικείμενο του ρήματος. Επιπλέον: 

α) για να μην αποκλειστούν τα αποθετικά ρήματα περιγράφεται ο 

κανόνας [LEXY-> SuffixCanMatch ("ομαι", [V, C_P, PLUR])] στον 

οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι ρηματικοί τύποι που το αρχικό 

λήμμα του μορφολογικού ηλεκτρονικού λεξικού (α΄ ενικό, 

οριστική, ενεστώτα)_έχει την κατάληξη -ομαι ή -ούμαι ή -ιέμαι,  

                                                 
22 Στη φράση αυτή το όσους κανονικά «έπρεπε» να είναι όσοι, αφού είναι υποκείμενο της 
αναφορικής πρότασης. Εδώ όμως λειτουργεί ο νόμος της έλξης (Ιορδανίδου, 2013). Η 

περίπτωση αυτή περιγράφεται και για λόγους πληρότητας και για να φανούν οι δυνατότητες 
του Mnemosyne να αναλύει πιο σύνθετες περιπτώσεις. Άλλωστε σε καμία περίπτωση ο 

γραμματικός διορθωτής δεν επιθυμεί να ρυθμίσει τη γλώσσα αλλά να αποτελέσει ένα βοήθημα 
στο οποίο ο χρήστης να αντλεί πληροφορίες και να αντιμετωπίζει ευστοχότερα τυχόν 

αμφιβολία ή αβεβαιότητα στη γλωσσική του διατύπωση.   
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β) για να μην αποκλειστούν τα ρήματα της ενεργητικής φωνής 

περιγράφονται και όλες οι πιθανές μορφές αντικειμένου του 

ρήματος της ενεργητικής φωνής που ακολουθούν το όσους. Με 

αυτό τον τρόπο αποκλείουμε ο τύπος όσους να είναι αντικείμενο. 

Κατά συνέπεια προτείνεται στον χρήστη η ονομαστική πτώση,  

γ) περιγράφονται όλα τα ρήματα γ’ πληθυντικού, με την 

προϋπόθεση το μόριο δεν να ακολουθεί το όσους. Η δενδρική 

αποτύπωση της πιθανής σύνταξης της φράσης: όλους όσοι είναι: 

 

 

Ρηματική φράση 

 

όλους 

 

όσοι 

 
Ρήμα παθητικής φωνής 

(γ΄ πληθυντικό) 

 
Ρήμα αποθετικό 
(γ΄ πληθυντικό) 

 
Ρήμα ενεργητικής φωνής 

(γ΄ πληθυντικό) 

 

Αντ. 

 
Ρήμα ενεργητικής φωνής 

(γ΄ πληθυντικό) 

Αντ. 

 
οποιοδήποτε ρήμα 

(γ΄ πληθυντικό) 

 

Μόριο 
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Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και τα ρήματα23 που διατηρούν 

-λανθασμένα- τη χρήση της γενικής ως αντικείμενο (προτείνεται η 

αντικατάσταση από αιτιατική).  

Επιπλέον στο σχεδιότυπο αυτό περιγράφεται και η λανθασμένη 

σύνταξη των αποθετικών ρημάτων. 

Ο διορθωτής διαχειρίζεται τη συμφωνία υποκειμένου ρήματος μόνο 

στις περιπτώσεις σύγχυσης της κατάληξης του γ΄ ενικού της μέσης 

φωνής της οριστικής ενεστώτα -εται ή -αται και της κατάληξης του β΄ 

πληθυντικού της ενεργητικής φωνής της οριστικής ενεστώτα -έτε ή -άτε.  

Στο σχεδιότυπο αυτό δεν περιγράφονται όλες οι πιθανές συντάξεις 

των δύο καταλήξεων αλλά μόνο οι περιπτώσεις λανθασμένης επιλογής 

κατάληξης και οι οποίες προέκυψαν από τις πιο συχνές περιπτώσεις που 

παρατηρήθηκαν σε κείμενα του συμφραστικού πίνακα (concordancer) 

και από τα συνηθισμένα λάθη που προκύπτουν στα μαθητικά δοκίμια ή 

σε άλλες συλλογές λανθασμένων γραφών.  

Στους κανόνες αυτούς ελέγχεται και το περιβάλλον λέξεων που 

προηγούνται ή/και που έπονται. Για παράδειγμα κριτήριο χρήσης της 

κατάληξης -εται ή -αται είναι το ποιητικό αίτιο.  

Σε πρώτο επίπεδο όμως ορίζονται τα προθετικά σύνολα που δε 

λειτουργούν ως ποιητικό αίτιο π.χ. από παλιά. 

 

Πλεονασμός 

Πολύ συχνή είναι η χρήση λαθών που εντάσσονται στο σχεδιότυπο 

αυτό. Αρχικά περιλαμβάνονται απλές περιπτώσεις πλεονασμού (π.χ. 

ευθύς αμέσως, από ανέκαθεν κτλ.). Το σχεδιότυπο αυτό περιλαμβάνει α) 

την κακή δήλωση του συγκριτικού ή του υπερθετικού βαθμού (πιο + 

καταλήξεις συγκριτικού ή υπερθετικού βαθμού) και β) τις πιο σύνθετες 

περιπτώσεις, όπως η σύνταξη ρημάτων με συμπληρώματα που είναι 

περιττά (εμπεριέχω μέσα, επαναλαμβάνω πάλι κτλ.).  

Οι περιπτώσεις αυτές καθίστανται πιο προβληματικές στην 

επεξεργασία, όταν οι δύο οντότητες (tokens) δε βρίσκονται σε γειτονικές 

θέσεις αλλά μεσολαβεί και άλλη οντότητα (token). Έτσι, για παράδειγμα 

                                                 
23 Αποποιούμαι, επιδέχομαι, καταχρώμαι, μετέρχομαι (Ιορδανίδου, 2013). 



 138 

η φράση: εμπεριέχω μέσα περιγράφεται εύκολα στον διορθωτή. Η 

φράση όμως: εμπεριέχω […] μέσα μπορεί να μην εμπίπτει στον κανόνα 

του πλεονασμού όταν η οντότητα (token) που παρεμβάλλεται είναι το 

άρθρο τα. Σε αυτή την περίπτωση το μέσα έχει τον μορφολογικό 

χαρακτηρισμό [ουσιαστικό] και όχι [επίρρημα]. Ως εκ τούτου 

περιγράφονται σε πρώτο επίπεδο οι πιθανές μορφές του αντικειμένου με 

την οντότητα (token) μέσα: με άρθρο, με επίθετο, μετοχή.  

Σε άλλο επίπεδο (2ο) περιγράφεται η οντότητα (token) μέσα ως 

επίρρημα. Η στίξη στο επίπεδο αυτό έχει σημαίνουσα σημασία για την 

ορθή λειτουργία του κανόνα αυτού.  

 

Ουσιαστικά χωρίς πληθυντικό  

Το σχεδιότυπο αυτό περιλαμβάνει την κατηγορία των ουσιαστικών 

που σχηματίζουν εσφαλμένα πληθυντικό αριθμό. Οι λέξεις με τον 

εσφαλμένο πληθυντικό δεν ορίζονται (ορθά) στο μορφολογικό λεξικό. 

Κατά συνέπεια αυτοί οι τύποι του πληθυντικού -που χρησιμοποιούνται 

στον προφορικό λόγο αλλά είναι αδόκιμη η χρήση τους στον γραπτό 

λόγο- περιγράφονται στο σχεδιότυπο αυτό.  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και τα άκλιτα δάνεια από άλλες 

γλώσσες που δεν αλλάζουν μορφή στον πληθυντικό (π.χ. μέιλς αντί το 

ορθού: μέιλ) (Ιορδανίδου, 2013) . 

Υπάρχουν όμως και λέξεις (π.χ. ζωή) που δεν έχουν πληθυντικό παρά 

μόνο σε συγκεκριμένες φράσεις (π.χ. έχει επτά ζωές). Η διαχείριση των 

περιπτώσεων αυτών γίνεται με επίπεδα.  

Στο σχεδιότυπο αυτό ορίζονται και οι λέξεις (π.χ. πολιτικές, λογικές) 

που ο πληθυντικός είναι αποδεκτός, όταν είναι επίθετα, αλλά 

εσφαλμένος όταν είναι ουσιαστικά. Η διαχείριση αυτών των 

περιπτώσεων γίνεται τόσο με επίπεδα όσο και με ομαδοποίηση των 

κανόνων σε ευρύτερες ομάδες (rules.flow1), προκειμένου τα VTEXT που 

προκύπτουν από τα επίπεδα να μη λειτουργούν ανασταλτικά στη 

λειτουργία των κανόνων. 
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Ίδια αντιμετώπιση έχουν και τα ουσιαστικά που η γενική πληθυντικού 

τους είναι δύσχρηστη και αποφεύγεται. 

Η δενδρική διαχείριση των πιο πάνω περιπτώσεων αποτυπώνεται ως 

εξής: 

 

Πλεονασμός  

Μορφολογία 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: α) οι μονολεκτικοί ή οι περιφραστικοί 

τύπου ρημάτων, μετοχών ή ουσιαστικών που έχουν εσφαλμένο 

μορφολογικό σχηματισμό, β) η λανθασμένη επιλογή φωνής σε 

συγκεκριμένο περιβάλλον (π.χ. τα αποθετικά ρήματα, όταν 

χρησιμοποιούνται με καταλήξεις ενεργητικής φωνής), γ) οι τύποι με 

λανθασμένο τόνο, δ) ο λανθασμένος σχηματισμός έγκλισης ή χρόνου.  

Πολύ συχνός είναι ο λανθασμένος σχηματισμός των συντελικών 

χρόνων του ρήματος [άγω] (απλού ή σύνθετου). Έτσι, συναντώνται 

πολύ συχνά τύποι όπως: έχω παράγει αντί του ορθού έχω παραγάγει. Η 

δήλωση στο συγκεκριμένο σχεδιότυπο γίνεται ως εξής: 

 

Πλεονασμός Rules.flow1 1ο επίπεδο 

2ο επίπεδο 

VTEXT 

Rules.flow2 

1ο επίπεδο 

2ο επίπεδο 

Rules.flow3 

VTTEXT 

2ο επίπεδο 

1ο επίπεδο 
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Section 
/* GGC_wrong_past_tense_3*/ {1}  
[ARULE="GGC_wrong_past_tense_3", 
EVTEXT=TagEvent("gevent.wrong","GEVENT","error_PAST_TENSE","%f","ERMSG","Ο 
σχηματισμός του περιφραστικού τύπου του ρήματος είναι λανθασμένος.")] => 

 [LEXY->HasLemma3("έχω")],  
 []{0,5} 

\ 
 [LEXY->SuffixCanMatch("άγω",[V, C_P, ACT, IND, PRES])]  | 

   [LEXY->SuffixCanMatch("βάλλω",[V, C_P, ACT, IND, PRES 
/ 

; 
end 
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6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μια επιπλέον παράμετρος που εξετάστηκε στην παρούσα έρευνα είναι η 

μελέτη και επεξεργασία της αναγνώρισης των λαθών από φυσικούς 

ομιλητές (κυρίως μαθητές). Αξίζει να επισημανθεί ότι σε όλες τις φάσεις 

έρευνας υπήρχε αξιολόγηση των δεδομένων, προκειμένου να υπάρχει 

ανατροφοδότηση της επόμενης φάσης η οποία και θα βασίζεται σε ορθά 

στοιχεία. Η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης επαναλήφθηκε αρκετές 

φορές, έως ότου το είδος των εμφανιζόμενων λαθών να φθάσει σε τέτοιο 

ποσοστό που να εξασφαλίζει τη συνολική ορθή λειτουργία του 

γραμματικού διορθωτή. 

Η αξιολόγηση αποσκοπούσε στη συστηματική συλλογή και ανάλυση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και η συμπλήρωση των 

όποιων παραμέτρων του λογισμικού δεν περιγράφονται ή δεν 

περιγράφονταν πλήρως. Στόχος ήταν εντοπιστούν έγκαιρα και να 

διορθωθούν τα προβληματικά στοιχεία της αρχικής σχεδίασης, ώστε να 

επανασχεδιαστεί το προϊόν. Κάθε αξιολόγηση άλλωστε που γίνεται κατά 

την ανάπτυξη του προϊόντος βοηθά στην καλύτερη διαμόρφωση του 

σχεδιασμού του. Σταδιακά ο έλεγχος των σχεδιοτύπων γινόταν σε 

μεγάλου εύρους δεδομένα και σε αυθεντικά κείμενα διαφορετικού 

περιβάλλοντος. Επιπλέον η επαλήθευση και η επικύρωση του λογισμικού 

είναι μια συνεχής διαδικασία. Τυχόν επανασχεδιασμός και διόρθωση 

τμημάτων του γραμματικού διορθωτή σημαίνει και επανέλεγχος όλων των 

σχεδιοτύπων. Γι’ αυτό η διαδικασία είναι επαναληπτική με πληροφορίες 

που δίνονται από τελευταία στάδια σε αρχικά στάδια του σχεδιασμού.  

Αν και οι διαφορά αποτύπωσης στις διάφορες γλώσσες οδηγούν σε 

άλλη προσέγγιση, συγκρινόμενος ο γραμματικός διορθωτής με διορθωτές 

άλλων γλωσσών αποδεικνύει ότι περιλαμβάνει τα σχεδιότυπά τους. Στην 

πλειονότητα τους εξετάζουν: 

- θέματα συμφωνίας ρήματος-υποκειμένου,  

- θέματα εννοιολογικής σύγχυσης που κυρίως είναι προϊόν λανθασμένης 

ορθογραφίας 
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- θέματα τονισμού και στίξης, 

- θέματα συμφωνίας σε μια ονοματική ή ρηματική φράση, 

- θέματα υφολογικής πληροφορίας, 

- το λανθασμένο σχηματισμό πληθυντικού,  

- το λανθασμένο σχηματισμό ονοματικής φράσης,  

- το λανθασμένο σχηματισμό ρημάτων (εγκλίσεις, χρόνοι),  

- την ορθή χρήση των άρθρων, των προθετικών φράσεων και των 

επιρρημάτων,  

- περιγραφή της ορθής άρνησης,  

- το συμπλήρωμα της ονοματικής φράσης,  

- τη σωστή χρήση αντωνυμιών  

- περιγραφή του μακροπερίοδου λόγου,  

- τη σωστή χρήση της παθητικής φωνής,  

- τη χρήση του πρώτου προσώπου,  

- την ορθή χρήση του απαρεμφάτου.  

