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1 Ειςαγωγό1  
Γπλαίθεο θαη άλδξεο κηιάλε δηαθνξεηηθά; Η ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε θαίλεηαη όηη 

απαζρνιεί όιν θαη πεξηζζόηεξν έλα επξύ θάζκα επηζηεκώλ από ηε λεπξνθπζηνινγία 

θαη ηε γλσζηαθή επηζηήκε έσο ηελ θνηλσληνγισζζνινγία θαη ηελ αλζξσπνινγία. Η 

δηαθπιηθή επηθνηλσλία εμειίζζεηαη ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα ζε έλα εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνληα δηεπηζηεκνληθό ηνκέα έξεπλαο κε επξήκαηα πνπ αλακνξθώλνπλ ηηο 

απόςεηο πνπ έρνπκε γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θνηλσληθνύ γέλνπο (gender) κε ηε 

γισζζηθή ρξήζε.  

Η παξνύζα έξεπλα έρεη νξγαλσζεί ζε ηξία δηαθνξεηηθά αιιά απόιπηα ζπζρεηηζκέλα 

ζηάδηα κεηαμύ ηνπο ηα νπνία αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά παξαθάησ: 

1. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο δηαθνξέο ησλ δύν θύισλ ζρεηηθά κε ηε 

γισζζηθή ηθαλόηεηα θαη ηε γισζζηθή επηηέιεζε.  

2. Πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ πθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζπγγξαθέσλ 

ζε Ηιεθηξνληθό ώκα Κεηκέλσλ (ΗΚ) εθεκεξίδαο 

3. Αλάπηπμε Σερλεηνύ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ (ΣΝΓ) γηα ηελ πξόβιεςε ηνπ 

θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα βάζεη ησλ πθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

θεηκέλνπ. 

Καη ηα ηξία απηά ζηάδηα απνηεινύλ κηα ζηελά εμαξηώκελε αιπζίδα παξαδνρώλ πνπ 

νξίδνπλ ην ζεσξεηηθό θαη κεζνδνινγηθό πιαίζην ηεο παξνύζαο έξεπλαο. Σν πξώην 

ζηάδην εμεηάδεη ηα βαζηθόηεξα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη από 

ηελ εμέηαζε ησλ γισζζηθώλ δηαθνξώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δύν θύια ζηε γισζζηθή 

ηνπο ρξήζε, όπσο απηά εμεηάδνληαη από ηε λεπξνβηνινγία θαη ηελ 

θνηλσληνγισζζνινγία. Καη νη δύν επηζηήκεο έρνπλ παξάγεη ζεκαληηθό εξεπλεηηθό 

έξγν ζηε έκθπιε δηαθνξνπνίεζε ηεο γισζζηθήο ρξήζεο ην νπνίν κόιηο πξόζθαηα 

άξρηζε λα ζπλεμεηάδεηαη θαη λα αμηνινγείηαη δηεπηζηεκνληθά.  

Η εξεπλεηηθή πηζηνπνίεζε ηεο έκθπιεο γισζζηθήο δηαθνξνπνίεζεο ζπλεπάγεηαη όηη 

άλδξεο θαη γπλαίθεο παξάγνπλ γισζζηθέο δνκέο νη νπνίεο δηαθνξνπνηνύληαη ηόζν ζε 

δνκηθό όζν θαη ζε ιεηηνπξγηθό επίπεδν. Ο εληνπηζκόο απηώλ ησλ γισζζηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, αιιά θαη ε πνζνηηθή αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηελ έκθπιε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο γισζζηθή ρξήζεο είλαη ην αληηθείκελν ηεο δεύηεξεο εξεπλεηηθήο 

θάζεο. Σέινο, ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αμηνινγήζεθαλ ζην δεύηεξν ζηάδην 

σο ηα πην ζεκαληηθά όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπο κε ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα, 

εληάζζνληαη ζε έλαλ εηδηθό κεραληζκό κεραληθήο κάζεζεο (Σερλεηό Νεπξσληθό 

Γίθηπν - ΣΝΓ) ην νπνίν αθνύ εθπαηδεπζεί κε απηά ζε θείκελα όπνπ ην θύιν ηνπ 

ζπγγξαθέα είλαη γλσζηό, γεληθεύεη ηνπο θαλόλεο κάζεζεο θαη ειέγρεη ηελ 

πξνβιεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε θείκελα όπνπ ην 

ζύζηεκα δε γλσξίδεη ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα.  
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2 Θεωπηηικέρ πποζεγγίζειρ ζηιρ διαθοπέρ ηων δύο θύλων 

ζσεηικά με ηη γλωζζική ικανόηηηα και ηη γλωζζική 

επιηέλεζη 

2.1 Βιολογικές διαθορές ζηον εγκέθαλο  

2.1.1 Αναηομικέρ διαθοπέρ 

Γηα έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ε δηαθνξνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ απνδίδεην ζηελ επίδξαζε ηεο πνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ πηέζεσλ 

πνπ αζθνύληαη από ηηο πνηθίιεο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ πθίζηαηαη θάζε 

παηδί πνπ κεγαιώλεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό ρώξν. Ωζηόζν, ηα ηειεπηαία 

ρξόληα κηα ζεηξά από κειέηεο πνπ απέθιεηζαλ πεηξακαηηθά ηνλ παξάγνληα ηεο 

πνιηηηζκηθήο εθκάζεζεο έδεημαλ όηη κεγάιν κέξνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δύν θύισλ έρεη ηε βάζε ηνπ ζε βηνινγηθέο δηαθνξέο κε 

ζεκαληηθόηεξε απηή ηεο αλαηνκίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ εγθεθάινπ. Δίλαη άιισζηε 

ραξαθηεξηζηηθό πώο ήδε από ηνπο πξώηνπο κήλεο δσήο ελόο κσξνύ ην θύιν 

δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Οη Anne Moir & David Jessel
2
 

αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο έκθπιεο δηαθνξέο ζε κσξά:  

Απηέο νη δηαθξηηέο θαη κεηξήζηκεο δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά 

έρνπλ εγγξαθεί πνιύ πξηλ νη νπνηεζδήπνηε εμωηεξηθέο επηδξάζεηο 

απνθηήζνπλ ηελ επθαηξία λα ιεηηνπξγήζνπλ. [Οη δηαθνξέο απηέο] 

αληαλαθινύλ κηα βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ εγθέθαιν ηνπ 

λενγέλλεηνπ πνπ ήδε γλωξίδνπκε – ηελ αλωηεξόηεηα ηνπ 

αλδξηθνύ εγθεθάινπ ζηε ρωξηθή επεμεξγαζία (spatial ability) θαη 

ηελ αδηακθηζβήηεηε ηθαλόηεηα ηνπ γπλαηθείνπ εγθεθάινπ ζηε 

γιωζζηθή ρξήζε. 

Μηα ζεκαληηθή αλαηνκηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ αλδξηθώλ θαη γπλαηθείσλ 

εγθεθάισλ ζρεηίδεηαη κε ην κεζνιόβην (corpus callosum). Οη πεξηζζόηεξεο κειέηεο 

ζπλδένπλ απηή ηε δηαθνξά κε απμεκέλε ηθαλόηεηα ησλ γπλαηθείσλ εγθεθάισλ λα 

ζπληνλίδνπλ ηα δύν εκηζθαίξία ηνπο. Η δηαθνξά απηή έρεη ζπζρεηηζηεί θαηά θαηξνύο 

κε ηε γπλαηθεία «δηαίζζεζε»
3
 θαη ην κνπζηθό ηαιέλην

4
. Πην πξόζθαηεο έξεπλεο
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έρνπλ επηβεβαηώζεη ηελ αλαηνκηθή δηαθνξά αιιά δελ θαηαιήγνπλ ζε αθξηβείο 

ζπζρεηίζεηο κε γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο. 

εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πθίζηαηαη επίζεο ζην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

νλνκάδεηαη θαηώηεξνο βξεγκαηηθόο ινβόο (inferior-parietal lobule)
6
. Η πεξηνρή απηή 

βξίζθεηαη ιίγν πάλσ από ηα απηηά ζην ύςνο ησλ θξνηάθσλ θαη εκθαλίδεηαη 

ζεκαληηθά κεγαιύηεξε ζηνπο άλδξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Δπίζεο, ζηνπο άληξεο 

ν δεμηόο ινβόο είλαη κεγαιύηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζηεξό, ελώ ζηηο γπλαίθεο απηή 

ε αζπκκεηξία αληηζηξέθεηαη. Ο δεμηόο ινβόο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ πξνζσξηλή κλήκε 

πνπ ρξεηάδεηαη ν εγθέθαινο γηα λα θαηαιάβεη θαη λα ρεηξηζηεί ρσξηθέο ζπζρεηίζεηο 
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θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηα λα αληηιεθζεί ηηο ζρέζεηο πνπ πθίζηαληαη κεηαμύ ησλ 

δηαθνξεηηθώλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο. Δπίζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ησλ δηθώλ καο 

ζπλαηζζεκάησλ. Αληίζεηα, ν αξηζηεξόο ινβόο εκπιέθεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ 

αληίιεςε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ηαρύηεηαο θαζώο θαη ζηελ ηθαλόηεηα ηεο λνεηηθήο 

πεξηζηξνθήο ηξηζδηάζηαησλ εηθόλσλ.  

2.1.2 Μελέηερ Λειηοςπγικήρ Μαγνηηικήρ Απεικόνιζηρ (Functional 

Magnetic Resonance Imaging – fMRI)  

Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο δηαγλσζηηθήο απεηθόληζεο είλαη 

ε αλάπηπμε ηεο Λεηηνπξγηθήο Μαγλεηηθήο Απεηθόληζεο - ΛΜΑ (Functional Magnetic 

Resonance Imaging – fMRI). Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή όηαλ εθαξκόδεηαη ζηνλ 

εγθέθαιν κπνξεί λα δείμεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζε πνηα ηκήκαηα ηνπ εγθεθαιηθνύ 

θινηνύ παξνπζηάδεηαη απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα κεηξώληαο ηελ πνζόηεηα ηνπ 

αίκαηνο πνπ θπθινθνξεί. Η ρξήζε ΛΜΑ ζε πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο κε ειεγρόκελα 

εξεζίζκαηα κπνξεί λα απνθαιύςεη πνηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζρεηίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο.  

Σν βαζηθό απεηθνληζηηθό εύξεκα ζε γισζζηθέο δνθηκαζίεο είλαη ε ιεηηνπξγηθή 

πιεπξίσζε (functional lateralization) πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ΛΜΑ αλδξώλ
7
, δειαδή ε 

ρξήζε κόλν ηνπ αξηζηεξνύ ινβνύ γηα ηελ επεμεξγαζία γισζζηθώλ δεδνκέλσλ. 