 

6.1 Στατιστική επεξεργασία δεδομένων 

Η αξιολόγηση του γραμματικού διορθωτή έγινε και σε κείμενα που 

κλήθηκαν να δημιουργήσουν μαθητές της Β΄ Λυκείου του Πρότυπου 

Πειραματικού Γενικού Λυκείου Πατρών (50 μαθητές: 25 αγόρια και 25 

κορίτσια) και 40 μαθητές (20 αγόρια και 20 κορίτσια) άλλων σχολείων. Πιο 

συγκεκριμένα στους μαθητές δόθηκε η δυνατότητα να διαμορφώσουν μια 

δική τους σχολική εφημερίδα. Στόχος ήταν οι μαθητές να δημιουργήσουν 

ένα κείμενο που να είναι κοντά στον γλωσσικό κώδικά τους αλλά και να 

είναι προϊόν αυθόρμητης και πηγαίας δημιουργίας που δε θα παραπέμπει 

σε μια καθημερινή και ανιαρή σχολική εργασία. Κάθε μαθητής ατομικά ή 

σε ομάδα θα έγραφε το δικό του άρθρο. Τα άρθρα των μαθητών ήταν 

ποικίλα και η γλώσσα συγγραφής των κειμένων περιελάμβανε όλες τις 

μορφές (πιο επίσημη, αργκό, προφορικός λόγος). Τα κείμενα αυτά 

διορθώθηκαν σε δύο ανεξάρτητες φάσεις. Η πρώτη ήταν από τον 

γραμματικό διορθωτή και η άλλη από φιλόλογο του σχολείου στον οποίο 

και ζητήθηκε να σημειώσει τα γλωσσικά και μόνο λάθη των κειμένων. 
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Προφανής είναι η επιλογή άλλου διορθωτή, προκειμένου να μην υπάρχει 

διόρθωση με υποκειμενικά κριτήρια.  

 

6.1.1 Μοντέλο επεξεργασίας 

Η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων 

διενεργήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές 

επιστήμες SPSS (v.21). Για τη στατιστική ανάλυση εφαρμόστηκαν μη-

παραμετρικά κριτήρια, όταν οι προϋποθέσεις (assumptions) για την 

εφαρμογή παραμετρικών κριτηρίων δεν πληρούνταν. 

Όταν οι παρατηρήσεις εμφάνιζαν κατά ζεύγη αντιστοιχία 

εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο χ2 κατά ζεύγη (McNemar τεστ) µε 

ένα βαθμό ελευθερίας. Στις περιπτώσεις όπου θέλαμε να συγκρίνουμε 

δύο ή περισσότερους πληθυσμούς από ανεξάρτητα δείγματα και οι 

προϋποθέσεις (assumptions) για την εφαρμογή παραμετρικών κριτηρίων 

δεν πληρούνταν, επιλέξαμε τη διενέργεια του στατιστικού κριτηρίου 

Kruskal-Wallis, το οποίο είναι η μη παραμετρική εκδοχή της ανάλυσης 

της διακύμανσης. Για να ελεγχθεί αν μια μεταβλητή ακολουθεί την 

κανονική (Gauss) κατανομή χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο 

Kolmogorov-Smirnov. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Mann-

Whitney U, το οποίο και ελέγχει την ύπαρξη πιθανών διαφορών μεταξύ 

δύο ανεξάρτητων δειγμάτων (Παναγιωτακόπουλος & Σαρρής, χ.η.). 

 

6.1.2 Περιγραφική στατιστική ανάλυση  

Από τη διόρθωση από τον γραμματικό διορθωτή και από τον άνθρωπο 

διορθωτή προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία στους μαθητές: 

Κατηγορία λαθών 

Γραμματικός διορθωτής Άνθρωπος  

Αριθμός 
αναγνωρισθέντων 

λαθών 

Αριθμός μη 
αναγνωρισθέντων 

λαθών 

Αριθμός 
αναγνωρισθέντων 

λαθών 

Αριθμός μη 
αναγνωρισθέντων 

λαθών 

Αφαίρεση κόμματος 72 24 96 0 

Προσθήκη κόμματος  99 22 121 0 

Αφαίρεση αποστρόφου 14 2 14 2 

Αφαίρεση τελικού -ν 100 0 98 2 

Αφαίρεση τελείας 1 0 1 0 

Προσθήκη τελικού -ν 16 2 16 2 
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Συμφωνία ονοματικής 
φράσης 

18 2 18 2 

Προφορικός τύπος 32 2 34 0 

Συμφωνία προθετικής 
φράσης 

10 1 11 0 

Ξένη λέξη 13 2 15 0 

Λόγιος τύπος 7 4 11 0 

Λανθασμένη γραφή 10 1 11 0 

Προσθήκη τόνου 4 3 7 0 

Προσθήκη αποστρόφου 4 2 4 2 

Αλλαγή χρόνου 10 2 10 2 

Αλλαγή λέξης 1 6 7 0 

Προσθήκη τελείας 4 2 4 2 

Αλλαγή έγκλισης 7 0 6 1 

Προφορικό συμφωνικό 
σύμπλεγμα 

12 2 12 2 

Αφαίρεση τόνου 1 5 6 0 

Λόγιο συμφωνικό 
σύμπλεγμα 

4 2 4 2 

Γραφή σε μία λέξη 11 3 11 3 

Λανθασμένη χρήση 
αποστρόφου 

1 0 1 0 

Έλλειψη ρήματος 0 3 3 0 

Ελλιπής φράση 2 3 3 2 

Λανθασμένη χρήση 
πληθυντικού 

9 1 10 0 

Έλλειψη άρθρου 0 1 1 0 

Λανθασμένη σύνταξη 
φράσης 

0 2 2 0 

Προσθήκη εισαγωγικών 0 2 2 0 

Προσθήκη άρθρου 0 1 1 0 

Αλλαγή σειράς λέξεων 0 4 4 0 

Αντικατάσταση λέξης 0 1 1 0 

Συμφωνία επιρρηματικής 
φράσης 

8 2 8 2 

Αφαίρεση άνω τελείας 0 1 1 0 

Αλλαγή κόμματος με 
τελεία 

0 2 2 0 

Αφαίρεση πρόθεσης 0 1 1 0 

 

Η συχνότητα των λαθών που αναγνωρίστηκαν από τον γραμματικό διορθωτή 

αποτυπώνεται στο πιο κάτω γράφημα: 
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Γράφημα 1. Συχνότητα αναγνώρισης λαθών από γραμματικό 
διορθωτή 

Η συχνότητα των λαθών που αναγνωρίστηκαν από τον άνθρωπο 

αποτυπώνεται στο πιο κάτω γράφημα: 

 

Γράφημα 2. Συχνότητα αναγνώρισης λαθών από άνθρωπο – 
διορθωτή 

Η αναγνώριση των λαθών και από τους 2 φορείς αξιολόγησης 

(άνθρωπο και γραμματικό διορθωτή) αποτυπώνεται ως εξής: 
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Γράφημα 3. Συχνότητα αναγνώρισης λαθών από άνθρωπο – 

διορθωτή & γραμματικό διορθωτή 

Η συχνότητα λάθους ανά φύλο αποτυπώνεται στο ακόλουθο 

γράφημα: 

 

Γράφημα 4. Συχνότητα λάθους ανά φύλο 

Οι μαθητές, επιπλέον, ενέταξαν μόνοι τους το κείμενό τους στο 

αντίστοιχο κειμενικό είδος (Δοκίμιο, δημοσιογραφικό κείμενο, 

περιγραφικό και αφηγηματικό). Η διόρθωση των κειμένων από άνθρωπο 

αποτύπωσε τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία λαθών24 για κάθε κειμενικό 

είδος: 

                                                 
24Λάθος1: αφαίρεση κόμματος, 2: προσθήκη κόμματος, 3: αφαίρεση αποστρόφου, 4: 
αφαίρεση τελικού -ν, 5: αφαίρεση τελείας, 6: προσθήκη τελικού -ν, 7: συμφωνία ΟΦ, 8: 

προφορικός τύπος, 9: συμφωνία ΠΦ, 10: ξένη λέξη, 11: λόγιος τύπος, 12, λανθασμένη 
γραφή, 13: προσθήκη τόνου, 14: προσθήκη αποστρόφου, 15: αλλαγή χρόνου, 16: αλλαγή 

λέξης:, 17: προθήκη τελείας, 18: λανθασμένη έγκλιση, 19: προφορικό συμφ. σύμπλεγμα, 20: 
αφαίρεση τόνου, 21: λόγιο συμφ. σύμπλεγμα, 22: μία λέξη, 23: λανθασμένη χρήση 

αποστρόφου, 24: έλλειψη ρήματος, 25: ελλιπής φράση, 26: λανθασμένη χρήση πληθυντικού, 
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Γράφημα 5. Συχνότητα λάθους ανά κειμενικό είδος (άνθρωπος – 

διορθωτής) 

Αντίστοιχα έγινε και η ανάλογη διόρθωση από τον γραμματικό 

διορθωτή με τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία για τα αντίστοιχα 

κειμενικά είδη:  

 

Γράφημα 6. Συχνότητα λάθους ανά κειμενικό είδος (γραμματικός 

διορθωτής) 

 

                                                                                                                                            
27: έλλειψη άρθρου, 28: λανθασμένη σύνταξη, 29: προσθήκη εισαγωγικών, 30: προσθήκη 

άρθρου, 31: αλλαγή σειράς λέξεων, 32: αντικατάσταση λέξης. 
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6.1.3  Παράθεση ευρημάτων ανάλυσης λαθών από τον 

γραμματικό διορθωτή και από τον άνθρωπο  

Πριν από τις κύριες αναλύσεις, έγινε έλεγχος της κανονικότητας των 

δεδομένων με τη χρήση του κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov (Dytham, 

2011). Όπως προέκυψε από την ανάλυση, τα δεδομένα δεν εμφανίζουν 

ομαλή κατανομή. Η στρεβλότητα (Skewness) για τα λάθη που εντόπισε 

ο άνθρωπος-διορθωτής είναι γ1 = -1,55 και για τον γραμματικό διορθωτή 

γ1 = -4,42. 

 

Γράφημα 7. Γραφικός έλεγχος της κανονικότητας της συχνότητας 

λάθους για τον άνθρωπο (Q-Q plot) 

 

Tests of Normality 

  Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

human 

computer 

 ,258 557 ,000 

 ,263 470 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Από την ανάλυση (Πίνακας Tests of Normality) προκύπτει ότι τα 

δεδομένα μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα κανονικότητας, υπάρχει, 

δηλαδή, στατιστικά σημαντική απόκλιση στις συχνότητες των λαθών, 

στοιχείο που αποτυπώνεται γραφικά στα γραφήματα 7 και 8. Τα 

δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov 
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D, D(557) = ,26; p <,001 για τον άνθρωπο διορθωτή και D (557) = ,26; 

p <,001 για τον γραμματικό διορθωτή. 

 

Γράφημα 8. Γραφικός έλεγχος της κανονικότητας της συχνότητας 

λάθους για τον γραμματικό διορθωτή (Q-Q plot) 

Για τους παραπάνω λόγους επιλέξαμε να αναλύσουμε τα δεδομένα με 

τη χρήση μη παραμετρικών κριτηρίων. 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται (ανά κατηγορία) τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης (McNemar). Σκοπός της συγκεκριμένης 

ανάλυσης είναι η διερεύνηση πιθανών διαφορών στην αναλογία 

εντοπισμού των γραμματικών λαθών μεταξύ του γραμματικού διορθωτή 

και του ανθρώπου-διορθωτή για κάθε κατηγορία λάθους ξεχωριστά. Η 

μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση διατυπώνονται ως εξής: 

H0: Δεν υπάρχει διαφορά στην αναλογία των παρατηρήσεων για 

όλες τις κατηγορίες (πb = πc) 

H1: Υπάρχει διαφορά στην αναλογία των παρατηρήσεων για 

τουλάχιστον μία κατηγορία (πb ≠ πc) 

  
Αφαίρεση κόμματος 

 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 24 
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error 0 72 

 

Ενενήντα έξι (96) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή 

και από τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο 

(αφαίρεση κόμματος). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 

κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη 

διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της μελέτης εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -5,627; n = 96; p 

<,001. 

 

Προσθήκη κόμματος 
 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 22 

error 0 99 

 

Εκατόν είκοσι ένα (121) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – 

διορθωτή και από τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το 

σχεδιότυπο (προσθήκη κόμματος). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές 

διαφορές στη διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης εντοπίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = 

-5,164;n = 121; p <,001. 

 

Αφαίρεση αποστρόφου 

  
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 2 

error 2 12 
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Από τον άνθρωπο – διορθωτή και από τον γραμματικό διορθωτή 

διορθώθηκαν δεκαέξι (16) κείμενα και αφορούσαν το σχεδιότυπο 

(αφαίρεση αποστρόφου). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 

κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη 

διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = ,0; n = 16; 

p >,05. 

 

Αφαίρεση τελικού -ν 

  
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 0 

error 2 98 

 

Εκατό (100) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και 

από τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο 

(αφαίρεση τελικού -ν). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 

κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη 

διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = 1,421; n = 

100; p >,05. 

 

Προσθήκη τελικού -ν 

  
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 2 

error 2 14 

 

Διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και από τον γραμματικό 

διορθωτή δεκαοκτώ (18) κείμενα και αφορούσαν το σχεδιότυπο 

(προσθήκη τελικού -ν). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 
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κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη 

διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = ,0; n = 18; 

p >,05. 

 

Συμφωνία ονοματικής φράσης 

  
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 2 

error 2 16 

 

Είκοσι (20) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και 

από τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο 

(συμφωνία ονοματικής φράσης). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές 

διαφορές στη διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = 

,0; n = 20; p >,05. 

 

Προφορικοί τύποι 
  
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 2 

error 0 32 

 

Τριάντα τέσσερα (34) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – 

διορθωτή και από τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το 

σχεδιότυπο (προφορικοί τύποι). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές 

διαφορές στη διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν 
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στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = 

-1,436; n = 34; p >,05. 

 

Συμφωνία προθετικής φράσης 
 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 1 

error 0 10 

 

Έντεκα (11) κείμενα που αφορούσαν το σχεδιότυπο (συμφωνία 

προθετικής φράσης) διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και 

από τον γραμματικό διορθωτή. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές 

διαφορές στη διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = 

-1; n = 11; p >,05. 

 

Ξένη λέξη 
 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 2 

error 0 13 

 

Δεκαπέντε (15) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή 

και από τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο 

(ξένη λέξη). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου 

McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη διόρθωση από 

τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -1,468; n = 15; p 

>,05. 
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Λόγιος τύπος 
 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 4 

error 0 7 

 

Έντεκα (11) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και 

από τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο (λόγιος 

τύπος). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου 

McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη διόρθωση από 

τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -1,39; n = 11; p >,05. 