Αληίζεηα νη γπλαίθεο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηα δύν εκηζθαίξηα ηνπ 

εγθεθαιηθνύ θινηνύ όηαλ παξάγνπλ, αιιά θαη όηαλ αθνύλ αλζξώπηλε νκηιία. Η 

παξάιιειε ρξήζε ησλ δύν εκηζθαηξίσλ ζην γπλαηθείν εγθέθαιν έρεη εμεγεζεί 

κεξηθώο θαη από ην κεγαιύηεξν κεζνιόβην πνπ έρεη ν γπλαηθείνο εγθέθαινο (βι. θαη 

παξαπάλσ ζηελ ππνελόηεηα 2.1.1). Η ακθίπιεπξε ιεηηνπξγία ησλ εγθεθαιηθώλ 

εκηζθαηξίσλ απνηειεί απηή ηε ζηηγκή ηε βαζηθόηεξε βηνινγηθή εξκελεία ηεο 

γπλαηθείαο αλσηεξόηεηαο ζηε γισζζηθή επεμεξγαζία. Η δπλαηόηεηα θαηαλεκεκέλεο 

γισζζηθήο επεμεξγαζίαο επηηξέπεη ηαρύηεξε θαη αθξηβέζηεξε επεμεξγαζία 

γισζζηθώλ δεδνκέλσλ
8
. Αληίζεηα, σο απνηέιεζκα ηεο πιεπξησκέλεο γισζζηθήο 

ιεηηνπξγίαο νη άλδξεο παξνπζηάδνπλ δηπιάζηα πνζνζηά ζηε δπζιεμία
9
 θαη ζεκαληηθά 

πςειόηεξα πνζνζηά αθαζίαο ζε εγθεθαιηθά
10

. ρεηηθέο έξεπλεο
11

 δείρλνπλ όηη από 

ηνπο αζζελείο πνπ παζαίλνπλ θάπνηνπ είδνπο βιάβε ζην αξηζηεξό εκηζθαίξην ηνπ 

εγθεθάινπ, πεξηζζόηεξνη άλδξεο (48,5%) από γπλαίθεο (30%) εκθαλίδνπλ ζεκάδηα 

αθαζίαο. Η ζρέζε πεξηνρήο βιάβεο θαη θύινπ έρεη πξνζδηνξηζηεί πιένλ κε 

κεγαιύηεξε αθξίβεηα θαη ηώξα γλσξίδνπκε όηη όηαλ πιήηηεηαη ην αξηζηεξό πξόζζην 

ηκήκα ηνπ εγθεθαιηθνύ θινηνύ νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξα πνζνζηά 

αθαζίαο, ελώ όηαλ πιήηηεηαη ην πίζσ αξηζηεξό ηκήκα ηνπ πξόζζηνπ εγθεθαιηθνύ 

θινηνύ εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξνη άλδξεο κε ζπκπηώκαηα αθαζίαο.  
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Οη κειέηεο ΛΜΑ πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ έρνπλ παξνπζηάζεη 

απόιπηε νκνθσλία σο πξνο ηελ πιεπξίσζε ηεο γισζζηθήο ηθαλόηεηαο ζηνπο άλδξεο. 

Η κεγαιύηεξε κεηα-αλάιπζε δεδνκέλσλ ΛΜΑ
12

 θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη κε ηα 

κέρξη ηώξα δεδνκέλα δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή κε βεβαηόηεηα ε ζεσξία ηεο 

ιεηηνπξγηθήο πιεπξίσζεο ζην γεληθό πιεζπζκό. Ωζηόζν ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο 

δνθηκαζίεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηνλ ηόπν ελεξγνπνίεζεο κεηαμύ αλδξώλ 

θαη γπλαηθώλ
13

 δίλνληαο βάζε ζηελ βηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο γισζζηθήο 

ηθαλόηεηαο ησλ δύν θύισλ.  

2.2 Κοινωνιογλωζζολογικές διαθορές  

Η γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ήξζε έληνλα ζηελ 

επηθάλεηα κε ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο. Αλ θαη ηα επξήκαηα ζην 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη πνιπάξηζκα θαη θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηνπ ζεσξεηηθνύ 

θάζκαηνο πνπ ελδύεη ηε κειέηε ηεο γιώζζαο ζην θνηλσληθό ηεο πεξηβάιινλ, εδώ ζα 

επηθεληξσζνύκε κόλν ζηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη ηηο ζεσξεηηθέο εξκελείεο 

πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ηνλ θιάδν ηεο πνζνηηθήο θνηλσληνγισζζνινγίαο. Ο ιόγνο 

είλαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο αζρνιείηαη κε ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ηεο 

γισζζηθήο πνηθηιίαο θαη επνκέλσο είλαη απόιπηα ζπκβαηόο κε ην κεζνδνινγηθό 

πιαίζην ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 

Έλα από ηα πην ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρέζεο ηεο γισζζηθήο ρξήζεο κε 

ην θύιν ηνπ νκηιεηή είλαη ην όηη ζε ζρεδόλ ζηαζεξή βάζε απνθαιύπηεηαη κεηαμύ 

ηνπο έλα είδνο ηππνπνηεκέλεο ζρέζεο, ε κνξθή ηεο νπνίαο έρεη επαλαιεθζεί θαη 

επηβεβαησζεί ζε δηάθνξεο γιώζζεο θαη πνιηηηζκνύο. Πξόθεηηαη γηα ην θαηλόκελν πνπ 

ν Fasold
14

 νλνκάδεη «θνηλσληνγισζζνινγηθό πξόηππν γέλνπο» (sociolinguistic 

gender pattern). Δίλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη άλδξεο νκηιεηέο ρξεζηκνπνηνύλ 

ζπρλόηεξα από ηηο γπλαίθεο γισζζηθνύο ηύπνπο πνπ είλαη θνηλσληθά ζηηγκαηηζκέλνη 

θαη απνθιίλνληεο ηεο γισζζηθήο λόξκαο. Αληίζεηα, νη γπλαίθεο δείρλνπλ θαλεξή 

πξνηίκεζε ζηνπο πεξηζζόηεξν «ζσζηνύο» γισζζηθνύο ηύπνπο θαη ζηελ πξνθνξά 

θύξνπο (prestige pronunciation). 

 Σν παξαπάλσ πξόηππν ζπλαληήζεθε ήδε από ηελ πξώηε πνζνηηθή 

θνηλσληνγισζζνινγηθή έξεπλα πνπ έγηλε επξύηεξα γλσζηή
15

 θαη επηβεβαηώζεθε από 

πιήζνο άιισλ κειεηώλ αλάιπζεο ηεο θνηλσληνγισζζνινγηθήο πνηθηιίαο
16

.  

O Labov
17

 ζπλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ θνηλσληνγισζζνινγηθώλ κειεηώλ 

πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ην 1982 ζε κηα πνηθηιία εζλώλ θαηέιεμε γηα ηηο γισζζηθέο 

δηαθνξέο θύινπ ζην εμήο:  

Η γεληθή αξρή πνπ αλαδύζεθε από κειέηεο ζηελ Επξώπε, 

Καλαδά, ΗΠΑ θαη Λαηηληθή Ακεξηθή είλαη όηη νη γπλαίθεο είλαη 

πεξηζζόηεξν ζπληεξεηηθέο ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο όζνλ αθνξά ηελ 

θνηλωληθά αλαγλωξηζκέλε πνηθηιία. 
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Η κνλαδηθή πεξίπησζε αληηζηξνθήο ηνπ θνηλσληνγισζζνινγηθνύ πξνηύπνπ γέλνπο 

εληνπίζηεθε ζηηο αξαβηθέο θνηλσλίεο, κε ηηο γπλαίθεο λα ρξεζηκνπνηνύλ πην ζπάληα 

γισζζηθνύο ηύπνπο θύξνπο (θιαζηθά αξαβηθά). Αιιά θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

πην ζύγρξνλεο αλαιύζεηο
18

 έδεημαλ όηη όιεο νη κειέηεο πνπ παξνπζίαδαλ ηνπο άλδξεο 

λα πξνηηκνύλ ηνπο γισζζηθνύο ηύπνπο θύξνπο δελ είραλ ζπλππνινγίζεη ηελ αξαβηθή 

δηγισζζία.  

Μηα από ηηο πην πνιπζπδεηεκέλεο εξκελείεο αλήθεη ζε κηα ζεηξά από εξεπλεηέο νη 

νπνίνη επηρείξεζαλ λα εξκελεύζνπλ ην θνηλσληνγισζζνινγηθό πξόηππν γέλνπο κέζα 

από ηε πηνζέηεζε ζηεξεόηππσλ ξόισλ πνπ επηβάιιεη ε θνηλσλία ζηα θύια. Η Key
19

 

ηζρπξίζηεθε πσο νη γπλαίθεο κέζα από ηελ πηνζέηεζε θνηλσληθά θαηαμησκέλσλ 

γισζζηθώλ ηύπσλ επηρεηξνύλ λα απνθηήζνπλ ην θύξνο πνπ νη αλδξνθξαηηθέο 

θνηλσλίεο ηνπο αθαηξνύλ ζηηο ππόινηπεο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπο. Μέζα από ηε 

γιώζζα αζπλείδεηα δηεθδηθνύλ ηελ ηζόηεηα θαη ηελ εμίζσζε κε ην αλδξηθό θύιν. ε 

κηα ζεηξά από παξόκνηεο δηαπηζηώζεηο νδεγείηαη θαη ν Trudgill
20

 ν νπνίνο εξκελεύεη 

ην θνηλσληνγισζζνινγηθό πξόηππν γέλνπο κέζα από πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ 

ηνπο νπηηθέο. 

Βαζηθή ζέζε ηνπ Trudgill είλαη όηη νη γπλαίθεο γεληθά είλαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηεο 

ζηελ αληίιεςε ηνπ θύξνπο πνπ ελέρνπλ δηάθνξνη θνηλσληθνί ζεζκνί θαη επνκέλσο 

θαη ε γιώζζα. Παξάιιεια, ε ζέζε ησλ γπλαηθώλ κέρξη πξόζθαηα ζηελ θνηλσλία 

ήηαλ ρακειόηεξε ησλ αλδξώλ. Η αληζόηεηα απηή γηα ηηο γπλαίθεο απνηειεί κηα 

κόληκε πεγή αλαζθάιεηαο ε νπνία αληηκεησπίδεηαη κέζα από πιάγηεο κεζόδνπο, αθνύ 

ηα θνηλσληθά ζηεξεόηππα απνηεινύλ θξαγκό ζηηο άκεζεο αλαηξνπέο ησλ 

αλδξνθξαηηθώλ ξόισλ. Έλαο από ηνπο έκκεζνπο ηξόπνπο αλάθηεζεο ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ θύξνπο ηεο γπλαίθαο είλαη θαη ε πηνζέηεζε θνηλσληθά «πςειήο» 

νκηιίαο.  

πκπιεξσκαηηθά ν Trudgill ηζρπξίδεηαη όηη ην θνηλσληνγισζζνινγηθό πξόηππν 

γέλνπο εληζρύεηαη ιόγσ ηνπ όηη νη γπλαίθεο ζηηο πεξηζζόηεξεο θνηλσλίεο αζρνινύληαη 

κε ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ θαη αλαιακβάλνπλ ηε κεηάδνζε ηεο πξσηνγελνύο 

γλσζηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πιεξνθνξίαο ζε απηά. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

απνθηνύλ κεγαιύηεξε ζπλείδεζε ηεο θνηλσληθά θαηαμησκέλεο γισζζηθήο πνηθηιίαο 

θαη ηελ πηνζεηνύλ γηα λα κπνξέζνπλ λα ηε κεηαθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο έηζη ώζηε 

απηά λα έρνπλ έλα επηπιένλ εθόδην ζηελ θνηλσληθή ηνπο κεηεμέιημε.  