 

Λανθασμένη γραφή 

 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 1 

error 0 10 

 

Έντεκα (11) κείμενα που αφορούσαν το σχεδιότυπο (λανθασμένη 

γραφή) διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και από τον 

γραμματικό διορθωτή. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 

κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη 

διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -1; n = 11; 

p >,05. 

 

Προσθήκη τόνου 
 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 
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noerror 0 3 

error 0 4 

 

Ο άνθρωπος – διορθωτής και ο γραμματικός διορθωτής διόρθωσαν 

επτά (07) κείμενα αι αφορούσαν το σχεδιότυπο (προσθήκη τόνου). Τα 

δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου McNemar, για να 

εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη διόρθωση από τα δύο μοντέλα 

(άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -2,12; n = 7; p >,05. 

 

Προσθήκη αποστρόφου 
   
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 2 

error 2 2 

 

Έξι (06) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και από 

τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο (προσθήκη 

αποστρόφου). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου 

McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη διόρθωση από 

τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = ,0; n = 6; p >,05. 

 

Λανθασμένη γραφή χρόνου ρημάτων 

 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 2 

error 2 8 

 

Δώδεκα (12) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και 

από τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο 

(λανθασμένη γραφή χρόνου ρημάτων). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με 
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τη χρήση του κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές 

διαφορές στη διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = 

,0; n = 12; p >,05. 

 

Αλλαγή λέξης 

 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 6 

error 0 1 

 

Διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και από τον γραμματικό 

διορθωτή επτά (07) κείμενα και αφορούσαν το σχεδιότυπο 

(αντικατάσταση λέξης). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 

κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη 

διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της μελέτης εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -6; n = 7; p <,05. 

 
 

Προσθήκη τελείας 
   
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 2 

error 2 2 

 
Έξι (06) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και από 

τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο (προσθήκη 

τελείας). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου 

McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη διόρθωση από 

τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = ,0; n = 6; p >,05. 
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Λανθασμένη γραφή έγκλισης ρημάτων 
 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 0 

error 1 6 

 

Επτά (07) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και από 

τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο (λανθασμένη 

γραφή έγκλισης ρημάτων). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 

κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη 

διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = 1; n = 7; p 

>,05. 

 

Προφορικό συμφωνικό σύμπλεγμα 
 
   computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 2 

error 2 10 

 

Δεκατέσσερα (14) κείμενα που αφορούσαν το σχεδιότυπο (προφορικό 

συμφωνικό σύμπλεγμα) διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή 

και από τον γραμματικό διορθωτή. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές 

διαφορές στη διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = 

,0; n = 14; p >,05. 

 

Αφαίρεση τόνου 
 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 5 
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error 0 1 

 

Έξι (06) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και από 

τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο (αφαίρεση 

τόνου). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου 

McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη διόρθωση από 

τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -2; n = 6; p >,05. 

 

Λόγιο συμφωνικό σύμπλεγμα 
 
   computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 2 

error 2 2 

 

Έξι (06) κείμενα που αφορούσαν το σχεδιότυπο (λόγιο συμφωνικό 

σύμπλεγμα) διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και από τον 

γραμματικό διορθωτή. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 

κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη 

διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = ,0; n = 21; 

p >,05. 

 

Γραφή σε μία λέξη 
 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 3 

error 3 8 

 

Δεκατέσσερα (14) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – 

διορθωτή και από τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το 
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σχεδιότυπο (γραφή σε μία λέξη). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές 

διαφορές στη διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = 

,0; n = 14; p >,05. 

 

Έλλειψη ρήματος 
 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 3 

error 0 0 

 
Τρία (03) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και από 

τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο (έλλειψη 

ρήματος). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου 

McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη διόρθωση από 

τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -1; n = 3; p >,05. 

 
Ελλιπής φράση 

 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 3 

error 2 0 

 
Ο άνθρωπος – διορθωτής και ο γραμματικός διορθωτής διόρθωσαν 

πέντε (05) κείμενα που αφορούσαν το σχεδιότυπο (ελλιπής φράση). 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου McNemar, για 

να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη διόρθωση από τα δύο 

μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -,408; n = 5; p >,05. 
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Λανθασμένος σχηματισμός πληθυντικού αριθμού 
 
   computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 1 

error 0 9 

 

Δέκα (10) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και από 

τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο (λανθασμένος 

σχηματισμός πληθυντικού αριθμού). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές 

στη διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -1; n = 10; p 

>,05. 

 

Λανθασμένη σύνταξη φράσης 
 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 2 

error 0 0 

 

Δύο (02) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και από 

τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο (λανθασμένη 

σύνταξη φράσης). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 

κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη 

διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -1; n = 2; p 

>,05. 

 

Προσθήκη εισαγωγικών 
  
  computer&humana 

computer human 
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noerror error 

noerror 0 2 

error 0 0 

 

Δύο (02) κείμενα που αφορούσαν το σχεδιότυπο (προσθήκη 

εισαγωγικών) διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και από τον 

γραμματικό διορθωτή. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 

κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη 

διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -1; n = 2; p 

>,05. 

 

Αλλαγή σειράς λέξεων 
 
  computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 4 

error 0 0 

 

Τέσσερα (04) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και 

από τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο (αλλαγή 

σειράς λέξεων). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου 

McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη διόρθωση από 

τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -1; n = 4; p >,05. 

 

Συμφωνία επιρρηματικής φράσης 
 
   computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 2 

error 2 6 
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Δέκα (10) κείμενα που αφορούσαν το σχεδιότυπο (συμφωνία 

επιρρηματικής φράσης) διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή 

και από τον γραμματικό διορθωτή. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές 

διαφορές στη διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = 

,0; n = 10; p >,05. 

 

Αλλαγή κόμματος με τελεία 
 

computer&humana 

computer 
human 

noerror error 

noerror 0 2 

error 0 0 

 

 

Δύο (02) κείμενα διορθώθηκαν από τον άνθρωπο – διορθωτή και από 

τον γραμματικό διορθωτή και αφορούσαν το σχεδιότυπο (αλλαγή 

κόμματος με τελεία). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 

κριτηρίου McNemar, για να εντοπιστούν οι πιθανές διαφορές στη 

διόρθωση από τα δύο μοντέλα (άνθρωπος και Η/Υ). Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, χ2(1) = -1; n = 2; p 

>,05. 

 Δεν έγινε ανάλυση στις κατηγορίες: 1) αφαίρεση τελείας, 2) 

έλλειψη άρθρου 3) προσθήκη άρθρου, 4) αντικατάσταση λέξης, 5) 

αφαίρεση άνω τελείας και 6) αφαίρεση πρόθεσης, καθώς υπήρχαν λίγες 

περιπτώσεις στις συγκεκριμένες κατηγορίες λάθους και δεν ήταν δυνατή 

η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. 

 

6.1.4 Συζήτηση επί των ευρημάτων της ανάλυσης  

Από τα παραπάνω στοιχεία ανάγεται το συμπέρασμα ότι σε ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό ο γραμματικός διορθωτής προσεγγίζει τη διόρθωση του 

ανθρώπου. Τα σημεία που υπάρχει διαφοροποίηση αφορούν κυρίως 
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νοηματικά λάθη τα οποία όμως δεν προσεγγίζει η εφαρμογή του 

γραμματικού διορθωτή. 

Παρατηρείται για παράδειγμα απουσία ρήματος ή άρθρου σε αρκετές 

φράσεις. Επιπλέον υπάρχουν εκφραστικά λάθη -λόγω της μη ορθής 

σειράς των λέξεων- στοιχείο που δημιουργεί πρόβλημα κατανόησης 

κειμένου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο γραμματικός διορθωτής δεν 

μπορεί να επέμβει καθώς και οι ελλειπτικές φράσεις δεν μπορούν να 

περιγραφούν ή/και αποτελούν στοιχεία του προφορικού λόγου που δεν 

περιγράφεται στον γραμματικό διορθωτή. Επιπλέον στον γραμματικό 

διορθωτή δεν εξετάζεται και η σειρά των ΜτΛ που είναι προβληματική σε 

άλλες λέξεις ή σε άλλο περιβάλλον είναι ανεκτή ή/και επιθυμητή.  

Επιπλέον η απουσία ή η παρουσία κόμματος που δεν επισημαίνεται 

από τον γραμματικό διορθωτή, αφορά κυρίως περιπτώσεις νοήματος και 

όχι γραμματικής συμπεριφοράς.  

Η μη αναγνώριση πληθυντικού από τον γραμματικό διορθωτή αφορά 

κύριο όνομα (πολλοί Σωκράτες) που δεν περιγράφεται στο λεξικό (όπως 

και όλα τα κύρια ονόματα). Επιπλέον σε προηγούμενο στάδιο, αυτό του 

ορθογραφικού ελέγχου, θα υπάρχει ενημέρωση του χρήστη για τη λέξη 

αυτή. 

Αξιόλογη είναι και η «δυσαρμονία» που παρατηρείται στη φράση: 

πρόσθετες δικαιολογίες. Ο γραμματικός διορθωτής αναγνωρίζει ως λάθος 

(warning) υφολογίας (προφορικός τύπος) την οντότητα (token) 

πρόσθετες. Θεωρεί τον τύπο αυτό ως τον προφορικό τύπο παρατατικού, 

β΄ προσώπου του ρήματος [προσθέτω]. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο 

σχολιαστής (tagger) δεν μπορεί στη φράση αυτή να άρει την ασάφεια -

με γλωσσολογικά ή μη κριτήρια- καθώς το γλωσσικό περιβάλλον της 

φράσης αποδέχεται και το πρόσθετες ως επίθετο και ως ρήμα.  

Άξια σχολιασμού είναι και η περίπτωση του σαν που διορθώθηκε από 

τον φιλόλογο διορθωτή. Όταν η οντότητα (token) σαν χρησιμοποιείται 

στην παρομοίωση, είναι αποδεκτή η χρήση του. Όταν όμως 

χρησιμοποιείται αντί της οντότητας (token) ως θεωρείται -κατά τον 
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φιλόλογο διορθωτή- συντακτικό λάθος25. Κατ’ αυτό τον τρόπο στη 

φράση: έφυγε σαν άνεμος το σαν είναι αποδεκτό, ενώ στη φράση: 

διορίστηκε σαν καθηγητής, θεωρείται συντακτικό λάθος. Ο γραμματικός 

διορθωτής δεν αναλύει το κείμενο νοηματικά και επισημαίνει μόνο τα 

γραμματικά λάθη, όπως αυτά περιγράφονται από τη σχολική γραμματική 

και μόνο τις περιπτώσεις αυτές που έχουν απόλυτα σαφή και ξεκάθαρη 

δήλωση.  

Παρόμοιος χειρισμός γίνεται και με τα: ότι] και ό,τι και: πως και πώς. 

Πιο συγκεκριμένα το ίδιο περιβάλλον λέξεων έχει διαφορετική διαχείριση 

αυτών των οντοτήτων (tokens) και ως εκ τούτου ο γραμματικός 

διορθωτής αποφεύγει να προτείνει τη σωστή γραφή, καθώς έχει ως 

γνώμονα τη θεμελιώδη αρχή να μην προκαλεί προβληματισμό και 

σύγχυση στον χρήστη με διορθώσεις των -γραμματικώς- ορθών 

προτάσεων. 

Στα λάθη που δεν μπορεί να αναγνωρίσει ο γραμματικός διορθωτής 

περικλείονται και οι περιπτώσεις εκείνες που η επιλογή των λέξεων από 

τον χρήστη πολλές φορές δεν οδηγεί στην «αισθητική» απόλαυση είτε 

στην κατανόηση του κειμένου. Ως εκ τούτου ο φιλόλογος διορθωτής τη 

φράση: πριν να έχουν δίπλωμα την αντικαθιστά σε: πριν πάρουν 

δίπλωμα όπως επίσης και τη φράση: φέρει ως αποτέλεσμα σε οδηγεί στο 

αποτέλεσμα. Ο φιλόλογος διορθωτής αντικατέστησε το που με το όπου 

εκτιμώντας ότι είναι η γραφή αυτή προτιμητέα στον γραπτό λόγο. Ο 

γραμματικός διορθωτής δεν αναλύει την περίπτωση αυτή λόγω της 

ασάφειας του που και επειδή δεν μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένη η 

γραφή του που. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η λανθασμένη χρήση επιρρημάτων ή 

προθέσεων (χρήση της πρόθεσης σε αντί της πρόθεσης για) όπως επίσης 

και η χρήση της μη προτιμητέας σειράς των λέξεων (λ.χ. χρήση του 

δηλαδή στην αρχή της περιόδου). Επιπλέον η σωστή χρήση των σημείων 

στίξης, πέραν του γραμματικού ρόλου τους, οδηγεί και στην κατανόηση 

του κειμένου.  

                                                 
25 Η παρέμβαση αυτή η οποία έγινε από τον φιλόλογο διορθωτή θεωρείται ότι είναι 

ρυθμιστικού τύπου. 
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Η αντικατάσταση της τελείας με άνω τελεία ή αλλαγή κόμματος με 

τελεία δεν αποτελούν περιπτώσεις που μπορούν να έχουν γενική ισχύ και 

άρα να αποτυπωθούν φορμαλιστικά. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η 

υπεροχή του ανθρώπου-διορθωτή είναι πασίδηλη και συντριπτικά υπέρ 

αυτού. Η φορμαλιστική, τυπική περιγραφή της γλώσσας, άλλωστε, δεν 

μπορεί να περιγράψει όλες τις περιπτώσεις νοηματικής σύγχυσης ή να 

προτείνει τρόπους νοηματικής βελτίωσης.  

 

6.1.5 Παράθεση ευρημάτων ανάλυσης λαθών κατά κειμενικό 

είδος  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται (ανά κατηγορία) τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης (Kruskal-Wallis).  

 Σκοπός της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι η διερεύνηση πιθανών 

διαφορών στoν εντοπισμό των γραμματικών λαθών από τον γραμματικό 

διορθωτή και τον άνθρωπο-διορθωτή μεταξύ των διαφορετικών 

κειμενικών ειδών για κάθε κατηγορία λάθους ξεχωριστά. Η μηδενική και 

η εναλλακτική υπόθεση διατυπώνονται ως εξής: 

H0: Δεν υπάρχουν διαφορές στη διάμεσο του πληθυσμού από τον 

οποίο προέρχεται η Ομάδα 126 και τη διάμεσο του πληθυσμού 

από τον οποίο προέρχεται η Ομάδα 2, η Ομάδα 3 και η Ομάδα 4 

(θ1 = θ2 = θ3 = θ4) 

H1: Υπάρχουν διαφορές στη διάμεσο του πληθυσμού από τον οποίο 

προέρχεται η Ομάδα 1 και τη διάμεσο του πληθυσμού από τον 

οποίο προέρχεται η Ομάδα 2 ή η Ομάδα 3 κτλ. (θ1 ≠ θ2 ή θ2 ≠ θ3 

ή θ1 ≠ θ3 κ.ο.κ.). 

 

Αφαίρεση κόμματος 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 
1,00 34 36,50 

  

 

 

1,00 31 57,00 

2,00 43 75,00 
 

2,00 25 29,00 

                                                 
26 Όπου ομάδα εννοείται το κειμενικό είδος. 
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frequency 
3,00 14 12,50 

 frequency 
3,00 13 10,00 

4,00 5 3,00 
 

4,00 3 2,00 

Total 96 
  

Total 72  

 

Τέσσερα διαφορετικά κειμενικά είδη27 αξιολογήθηκαν ως προς τη 

συχνότητα λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών 

ειδών χ2(3) = 95; n = 96; p <,001. Στην ίδια ανάλυση και με τη 

διόρθωση του γραμματικού διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα των λαθών 

μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών ειδών χ2(3) = 71; n = 72; p <,001. 

 

Προσθήκη κόμματος 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 39 102,00   

 

 

frequency 

1,00 29 22,00 

2,00 35 28,00  
2,00 32 83,50 

3,00 37 64,00  
3,00 31 52,00 

4,00 10 5,50  
4,00 7 4,00 

Total 121   
Total 99  

 

Ως προς τη συχνότητα λαθών αξιολογήθηκαν τέσσερα διαφορετικά 

κειμενικά είδη. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν 

με τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς 

τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών ειδών 

χ2(3) = 120; n = 121; p <,001. Στην ίδια ανάλυση και με τη 

διόρθωση του γραμματικού διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

                                                 
271:δοκίμιο, 2: δημοσιογραφικό κείμενο, 3: περιγραφικό, 4: αφηγηματικό. 
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στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα των λαθών 

μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών ειδών χ2(3) = 98; n = 99; p <,001. 

 
Αφαίρεση αποστρόφου 

 
Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 4 3,50 
  

 

 

frequency 

1,00 4 3,50 

2,00 7 9,00 
 

2,00 7 9,00 

3,00 1 1,00 
 

3,00 1 1,00 

    
   

Total 12   
Total 12  

 
 

Τρία διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη συχνότητα 

λαθών, καθώς δεν εντοπίστηκαν γραμματικά λάθη στο 4ο κειμενικό 

είδος. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα 

των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών ειδών χ2(2) = 11; n = 

12; p <,005. Στην ίδια ανάλυση και με τη διόρθωση του γραμματικού 

διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών 

ειδών χ2 (2) = 11; n = 12; p <,005. 

 

Αφαίρεση τελικού -ν 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 29 47,00 
  

 

 

frequency 

1,00 32 47,50 

2,00 37 80,00 
 

2,00 37 82,00 

3,00 22 21,50 
 

3,00 22 20,50 

4,00 10 5,50 
 

4,00 9 5,00 

Total 98   
Total 100  
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Τέσσερα διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη 

συχνότητα λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών 

ειδών χ2(3) = 97; n = 98; p <,001. Στην ίδια ανάλυση και με τη 

διόρθωση του γραμματικού διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα των λαθών 

μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών ειδών χ2(3) = 99; n = 100; p 

<,001. 

 

Προσθήκη τελικού -ν  
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 4 6,50 
  

 

 

frequency 

1,00 4 6,50 

2,00 6 11,50 
 

2,00 6 11,50 

3,00 3 3,00 
 

3,00 3 3,00 

4,00 1 1,00 
 

4,00 1 1,00 

Total 14   
Total 14  

 

Αξιολογήθηκαν τέσσερα διαφορετικά κειμενικά είδη ως προς τη 

συχνότητα λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών 

ειδών χ2(3) = 13; n = 14; p <,005. Στην ίδια ανάλυση και με τη 

διόρθωση του γραμματικού διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα των λαθών 

μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών ειδών χ2(3) = 13; n = 14; p <,005. 

 

Συμφωνία ονοματικής φράσης  
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 
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 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 6 5,50 
  

 

 

frequency 

1,00 6 5,50 

2,00 8 12,50 
 

2,00 8 12,50 

   
 

   

4,00 2 1,50 
 

4,00 2 1,50 

Total 16   
Total 16  

 

Τρία διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη συχνότητα 

λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα 

των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών ειδών χ2(2) = 15; n = 

16; p <,005. Στην ίδια ανάλυση και με τη διόρθωση του γραμματικού 

διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών 

ειδών χ2(2) = 15; n = 16; p <,005.  

 

Παρουσία προφορικών τύπων 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 8 11,50 
  

 

 

frequency 

1,00 7 11,00 

2,00 19 25,00 
 

2,00 18 23,50 

3,00 5 5,00 
 

3,00 5 5,00 

4,00 2 1,50 
 

4,00 2 1,50 

Total 34   
Total 32  

 

Αξιολογήθηκαν τέσσερα διαφορετικά κειμενικά είδη ως προς τη 

συχνότητα λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών 

ειδών χ2(3) = 33; n = 34; p <,001. Στην ίδια ανάλυση και με τη 
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διόρθωση του γραμματικού διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα των λαθών 

μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών ειδών χ2(3) = 31; n = 32; p <,001. 

 

Συμφωνία προθετικής φράσης  

 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 2 3,50 
  

 

 

frequency 

1,00 2 3,50 

2,00 7 8,00 
 

2,00 6 7,50 

3,00 1 1,50 
 

3,00 1 1,50 

4,00 1 1,50 
 

4,00 1 1,50 

Total 11   
Total 10  

 

Τέσσερα διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη 

συχνότητα λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών 

ειδών χ2(3) = 10; n = 11; p <,05. Στην ίδια ανάλυση και με τη 

διόρθωση του γραμματικού διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα των λαθών 

μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών ειδών χ2(3) = 9; n = 10; p <,05. 

 

Παρουσία ξένων λέξεων 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 4 6,50 
  

 

 

frequency 

1,00 3 4,50 

2,00 7 12,00 
 

2,00 6 10,50 

3,00 3 3,00 
 

3,00 3 4,50 

4,00 1 1,00 
 

4,00 1 1,00 

Total 15   
Total 13  
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Ως προς τη συχνότητα λαθών αξιολογήθηκαν τέσσερα διαφορετικά 

κειμενικά είδη. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν 

με τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς 

τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών ειδών 

χ2(3) = 14; n = 15; p <,005. Στην ίδια ανάλυση και με τη διόρθωση 

του γραμματικού διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των 

τεσσάρων κειμενικών ειδών χ2(3) = 12; n = 13; p <,01. 

 

Παρουσία λόγιων τύπων 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 3 6,00 
  

 

 

frequency 

1,00 3 6,00 

2,00 2 2,50 
 

2,00 2 2,50 

3,00 2 2,50 
 

3,00 2 2,50 

4,00 4 9,50 
 

Total 7  

Total 11   
   

 
 

Τέσσερα διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη 

συχνότητα λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών 

ειδών χ2(3) = 10; n = 11; p <,05. Στην ίδια ανάλυση και με τη 

διόρθωση του γραμματικού διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα των λαθών 

μεταξύ των τριών κειμενικών ειδών χ2(2) = 6; n = 7; p <,05. 

 

Λανθασμένη γραφή λέξεων  
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 
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 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 6 8,50 
  

 

 

frequency 

1,00 6 7,50 

2,00 3 4,00 
 

2,00 3 3,00 

4,00 2 1,50 
 

4,00 1 1,00 

Total 11   
Total 10  

 

Αξιολογήθηκαν τρία διαφορετικά κειμενικά είδη ως προς τη συχνότητα 

λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα 

των λαθών μεταξύ των τριών κειμενικών ειδών χ2(2) = 10; n = 11; p 

<,05. Στην ίδια ανάλυση και με τη διόρθωση του γραμματικού 

διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τριών κειμενικών ειδών 

χ2(2) = 9; n = 10; p <,05. 

 
Προσθήκη τόνου  
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 2 2,50 
  

 

 

frequency 

1,00 2 3,50 

2,00 3 6,00 
 

2,00 1 1,50 

3,00 2 2,50 
 

3,00 1 1,50 

Total 7   
Total 4  

 

Τρία διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη συχνότητα 

λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη 

συχνότητα των λαθών μεταξύ των τριών κειμενικών ειδών χ2(2) = 6; 

n = 7; p >,05. Στην ίδια ανάλυση και με τη διόρθωση του 

γραμματικού διορθωτή διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 
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σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των 

τριών κειμενικών ειδών χ2(2) = 3; n = 4; p >,05. 

 

Προσθήκη αποστρόφου 

Στην κατηγορία αυτή δεν ήταν δυνατή η ανάλυση, καθώς λάθη 

εντοπίστηκαν μόνο σε μία κατηγορία κειμενικού είδους(κατηγορία 2). 

 

Λανθασμένη γραφή χρόνου ρημάτων 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 1 1,50 
  

 

 

frequency 

1,00 1 1,50 

2,00 6 5,50 
 

2,00 6 5,50 

3,00 1 1,50 
 

3,00 1 1,50 

Total 8   
Total 8  

 

Τρία διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη συχνότητα 

λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα 

των λαθών μεταξύ των τριών κειμενικών ειδών χ2(2) = 7; n = 8; p 

<,05. Στην ίδια ανάλυση και με τη διόρθωση του γραμματικού 

διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τριών κειμενικών ειδών 

χ2(2) = 7; n = 8; p <,05. 

 

Αλλαγή λέξης 
 

Διόρθωση από άνθρωπο  

 text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 2 3,50 

2,00 3 6,00 

3,00 1 1,50 

4,00 1 1,50 
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Total 7  

 

Ως προς τη συχνότητα λαθών αξιολογήθηκαν τέσσερα διαφορετικά 

κειμενικά είδη. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν 

με τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως 

προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών 

ειδών χ2(3) = 6; n = 7; p >,05. Δεν έγινε ανάλυση της κατηγορίας 

αυτής με τη διόρθωση του γραμματικού διορθωτή, καθώς το 

σχεδιότυπο αυτό δεν περιγράφεται στον γραμματικό διορθωτή. 

 

Προσθήκη τελείας 

 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 1 1,50 
  

 

 

frequency 

1,00 1 1,50 

2,00 1 1,50 
 

2,00 1 1,50 

Total 2   
Total 2  

 

Δύο διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη συχνότητα 

των λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν με 

τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως 

προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των δύο κειμενικών ειδών 

χ2(1) = ,0; n = 2; p >,05. Στην ίδια ανάλυση και με τη διόρθωση του 

γραμματικού διορθωτή διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των 

δύο κειμενικών ειδών χ2(1) = ,0; n = 2; p >,05. 

 
 
Λανθασμένη γραφή έγκλισης ρημάτων 

 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 
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 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 1 2,00 
  

 

 

frequency 

1,00 2 3,50 

2,00 3 5,00 
 

2,00 3 6,00 

3,00 1 2,00 
 

3,00 1 1,50 

4,00 1 2,00 
 

4,00 1 1,50 

Total 6   
Total 7  

 

Αξιολογήθηκαν τέσσερα διαφορετικά κειμενικά είδη ως προς τη 

συχνότητα λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τεσσάρων 

κειμενικών ειδών χ2(3) = 5; n = 6; p >,05. Στην ίδια ανάλυση και με 

τη διόρθωση του γραμματικού διορθωτή διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα των 

λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών ειδών χ2(3) = 6; n = 7; p 

>,05. 

 

Προφορικό συμφωνικό σύμπλεγμα  

 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 2 1,50 
  

 

 

frequency 

1,00 2 1,50 

2,00 4 6,50 
 

2,00 4 6,50 

4,00 4 6,50 
 

4,00 4 6,50 

Total 10   
Total 10  

 

Τρία διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη συχνότητα 

λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα 

των λαθών μεταξύ των τριών κειμενικών ειδών χ2 (2) = 9; n = 10; p< 

,05. Στην ίδια ανάλυση και με τη διόρθωση του γραμματικού 
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διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τριών κειμενικών ειδών 

χ2(2) = 9; n = 10; p <,05. 

 

Αφαίρεση τόνου 
 

 
Διόρθωση από άνθρωπο  

 text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 1 1,00 

2,00 3 5,00 

3,00 2 2,50 

Total 6  

 

Τρία διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη συχνότητα 

λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη 

συχνότητα των λαθών μεταξύ των τριών κειμενικών ειδών χ2(2) = 5; 

n = 6; p >,05. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία με την ίδια ανάλυση 

στη διόρθωση από γραμματικό διορθωτή, καθώς στον γραμματικό 

διορθωτή δεν περιγράφεται τέτοια κατηγορία λάθους. 

 
Παρουσία λόγιου συμφωνικού συμπλέγματος  

 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 1 1,50 
  

 

 

frequency 

1,00 1 1,50 

2,00 1 1,50 
 

2,00 1 1,50 

Total 2   
Total 2  

 

Ως προς τη συχνότητα λαθών δύο διαφορετικά κειμενικά είδη 

αξιολογήθηκαν. Στη διόρθωση από άνθρωπο διορθωτή τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των δύο 
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κειμενικών ειδών χ2(1) = ,0; n = 2; p >,05. Στην ίδια ανάλυση και με 

τη διόρθωση του γραμματικού διορθωτή διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα των 

λαθών μεταξύ των δύο κειμενικών ειδών χ2(1) = ,0; n = 2; p >,05. 

 
Γραφή σε μία λέξη 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 1 1,00 
  

 

 

frequency 

1,00 1 1,00 

2,00 7 5,00 
 

2,00 7 5,00 

Total 8   
Total 8  

 
Δύο διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη συχνότητα 

λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα 

των λαθών μεταξύ των δύο κειμενικών ειδών χ2(1) =7; n = 8; p <,01. 

Στην ίδια ανάλυση και με τη διόρθωση του γραμματικού διορθωτή 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς 

τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των δύο κειμενικών ειδών χ2(1) = 7; 

n = 8; p <,01. 