Μηα ηξίηε εξκελεία έξρεηαη κέζα από ηελ εμέηαζε ηνπ θνηλσληνγισζζνινγηθνύ 

πξνηύπνπ γέλνπο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή ηάμε ησλ νκηιεηώλ. Σν θύιν 

αιιειεπηδξά κε ηελ θνηλσληθή ηάμε ζπρλά θαη ζε πνιιαπιά επίπεδα. ηεο γισζζηθήο 

παξαγσγήο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Trudgill
21

: 

. . . ε γιώζζα ηεο ΕΤ [εξγαηηθήο ηάμεο], όπωο θαη άιιεο πιεπξέο 

ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο ηεο ΕΤ, εκθαλίδεηαη, ηνπιάρηζην ζε 

νξηζκέλεο δπηηθέο θνηλωλίεο, λα παξνπζηάδεη ζπλδειώζεηο κε ηελ 

αλδξνπξέπεηα . . . θπξίωο γηαηί ζπλδέεηαη κε ηελ ηξαρύηεηα θαη ηε 

ζθιεξόηεηα πνπ ππνηίζεηαη όηη έρεη ε δωή ηεο ΕΤ . . . θαη ηα 

νπνία ζεωξνύληαη επηζπκεηά αλδξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Από ηελ 
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άιιε, [απηά] δελ ζεωξνύληαη επηζπκεηά γπλαηθεία 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Μέζα από κηα ηέηνηα ζπλδεισηηθή ιεηηνπξγία νη πξνθνξέο «ρακεινύ» θύξνπο, πνπ 

ζπλαληώληαη ζπρλά ζε νκηιεηέο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ζπλδένληαη κε ηελ νκηιία ησλ 

αληξώλ, ελώ αληίζεηα νη γπλαίθεο ηαπηίδνληαη κε ηελ επηινγή γισζζηθώλ ηύπσλ πνπ 

ραίξνπλ επξύηεξεο απνδνρήο ζηηο αζηηθέο λόξκεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ε παξαπάλσ 

ζπλδήισζε απνηειεί ην κόξθσκα θάπνησλ θξπκκέλσλ αμηώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ 

νκηιία πνπ δελ αθνινπζεί ηε λόξκα θαη νλνκάζηεθε «θεθαιπκκέλν θύξνο» (covert 

prestige). Ο βαζηθόο κεραληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ θεθαιπκκέλνπ θύξνπο είλαη όηη 

βνεζάεη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηνπ είδνπο κεηνλόηεηαο ή 

θνηλσληθνύ πεξηζσξίνπ λα επηιέμνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο γισζζηθήο ηνπο 

ζπκπεξηθνξάο σο ζύκβνια πεξηραξάθσζεο ηεο ζέζεο θαη ησλ αμηώλ ηνπο ζηελ 

θνηλσλία πνπ βξίζθνληαη. Έηζη πηνζεηνύληαη γισζζηθά ζηνηρεία πνπ, αλ θαη γίλνληαη 

αληηιεπηά από ηελ πιεηνλόηεηα ησλ νκηιεηώλ σο ζηηγκαηηζκέλνη ηύπνη, ηελ ίδηα 

ζηηγκή ηα ίδηα γισζζηθά ζηνηρεία κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθήο 

θνηλόηεηαο ζεκαηνδνηνύληαη ζεηηθά θαη ε ρξήζε ηνπο θέξλεη θαηαμίσζε θαη απνδνρή 

από ηα κέιε ηνπ κεηνλνηηθνύ ζπλόινπ. ην ζεκείν απηό εδξάδεηαη θαη ε βαζηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο αλδξηθήο θαη ηεο γπλαηθείαο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη άλδξεο 

πξνηηκνύλ ην θεθαιπκκέλν θύξνο θαη ηελ απνδνρή πνπ επηθέξεη από ηνπο νκόηηκνύο 

ηνπο, ελώ νη γπλαίθεο ζηξέθνληαη ζηε γισζζηθή λόξκα ηεο «κεζαίαο ηάμεο» ε νπνία 

ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα γίλνπλ επξύηεξα απνδεθηέο από ην θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ πέξαλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο ηάμεο ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

ε έλα δηαθνξεηηθό ζεσξεηηθό πξόηππν ζηεξίδεη ηηο απόςεηο ηεο γηα ηηο δηαθνξέο 

θύινπ ζηε γιώζζα ε Deuchar
22

. Υξεζηκνπνηεί ηε ζεσξία ησλ Brown & Levinson
23

 

ζρεηηθά κε ηε δηαπξνζσπηθή ζηξαηεγηθή ηνπ θνηλσληθνύ πξνζώπνπ (face) ησλ 

ζπλνκηιεηώλ γηα λα εξκελεύζεη ην θνηλσληνγισζζνινγηθό πξόηππν γέλνπο. Η 

παξαπάλσ ζεσξία πξνβιέπεη δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ζεηηθνύ θαη αξλεηηθνύ 

θνηλσληθνύ πξνζώπνπ ηνπ νκηιεηή όηαλ ππάξρεη δηαθνξά δύλακεο ή εμνπζίαο 

κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν βξηζθόκελνο ζε 

θαηώηεξε ζέζε ζα ππνρξεσζεί λα εληζρύζεη ην ζεηηθό πξόζσπν ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ 

πηνζεηώληαο ππεξβνιηθά επγεληθή γιώζζα πνπ ζα κπνξνύζε λα θηάζεη ζε ζεκεία 

δνπινπξέπεηαο. Αληίζεηα, ν νκηιεηήο πνπ θαηέρεη ζέζε δύλακεο ζα αδηαθνξήζεη γηα 

ην ζεηηθό πξόζσπν ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεη γιώζζα πνπ ζα ην 

πιήμεη. Τπό απηό ην ζεσξεηηθό πξίζκα ε Deuchar ηζρπξίδεηαη όηη ε πξνηίκεζε ζηε 

ρξήζε ησλ γισζζηθώλ ηύπσλ θύξνπο από ηηο γπλαίθεο είλαη ηδαληθή γηα λα 

πξνζηαηεπζεί ην πξόζσπν ηνπο ρσξίο παξάιιεια λα επηρεηξείηαη κηα απεπζείαο 

«επίζεζε» ζην ζπλνκηιεηή ηνπο. Με απηή ηελ επηινγή ηνπο νη γπλαίθεο πνπ βιέπνπλ 

ηελ ηζνξξνπία αξλεηηθνύ θαη ζεηηθνύ θνηλσληθνύ πξνζώπνπ λα δηαηαξάζζεηαη από 

ηελ άληζε ζρέζε πνπ ππάξρεη κε ηνπο άληξεο, πξνζηαηεύνπλ ην πξόζσπό ηνπο. Απηό 

ην θάλνπλ αμηνπνηώληαο ηηο ζεηηθέο ζπλδειώζεηο πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε ησλ 

γισζζηθώλ ηύπσλ θύξνπο, δηαηεξώληαο έηζη ην πξόζσπν ηνπ άληξα ζπλνκηιεηή ηνπο 

αλέπαθν.  

Ωζηόζν ε παξαπάλσ ζέζε εξκελεύεη ην θνηλσληνγισζζνινγηθό πξόηππν γέλνπο 

απνθιεηζηηθά κέζα από ην κεραληζκό ηεο εμνπζίαο θαη ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη ζηηο 
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δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη αγλνεί άιιεο ςπρνινγηθέο ή αθόκα θαη βηνινγηθέο αηηίεο 

πνπ πθίζηαληαη θαη έρεη απνδεηρζεί όηη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ γισζζηθνύ 

παξαγόκελνπ. Παξάιιεια, κηα ηέηνηα ζεώξεζε πξνβιέπεη όηη ε γισζζηθή παξαγσγή 

ησλ γπλαηθώλ ζα ζπκθσλεί κε ην θνηλσληνγισζζνινγηθό πξόηππν γέλνπο εθόζνλ νη 

ζπλνκηιεηέο ηνπο ζα είλαη άληξεο θαη όρη γπλαίθεο, γεγνλόο πνπ έρεη επηβεβαησζεί 

από κεξηθέο έξεπλεο
24

, αιιά δελ απνηειεί κηα θαζνιηθά δηαπηζησκέλε 

πξαγκαηηθόηεηα.  

3 Αυτόματη κατηγοριοπούηςη κειμϋνων βϊςει του 
φύλου του ςυγγραφϋα 

Μέρξη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ν κεγαιύηεξνο όγθνο έξεπλαο ζηε 

δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θύινπ ζηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ νκηιεηή /  

ζπγγξαθέα γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο κε απνηέιεζκα λα 

αλαιύνληαη θπξίσο ν πξνθνξηθόο ιόγνο ησλ νκηιεηώλ κε έκθαζε ζηε θσλεηηθή 

πνηθηιία
25

. Σα ηειεπηαία ρξόληα όκσο, παξάιιεια κε ηελ απμεκέλε δηαζεζηκόηεηα 

ησλ ΗΚ αλαπηύρζεθε έλα πιήζνο ηερληθώλ κεραληθήο κάζεζεο νη νπνίεο 

ελζσκαηώζεθαλ ζε ινγηζκηθά αλνηρηνύ θώδηθα (open source) θαη έγηλαλ δηαζέζηκα 

ζε όιε ηελ εξεπλεηηθή θνηλόηεηα. Ο ζπλδπαζκόο γισζζηθώλ δεδνκέλσλ θαη 

ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ κεραληθήο κάζεζεο δεκηνύξγεζε έλαλ ηαρύηαηα 

αλαπηπζζόκελν ππν-θιάδν ηεο Σερλεηήο Ννεκνζύλεο πνπ νλνκάδεηαη Αλάθηεζε 

Πιεξνθνξίαο (Information Retrieval). Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο εθηόο ηεο άκεζεο 

ελαζρόιεζήο ηνπ κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ, 

αζρνιείηαη ελεξγά κε δεηήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο θεηκέλσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, όπσο είλαη ην ζέκα (text topic categorization), ε απόδνζε ελόο 

θεηκέλνπ αγλώζηεο παηξόηεηαο ζην ζπγγξαθέα ηνπ (authorship attribution) θ.ά. ην 

πιαίζην απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο 

απηόκαηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θεηκέλσλ βάζεη ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα ε νπνίεο 

αλάγνληαη ζην γεληθόηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ δεκνγξαθηθώλ 

θαη ςπρνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπγγξαθέα (author profiling).  

Μηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο πξόβιεςεο ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα ζε αγγιηθά 

θείκελα έγηλε από ηνπο Koppel, Argamon & Shimoni
26

. Ωο ΗΚ εθπαίδεπζεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ππνζύλνιν ηνπ British National Corpus – BNC (566 θείκελα 

ηζόπνζα κνηξαζκέλα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο) ην νπνίν αλέπηπμαλ κε ηέηνην ηξόπν 

ώζηε λα ειέγρεηαη ε επίδξαζε ηνπ θεηκεληθνύ γέλνπο ζε απηό. ε απηό ην ΗΚ 

κέηξεζαλ κηα ζεηξά από πθνκεηξηθνύο δείθηεο πνπ δελ επεξεάδνληαη από ην ζέκα ηνπ 

θεηκέλνπ θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο 405 πην ζπρλέο ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο θαη ηα πην ζπρλά 

λ-ιεθηα ησλ Μεξώλ ηνπ Λόγνπ (n-grams Part of Speech Tags). πλνιηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 1081 ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία εθπαίδεπζαλ έλα αιγόξηζκν 

γξακκηθνύ δηαρσξηζκνύ ησλ θαηεγνξηώλ. Η αθξίβεηα πξόβιεςεο ηνπ θύινπ ηνπ 

ζπγγξαθέα θπκάλζεθε από 79,5% ζηα θείκελα ινγνηερλίαο έσο 82,6% ζε κε 

ινγνηερληθά θείκελα. Έλα από ηα πην ελδηαθέξνληα επξήκαηα ήηαλ όηη ηα θείκελα 

ινγνηερλίαο ζηεξίδνληαλ ζε δηαθνξεηηθνύο θαλόλεο θαη γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γηα λα δειώζνπλ ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα ζε ζρέζε κε ηα κε ινγνηερληθά θείκελα. 
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Δπίζεο, κηα ζεηξά από ιέμεηο πνπ παιαηόηεξεο έξεπλεο είραλ θαηαδείμεη σο 

ραξαθηεξηζηηθέο ηεο γπλαηθείαο επηθνηλσλίαο (αλησλπκίεο) θαη ηεο αλδξηθήο 

(νξηζηηθά άξζξα), θάλεθε όηη ιεηηνπξγνύζαλ θαη ζε απηή ηελ έξεπλα σο δείθηεο ηνπ 

θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα.  

Η ίδηα εξεπλεηηθή νκάδα εμέηαζε έλα κεγάιν ΗΚ από ηζηνιόγηα (blogs) (37,478 

ηζηνιόγηα κε 300 εθ. ιέμεηο) θαη πξνζπάζεζε λα πξνβιέςεη ηόζν ην θύιν όζν θαη ηελ 

ειηθία ησλ ζπγγξαθέσλ
27

. Σα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηξήζεθαλ αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπρλώλ ιεηηνπξγηθώλ ιέμεσλ, ησλ Μεξώλ ηνπ Λόγνπ θαη ησλ 

ηππνηερληθώλ ζπκβάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ηζηνιόγηα, δει. ζύλδεζκνη 

(hyperlinks), ζύκβνια ςπρηθώλ θαηαζηάζεσλ (emoticons), ιέμεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηε γιώζζα ησλ ηζηνινγίσλ όπσο π.ρ. lol, haha θ.ά. Δπίζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιίζηεο ιέμεσλ πεξηερνκέλνπ. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έθηαζε ηα 1502 θαη εθπαίδεπζε ηνλ 

αιγόξηζκν κεραληθήο κάζεζεο Multi-Class Real Winnow ηνπ νπνίνπ ε αθξίβεηα ζηελ 

πξόβιεςε θύινπ έθηαζε ζην 80,1%. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαπίζησζε ησλ 

ζπγγξαθέσλ όηη παξά ηε κεγαιή δηαθνξνπνίεζε πνπ βξέζεθε κεηαμύ ζηεξεόηππσλ 

ιέμεσλ πεξηερνκέλνπ κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ην κεγαιύηεξν βάξνο ζηε 

δηάθξηζε ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα έπεζε ζηε ρξήζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ είλαη 

ζεκαζηνινγηθά νπδέηεξα (όπσο νη ζπρλέο ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο θαη ηα Μέξε ηνπ 

Λόγνπ). 

Ο Corney
28

 ζε κηα κειέηε θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ, εμέηαζε ηελ αθξίβεηα πξόβιεςεο ηνπ θύινπ ηνπ απνζηνιέα ελόο 

κελύκαηνο κεηξώληαο κηα ζεηξά από πθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο, ζπρλόηεξεο 

ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο, κέγεζνο ιέμεο θαη πξόηαζεο θ.ά. Η κεγίζηε αθξίβεηα πξόβιεςεο 

έθηαζε ζην 70,1% θαη νη ζεκαληηθόηεξεο κεηαβιεηέο ήηαλ νη ζπρλόηεξεο 

ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο, ην κέγεζνο ιέμεο θαη ε ζπρλόηεηα ησλ γξακκάησλ. 

Σέινο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζνύκε ζηελ εξγαζία ησλ Hota et al.
29

 ε νπνία 

εμέηαζε ηε γιώζζα αλδξηθώλ θαη γπλαηθείσλ ραξαθηήξσλ ζε 34 έξγα ηνπ αίμπεξ. 

Σν βαζηθό εξεπλεηηθό εξώηεκα πνπ ηέζεθε είλαη θαηά πόζν έλαο άλδξαο ζπγγξαθέαο 

όπσο ν αίμπεξ θαηαθέξλεη λα πξνζεγγίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαηθείαο 

νκηιίαο θαη λα ηα πεξάζεη ζην θείκελν όηαλ γξάθεη ηνπο δηαιόγνπο ησλ γπλαηθώλ πνπ 

κεηέρνπλ ζην έξγν ηνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηόζν ζεκαζηνινγηθά νπδέηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά όπσο νη ζπρλόηεξεο ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο, αξηζκνί, πξνζέζεηο θαη 

ζπληκήζεηο θαζώο θαη νη πην ζπρλέο ιέμεηο ηνπ ΗΚ (ιέμεηο κε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

κεγαιύηεξε ηνπ 10). Η αθξίβεηα πξόβιεςεο ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα θπκάλζεθε 

κεηαμύ 60% θαη 75% αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Οη 

ζπγγξαθείο εξκελεύνπλ ηελ θάπσο κηθξόηεξε αθξίβεηα αλαγλώξηζεο ηνπ θύινπ, ζην 

γεγνλόο όηη ν αίμπεξ αλ θαη δηαηζζεηηθά πιεζίαζε ηε γιώζζα ησλ γπλαηθώλ 

ραξαθηήξσλ ηνπ, δελ θαηάθεξε λα ηελ απνδώζεη ζηελ νιόηεηά ηεο. 
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4 ΗΣΚ και υφομετρικϊ χαρακτηριςτικϊ 

4.1 Περιγραφό του ΗΣΚ 
Έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηηο κειέηεο απηόκαηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θεηκέλσλ είλαη 

ε έιιεηςε νκνηνγέλεηαο ησλ ΗΚ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εθπαίδεπζε (training 

corpus) θαη ζηα ΗΚ πνπ αμηνπνηνύληαη ζηελ επηθύξσζε (validation corpus) ηνπ 

αιγόξηζκνπ θαηεγνξηνπνίεζεο. Ο Rudman
30

 εμεηάδνληαο επξύηεξα ηα δηάθνξα ΗΚ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πθνκεηξηθέο κειέηεο αλαγλώξηζεο ηνπ ζπγγξαθέα 

εληόπηζε ηηο αθόινπζεο αδπλακίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

ζύζηαζή ηνπο: 

 Η αθαηάιιειε επηινγή, ε κε δηαζεζηκόηεηα θαη ε απνζπαζκαηηθόηεηα ησλ 

θεηκέλσλ. 

 Η θαλνληθνπνίεζε ησλ νξζνγξαθηθώλ ζπκβάζεσλ, ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη 

γεληθόηεξα ε επέκβαζε ηνπ εθδόηε ή ηνπ επηκειεηή ηεο έθδνζεο ζηηο 

ηππνηερληθέο αιιά θαη ζηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ ζπγγξαθέα . 

 Σα θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηαζηαπξνύκελε επηθύξσζε (cross-

validation) ζα πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ηα θείκελα εθπαίδεπζεο σο πξνο ην 

θεηκεληθό γέλνο, ην θεηκεληθό κέζν θαη ηε ρξνλνινγία. 

Οη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο ζρεηίδνληαη κε κηα ζεκαληηθή ηδηόηεηα ηεο γισζζηθήο 

πνηθηιίαο, απηήλ ηεο πνιππαξαγνληηθόηεηαο. Μηα ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή επηινγή 

ζε έλα θείκελν κπνξεί λα είλαη ζπληζηώζα αιιειεπηδξάζεσλ πνπ παξνπζηάδεη ην 

θεηκεληθό ζέκα κε ην θεηκεληθό γέλνο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπλδπαζκνύ 

κεηαδεδνκέλσλ. Αθόκα θαη νη πην αθεξεκέλεο θαη ζεσξεηηθά «νπδέηεξεο» 

γισζζηθέο κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε εμσγισζζηθέο 

κεηαβιεηέο όπσο ην θεηκεληθό ζέκα θαη ην θεηκεληθό γέλνο. ε κηα πξόζθαηε 

κειέηε
31

, εμεηάζηεθαλ κηα ζεηξά από ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο πθνκεηξηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζε κειέηεο αλαγλώξηζεο ηνπ αγλώζηνπ 

ζπγγξαθέα (author attribution studies) ζε έλα ΗΚ ην νπνίν αλαπηύρζεθε εηδηθά 

ώζηε λα ειεγρζεί ε επίδξαζε ηνπ θεηκεληθνύ γέλνπο θαη ηνπ θεηκεληθνύ ζέκαηνο ζε 

απηέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ όηη πνιιέο από απηέο ηηο κεηαβιεηέο, 

ελώ ζεσξεηηθά ζρεηίδνληαη κόλν κε ην ζπγγξαθηθό ύθνο, ζηελ νπζία ζπζρεηίδνληαη 

έκκεζα θαη κε ην ζέκα θαη κε ην γέλνο ηνπ θεηκέλνπ. Οξηζκέλεο κάιηζηα από απηέο 

παξνπζίαδαλ ζπζρέηηζε κόλν κε ην ζέκα ή/θαη ην θεηκεληθό γέλνο θαη δελ 

ζρεηίδνληαλ θαζόινπ κε ην ζπγγξαθηθό ύθνο. Η ρξήζε ηέηνησλ κεηαβιεηώλ ζε έλα 

ΗΚ πνπ δελ έρεη αλαπηπρζεί ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θαηαλνκή ησλ ζεκάησλ, 

θεηκεληθώλ γελώλ θαη κέζσλ ζε απηό κπνξεί πνιύ εύθνια λα ιεηηνπξγήζεη 

παξαπιαλεηηθά σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ ζα επηρεηξεζεί. ε 

κηα ηέηνηα ππνζεηηθή πεξίπησζε ν εξεπλεηήο κπνξεί λα πεηύρεη πςειά πνζνζηά 

αλαγλώξηζεο ηνπ ζπγγξαθέα, αιιά ζηελ νπζία λα έρεη πεηύρεη πςειά πνζνζηά 

αλαγλώξηζεο ηνπ θεηκεληθνύ ζέκαηνο, αθνύ νη πθνκεηξηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ζπζρεηίδνληαη θαη κε ην θεηκεληθό ζέκα. ε θάζε πεξίπησζε ΗΚ πνπ 

δελ έρνπλ ειεγρζεί γηα ηελ επίδξαζε ησλ θεηκεληθώλ κεηαδεδνκέλσλ ζηελ 
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επηρεηξνύκελε θαηεγνξηνπνίεζε επηδξνύλ αξλεηηθά ζηε ζπλνιηθή αμηνπηζηία ησλ 

πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο έξεπλαο αλαπηύμακε έλα ΗΚ ζην νπνίν ειέγρζεθε 

ηαπηόρξνλα ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα, ην θεηκεληθό ζέκα, ην θεηκεληθό γέλνο θαη ην 

θεηκεληθό κέζν. Δηδηθόηεξα, νη αξρέο ζύζηαζεο ηνπ ΗΚ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη 

νη αθόινπζεο: 

 Όια ηα θείκελα ζα πξέπεη λα έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ ίδηα εθεκεξίδα 

(Διεπζεξνηππία) κέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα (1 έηνο).  

 Ίζνο αξηζκόο θεηκέλσλ (50) από θάζε ζπγγξαθέα θαη ίζνο αξηζκόο θεηκέλσλ 

αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. 

 Κάζε θείκελν από άλδξα ζπγγξαθέα ζα πξέπεη λα ηαηξηάδεη πιήξσο σο πξνο 

ην ζέκα θαη ην γέλνο κε θάζε θείκελν από γπλαίθα ζπγγξαθέα.  

 Σα θείκελα ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπ 

ζέκαηα θαη γέλε έηζη ώζηε ε γισζζηθή ρξήζε πνπ ζα εξεπλεζεί λα θαιύπηεη 

έλα κεγάιν θνηλσληνπξαγκαηνινγηθό εύξνο.  