 
Έλλειψη ρήματος 
 

Διόρθωση από άνθρωπο  

 text N MeanRank 

 

 

frequency 

1,00 1 2,00 

2,00 1 2,00 

3,00 1 2,00 

Total 3  

 

Αξιολογήθηκαν τρία διαφορετικά κειμενικά είδη ως προς τη συχνότητα 

λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη 
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συχνότητα των λαθών μεταξύ των τριών κειμενικών ειδών χ2(2) = ,0; 

n = 2; p >,05. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία με την ίδια ανάλυση 

στη διόρθωση από γραμματικό διορθωτή, καθώς στον γραμματικό 

διορθωτή δεν περιγράφεται τέτοια κατηγορία λάθους. 

 

Λανθασμένη χρήση πληθυντικού  
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

1,00 1 1,50 
  

 

 

frequency 

2,00 4 5,50 

2,00 4 6,50 
 

3,00 1 1,00 

3,00 1 1,50 
 

4,00 4 5,50 

4,00 4 6,50 
 

Total 9  

Total 10   
   

 

 

Τέσσερα διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη 

συχνότητα λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τεσσάρων κειμενικών 

ειδών χ2(3) =9; n = 10; p <,05. Στην ίδια ανάλυση και με τη 

διόρθωση του γραμματικού διορθωτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα των λαθών 

μεταξύ των τριών κειμενικών ειδών χ2(2) = 8; n = 9; p <,05. 

 
Λανθασμένη σύνταξη φράσης 
 

Διόρθωση από άνθρωπο  

 text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

2,00 1 1,50 

4,00 1 1,50 

Total 2  

 

Ως προς τη συχνότητα λαθών αξιολογήθηκαν δύο διαφορετικά 

κειμενικά είδη. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν 
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με τη χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως 

προς τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των δύο κειμενικών ειδών 

ειδώνχ2(1) = ,0; n = 2; p >,05. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία με 

την ίδια ανάλυση στη διόρθωση από γραμματικό διορθωτή, καθώς 

στον γραμματικό διορθωτή δεν περιγράφεται τέτοια κατηγορία 

λάθους. 

 

Προσθήκη εισαγωγικών  

Στην κατηγορία αυτή δεν ήταν δυνατή η ανάλυση, καθώς λάθη 

εντοπίστηκαν μόνο σε μία κατηγορία κειμενικού είδους (κατηγορία 2).  

 
Αλλαγή σειράς λέξεων 
 

Διόρθωση από άνθρωπο  

 text N MeanRank 

 

 

 

frequency 

2,00 3 3,00 

3,00 1 1,00 

Total 4  

 

Δύο διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη συχνότητα 

λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη 

συχνότητα των λαθών μεταξύ των δύο κειμενικών ειδών χ2(1) =3; n 

= 4; p >,05. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία με την ίδια ανάλυση 

στη διόρθωση από γραμματικό διορθωτή, καθώς στον γραμματικό 

διορθωτή δεν περιγράφεται τέτοια κατηγορία λάθους. 

 

Συμφωνία επιρρηματικής φράσης  
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 text N MeanRank   text N MeanRank 

 

 
1,00 1 1,00   

 

 

1,00 1 1,00 

2,00 2 2,50  
2,00 2 2,50 
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frequency 
3,00 3 5,00  frequency 

3,00 3 5,00 

Total 6   
Total 6  

 

Τρία διαφορετικά κειμενικά είδη αξιολογήθηκαν ως προς τη συχνότητα 

λαθών. Στη διόρθωση από άνθρωπο τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Kruskal-Wallis. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι 

δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη συχνότητα 

των λαθών μεταξύ των τριών κειμενικών ειδών χ2(2) =5; n = 6; p >,05. 

Στην ίδια ανάλυση και με τη διόρθωση του γραμματικού διορθωτή 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς 

τη συχνότητα των λαθών μεταξύ των τριών κειμενικών ειδών χ2(2) = 5; 

n = 6; p >,05. 

Δεν έγινε ανάλυση στις κατηγορίες: 1) αφαίρεση τελείας, 2) ελλιπής 

φράση, 3) έλλειψη άρθρου 4) προσθήκη άρθρου, 5) αντικατάσταση 

λέξης, 6) αφαίρεση άνω τελείας και 7) αφαίρεση πρόθεσης, καθώς 

υπήρχαν λίγες περιπτώσεις στις συγκεκριμένες κατηγορίες λάθους. 

 

6.1.6 Συζήτηση επί των ευρημάτων της ανάλυσης  

Από την επεξεργασία των λαθών στα διάφορα κειμενικά είδη 

προέκυψαν -κατά κατηγορία- τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ανωτέρω. 

Είναι όμως αναγκαία η επισήμανση των πιο κάτω παραμέτρων.  

Στα δοκιμιακού τύπου κείμενα το μέγεθος ήταν μεγαλύτερο από τα 

δημοσιογραφικά κείμενα ή από άλλα περιγραφικά κείμενα και ως εκ 

τούτου η παρουσία περισσοτέρων λαθών στα δοκίμια ήταν μεγαλύτερη. 

Κυρίαρχη είναι η παρουσία περισσότερων λαθών στα περιγραφικά 

κείμενα (ως ποσοστό) από τα δοκίμια. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη και 

το γεγονός ότι οι μαθητές ενέτασσαν οι ίδιοι το κείμενό τους σε κάποιο 

συγκεκριμένο κειμενικό είδος, χωρίς να είναι απόλυτα σαφή σε αυτούς 

τα κυρίαρχα στοιχεία των κειμενικών ειδών. Οι μαθητές δε γνωρίζουν 

πλήρως και άρα δεν τηρούν αυτές τις συγκεκριμένες παραμέτρους των 

κειμενικών ειδών και ως εκ τούτου δεν παράγουν κείμενο που υπόκειται 

σε συγκεκριμένη γλωσσική νόρμα. Έτσι, συναντούμε και στοιχεία 
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δημοσιογραφικού λόγου (προφορικούς τύπους) σε δοκίμια όπως επίσης 

και δοκιμίων σε περιγραφικά κείμενα.  

 

6.1.7 Παράθεση ευρημάτων ανάλυσης λαθών κατά φύλο  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται (ανά κατηγορία) τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης (Mann-Whitney’s U test). 

Σκοπός της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι η διερεύνηση πιθανών 

διαφορών μεταξύ φύλου στoν εντοπισμό των γραμματικών λαθών από 

τον γραμματικό διορθωτή και τον άνθρωπο-διορθωτή για κάθε 

κατηγορία λάθους ξεχωριστά. Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση 

διατυπώνονται ως εξής: 

H0: Δεν υπάρχουν διαφορές στη διάμεσο του πληθυσμού από τον 

οποίο προέρχεται η Ομάδα 1 και τη διάμεσο του πληθυσμού 

από τον οποίο προέρχεται η Ομάδα 2 (θ1 = θ2) 

H1: Υπάρχουν διαφορές στη διάμεσο του πληθυσμού από τον 

οποίο προέρχεται η Ομάδα 1 και τη διάμεσο του πληθυσμού 

από τον οποίο προέρχεται η Ομάδα 2 (θ1 ≠ θ2) 

 
Αφαίρεση κόμματος 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 45 23,00 1035,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 32 16,50 528,00 

2,00 51 71,00 3621,00 2,00 40 52,50 2100,00 

Total 96   Total 72   

 

Τα δύο φύλα (αγόρια – κορίτσια) αξιολογήθηκαν ως προς τις 

συχνότητες λανθασμένης παρουσίας κόμματος. Στη διόρθωση από 

άνθρωπο 51 κορίτσια έναντι 45 αγοριών είχαν εσφαλμένη χρήση 

κόμματος στα κείμενά τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση 

του κριτηρίου Mann-Whitney’s U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. 

Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(96)= ,0; Z = -9,75; p 

<,001. Στην ίδια ανάλυση με τον γραμματικό διορθωτή 40 κορίτσια 
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έναντι 32 αγοριών είχαν λανθασμένη παρουσία κόμματος στα κείμενά 

τους. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U (72)= ,0; Z = -

8,43; p< ,001. 

 
Προσθήκη κόμματος 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 54 27,50 1485,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 49 25,00 1225,00 

2,00 67 88,00 5896,00 2,00 50 74,50 3725,00 

Total 121   Total 99   

 
 

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες λανθασμένης απουσίας κόμματος 

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από άνθρωπο 67 

κορίτσια έναντι 54 αγοριών είχαν εσφαλμένη απουσία κόμματος στα 

κείμενά τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου 

Mann-Whitney’s U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(121)= ,0; Z = -10,95; p <,001. 

Στην ίδια ανάλυση με τον γραμματικό διορθωτή 50 κορίτσια έναντι 49 

αγοριών είχαν λανθασμένη απουσία κόμματος στα κείμενά τους. Από 

την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U (99)= ,0; Z = -9,90; p<,001. 

 

Αφαίρεση αποστρόφου 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 6 6,50 39,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 6 6,50 39,00 

2,00 6 6,50 39,00 2,00 6 6,50 39,00 

Total 12   Total 12   

 

Μεταξύ των δυο φύλων αξιολογήθηκαν οι συχνότητες λανθασμένης 

προσθήκης αποστρόφου. Στη διόρθωση από άνθρωπο 6 κορίτσια και 
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6 αγόρια είχαν εσφαλμένη παρουσία αποστρόφου στα κείμενά τους. 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s 

U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο 

ομάδων, U(12)= 18 ; Ζ=,000 ; p >0,5. Στην ίδια ανάλυση με τον 

γραμματικό διορθωτή 6 κορίτσια και 6 αγοριών είχαν λανθασμένη 

προσθήκη αποστρόφου στα κείμενά τους. Από την ανάλυση 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

επιδόσεις των δύο ομάδων, U(12)= 18; Ζ=,000; p > 0,5. 

 

Αφαίρεση τελικού -ν 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 43 22,00 946,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 42 21,50 903,00 

2,00 55 71,00 3905,00 2,00 58 71,50 4147,00 

Total 98   Total 100   

 

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες λανθασμένης παρουσίας τελικού -ν 

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από άνθρωπο 55 

κορίτσια έναντι 43 αγοριών είχαν εσφαλμένη παρουσία τελικού -ν στα 

κείμενά τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου 

Mann-Whitney’s U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(98)= ,0; Z = -9,85; p <,001. Στην 

ίδια ανάλυση με τον γραμματικό διορθωτή 58 κορίτσια έναντι 42 

αγοριών είχαν λανθασμένη παρουσία τελικού -ν στα κείμενά τους. 

Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(100)= ,0; Z = -9,95; p < 

,001. 

 

Προσθήκη τελικού -ν 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 
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fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 8 10,50 84,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 8 10,50 84,00 

2,00 6 3,50 21,00 2,00 6 3,50 21,00 

Total 14   Total 14   

 

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες λανθασμένης απουσίας τελικού -ν 

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από άνθρωπο 6 

κορίτσια έναντι 8 αγοριών είχαν εσφαλμένη απουσία τελικού -ν στα 

κείμενά τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου 

Mann-Whitney’s U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(14)= ,0; Z = -3,61; p <,005. Στην 

ίδια ανάλυση με τον γραμματικό διορθωτή 6 κορίτσια έναντι 8 

αγοριών είχαν λανθασμένη απουσία τελικού -ν στα κείμενά τους. Από 

την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(14)= ,0; Z = -3,61; p < ,005. 

 

Συμφωνία ονοματικής φράσης 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 9 12,00 108,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 9 12,00 108,00 

2,00 7 4,00 28,00 2,00 7 4,00 28,00 

Total 
16   

Total 
16   

 

Οι συχνότητες λανθασμένης συμφωνίας των μερών μιας ονοματικής 

φράσης αξιολογήθηκαν μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση 

από άνθρωπο 7 κορίτσια έναντι 9 αγοριών είχαν εσφαλμένο 

σχηματισμό ονοματικής φράσης στα κείμενά τους. Τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s U test για 

δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο ομάδων, 

U(16)= ,0; Z = -3,87; p <,001. Στην ίδια ανάλυση με τον γραμματικό 

διορθωτή 7 κορίτσια έναντι 9 αγοριών είχαν λανθασμένη συμφωνία 

των μερών μιας ονοματικής φράσης στα κείμενά τους. Από την 
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ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(16)=,0; Z = -3,87; p <,001. 

 

Παρουσία προφορικών τύπων 

 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 11 6,00 66,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 11 6,00 66,00 

2,00 23 23,00 529,00 2,00 21 22,00 462,00 

Total 34   Total 32   

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες παρουσίας προφορικών τύπων μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από άνθρωπο 23 κορίτσια 

έναντι 11 αγοριών είχαν παρουσία προφορικών τύπων στα κείμενά 

τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Mann-

Whitney’s U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την ανάλυση 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

επιδόσεις των δύο ομάδων, U(34)= ,0; Z = -5,75; p <,001. Στην ίδια 

ανάλυση με τον γραμματικό διορθωτή 21 κορίτσια έναντι 11 αγοριών 

είχαν παρουσία προφορικών τύπων στα κείμενά τους. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(32)= ,0; Z = -5,57; p <,001. 

 

Συμφωνία προθετικής φράσης 

 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 4 2,50 10,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 4 2,50 10,00 

2,00 7 8,00 56,00 2,00 6 7,50 45,00 

Total 11   Total 10   

 

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες λανθασμένης συμφωνίας μερών μιας 

προθετικής φράσης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από 

άνθρωπο 7 κορίτσια έναντι 4 αγοριών είχαν εσφαλμένο σχηματισμό 

προθετικής φράσης στα κείμενά τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s U test για δύο ανεξάρτητα 
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δείγματα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(11)= ,0; Z=-

3,16; p <,01. Στην ίδια ανάλυση με τον γραμματικό διορθωτή 6 

κορίτσια έναντι 4 αγοριών είχαν λανθασμένη συμφωνία μερών μιας 

προθετικής φράσης στα κείμενά τους. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο 

ομάδων, U(10)=,0; Z = -3; p <,05. 

 

Παρουσία ξένων λέξεων 
Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 1 1,00 1,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 1 1,00 1,00 

2,00 14 8,50 119,00 2,00 12 7,50 90,00 

Total 15   Total 13   

 

Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών αξιολογήθηκαν οι συχνότητες 

παρουσίας ξένων λέξεων. Στη διόρθωση από άνθρωπο 14 κορίτσια 

έναντι ενός αγοριού είχαν παρουσία ξένων λέξεων στα κείμενά τους. 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s 

U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο 

ομάδων, U(15)=,0; Z =-3,74; p <,001. Στην ίδια ανάλυση με τον 

γραμματικό διορθωτή 12 κορίτσια έναντι 1 αγοριού είχαν παρουσία 

ξένων λέξεων στα κείμενά τους. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο 

ομάδων, U(13)=,0; Z = -3,46; p <,05. 