Σν ΗΚ πνπ ζπιιέρζεθε πεξηιακβάλεη 700 θείκελα ηζνκεξώο θαηαλεκεκέλα ζε 7 

άλδξεο θαη 7 γπλαίθεο ζπγγξαθείο. Αλ θαη ππάξρνπλ κηθξέο πνζνηηθέο δηαθνξέο 

κεηαμύ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη γελώλ, ην ζπγθεθξηκέλν ΗΚ ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη ηζνξξνπεκέλν σο πξνο ηα θεηκεληθά κεηαδεδνκέλα πνπ ειέγρζεθαλ. Σν 

κέγεζνο ηνπ ΗΚ ζε αξηζκό θεηκέλσλ θαη αξηζκό ιέμεσλ εκθαλίδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1):  

 
Πίνακαρ 1: Ποζοηική ζύζηαζη ηος ΗΣΚ 

 

       Θέμα   
 

              

Γένορ  

Επιζηήμερ Κοινωνία Οικονομία Τέσνη Σύνολο 

Κείκελα  Λέμεηο Κείκελα  Λέμεηο Κείκελα  Λέμεηο Κείκελα  Λέμεηο  N  Λέμεηο 

Γ
ς

ν
α

ίκ
ερ

 

Γλώκε 7 3169 84 60489 14 5748 17 14568 122 83974 

Δίδεζε 11 6308 111 77811 31 16982 15 10865 168 111966 

πδήηεζε 8 4999 33 23071 2 1646 17 21710 60 51426 

Υποζύνολο  26 14476 228 161371 47 24376 49 47143 350 247366 

Ά
ν
δ

π
ερ

 

Γλώκε 8 3847 88 60283 14 8453 17 11301 127 83884 

Δίδεζε 17 8353 117 68793 32 20471 16 11023 182 108640 

πδήηεζε 
  

22 20595 2 1736 17 17218 41 39549 

Υποζύνολο  25 12200 227 149671 48 30660 50 39542 350 232073 

 
Σύνολο  51 26676 455 311042 95 55036 99 86685 700 479439 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ΗΚ έρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δπζθνιεύνπλ 

ζεκαληηθά ηηο ηερληθέο πθνκεηξηθήο αλάιπζεο. Δίλαη νκνηνγελέο σο πξνο ηα 

θεηκεληθά κεηαδεδνκέλα θαη επηπιένλ πεξηέρεη ζεκαληηθό αξηζκό θεηκέλσλ κηθξνύ 

κεγέζνπο γεγνλόο πνπ δπζθνιεύεη ζεκαληηθά ηηο πθνκεηξηθέο ηερληθέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην 84% ησλ θεηκέλσλ είλαη κηθξόηεξα ησλ 1000 ιέμεσλ. Απηό 

πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηε ζηαηηζηηθή θαλνληθόηεηα πνπ εκθαλίδνπλ νη πθνκεηξηθέο 



κεηαβιεηέο αθνύ νη πεξηζζόηεξεο επηδεηθλύνπλ αμηνπνηήζηκα πθνκεηξηθά κνηίβα ζε 

κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο θείκελα
32

. 

Σα θείκελα αλαθηήζεθαλ από ην δηθηπαθό ηόπν ηεο εθεκεξίδαο «Διεπζεξνηππία» κε 

ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ δηαδηθηπαθήο ζπιινγήο ΗΚ «Μηλώηαπξνο»
33

. Η αλάιπζε 

ησλ θεηκέλσλ ζε βαζηθέο ιεμηθέο κνλάδεο (tokenization) θαη ν κνξθνινγηθόο 

ραξαθηεξηζκόο ηνπο ζε Μέξε ηνπ Λόγνπ (Part of Speech tagging) έγηλε κε ηελ 

πιαηθόξκα επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιώζζαο «Έιινγνλ»
34

 πνπ αλαπηύρζεθε από ην 

Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ 

«Γεκόθξηηνο». Οη κεηξήζεηο ζε δηάθνξεο πθνκεηξηθέο κεηαβιεηέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην εηδηθό ινγηζκηθό δηαρείξηζεο θαη κεηξήζεσλ ΗΚ «Corpus 

Manager»
35

 θαζώο θαη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό πνπ αλαπηύρζεθε ζε γιώζζα PERL. 

4.2 Υφομετρικϋσ μεταβλητϋσ 
Σα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηιέμακε λα κεηξήζνπκε αλήθνπλ ζηελ επξύηεξε 

θαηεγνξία ησλ πθνκεηξηθώλ κεηαβιεηώλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηελ 

αλάιπζε ηνπ ζπγγξαθηθνύ ύθνπο εδώ θαη 50 ρξόληα. Η επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηαβιεηώλ έγηλε κε γλώκνλα ηε ζεκαζηνινγηθή ηνπο νπδεηεξόηεηα, ηε δπλαηόηεηα 

απηνκαηνπνηεκέλεο θαη αμηόπηζηεο κέηξεζήο ηνπο, θαζώο θαη ηελ πςειή ζπρλόηεηα 

εκθάληζήο ηνπο έηζη ώζηε ε ρξήζε ηνπο λα κελ είλαη ππνθείκελε ζε ζπλεηδεηή 

ηξνπνπνίεζε από κεξηάο ηνπ ζπγγξαθέα. 

Δηδηθόηεξα, κεηξήζακε έμη επξύηεξα ζύλνια πθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ 

πεξηέρνπλ ηόζν ιεμηινγηθέο όζν θαη ππν-ιεμηθέο κνλάδεο. Κάζε έλα ζύλνιν από απηά 

ζπγθεληξώλεη έλαλ αξηζκό κεηαβιεηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμύ 

ηνπο θαη σο ζύλνιν πξνζεγγίδεη κηα επξύηεξε αθεξεκέλε θεηκεληθή ηδηόηεηα. Έηζη 

γηα παξάδεηγκα ε θεηκεληθή ηδηόηεηα Γιωζζηθόο «πινύηνο» πξνζεγγίδεηαη από ηηο 

επηκέξνπο πθνκεηξηθέο κεηαβιεηέο: Yule’s K, Λεμηινγηθή Ππθλόηεηα, Πνζνζηό ησλ 

Άπαμ θαη ησλ Γηο-Λεγόκελα, Δληξνπία, Πνζνζηό ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ πνπ δελ 

αλήθεη ζηηο 5000 θαη 10000 ζπρλόηεξεο ιέμεηο ηεο Νέαο Διιεληθήο. Κάζε κία από 

απηέο ηηο κεηαβιεηέο επηρεηξεί λα πνζνηηθνπνηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα ηνπ 

γισζζηθνύ «πινύηνπ» θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηηο ππόινηπεο. Με 

ηνλ ηξόπν απηό επηρεηξνύκε κηα πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε ζε θεηκεληθέο 

ηδηόηεηεο νη νπνίεο είλαη εμαηξεηηθά αθεξεκέλεο θαη πνιύπιεπξεο. Η ιίζηα πνπ 

παξνπζηάδεηαη εδώ δελ είλαη εμαληιεηηθή σζηόζν πεξηέρεη ηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

γισζζηθώλ κεηαβιεηώλ πνπ θαηά θαηξνύο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πθνκεηξηθέο κειέηεο. Σα πθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηξήζεθαλ είλαη ηα 

αθόινπζα: 

 

 Γιωζζηθόο «Πινύηνο»  

o Yule’s K: Τπνινγίδεηαη ν δείθηεο Characteristic K ν νπνίνο απνηειεί 

ηνλ πην αμηόπηζην δείθηε ιεμηινγηθνύ «πινύηνπ» αλαθνξηθά κε ηελ 
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επξσζηία ηνπ (robustness) ζε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά κεγέζε. Ο 

ππνινγηζκόο ηνπ αθνινπζεί ηνλ ηύπν ησλ Σweedie & Baayen
36

. Όζν 

πην κηθξόο είλαη ν δείθηεο ηόζν κεγαιύηεξε ιεμηινγηθή πνηθηιία 

παξνπζηάδεη ην θείκελν 

o Λεμηινγηθή Ππθλόηεηα (Lexical Density): Ο ιόγνο ηνπ πνζνζηνύ ησλ 

ιέμεσλ «πεξηερνκέλνπ» (content words) πξνο ην πνζνζηό ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ ιέμεσλ (function words). Ο όξνο «Λεμηινγηθή 

Ππθλόηεηα» ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεσξία ηεο ιεηηνπξγηθήο 

γξακκαηηθήο ηνπ Halliday κε ειαθξά δηαθνξεηηθό ηξόπν ππνινγηζκνύ. 

Δδώ αθνινπζνύκε ηελ έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά ζε 

κειέηεο εληνπηζκνύ αγλώζηνπ ζπγγξαθέα θαη απαληάηαη ζπρλά θαη κε 

ηνλ όξν «Λεηηνπξγηθή Ππθλόηεηα» (Functional Density)
37

. Όζν 

κεγαιύηεξνο είλαη ν δείθηεο ηόζν κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ 

απνηειείηαη από ιέμεηο πεξηερνκέλνπ. 

o % Άπαμ θαη %Γηο –ιεγόκελα: Σν πνζνζηό ησλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ 

πνπ απνηειείηαη από άπαμ ιεγόκελα (ιέμεηο κε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 1 

θαη 2 ζην θείκελν). 

o Γηο / Άπαμ ιεγόκελα: Ο ιόγνο ησλ δηο πξνο ηα άπαμ ιεγόκελα. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ιόγνο έρεη πξνηαζεί σο ελδεηθηηθόο ηνπ ζπγγξαθηθνύ 

ύθνπο
38

.  

o Δληξνπία (Entropy): Τπνινγίδεηαη ε εληξνπία ηνπ θάζε θεηκέλνπ, ν 

βαζκόο δειαδή ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο πξνβιεςηκόηεηαο ησλ ιεμηθώλ 

ζπρλνηήησλ. Ο ππνινγηζκόο ηεο αθνινπζεί ηνλ ηύπν ηνπ Oakes
39

. Όζν 

κεγαιύηεξε είλαη ε ηηκή ηεο εληξνπίαο ηόζν ιηγόηεξν αλακελόκελεο, 

κε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαζία ηνπ όξνπ, είλαη νη ιέμεηο πνπ πξνθύπηνπλ 

ζην θείκελν. 

o ρεηηθή Δληξνπία (Relative Entropy): O ιόγνο ηεο ζεσξεηηθά κέγηζηεο 

εληξνπίαο ελόο θεηκέλνπ κε ηελ παξαηεξεζείζα εληξνπία. Μέγηζηε 

εληξνπία παξνπζηάδεη έλα θείκελν πνπ θάζε ιέμε πνπ ζα 

πεξηειάκβαλε ζα εκθαληδόηαλ 1 θνξά θαη άξα ζην θείκελν απηό όιεο 

νη ιέμεηο ζα ήηαλ άπαμ ιεγόκελα. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ρεηηθή 

Δληξνπία, ηόζν ιηγόηεξν ηππνπνηεκέλν είλαη ην θείκελν, θαη άξα 

πεξηζζόηεξν «πινύζην» ιεμηινγηθά. 

o παληόηεηα Λεμηινγίνπ: Πνζνζηό ησλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ πνπ δελ 

αλήθεη ζηηο 5000 θαη ηηο 10000 πην ζπρλέο ιέμεηο ηεο Νέαο Διιεληθήο 

όπσο απηέο έρνπλ ππνινγηζηεί ζην ΗΚ «Δζληθόο Θεζαπξόο 

Διιεληθήο Γιώζζαο»
40

 ηνπ «Ιλζηηηνύηνπ Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ». 

 Μήθνο ιέμεο (Word Length)  

o Μέζν Μήθνο Λέμεο (Average Word Length): Τπνινγίδεηαη γηα θάζε 

θείκελν ν κέζνο όξνο ηνπ κήθνπο ηεο ιέμεο κεηξεκέλνο ζε 

ραξαθηήξεο. 
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o Φάζκα ηνπ Mήθνπο Λέμεο (Word Length Spectrum): Η ζπρλόηεηα 

ησλ ιέμεσλ κε 1, 2, 3 … 14 γξάκκαηα θαλνληθνπνηεκέλε ζε δείγκα 

1000 ιέμεσλ. 

 Μήθνο πξόηαζεο (Sentence Length)  

o Μέζν Mήθνο Πξόηαζεο (Average Sentence Length): Τπνινγίδεηαη γηα 

θάζε θείκελν ν κέζνο όξνο ηνπ κήθνπο ηεο πξόηαζεο κεηξεκέλνο ζε 

ιέμεηο. 

o % κεγάισλ πξνηάζεσλ: Σν πνζνζηό ησλ κεγάισλ πξνηάζεσλ αλά 

θείκελν (>18 ιέμεηο). 

 Σπρλόηεηεο γξακκάηωλ (Character frequencies)  

o Η ζπρλόηεηα θάζε γξάκκαηνο θαλνληθνπνηεκέλε ζε κέγεζνο θεηκέλνπ 

1000 ιέμεσλ.  