 

Παρουσία λόγιων τύπων 

 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 7 8,00 56,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 3 2,00 6,00 

2,00 4 2,50 10,00 2,00 4 5,50 22,00 

Total 11   Total 7   
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Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες παρουσίας λόγιων τύπων μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση με άνθρωπο 4 κορίτσια έναντι 7 

αγοριών είχαν παρουσία λόγιων τύπων στα κείμενά τους, στοιχείο που 

επισημάνθηκε από τον άνθρωπο διορθωτή. Τα δεδομένα αναλύθηκαν 

με τη χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s U test για δύο ανεξάρτητα 

δείγματα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(11)=,0; Z=-

3,16; p <,005. Στην ίδια ανάλυση με τον γραμματικό διορθωτή 4 

κορίτσια έναντι 3 αγοριών είχαν παρουσία λόγιων τύπων στα κείμενά 

τους. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(7)=,0; Z=-

2,45; p <,05. 

 

Λανθασμένη γραφή λέξεων 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 4 2,50 10,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 4 2,50 10,00 

2,00 7 8,00 56,00 2,00 6 7,50 45,00 

Total 11   Total 10   

 

Οι συχνότητες λανθασμένης γραφής λέξεων Αξιολογήθηκαν μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από άνθρωπο 7 κορίτσια έναντι 

4 αγοριών είχαν λανθασμένη γραφή λέξεων στα κείμενά τους. Τα 

δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s U 

test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο 

ομάδων, U(11)=,0; Z=-3,16; p <,005. Στην ίδια ανάλυση με τον 

γραμματικό διορθωτή 6 κορίτσια έναντι 4 αγοριών είχαν λανθασμένη 

γραφή λέξεων στα κείμενά τους. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο 

ομάδων, U(10)=,0; Z=-3; p <,05. 

 

Προσθήκη τόνου 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 
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gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 2 1,50 3,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 
1 1,00 1,00 

2,00 5 5,00 25,00 2,00 
3 3,00 9,00 

Total 7   Total 
4   

 

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες λανθασμένης απουσίας τόνου μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από άνθρωπο 5 κορίτσια έναντι 

2 αγοριών είχαν λανθασμένη απουσία τόνου λέξεων στα κείμενά τους. 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s 

U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο 

ομάδων, U(7)=,0; Z=-2,45; p <,05. Στην ίδια ανάλυση με τον 

γραμματικό διορθωτή 3 κορίτσια έναντι 1 αγοριού είχαν λανθασμένη 

απουσία τόνου στα κείμενά τους. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο 

ομάδων, U(4)=,0; Z=-1,73; p >,05. 

 

Προσθήκη αποστρόφου 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 1 1,50 1,50 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 1 1,50 1,50 

2,00 1 1,50 1,50 2,00 1 1,50 1,50 

Total 2   Total 2   

 

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες λανθασμένης απουσίας αποστρόφου 

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από άνθρωπο 1 κορίτσι 

και 1 αγόρι είχαν λανθασμένη παρουσία αποστρόφου στα κείμενά 

τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Mann-

Whitney’s U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την ανάλυση 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

επιδόσεις των δύο ομάδων, U(2)=1; Ζ=,1 ; p >0,5. Στην ίδια ανάλυση 

με τον γραμματικό διορθωτή 1 κορίτσι και 1 αγόρι είχαν λανθασμένη 

απουσία αποστρόφου στα κείμενά τους. Από την ανάλυση 
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διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

επιδόσεις των δύο ομάδων, U(2)=,0; Ζ=1,5 ; p >0,5. 

 

Λανθασμένη γραφή χρόνου ρημάτων 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 1 1,00 1,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 1 1,00 1,00 

2,00 7 5,00 35,00 2,00 7 5,00 35,00 

Total 8   Total 8   

 

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες λανθασμένης γραφής του χρόνου των 

ρημάτων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από άνθρωπο 

7 κορίτσια έναντι 1αγοριού είχαν λανθασμένη γραφή του χρόνου του 

ρήματος στα κείμενά τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 

κριτηρίου Mann-Whitney’s U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από 

την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(8)=,0; Z=-2,65; p <,01. Στην ίδια 

ανάλυση με τον γραμματικό διορθωτή 7 κορίτσια έναντι 1 αγοριού 

είχαν λανθασμένη γραφή του χρόνου των ρημάτων στα κείμενά τους. 

Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει (8)=,0; Z=-2,65; p <,01. 

 

Αλλαγή λέξης 

Στην κατηγορία αυτή δεν έγινε ανάλυση, καθώς εντοπίστηκαν λάθη 

μόνο στα κορίτσια. 

 

Προσθήκη τελείας 

Στην κατηγορία αυτή δεν έγινε ανάλυση, καθώς εντοπίστηκαν λάθη 

μόνο στα αγόρια. 

 

Λανθασμένη γραφή έγκλισης ρημάτων 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q

u
e
n

c
y
 

1,00 1 1,00 1,00 

fre
q

u
e
n

c
y
 

1,00 1 1,00 1,00 

2,00 5 4,00 20,00 2,00 6 4,50 27,00 
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Total 6   Total 7   

 

Οι συχνότητες λανθασμένης γραφής έγκλισης ρημάτων 

αξιολογήθηκαν μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από 

άνθρωπο 5 κορίτσια έναντι 1 αγοριού είχαν λανθασμένη γραφή 

έγκλισης ρημάτων στα κείμενά τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη 

χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s U test για δύο ανεξάρτητα 

δείγματα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(6)=,0; Z=-

2,24; p <,05. Στην ίδια ανάλυση με τον γραμματικό διορθωτή 6 

κορίτσια έναντι 1 αγοριού είχαν λανθασμένη γραφή έγκλισης των 

ρημάτων στα κείμενά τους. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο 

ομάδων, U(7)=,0; Z=-2,45; p <,05. 

 

Προφορικό συμφωνικό σύμπλεγμα 

 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 6 7,50 45,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 6 7,50 45,00 

2,00 4 2,50 10,00 2,00 4 2,50 10,00 

Total 10   Total 10   

 

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες παρουσίας προφορικού συμφωνικού 

συμπλέγματος μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από 

άνθρωπο 4 κορίτσια έναντι 6 αγοριών είχαν παρουσία προφορικού 

συμφωνικού συμπλέγματος στα κείμενά τους. Τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s U test για 

δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο ομάδων, 

U(10)=,0; Z=-3; p <,05. Στην ίδια ανάλυση με τον γραμματικό 

διορθωτή 4 κορίτσια έναντι 6 αγοριών είχαν παρουσία προφορικού 

συμφωνικού συμπλέγματος στα κείμενά τους. Από την ανάλυση 
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διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

επιδόσεις των δύο ομάδων, U(10)=,0; Z=-3; p <,05. 

 

Αφαίρεση τόνου 

Διόρθωση από άνθρωπο  

 gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q

u
e
n

c
y
 

1,00 2 1,50 3,00 

2,00 4 4,50 18,00 

Total 6   

 

Σε κείμενα αγοριών και κοριτσιών Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες 

λανθασμένης παρουσίας τόνου. Στη διόρθωση από άνθρωπο 4 

κορίτσια έναντι 2 αγοριών είχαν λανθασμένη παρουσία τόνου σε 

λέξεις του κειμένου τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 

κριτηρίου Mann-Whitney’s U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από 

την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(6)=,0; Z=-2,24; p <,05. Δεν 

υπήρχε στατιστική ανάλυση με το ίδιο μοντέλο στη διόρθωση από τον 

γραμματικό διορθωτή, καθώς ο γραμματικός διορθωτής δεν 

περιγράφει αυτό το σχεδιότυπο λάθους. 

 

Παρουσία συμφωνικού συμπλέγματος 

Στην κατηγορία αυτή δεν έγινε ανάλυση καθώς εντοπίστηκαν λάθη 

μόνο στα αγόρια. 

 
Γραφή σε μία λέξη 

 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u

e
n
c
y

 

1,00 2 1,50 3,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 2 1,50 3,00 

2,00 6 5,50 33,00 2,00 6 5,50 33,00 

Total 8   Total 8   

 

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες λανθασμένης γραφής λέξεων (δύο αντί 

μιας λέξης) μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από 
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άνθρωπο 6 κορίτσια έναντι 2 αγοριών είχαν λανθασμένη γραφή σε 

δύο (αντί μιας) λέξεις στο κείμενό τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με 

τη χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s U test για δύο ανεξάρτητα 

δείγματα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(8)=,0; Z=-

2,65; p <,01. Στην ίδια ανάλυση με τον γραμματικό διορθωτή 6 

κορίτσια έναντι 2 αγοριών είχαν λανθασμένη γραφή λέξεων (δύο αντί 

μίας λέξης) στα κείμενά τους. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο 

ομάδων, U(8)=,0; Z=-2,65; p <,01. 

 

Έλλειψη ρήματος 

Δεν έγινε ανάλυση καθώς εντοπίστηκαν λάθη μόνο στα κορίτσια 

 

Λανθασμένη χρήση πληθυντικού 

Δεν έγινε ανάλυση καθώς εντοπίστηκαν λάθη μόνο στα κορίτσια 

 

Λανθασμένη σύνταξη φράσης 

Διόρθωση από άνθρωπο  

 gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q

u
e
n

c
y
 

1,00 1 1,50 1,50 

2,00 1 1,50 1,50 

Total 2   

 

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες λανθασμένης σύνταξης φράσης μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από άνθρωπο 1 κορίτσι και 6 

αγόρια είχαν λανθασμένη σύνταξη φράσεων στα κείμενά τους. Τα 

δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s U 

test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο 

ομάδων, U(2)= ,5; Ζ = ,0; p >0,5. Δεν υπήρχε στατιστική ανάλυση με 

το ίδιο μοντέλο στη διόρθωση από τον γραμματικό διορθωτή, καθώς 

ο γραμματικός διορθωτής δεν περιγράφει αυτό το σχεδιότυπο λάθους. 
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Προσθήκη εισαγωγικών 

Δεν έγινε ανάλυση καθώς εντοπίστηκαν λάθη μόνο στα αγόρια. 

 

Αλλαγή σειράς λέξεων 

Διόρθωση από άνθρωπο  

 gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q

u
e
n

c
y
 

1,00 1 1,00 1,00 

2,00 3 3,00 9,00 

Total 4   

 

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες λανθασμένης σειράς λέξεων μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από άνθρωπο 3 κορίτσια έναντι 

1 αγοριού είχαν λανθασμένη σειρά λέξεων στο κείμενό τους. Τα 

δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s U 

test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο 

ομάδων, U(4)=,0; Z=-1,73; p >,05. Δεν υπήρχε στατιστική ανάλυση 

με το ίδιο μοντέλο στη διόρθωση από τον γραμματικό διορθωτή, 

καθώς ο γραμματικός διορθωτής δεν περιγράφει αυτό το σχεδιότυπο 

λάθους. 

 

Συμφωνία επιρρηματικής φράσης 
 

Διόρθωση από άνθρωπο   Διόρθωση από γραμματικό διορθωτή 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

 
gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 4 4,50 18,00 

fre
q
u
e

n
c
y

 

1,00 4 4,50 18,00 

2,00 2 1,50 3,00 2,00 2 1,50 3,00 

Total 
6   

Total 
6   

 

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες λανθασμένου σχηματισμού μερών της 

επιρρηματικής φράσης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση 

από άνθρωπο 2 κορίτσια έναντι 4 αγοριών είχαν λανθασμένο 

σχηματισμό επιρρηματικών φράσεων στο κείμενό τους. Τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου Mann-Whitney’s U test για 

δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 



 194 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο ομάδων, 

U(6)=,0; Z=-2,24; p <,05. Στην ίδια ανάλυση με τον γραμματικό 

διορθωτή 2 κορίτσια έναντι 4 αγοριών λανθασμένο σχηματισμό 

επιρρηματικών φράσεων στο κείμενό τους. Από την ανάλυση 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

επιδόσεις των δύο ομάδων, U(6)=,0; Z=-2,24; p <,05. 

 

Αλλαγή κόμματος με τελεία 

Διόρθωση από άνθρωπο  

 gender N MeanRank SumofRanks 

fre
q

u
e
n

c
y
 

1,00 1 1,50 1,50 

2,00 1 1,50 1,50 

Total 2   

 

Αξιολογήθηκαν οι συχνότητες λανθασμένης χρήση κόμματος (αντί 

τελείας) μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στη διόρθωση από άνθρωπο 1 

κορίτσι και 1 αγόρι είχαν εσφαλμένη χρήση κόμματος αντί τελείας στα 

κείμενά τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου 

Mann-Whitney’s U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Από την 

ανάλυση διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις επιδόσεις των δύο ομάδων, U(2)= 0,5 ; Ζ=,0 ; p >0,5. Δεν 

υπήρχε στατιστική ανάλυση με το ίδιο μοντέλο στη διόρθωση από τον 

γραμματικό διορθωτή, καθώς ο γραμματικός διορθωτής δεν 

περιγράφει αυτό το σχεδιότυπο λάθους. 

 Δεν έγινε ανάλυση στις κατηγορίες: 1) αφαίρεση τελείας, 2) 

ελλιπής φράση, 3) έλλειψη άρθρου 4) προσθήκη άρθρου, 5) 

αντικατάσταση λέξης, 6) αφαίρεση άνω τελείας και 7) αφαίρεση 

πρόθεσης, καθώς υπήρχαν λίγες περιπτώσεις στις συγκεκριμένες 

κατηγορίες λάθους 

 

6.1.8 Συζήτηση επί των ευρημάτων της ανάλυσης  

 Η σχέση της γλώσσας με το φύλο είναι ένα θέμα που έχει 

απασχολήσει τους κοινωνιογλωσσολόγους από τις πρώτες δεκαετίες 

του 20ού αιώνα ακόμη (Παπαζαχαρίου, 2002). Στην παρούσα 
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συσχετιστική μελέτη συμπεριλάβαμε την ανεξάρτητη μεταβλητή του 

φύλου για να ερευνήσουμε αν τα δύο φύλα παρουσιάζουν διαφορές 

στη γλωσσική χρήση. Από τη στατιστική επεξεργασία φάνηκε ότι στην 

πλειονότητα των λαθών τα αγόρια και τα κορίτσια του δείγματός μας 

παράγουν τον ίδιο περίπου αριθμό ορθογραφικών λαθών. Υπήρχαν 

όμως και κατηγορίες που το ένα ή το άλλο φύλο παρήγε περισσότερα 

λάθη (γράφημα 4). Το δείγμα κειμένων που είχαμε δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για συσχετισμό κατηγοριών λαθών με το 

φύλο, καθώς οι γλωσσικές επιλογές των υποκειμένων σχετίζονται όχι 

μόνο με αυτό αλλά και με άλλες κοινωνικές παραμέτρους (ηλικία, 

κοινωνική τάξη, εθνικότητα, ύφος κειμένου). 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στόχος της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η κατασκευή γραμματικού 

διορθωτή για τα ελληνικά. Στον δικτυακό τόπο της Neurolingo 

https://ws.neurolingo.gr/WebCleansing/GGC.html έχουν αναρτηθεί όλα τα 

σχεδιότυπα του γραμματικού διορθωτή σε ένα εύχρηστο περιβάλλον.  