 Σπρλόηεηεο ηωλ Μεξώλ ηνπ Λόγνπ (Part of Speech frequencies)  

o Η ζπρλόηεηα θάζε κέξνπο ηνπ ιόγνπ αλά θείκελν, όπσο απηή 

ππνινγίζηεθε από ην κνξθνινγηθό αλαιπηή, θαλνληθνπνηεκέλε ζε 

κέγεζνο θεηκέλνπ 1000 ιέμεσλ. 

 Σπρλέο Λεηηνπξγηθέο Λέμεηο (Frequent Function Words)  

o Η ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ 50 πην ζπρλώλ ιεηηνπξγηθώλ ιέμεσλ αλά 

θείκελν θαλνληθνπνηεκέλε ζε κέγεζνο θεηκέλνπ 1000 ιέμεσλ.  

5 Στατιςτικό ανϊλυςη 
Η αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα ζηηο πθνκεηξηθέο κεηαβιεηέο 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα (4.2) απαηηεί πνιππαξαγνληηθέο 

ζηαηηζηηθέο κεζόδνπο. Γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηαπηόρξνλα ηε 

ζπκβνιή όισλ ησλ πθνκεηξηθώλ κεηαβιεηώλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

Πνιππαξαγνληηθή Αλάιπζε Γηαθύκαλζεο – ΠΠΑΓ (Multiple Analysis of Variance – 

MANOVA) κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηα πθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

κεηξήζεθαλ θαη αλεμάξηεηε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα. Η 

ΠΠΑΓ είλαη καζεκαηηθή επέθηαζε ηεο κνλνπαξαγνληηθήο Αλάιπζεο ηεο 

Γηαθύκαλζεο (Analysis of Variance – ANOVA) έηζη ώζηε λα κπνξεί λα αλαιύζεη ηελ 

επίδξαζε δύν ή πεξηζζόηεξσλ αλεμάξηεησλ θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ ζε δύν ή 

πεξηζζόηεξεο αξηζκεηηθέο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. Αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

πξόβιεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε κηα ζεηξά από κνλνπαξαγνληηθά ηεζη, ην 

ζπλνιηθό ιάζνο α-επηπέδνπ (a-level error) ζα απμεζεί ζεκαληηθά. Έηζη ε πηζαλόηεηα 

λα δηαπξάμνπκε ιάζνο Σύπνπ Ι, δειαδή ε πηζαλόηεηα λα απνξξίςνπκε εζθαικέλα ηε 

κεδεληθή ππόζεζε απμάλεηαη ζεκαληηθά. Η ΠΠΑΓ ειέγρεη ην ιάζνο Σύπνπ Ι θαη 

πξνζθέξεη έλα ζπλνιηθό ηεζη ζεκαληηθόηεηαο πνπ ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ επίδξαζε 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ ζε όιεο ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηαπηόρξνλα
41

. 

Η ρξήζε ηεο ΠΠΑΓ ελδείθλπηαη
42

 όηαλ νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη 

ελλνηνινγηθά, όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ πθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε, θαη ππάξρεη κέηξηα ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο. Η ΠΠΑΓ αμηνπνηεί ηελ 

θνηλή πιεξνθνξία πνπ κνηξάδνληαη ελλνηνινγηθά ζπζρεηηδόκελεο κεηαβιεηέο θαη 

ειέγρεη ηελ επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (θύιν ηνπ ζπγγξαθέα) κε 
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πνιππαξαγνληηθό ηξόπν (εμεηάδνληαο ηαπηόρξνλα όιεο ηηο εμαξηεκέλεο πθνκεηξηθέο 

κεηαβιεηέο). 

Η ΠΠΑΓ παξάγεη κηα γξακκηθή εμίζσζε (linear composite) ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηώλ πνπ κεγηζηνπνηεί ηε δηαθξίζε ησλ θαηεγνξηώλ ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο. Έλα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό απνηέιεζκα ζεκαίλεη όηη ε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηώλ δελ παξνπζηάδεη δηαθνξνπνίεζε ησλ κέζσλ όξσλ 

κεηαμύ ησλ θαηεγνξηώλ ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο όηαλ απηνί εμεηάδνληαη 

ηαπηόρξνλα. Αληίζεηα, κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ΠΠΑΓ ππνδεηθλύεη όηη 

ηνπιάρηζηνλ κία από ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμύ ησλ 

θαηεγνξηώλ ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία
43

 νη 

πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο κεηά από κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ΠΠΑΓ πξαγκαηνπνηνύλ 

πνιιαπιά κνλνπαξαγνληηθά ηεζη (t ηεζη ζηελ πεξίπησζή καο) πξνζαξκόδνληαο ην 

ιάζνο ηνπ α-επηπέδνπ ζηνλ αξηζκό ησλ ηεζη (δηόξζσζε Bonferroni), έηζη ώζηε λα 

εληνπίζνπλ πνηα/εο εμαξηεκέλε/εο κεηαβιεηή/εο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεηαμύ ησλ θαηεγνξηώλ ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. Απηή ε κεζνδνινγία σζηόζν 

έρεη δερζεί θξηηηθή
44

 επεηδή ζπγρέεη ηα κνλνπαξαγνληηθά κε ηα εγγελώο 

πνιππαξαγνληηθά εξσηήκαηα, όπσο είλαη ζηελ πεξίπησζε καο ε δηεξεύλεζε ηεο 

επίδξαζεο ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα ζην πθνκεηξηθό πξνθίι ηνπ θεηκέλνπ. ε έλα 

ηέηνην εξεπλεηηθό εξώηεκα καο απαζρνιεί όρη ν κεκνλσκέλνο εληνπηζκόο 

πθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα, αιιά ν 

πξνζδηνξηζκόο ηεο βέιηηζηεο αθνινπζίαο ησλ πθνκεηξηθώλ κεηαβιεηώλ πνπ 

αιιειεπηδξώληαο κεηαμύ ηνπο κεγηζηνπνηνύλ ηε δηάθξηζε ησλ θεηκέλσλ πνπ 

γξάθηεθαλ από άλδξεο θαη γπλαίθεο ζπγγξαθείο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθό 

δεηνύκελν ηθαλνπνηείηαη από ηελ επηινγή ηεο Γηαθξηηηθήο Αλάιπζεο - ΓΑ 

(Discriminant Function Analysis - DFA) σο ην επόκελν βήκα κηαο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο ΠΠΑΓ. Η ΓΑ επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα δηεξεπλήζεη ζε βάζνο ηε 

γξακκηθή εμίζσζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ ΠΠΑΓ θαη λα αλαιύζεη ηε δνκή ηεο 

θαζώο θαη ηνπο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο (weights) θάζε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε απηήλ
45

. Σν ζεκαληηθόηεξν βέβαηα πιενλέθηεκα είλαη όηη δηαηεξείηαη 

ν πνιππαξαγνληηθόο ραξαθηήξαο ηεο αλάιπζεο αθνύ ε ΓΑ είλαη ζηελ νπζία 

αλεζηξακκέλε ΠΠΑΓ. Έηζη ε εζηίαζε ηεο αλάιπζεο παξακέλεη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο 

γξακκηθήο ζπλάξηεζεο όισλ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηώλ θαη όρη ζηε δηεξεύλεζε 

ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ε θάζε κία από απηέο μερσξηζηά ζηε δηάθξηζε ησλ 

θαηεγνξηώλ ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο.  

Η κεζνδνινγία ρξήζεο ησλ ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

παξνύζα εξγαζία απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο (Γηάγξακκα 1): 
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Διάγπαμμα 1: Διάγπαμμα ποήρ ηων ζηαηιζηικών αναλύζεων πος θα σπηζιμοποιηθούν ζηην παπούζα έπεςνα 

 

Οη πθνκεηξηθέο κεηαβιεηέο πνπ κεηξήζεθαλ ζα νξγαλσζνύλ ζε θαηεγνξίεο θαη θάζε 

κία θαηεγνξία ζα αμηνινγεζεί κέζσ ΠΠΑΓ γηα ην αλ δηαθξίλεη ην θύιν ηνπ 

ζπγγξαθέα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ηξόπν. ηε ζπλέρεηα νη θαηεγνξίεο κεηαβιεηώλ 

πνπ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ΓΑ κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηα πθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε θαηεγνξίαο θαη αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα. ε θάζε ΓΑ όπνηεο πθνκεηξηθέο κεηαβιεηέο 

ζπκβάιινπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ηξόπν ζηε δηάθξηζε ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα 

ζα απνηεινύλ ηκήκα ηεο ελνπνηεκέλεο νκάδαο πθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ 

ζα εθπαηδεύζνπλ ην ΣΝΓ. ηελ ηειεπηαία θάζε ην ΣΝΓ εθπαηδεύεηαη κε ηηο 

πθνκεηξηθέο κεηαβιεηέο πνπ θαηά ηελ αλάιπζε κε ΓΑ βγήθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί ελδείθηεο ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα. 

6 Η επιλογό των υφομετρικών μεταβλητών που 
διακρύνουν το φύλο του ςυγγραφϋα 

ηα δεδνκέλα καο ρξεζηκνπνηήζακε μερσξηζηέο ΠΠΑΓ γηα θάζε κία από ηηο έμη 

νκάδεο πθνκεηξηθώλ κεηαβιεηώλ κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα. 

Τπνινγίζηεθε ν πνιππαξαγνληηθόο δείθηεο Hotelling T
2
 ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην 

κνλνπαξαγνληηθό δείθηε t. Δπηπιένλ, γηα θάζε κία νκάδα κεηαβιεηώλ ππνινγίζηεθε 

ν επηκεξηζκέλνο ε
2
 (partial ε

2
) ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην πνζνζηό ηεο δηαθύκαλζεο 

(variance) πνπ εξκελεύεηαη από ην ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκό ησλ πθνκεηξηθώλ 

κεηαβιεηώλ. Σν αθόινπζν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 2) απεηθνλίδεη νπηηθά ηε ζρεηηθή 

θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ησλ κεηαβιεηώλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεπηηθή ηνπο δύλακε ζηε 

δηάθξηζε ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα. 

Καηεγνξίεο Τθνκεηξηθώλ 

Μεηαβιεηώλ 

ΠΠΑΔ 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  

Καηεγνξίεο Τθνκεηξηθώλ 
Μεηαβιεηώλ  

ΔΑ 

Τθνκεηξηθέο Μεηαβιεηέο 

πνπ δηαθξίλνπλ κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό 

ηξόπν ην θύιν ηνπ 

ζπγγξαθέα  

ΤΝΔ 

Πξόβιεςε ηνπ θύινπ ηνπ 

ζπγγξαθέα 



  
Διάγπαμμα 2: Ιζηόγπαμμα ηηρ επμηνεςηικήρ δύναμηρ ηων διαθόπων ςθομεηπικών ομάδων ζε ζσέζη με ηη 

διάκπιζη ηος θύλος ηος ζςγγπαθέα. 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα εκθαλίδνληαη όιεο νη πθνκεηξηθέο νκάδεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ ελόηεηα 4.2 εθηόο ηνπ Μήθνπο Πξόηαζεο ηνπ νπνίνπ ε αλάιπζε 

κε ΠΠΑΓ ήηαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Η νκάδα πθνκεηξηθώλ κεηαβιεηώλ κε ηε 

κεγαιύηεξε εξκελεπηηθή δύλακε όζνλ αθνξά ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα είλαη ε Σπρλέο 

Λεηηνπξγηθέο Λέμεηο (37%) αθνινπζνύκελεο από ηηο Σπρλόηεηεηεο Γξακκάηωλ (27%), 

ην Μήθνο Λέμεο (13%). Μηθξή (<10%) αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε 

εκθαλίδνπλ νη θαηεγνξίεο «Σπρλόηεηεο ηωλ Μεξώλ ηνπ Λόγνπ» θαη Γιωζζηθόο 

«Πινύηνο». 