Θεμέλιος λίθος αυτού του γλωσσικού εργαλείου αποτελεί το 

μορφολογικό ηλεκτρονικό λεξικό της Neurolingo, ένα λεξικό που περιέχει 

90.000 λεξικές μονάδες. Κάθε λεξική μονάδα συνοδεύεται από ένα σύνολο 

μορφολογικών κανόνων (κλιτικά υποδείγματα), με τη βοήθεια των οποίων 

παράγονται όλοι οι σχετικοί κλιτικοί τύποι. Έτσι για τις 90.000 λεξικές μονάδες 

παράγονται συνολικά 1.200.000 κλιτικοί τύποι, οι οποίοι φέρουν πληροφορία: 

ορθογραφική, συλλαβισμού, μορφηματική, μορφοσυντακτική, υφολογική και 

ορολογική.  

 Η «αρχιτεκτονική» του λεξικού κτίζεται σε ένα μοντέλο πολλών 

επιπέδων. Το ηλεκτρονικό αυτό λεξικό διακρίνεται για την ικανοποιητική του 

πληρότητα σε λεκτικούς τύπους και εξασφαλίζει ικανοποιητική απόδοση στη 

λειτουργία των συστημάτων του γραμματικού διορθωτή ο οποίος ελέγχει και 

διορθώνει περιπτώσεις συντακτικής ασυμφωνίας, περιπτώσεις εννοιολογικής 

σύγχυσης, ζητήματα κλίσης, ζητήματα σύνταξης και γενικά περιπτώσεις λαθών 

που απαιτούν πιο εξειδικευμένη διαχείριση ορθογραφικής διόρθωσης. Η αξία 

και ο ρόλος του μορφολογικού λεξικού για την υποστήριξη ενός γραμματικού 

διορθωτή είναι αυτονόητη, καθώς η μορφολογία είναι το πρώτο επίπεδο 

γλώσσας που εξετάζεται και το συντακτικό επίπεδο βασίζεται και εξαρτάται 

από τη μορφολογία των λέξεων. 

 Μέρος του σχεδιασμού του λογισμικού αποτέλεσε η τυποποίηση των 

γραμματικών λαθών σε σχεδιότυπα (templates). Τα λάθη συγκεντρώθηκαν 

μέσα από ένα αυθεντικό σώμα κειμένων ειδικής χρήσης (specialized corpus). 

Ο γραμματικός διορθωτής δεν προβαίνει στην πλήρη συντακτική ανάλυση της 

πρότασης αλλά μόνο στις κατηγορίες αυτές που έχουν περιγραφεί στα 

σχεδιότυπα. Οι κατηγορίες λαθών που περιγράφονται από τον γραμματικό 

διορθωτή δεν περικλείουν το σύνολο των λανθασμένων τύπων επειδή ο 

https://ws.neurolingo.gr/WebCleansing/GGC.html
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γραμματικός αναλυτής έχει σχεδιαστεί για να επικεντρώνεται σε εκείνους τους 

τύπους προβλημάτων που είναι οι πιο χαρακτηριστικοί ή συχνοί. Αναζητήθηκε 

και τα λάθη που κάνουν πιο συχνά οι μαθητές (μέσα από έρευνα σε μαθητές 

σχολείων). Ο γραμματικός διορθωτής δεν αρκείται μόνο στην επισήμανση του 

λάθους αλλά και στην περιγραφή με κανονιστικό τρόπο του λάθους και στην 

υπόδειξη-πρόταση του ορθού τύπου. Βάση για την περιγραφή του ορθού 

τύπου αποτέλεσαν οι ρυθμίσεις της σχολικής Γραμματικής (αναπροσαρμογή 

της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Στους 

κανόνες που ορίζονται στον γραμματικό διορθωτή περιλαμβάνονται τρεις 

ευρείες κατηγορίες: 1. Κανόνες λάθους (event.wrong), 2. κανόνες 

προειδοποίησης (gevent.warning) και 3. κανόνες πληροφορίας (gevent.info). 

Οι βασικές περιοχές γραμματικών λαθών όπου παρεμβαίνει ο γραμματικός 

διορθωτής είναι: 1) θέματα τονισμού και στίξης, 2) προβλήματα χρήσης του 

τελικού -ν, 3) υφολογικά ζητήματα, 4) ζητήματα καθιερωμένης γραφής 

λέξεων ή φράσεων της νέας ελληνικής γλώσσας, 5) ζητήματα κλίσης, 6) 

ζητήματα λεξιλογίου, 7) ζητήματα ορθογραφικής σύγχυσης, 8) ζητήματα 

συμφωνίας, 9) ζητήματα σύνταξης και 10) περιπτώσεις λαθών που απαιτούν 

πιο εξειδικευμένη διαχείριση ορθογραφικής διόρθωσης. Η έρευνα προσεγγίζει 

τη γραπτή μορφή της γλώσσας αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει 

γλωσσική μορφή επιτρέποντας στον χρήστη (με την επιλογή της ανάλογης 

επιλογής option) να υιοθετήσει το ύφος που συνάδει με τις απαιτήσεις του 

κειμένου του.  

 Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει υλοποιηθεί με Java (παράλληλη ή 

κατανεμημένη γλώσσα), η οποία ανήκει στην κατηγορία Γλώσσες 

προγραμματισμού συστημάτων. Η γραμματική (λογισμικό) που 

χρησιμοποιείται στο παραπάνω σύστημα υπακούει στη λογική των 

Ενοποιητικών Γραμματικών (Unification Grammars) και εφαρμόζει κανόνες 

που εφαρμόζονται τόσο σε γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα (context-free 

grammar) όσο και σε συμφραστικές γραμματικές (context-sensitive grammar). 

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το Mnemosyne, ένα πλήρες σύνθετο 

σύστημα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που εφαρμόζεται τόσο για την 

ανάκτηση δομημένης πληροφορίας (information retrieval and information 
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extraction) σε ελεύθερα κείμενα. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι ενσωματώνει 

δεδομένα γλωσσικής πληροφορίας. 

Τα βασικά συστατικά ανάλυσης είναι τα ακόλουθα:  

α) η συλλογή εγγράφων, β) η ροή επεξεργασίας, γ) οι μηνύτορες 

επεξεργασίας και δ) οι εκφορτωτές. 

 Τα επίπεδα επεξεργασίας ενός εγγράφου ακολουθούν μια συγκεκριμένη 

ακολουθία και το έγγραφο ακολουθεί τα επίπεδα ανάλυσης όταν ολοκληρωθεί 

η προηγούμενη διαδικασία. Σε κάθε επίπεδο όμως εκτελούνται παράλληλοι 

επιμέρους κανόνες. 

 Η βασική πορεία ανάλυσης ενός κειμένου είναι η ακόλουθη: ένα κείμενο 

χωρίζεται σε παραγράφους -βάσει του αναλυτή παραγράφων (paragraph 

analyzer). Στη συνέχεια κάθε παράγραφος χωρίζεται σε προτάσεις και σε 

μετέπειτα επίπεδο κάθε συστατικό της πρότασης χαρακτηρίζεται (οι λέξεις, τα 

σύμβολα, οι παρενθέσεις, οι απόστροφοι, τα εισαγωγικά κτλ.). Ακολούθως το 

Ηλεκτρονικό Μορφολογικό Λεξικό δίνει σε κάθε λέξη με ελληνικούς 

χαρακτήρες την ακριβή μορφολογική, υφολογική πληροφορία (attributes).  

 Η αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών γίνεται από τον σχολιαστή 

(tagger) που αποδίδει τα ορθά μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η άρση της 

γλωσσικής ασάφειας αποτέλεσε ένα μεγάλο πρόβλημα στην υλοποίηση του 

εργαλείου αυτού καθώς στην ελληνική παρατηρείται μεγάλου εύρους λεξική 

ασάφεια. Ο γραμματικός διορθωτής στηρίζεται στη μορφολογική ανάλυση και 

ως εκ τούτου η λεξική ασάφεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην 

επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Για να αρθεί η ασάφεια, έγινε ανάκληση όλων 

των τύπων με κοινή ορθογραφία και ακολούθως κατηγοριοποιήθηκαν οι 

κατηγορίες της λεξικής ασάφειας (κυρίως της προβλέψιμης) και με καθαρά 

γλωσσικούς κανόνες – το ανάλογο γλωσσικό περιβάλλον των λέξεων. Η 

ανάλυση όλων των μορφών λεξικής ασάφειας που επηρέαζαν τους κανόνες 

(rules) του γραμματικού διορθωτή γίνεται από το ίδιο περιβάλλον του 

λογισμικού (Mnemosyne) και συγκεκριμένα μέσα από 68 κανόνες. Για την 

άρση της λεξικής ασάφειας εξετάζονται τόσο οι προηγούμενες λέξεις -σε 

αριθμό μέχρι και 4 οντότητες (tokens)- όσο και/ή οι επόμενες -σε αριθμό 

μέχρι και 4 οντότητες (tokens). 
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 Ο φορμαλισμός που χρησιμοποιήθηκε έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί 

τα μορφολογικά-υφολογικά χαρακτηριστικά των λεκτικών τύπων που έχουν 

περιγραφεί σε ηλεκτρονικό μορφολογικό λεξικό και μέσω αυτού να είναι 

δυνατόν να αναγνωριστούν πολυλεκτικοί όροι και ως εκ τούτου με 

αυτοματοποιημένο τρόπο να εξαχθεί η φράση -λεκτικός τύπος με τη 

λανθασμένη πληροφορία.  

 Στο λογισμικό mnemosyne λειτουργούν επίπεδα ανάλυσης. Με τη 

λειτουργία των επιπέδων η εφαρμογή μπορεί να αντικαταστήσει φράσεις με 

VTEXT. Στο τέλος της ανάλυσης μέσω των εκφορτωτών (dumpers) 

μεταφέρονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας με λεπτομερή τρόπο όπως 

επίσης και εξάγονται και καταχωρούνται στην κατάλληλη θέση το 

προσδιοριζόμενο σύνολο των χαρακτηριστικών στοιχείων: αναλυτής πρότασης 

(sentence analyzer), σχολιαστής (tagger), επίπεδα (rules flow), κανόνες. 

Η κατασκευή του γραμματικού διορθωτή για την ελληνική γλώσσα 

αποτελεί την πρώτη προσπάθεια συλλογής και κωδικοποίησης των λαθών που 

παρατηρούνται στον προφορικό και στον γραπτό λόγο. Σε ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό ο γραμματικός διορθωτής προσεγγίζει τη διόρθωση του ανθρώπου 

καθώς η δυνατότητα που δίνει το ηλεκτρονικό περιβάλλον του Mnemosyne 

είναι πιο κοντά στον τρόπο σκέψης του ανθρώπου και στη φυσική διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου (Daiute, 1985). 

 Ο γραμματικός διορθωτής διεξάγει βασικούς συντακτικούς και 

σημασιολογικούς ελέγχους στο κείμενο. Επισημαίνει τα συχνότερα λάθη όσον 

αφορά τη γραμματική, την εσφαλμένη χρήση λέξεων, τη στίξη και την 

ορθογραφία. Ξεπερνά τον ορθογραφικό διορθωτή, διότι μπορεί να 

αναγνωρίζει λανθασμένα (αλλά ορθογραφικά σωστά) ομώνυμα, όπως είναι τα: 

ότι/ό,τι και τα δόσεις/δόσης/ δώσεις, λανθασμένες μορφές άρθρων ή 

αντωνυμιών, όπως τα η/οι, τον/των,της/τις, αναγραμματισμούς (τα 

συχνότερα ορθογραφικά λάθη), καθώς και τους τύπους ρημάτων παθητικής ή 

ενεργητικής φωνής, όπως τα: διαβάζεται/διαβάζετε. Περιλαμβάνει επίσης 

πληροφορία για τις υφολογικές διαφορές.  

 Το εργαλείο αυτό ανταποκρίνεται -εκτός από τον υψηλό βαθμό 

ακρίβειας- με ταχύτητα στις απαιτήσεις που έχουν εξαρχής οριστεί. Αυτό 
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σημαίνει ότι ο έλεγχος της ποιότητας του λογισμικού αφορά μόνο τις 

περιπτώσεις που περιγράφονται στα σχεδιότυπα και ελέγχει πραγματικά 

κείμενα των χρηστών της ελληνικής και όχι φράσεις ή προτάσεις που δε 

διέπονται από τους στοιχειώδεις γραμματικούς κανόνες. Επιπλέον η διόρθωση 

εξαντλείται μόνο στις περιπτώσεις αυτές που οι γραμματικοί κανόνες το 

επιτρέπουν.  

 Βασική αρχή στον σχεδιασμό του λογισμικού αποτέλεσε η διευκόλυνση 

του χρήστη με την επισήμανση τυχόν λανθασμένων στοιχείων στα κείμενά 

του. Η συχνή χρήση του λογισμικού από καθημερινούς χρήστες (κυρίως τους 

μαθητές) και οι ιδιαίτερα θετικές κριτικές τους αποδεικνύουν τόσο την 

εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του όσο και την αναγκαιότητα 

υλοποίησής του. 

 Ο γραμματικός διορθωτής αξιοποιώντας τη γλωσσική πληροφορία του 

μορφολογικού λεξικού και χρησιμοποιώντας την κωδικοποιημένη αποτύπωση 

των πιθανών λαθών μπορεί να ανιχνεύσει και να διορθώσει σύνθετα λάθη 

συμφωνίας και σφάλματα στη χρήση φράσεων της γλώσσας.  

 Η ανάπτυξη ενός τέτοιου εργαλείου για την επεξεργασία της γλώσσας 

προϋποθέτει τη σε βάθος κατανόηση όλων των πτυχών της φυσικής γλώσσας. 