Γηα θάζε κία από ηηο πθνκεηξηθέο νκάδεο ζηηο νπνίνο ν Hotelling T
2
 βγήθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθόο αθνινύζεζε κηα ΓΑ κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα 

θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηα πθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο. Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξέζακε λα αλαιύζνπκε ηελ δηαθξηηηθή εμίζσζε πνπ 

παξάγεη ε ΓΑ θαη λα δηεξεπλήζνπκε ηελ επίδξαζε θάζε κίαο πθνκεηξηθήο 

κεηαβιεηήο ζηε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ βάζεη ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ. 

6.1 Συχνότερεσ Λειτουργικϋσ Λϋξεισ 
Η ΓΑ κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηηο 50 Σπρλόηεξεο Λεηηνπξγηθέο Λέμεηο θαη 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα πξνζδηόξηζε 28 ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο ε 

ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ νπνίσλ δηαθξίλεη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ηξόπν ην θύιν ηνπ 

ζπγγξαθέα ελόο θεηκέλνπ. Η δηαθξηηηθή δύλακε ηεο θάζε κεηαβιεηήο ππνινγίζηεθε 

κε βάζε ηελ ηππνπνηεκέλε παξάκεηξν (standardized coefficient) ηεο ΓΑ. ην 

παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 3) εκθαλίδνληαη νη ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο όζνλ αθνξά ηε δηαθξηηηθή ηνπο ιεηηνπξγία σο πξνο 

ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα. Οη ζεηηθέο ηηκέο ησλ ηππνπνηεκέλσλ παξακέηξσλ 

ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο πνπ πξνηηκνύλ νη γπλαίθεο ελώ νη αξλεηηθέο ηηκέο 

ησλ ηππνπνηεκέλσλ παξακέηξσλ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο πνπ πξνηηκνύλ νη 

άλδξεο ζπγγξαθείο. 



 
Διάγπαμμα 3: Η επίδπαζη ηων λειηοςπγικών λέξεων ζηη διάκπιζη ηος θύλος ηος ζςγγπαθέα. 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα είλαη εκθαλέο όηη νη άλδξεο ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνύλ (κε 

θζίλνπζα ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο) ηηο ιέμεηο όκωο, αιιά, ζηελ, ζ’, ν, απ’, ηε, ηεο, ηελ, 

κε, πνπ, ε, ελώ νη γπλαίθεο ζπγγξαθείο πξνηηκνύλ ηηο ιέμεηο καο, ηωλ, ην, δελ, ζε 

(πξνζ. αληωλ.), νη, κόλν, κέζα, πωο, ζνπ, ηνπο, γηαηί, ηα, πάλω, ζηα, από.  

Μεηαμύ ησλ ιεηηνπξγηθώλ ιέμεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα θείκελα πνπ παξάγνπλ 

άλδξεο κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε δύν επηκέξνπο θαηεγνξίεο: α) αληηζεηηθνί 

ζύλδεζκνη (αιιά, όκσο) θαη β) ζπγθεθνκκέλνη ηύπνη πξνζέζεσλ (ζ’ απ’). Η πξώηε 

θαηεγνξία ραξαθηεξίδεη ηε ζπληαθηηθή δνκή ησλ θεηκέλσλ θαη παιαηόηεξεο έξεπλεο 

ηελ έρνπλ ζπζρεηίζεη κε ηε δηάθξηζε ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα
46

. Η δεύηεξε 

θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε θαηλόκελα θνηλσληνγισζζνινγηθήο πνηθηιίαο θαη έρεη επίζεο 

ζπζρεηηζηεί κε ηνλ αλδξηθό ηξόπν γξαθήο.  

Αληίζεηα, ζηηο ιέμεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο γπλαίθεο ζπγγξαθείο κπνξνύκε λα 

μερσξίζνπκε ηελ παξνπζία ησλ πξνζσπηθώλ αλησλπκηώλ (καο, ζε, ζνπ). Η 

πξνηίκεζε ησλ πξνζσπηθώλ αλησλπκηώλ ζην γπλαηθείν ιόγν έρεη επηβεβαησζεί θαη 

από άιιεο έξεπλεο
47

 θαη ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλόο όηη ν γπλαηθείνο ιόγνο 

ραξαθηεξίδεηαη από δηάζεζε εκπινθήο ηνπ νκηιεηή/ζπγγξαθέα κε ηνλ 

αθξναηή/αλαγλώζηε. Απηή ε εκπινθή γισζζηθά θσδηθνπνηείηαη κέζα από ηε ρξήζε 

πξνζσπηθώλ αλησλπκηώλ αθνύ επηηξέπνπλ ζην ζπγγξαθέα λα αλαθεξζεί άκεζα ζηνλ 

αλαγλώζηε θαη λα ηνλ θάλεη θνηλσλό ησλ απόςεώλ ηνπ. 
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6.2 Συχνότητεσ γραμμϊτων 
Η ΓΑ κε ηηο ζπρλόηεηεο ησλ γξακκάησλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ην θύιν ηνπ 

ζπγγξαθέα σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αλέδεημε 12 γξάκκαηα ηα νπνία δηαθνξνπνηνύλ 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηξόπν ηνπο άλδξεο από ηηο γπλαίθεο ζπγγξαθείο. Η 

δηαθξηηηθή δύλακε ηεο θάζε κεηαβιεηήο ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ ηππνπνηεκέλε 

παξάκεηξν (standardized coefficient) ηεο ΓΑ. ην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 

4) εκθαλίδνληαη ηα γξάκκαηα θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο όζνλ αθνξά ηε 

δηαθξηηηθή ηνπο ιεηηνπξγία σο πξνο ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα.  

 
Διάγπαμμα 4: Η επίδπαζη ηηρ ζςσνόηηηαρ ηων γπαμμάηων ζηη διάκπιζη ηος θύλος ηος ζςγγπαθέα. 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαπηζηώλνπκε όηη νη άλδξεο ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνύλ 

ζπρλόηεξα (κε θζίλνπζα ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο σο πξνο ηε δηάθξηζε ηνπ θύινπ ηνπ 

ζπγγξαθέα) ηα γξάκκαηα ε, θ, ξ, ι, ί, ό, δ. Αληίζεηα, ηα γξάκκαηα πνπ δηαθξίλνπλ ηα 

θείκελα πνπ έρνπλ γξάςεη γπλαίθεο ζπγγξαθείο είλαη ηα ν, α, δ, γ, ω, θ. 

6.3 Μόκοσ λϋξησ 
Η ΓΑ κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ Μήθνπο ιέμεο σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ην θύιν 

ηνπ ζπγγξαθέα σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή έδεημε όηη επηά κεηαβιεηέο δηαθνξνπνηνύλ 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηξόπν ηνπο άλδξεο από ηηο γπλαίθεο ζπγγξαθείο. ην 

παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 5) εκθαλίδνληαη νη κεηαβιεηέο ηνπ Μήθνπο ιέμεο 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο όζνλ αθνξά ηε δηαθξηηηθή ηνπο ιεηηνπξγία σο 

πξνο ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα.  



 
Διάγπαμμα 5: Η επίδπαζη ηος Μήκοςρ λέξηρ ζηη διάκπιζη ηος θύλος ηος ζςγγπαθέα. 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα βιέπνπκε όηη νη γπλαίθεο ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνύλ κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηηο ιέμεηο ησλ 2, 3, 13 θαη 14 γξακκάησλ, ελώ 

νη άλδξεο ζπγγξαθείο εκθαλίδνπλ πςειόηεξε ρξήζε ζηηο ιέμεηο ησλ 4, 8, 9 θαη 10 

γξακκάησλ. Η εμέηαζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ παξακέηξσλ ηεο ΓΑ δείρλεη όηη νη πην 

ραξαθηεξηζηηθνί δείθηεο γηα ηνλ εληνπηζκό γπλαηθείαο γξαθήο είλαη ην πνζνζηό ησλ 

ιέμεσλ κε 2 θαη 3 γξάκκαηα αθνινπζνύκελα από ηα πνζνζηά ησλ ιέμεσλ κε 13 θαη 

14 γξάκκαηα. Αληίζηνηρα, νη πην ρξήζηκνη δείθηεο γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ θεηκέλσλ 

πνπ γξάθνληαη από άλδξεο είλαη ηα πνζνζηά ησλ ιέμεσλ κε 8 θαη 4 γξάκκαηα 

αθνινπζνύκελα από ηα πνζνζηά ησλ ιέμεσλ πνπ έρνπλ 9 θαη 10 γξάκκαηα.  

Απηά ηα απνηειέζκαηα καο επηηξέπνπλ ηε δηακόξθσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εηθόλαο 

γύξσ από ηε ζρέζε ηνπ κήθνπο ηεο ιέμεο κε ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα. Οη γπλαίθεο 

ρξεζηκνπνηνύλ ην θαηώηεξν θαη ην αλώηεξν όξην ηνπ θάζκαηνο ζην νπνίν εθηείλεηαη 

ην γισζζηθό κήθνο. Υξεζηκνπνηνύλ κηθξέο ιέμεηο (2-3 γξακκάησλ) πνπ ζηελ 

πιεηνλόηεηά ηνπο αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ ιεηηνπξγηθώλ ιέμεσλ. Υξεζηκνπνηνύλ 

επίζεο πνιπγξάκκαηεο ιέμεηο (13 θαη 14 γξακκάησλ) πνπ ζρεηίδνληαη αληηζηξόθσο 

αλάινγα κε ηε ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ιέμεσλ. Η επίδξαζε ησλ πνιπγξάκκαησλ 

ιέμεσλ ζην γπλαηθείν πθνκεηξηθό πξνθίι είλαη κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ησλ 

κηθξώλ ιέμεσλ (2 θαη 3 γξακκάησλ), γεγνλόο πνπ καο θάλεη λα ππνζέηνπκε όηη δελ 

είλαη άκεζνη δείθηεο ηνπ γπλαηθείνπ ηξόπνπ γξαθήο αιιά απιά αληαλαθινύλ 

αλάζηξνθα ηε έληνλε πξνηίκεζε ησλ γπλαηθώλ ζηηο κηθξέο ιέμεηο (2 θαη 3 

γξακκάησλ). 

Απηή ε ππόζεζε ππνζηεξίδεηαη πεξαηηέξσ από ηε δηεξεύλεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ 

πνζνζηώλ ησλ ιέμεσλ κε 2, 3, 13 θαη 14 γξακκάησλ κε ηε Λεηηνπξγηθή Ππθλόηεηα 

ζηα γπλαηθεία θείκελα. Σν πνζνζηό ησλ ιέμεσλ κε 2 θαη 3 γξάκκαηα εκθαλίδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε Λεμηινγηθή Ππθλόηεηα (r2γξ= -

0,354, r3γξ= -0,385) γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ε αύμεζε ζηε Λεμηινγηθή Ππθλόηεηα 

(δει. πεξηζζόηεξεο ιέμεηο «πεξηερνκέλνπ») ζρεηίδεηαη αληηζηξόθσο αλάινγα κε ηα 

πνζνζηά ησλ κηθξώλ ιέμεσλ (2 θαη 3 γξακκάησλ). Από ηελ άιιε κεξηά, ηα πνζνζηά 



ησλ κεγάισλ ιέμεσλ (13 θαη 14 γξακκάησλ) εκθαλίδνπλ κηθξόηεξε αιιά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ηε Λεμηινγηθή Ππθλόηεηα (r13γξ= 0,134, 

r14γξ= 0,144) γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη θαζώο ε Λεμηινγηθή Ππθλόηεηα απμάλεηαη, 

κηα αληίζηνηρε αύμεζε παξαηεξείηαη θαη ζηα πνζνζηά ησλ κεγάισλ ιέμεσλ κε 

κηθξόηεξν όκσο ξπζκό.  