Έχουμε την τάση να θεωρούμε τη γλώσσα ως δεδομένη. Τη χρησιμοποιούμε 

όλοι μας, σχεδόν κάθε στιγμή, αλλά συνήθως δε σκεπτόμαστε τον μηχανισμό 

λειτουργίας της, εκτός αν αυτό μας ζητηθεί. Με την υλοποίηση του λογισμικού 

έγινε προσπάθεια κωδικοποίησης στοιχείων του μηχανισμού της σκέψης. Το 

βάθος της ανθρώπινης σκέψης όπως αποτυπώνεται στη γλώσσα και οι 

πολύπλοκοι μηχανισμοί και αλληλεξαρτήσεις της μας «ξάφνιαζαν» στην πορεία 

της έρευνάς μας. Οι αυτονόητοι γλωσσικοί μηχανισμοί για τον άνθρωπο ήταν 

πολύπλοκοι και, κάποιες φορές, δυσεπίλυτοι στον σχεδιασμό και στην 

υλοποίηση του φορμαλισμού.  

 Οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής -με κυρίαρχη αυτή της λεξικής 

ασάφειας- αποτελούσαν ανασχετικό παράγοντα στην περιγραφή πιο σύνθετων 

φαινομένων (συμφωνία υποκειμένου και ρήματος, υποκειμένου και 

κατηγορουμένου). Η εξέλιξη του φορμαλισμού πιθανόν να επιτρέψει σε 

μελλοντικές έρευνες την περιγραφή αυτών των σύνθετων φαινομένων.  



 201 

 Η κωδικοποίηση των πληροφοριών της ελληνικής γλώσσας αποτελεί 

αδιάκοπη διαδικασία και απαιτεί διαρκή έλεγχο των δεδομένων της. Ως εκ 

τούτου η επεκτασιμότητα του λογισμικού και ο επανέλεγχος των δεδομένων 

του επιβάλλονται. Θεμέλιος λίθος της παρούσας έρευνας αποτελεί το 

μορφολογικό λεξικό και η περιγραφή του πρώτου σχολιαστή (tagger) για τα 

ελληνικά με αμιγώς γλωσσικά κριτήρια. Ο όγκος και η πληρότητα των 

δεδομένων του μορφολογικού ηλεκτρονικού λεξικού και ο γλωσσικός 

σχολιαστής (tagger) αποτελούν καινοτόμα εργαλεία για τα ελληνικά στον 

τομέα της υπολογιστικής γλωσσολογίας. Οι δύο αυτές εφαρμογές μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση και άλλων υπολογιστικών εργαλείων 

(αυτόματη σύνοψη, μετάφραση κ.ά.). 

 Ο γραμματικός διορθωτής είναι μια ανεξάρτητη εφαρμογή που τρέχει 

σε παραθυρικό περιβάλλον. Υπάρχει η δυνατότητα να ενσωματωθεί σε 

οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου, να συμπληρωθεί μια ακόμη επιλογή του 

Ms-office και να τεθούν οι βάσεις για την ολοκλήρωση των επιλογών που 

αφορούν στα εργαλεία γραμματικού ελέγχου. 

 Μια επιπλέον παράμετρος που εξετάστηκε στην παρούσα έρευνα 

αφορά την αναγνώριση των λαθών από φυσικούς ομιλητές (κυρίως μαθητές). 

Στόχος αυτής της ενδιάμεσης αξιολόγησης ήταν η συστηματική συλλογή και 

ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του λογισμικού 

όπως και η συμπλήρωση πιθανών ελλιπών παραμέτρων του λογισμικού. Για τη 

στατιστική ανάλυση εφαρμόστηκαν μη-παραμετρικά κριτήρια, όταν οι 

προϋποθέσεις (assumptions) για την εφαρμογή παραμετρικών κριτηρίων δεν 

πληρούνταν. Όταν οι παρατηρήσεις εμφάνιζαν κατά ζεύγη αντιστοιχία 

εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο χ2 κατά ζεύγη (McNemar τεστ) µε ένα 

βαθμό ελευθερίας. Επιπλέον έγινε στατιστική επεξεργασία των λαθών σε 

σχέση με το φύλο των συντακτών των κειμένων όπως επίσης και την 

κατηγορία των κειμένων που οι ίδιοι οι συντάκτες επέλεγαν να αναπτύξουν.  

 Από τη στατιστική επεξεργασία φάνηκε ότι στην πλειονότητα των 

λαθών τα αγόρια και τα κορίτσια του δείγματός μας «παράγουν» τον ίδιο 

περίπου αριθμό γραμματικών λαθών. Υπήρχαν όμως και κατηγορίες 

γραμματικών λαθών στις οποίες υπήρχε διαφοροποίηση μεταξύ των αγοριών 
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και των κοριτσιών. Τα κορίτσια κάνουν πολύ λιγότερα λάθη σε σχέση με τα 

αγόρια, τόσο στην περίπτωση των φυσικών ομιλητών, όσο και στην 

περίπτωση των αλλόγλωσσων. Αυτό το συμπέρασμα συνάδει με τα 

αποτελέσματα διάφορων ερευνών που βεβαιώνουν την υπεροχή στην επίδοση 

των κοριτσιών (Papoulia, 1999). 

Η ουσιαστική αξιολόγηση του λογισμικού έγινε με την παράλληλη 

διόρθωση των ίδιων κειμένων από τον γραμματικό διορθωτή και τον 

άνθρωπο-διορθωτή. Η επεξεργασία των λαθών έδειξε ότι σε ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό ο γραμματικός διορθωτής προσεγγίζει τη διόρθωση του ανθρώπου. 

 Τα σημεία όπου υπάρχει διαφοροποίηση του γραμματικού διορθωτή με 

τον άνθρωπο-διορθωτή αφορούν κυρίως νοηματικά λάθη, τα οποία δεν 

περιγράφονται στα σχεδιότυπα του γραμματικού διορθωτή. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, η αναμφισβήτητη πληρότητα πληροφορίας του μορφολογικού 

ηλεκτρονικού λεξικού αποτελεί τη βάση του γραμματικού διορθωτή. Η εξέλιξη 

και ποικιλομορφία της ελληνικής είναι δυνατόν να μην έχει όμως απόλυτα 

κωδικοποιηθεί στο μορφολογικό αυτό ηλεκτρονικό λεξικό (κυρίως στο 

υφολογικό επίπεδο) και ως εκ τούτου να μην καλύπτει ο διορθωτής όλο το 

φάσμα των τύπων με υφολογικό χαρακτηρισμό που αποκλίνει από τη 

γλωσσική νόρμα. Οι συνεχείς ανανεώσεις, διασταυρώσεις και επανέλεγχοι των 

δεδομένων του λεξικού θα ελαχιστοποιήσουν ή και θα μηδενίσουν τις 

περιπτώσεις αυτές.  

 Ο άνθρωπος-διορθωτής διαχειρίστηκε και όλες τις ξένες λέξεις που 

συναντούσε στα μαθητικά δοκίμια. Ο γραμματικός διορθωτής δεν μπορεί να 

υποστηρίξει όλες αυτές τις περιπτώσεις, δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό λεξικό 

διαχειρίζεται μόνο τις ελληνικές λέξεις και οι μη ελληνικές φράσεις που 

αναγνωρίζει είναι συγκεκριμένες λατινικές φράσεις που περιγράφονται σε 

ειδικό σχεδιότυπο. Η επισήμανση άλλωστε μιας ξένης λέξης γίνεται, όπως 

προαναφέρθηκε, στο στάδιο του ορθογραφικού ελέγχου.  

 Ο ελληνικός γραμματικός διορθωτής συγκρινόμενος με διορθωτές 

άλλων γλωσσών αποδεικνύει ότι περιλαμβάνει τα σχεδιότυπά τους.  

 Ανακεφαλαιώνοντας, η συγκεκριμένη κωδικοποίηση και περιγραφή των 

σχεδιοτύπων περικλείει τα πιο συνήθη λάθη στον γραπτό και προφορικό λόγο. 
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Η μελέτη της ελληνικής γλώσσας μέσα από υπολογιστικά περιβάλλοντα 

απαιτεί συστηματική και εκτεταμένη συλλογή γλωσσικών δεδομένων και 

διαρκή διασταύρωση στοιχείων.  

 Το όραμα της προσομοίωσης όμως της ομιλούμενης και γραφόμενης 

γλώσσας απέχει από την πραγματικότητα, καθώς, παρά το ευρύ φάσμα των 

λειτουργιών του λογισμικού, δεν μπορεί να απεικονίσει τις νοητικές 

λειτουργίες και διεργασίες του πιο σύνθετου και περιεκτικού συμβολικού 

συστήματος που παρήγαγε ο άνθρωπος, τη γλώσσα.   

  Όπως αποδεικνύεται από την υλοποίηση αυτού του εργαλείου, η 

υπολογιστική γλωσσολογία (στο ερευνητικό πεδίο της οποίας ανήκει και ο 

γραμματικός διορθωτής) βασίζεται στα αποτελέσματα της γενικής 

γλωσσολογικής έρευνας και επιδιώκει να εκφράσει τις γνώσεις αυτές με 

τυποποιημένη (κατανοητή από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές) μορφή. 
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8. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η ενσωμάτωση σημασιολογικής πληροφορίας στο ηλεκτρονικό λεξικό ίσως 

να επέτρεπε περαιτέρω επεξεργασία της φυσικής γλώσσας και αποτύπωση 

περισσότερων σχεδιοτύπων. Αυτό ίσως αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω 

μελέτης. Τεχνικά θέματα που χρήζουν περαιτέρω έρευνα είναι η βελτίωση της 

οπτικής απόδοσης του λογισμικού όπως επίσης και η συνεχής εξέλιξή του, 

δεδομένου ότι η γλώσσα ως ζωντανός οργανισμός εξελίσσεται καταιγιστικά και 

απαιτεί συνεχή αναπροσαρμογή των κανόνων. Πέραν τούτου ο όγκος των 

δεδομένων της ελληνικής γλώσσας απαιτεί τον συνεχή επανέλεγχο του 

φορμαλισμού, καθώς οι περιπτώσεις απόλυτης γενίκευσης των κανόνων είναι 

σπάνιες και αυτές οι ελάχιστες αποκλίσεις από αυτούς αποτελούν προκλήσεις 

για την αποτύπωσή τους και άρα βελτιστοποίηση του φορμαλισμού.  

Στον άμεσο σχεδιασμό μας προβλέπεται, τέλος, η κατάθεση 

ερευνητικών εργασιών που θα αφορούν την υλοποίηση του υπολογιστικού 

εργαλείου για την άρση της λεξικής ασάφειας με μόνη τη γλωσσολογική 

πληροφορία, όπως επίσης και την υλοποίηση των κανόνων του Mnemosyne 

σε περιβάλλον γραμματικής χωρίς συμφραζόμενα (context-free grammar) και 

συμφραστικής γραμματικής (context-sensitive grammar).  
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9. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 Η γλωσσική τεχνολογία ασχολείται με την ανάπτυξη υπολογιστικών 

μοντέλων για την επεξεργασία πληροφορίας εκφρασμένης σε φυσική γλώσσα 

από συστήματα Πληροφορικής. Η επεξεργασία της φυσικής γλώσσας με 

υπολογιστικά συστήματα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που καθίσταται 

ακόμη πιο περίπλοκη, όταν αφορά την ελληνική γλώσσα. Η φυσική γλώσσα 

είναι εκ φύσεως ασαφής. Κάθε λέξη έχει πολλές ερμηνείες. Αυτό καθίσταται 

πιο δύσκολο για την ελληνική γλώσσα, μια γλώσσα με πολλές ιδιαιτερότητες 

(υψηλή μορφολογία και λεξική ασάφεια).  

Αν για τον άνθρωπο η άρση της λεξικής ασάφειας απαιτεί 

εσωτερικευμένους μηχανισμούς γνώσης για τον υπολογιστή γίνεται βασικό 

πρόβλημα, καθώς η επίλυσή της απαιτεί κατάκτηση της γνώσης που είναι 

τόσο μεγάλη σε όγκο που η υπάρχουσα τεχνολογία δεν μπορεί να χειριστεί. 

Κάθε λέξη μπορεί να ανήκει σε διαφορετικές γλωσσικές οντότητες και ως εκ 

τούτου να προκύπτουν πολλές συντακτικές αναλύσεις μιας φράσης.  

Για ένα συντακτικό διορθωτή η αληθής μορφολογική πληροφορία είναι 

αναγκαία, καθώς πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει με απόλυτη ακρίβεια 

τους συντακτικούς όρους των φράσεων. Ως εκ τούτου η άρση της 

μορφοσυντακτικής ασάφειας πρέπει να γίνει πριν τη διαδικασία της 

συντακτικής ανάλυσης.  

Ο μορφολογικός σχολιασμός (tagging) είναι η διαδικασία απόδοσης 

μορφολογικής πληροφορίας στις ασαφείς λέξεις. Η ποικιλομορφία δήλωσης 

φράσεων δυσχεραίνει την άρση της ασάφειας.  

H διαφορετική συντακτική λειτουργία ομόηχων λέξεων (οι οποίες ανήκουν 

στο ίδιο ή σε διαφορετικό ΜτΛ) απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό στη συντακτική 

ανάλυση (επίπεδα).  

Επιπλέον η παρουσία παλαιότερων μορφών της γλώσσας ή παλαιότερων 

συντακτικών δομών στον καθημερινό λόγο καθιστούν επιβαρυντική τη 

διαδικασία περιγραφής του λάθους.  

Η παρουσία τέλος σημείων στίξης (υποδιαστολή: ό,τι, τελεία: 

αρκτικόλεξα) σε λέξεις καθιστούν δύσκολο τον διαχωρισμό των οντοτήτων 
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(tokens). Ο συντακτικός διορθωτής πρέπει να μπορεί να τα αναγνωρίζει ως 

σημεία στίξης και είτε να τα αφαιρεί από τον κατάλογο των λεκτικών μονάδων 

είτε να τα εντάσσει στις λέξεις. Επιπλέον μπορεί να αντλήσει σημαντικές 

πληροφορίες από αυτά. 

Η δυσχερής αναγνώριση των βασικών όρων της πρότασης (π.χ. 

αντικείμενο – υποκείμενο) επέβαλε ένα άλλο μοντέλο ανάλυσης της πρότασης.  

Η υλοποίηση ενός συντακτικού αναλυτή για την ελληνική γλώσσα απαιτεί 

γνώση όλων των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής γλώσσας και σωστό 

συνδυασμό τους. Επίσης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

αρχιτεκτονική που θα σχεδιαστεί για να περιγραφούν οι διάφορες οντότητες. 

Ο γραμματικός διορθωτής δεν αναλύει ορθές προτάσεις αλλά προσπαθεί να 

«ανακαλύψει» λανθασμένες που έχουν εκ των προτέρων περιγραφεί.  
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