6.4 Συχνότητεσ των Μερών του Λόγου 
Η ΓΑ κε ηηο ζπρλόηεηεο ησλ Μεξώλ ηνπ Λόγνπ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ην 

θύιν ηνπ ζπγγξαθέα σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αλέδεημε ηε ρξήζε ησλ επηξξεκάησλ 

(Wilk’s ι= 0,987, p=0,003) θαη ηε ρξήζε ησλ επηζέησλ (Wilk’s ι= 0,995, p=0,049) 

σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο δηάθξηζεο ησλ αλδξηθώλ θαη ησλ γπλαηθείσλ 

θεηκέλσλ. Δηδηθόηεξα, νη άλδξεο ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνύλ απμεκέλα πνζνζηά 

επηξξεκάησλ (M= 8,2, SD= 1,9) ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Μ= 7,8, SD= 1,7) θαη νη 

γπλαίθεο ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνύλ απμεκέλα πνζνζηά επηζέησλ (M= 8,2, SD= 2,2) 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο ζπγγξαθείο (M= 7,9, SD= 1,9). 

πγθξίλνληαο ηε ζρεηηθή επίδξαζε ησλ δύν ζπγθεθξηκέλσλ Μεξώλ ηνπ Λόγνπ ζηε 

δηάθξηζε ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα, παξαηεξνύκε όηη ε ρξήζε ησλ επηζέησλ 

παξνπζηάδεη ηζρπξή ζρέζε κε ηε δηαθξηηηθή ζπλάξηεζε (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο: 

0,256, ηππνπνηεκέλε παξάκεηξνο: 0,464), ελώ ε ρξήζε ησλ επηξξεκάησλ 

παξνπζηάδεη ειαθξώο πην αδύλακε ζρέζε (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο: -0,403, 

ηππνπνηεκέλε παξάκεηξνο: -0,435). 

6.5 Γλωςςικόσ «Πλούτοσ» 
Η ΓΑ κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ Γισζζηθνύ «Πινύηνπ» σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη 

ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αλέδεημε ην πνζνζηό ησλ ιέμεσλ 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ αλήθεη ζηηο 5000 ζπρλόηεξεο ιέμεηο (Wilk’s ι= 0,980, p=0,001) θαη 

ηε ρξήζε ηεο ρεηηθήο εληξνπίαο (Wilk’s ι= 0,991, p=0,01) σο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο δηάθξηζεο ησλ αλδξηθώλ θαη ησλ γπλαηθείσλ θεηκέλσλ. 

Δηδηθόηεξα νη άλδξεο ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνύλ κηθξόηεξν πνζνζηό ιέμεσλ πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηηο 5000 ζπρλόηεξεο ιέμεηο (Μ= 0,25, SD= 0,05) ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο 

(Μ= 0,26, SD= 0,04). Δπηπιένλ ηα θείκελα πνπ γξάθνπλ νη γπλαίθεο ζπγγξαθείο 

παξνπζηάδνπλ κηθξόηεξε ζρεηηθή εληξνπία (Μ= 82,95, SD= 2,98) ζε ζρέζε κε απηά 

ησλ αλδξώλ (Μ= 83,54, SD= 3,13).  

Η εμέηαζε ηεο ζρέζεο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ Γισζζηθνύ «Πινύηνπ» κε ην θύιν ηνπ 

ζπγγξαθέα καο απνθάιπςε κηα πεξίπινθε θαη εηεξνγελή εηθόλα πνπ είλαη ελδεηθηηθή 

ηεο πνιππινθόηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε ζρέζε ηνπ θύινπ κε ην πθνκεηξηθό πξνθίι 

ηνπ θεηκέλνπ. Η ρεηηθή εληξνπία θαη ην πνζνζηό ησλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ πνπ δελ 

αλήθεη ζηηο 5000 ζπρλόηεξεο ιέμεηο αλ θαη ζεσξεηηθά κεηξνύλ ηελ ίδηα αθεξεκέλε 

θεηκεληθή ηδηόηεηα, ην ιεμηινγηθό «πινύην», σζηόζν ζρεηίδνληαη αληίζηξνθα κε ην 

θύιν ηνπ ζπγγξαθέα. Οη γπλαίθεο γξάθνπλ θείκελα κε ιεμηιόγην πνπ δελ είλαη 

θνηλόρξεζην θαη πεξηιακβάλεη κεγαιύηεξν πνζνζηό ζπάλησλ ιέμεσλ, ελώ ηα θείκελα 

ησλ αλδξώλ παξνπζηάδνπλ κηθξόηεξε ιεμηινγηθή επαλαιεπηηθόηεηα, απνθπγή 

ιεμηινγηθώλ κνηίβσλ θαη γεληθά ιηγόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ιεμηινγηθήο ηππνπνίεζεο.  



7 Εκπαύδευςη Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου ςτην 
πρόβλεψη του φύλου του ςυγγραφϋα 

7.1 Τεχνητϊ Νευρωνικϊ Δύκτυα 
Σα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα – ΣΝΓ (Artificial Neural Network – ANN) 

απνηεινύλ έλα από ηζρπξόηεξα πξνβιεπηηθά εξγαιεία ηερλεηήο λνεκνζύλεο. Έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί κε κεγάιε επηηπρία ζε πνηθίια πξνβιήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ηα 

ηειεπηαία ρξόληα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπζηεκαηηθά θαη ζε πξνβιήκαηα πθνκεηξηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο
48

. 

Αλαπηύρζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηε δεθαεηία ηνπ ’60 έρνληαο σο πξόηππν ην 

βηνινγηθό κνληέιν ηνπ εγθεθαιηθνύ λεπξώλα. Όπσο ν λεπξώλαο έηζη θαη ην ΣΝΓ έρεη 

εηζόδνπο (αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο) θαη εμόδνπο (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή). 

Σν ΣΝΓ είλαη κηα καζεκαηηθή θαηαζθεπή ε νπνία κπνξεί λα εθπαηδεπζεί κέζα από 

κηα ζεηξά παξαδεηγκάησλ αηηίαο θαη αηηηαηνύ. Μέζα από απηή ηελ εθπαίδεπζε ην 

ΣΝΓ κπνξεί λα ζπλδέζεη καζεκαηηθά ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο 

(είζνδνη) κε ηα δεδνκέλα ηεο θαηεγνξίαο εμόδνπ. Οη είζνδνη (inputs) θαη νη έμνδνη 

(outputs) είλαη αξηζκνί θαη επνκέλσο κπνξνύκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ην ζύλνιν ησλ 

εηζόδσλ ή ησλ εμόδσλ σο δηάλπζκα: x = [x1, x2, … xm]. Γηα λα εθπαηδεύζνπκε ην 

ΣΝΓ ζα ρξεηαζηνύκε θάπνηνλ αξηζκό n δηαλπζκάησλ εηζόδνπ  n

kk 1
x


 κε γλσζηά 

δεδνκέλα εμόδνπ  n

kk 1
y


. 

Έλα ΣΝΓ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλαο αξηζκόο λεπξώλσλ πνπ έρεη νξγαλσζεί ζε 

επίπεδα (layers), ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ζπλαπηηθά βάξε (weights) 

κέζσ ζπλαξηήζεσλ κεηάβαζεο (transfer functions)
49

. Η νξγάλσζε ησλ λεπξώλσλ 

θαζνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ βαξώλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζην ηειηθό εμαγόκελν. Γηα 

έλα πξόβιεκα θαηεγνξηνπνίεζεο όπσο απηό πνπ κειεηάκε εδώ ην ΣΝΓ ζα έρεη m 

λεπξώλεο ζην επίπεδν εηζόδνπ (input layer) (έλα γηα θάζε έλα από ηα m ζηνηρεία ηνπ 

δηαλύζκαηνο εηζόδνπ x), θάπνην αξηζκό λεπξώλσλ, nh, ζην θξπθό επίπεδν (hidden 

layer) θαη έλαλ λεπξώλα επηπέδνπ εμόδνπ (output layer) πνπ ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε 

ζα παίξλεη δύν ηηκέο, Άλδξαο ή Γπλαίθα αληηπξνζσπεύνληαο ηελ απόθαζε αλάκεζα 

ζε δύν πηζαλόηεηεο. Γεδνκέλνπ όηη έρνπκε έλα ζπλαπηηθό βάξνο γηα θάζε ζύλδεζε 

κεηαμύ ησλ λεπξώλσλ, απηό καο δίλεη ζπλνιηθά nh(m+1) ζπλαπηηθά βάξε. Οη ηηκέο 

πνπ παίξλνπλ ηα ζπλαπηηθά βάξε θαζνξίδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην ΣΝΓ ζα 

κεηαζρεκαηίζεη ηα δεδνκέλα εηζόδνπ ζηα δεδνκέλα εμόδνπ θαη αλαινγεί κε ηε 

δηαθνξεηηθή ηζρύ ησλ λεπξηθώλ ζπλδέζεσλ πνπ πθίζηαληαη ζηνλ εγθέθαιν. 

Μαζεκαηηθά απηό δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν από ην λα επηιέμεηο κηα πνιύπινθε 

ζπλάξηεζε f(x) έηζη ώζηε λα ζπλδέζεηο ηα εηζαγόκελα κε ηα εμαγόκελα. Απηή ε 
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ζπλάξηεζε έρεη έλαλ κεγάιν αξηζκό παξακέηξσλ (ζπλαπηηθά βάξε) ηα νπνία 

κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ. Η επηινγή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΣΝΓ (ν αξηζκόο θαη 

ε νξγάλσζε ησλ λεπξώλσλ θαη ν ηύπνο ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηάβαζεο) θαζνξίδεη ηε 

κνξθή απηήο ηεο ζπλάξηεζεο. Η εθπαίδεπζε ηνπ ΣΝΓ ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζαξκνγή 

ησλ ζπλαπηηθώλ βαξώλ έηζη ώζηε απηό λα επηζηξέθεη νξζά ηηο θαηεγνξίεο εμόδνπ 

πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηα δεδνκέλα εηζόδνπ, αθξηβώο όπσο ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο 

ξπζκίδεη ηελ ηζρύ κηαο λεπξηθήο ζύλαςεο κεηά από παξαηεηακέλε παξαηήξεζε. 

Μαζεκαηηθά απηή ε ιεηηνπξγία νδεγεί ζε έλα θιαζηθό πξόβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο 

όπνπ ζα πξέπεη λα επηιερζνύλ νη παξάκεηξνη εθείλνη πνπ κηθξαίλνπλ ην ζθάικα ηεο 

ζπλάξηεζεο, ε δηαθνξά δειαδή κεηαμύ ησλ πξνβιέςεσλ ηεο θαηεγνξίαο εμόδνπ κηαο 

ζπλάξηεζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν δεδνκέλσλ εηζόδνπ θαη ηηο πξαγκαηηθέο 

θαηεγνξίεο εμόδνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε απηά ηα δεδνκέλα εηζόδνπ. 

Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί αιγόξηζκνη ΣΝΓ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ην ζθάικα θαηεγνξηνπνίεζεο. ηελ παξνύζα έξεπλα ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ από ηνπο πξώηνπο θαη δεκνθηιέζηεξνπο, γλσζηόο σο 

αλάζηξνθε κάζεζε (backpropagation). Σν ζθάικα κεηαμύ ησλ επηζπκεηώλ θαη ησλ 

πξαγκαηηθώλ θαηεγνξηώλ εμόδνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κία ζπλάξηεζε πνπ ηξνπνπνηεί 

ηα ζπλαπηηθά βάξε ζε όιν ην ΣΝΓ έηζη ώζηε ε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί 

ην ΣΝΓ λα έξζεη πην θνληά ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα εμόδνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

δηαλύζκαηα εηζόδνπ.  

7.2 Αποτελϋςματα πρόβλεψησ του ΤΝΔ 
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο έξεπλαο εθπαηδεύζακε έλα ΣΝΓ κε κεηαβιεηέο 

εηζόδνπ ηα πθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνέθπςαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

(ζπλνιηθά 54 κεηαβιεηέο) κέζα από ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ έμη 

νκάδσλ κεηαβιεηώλ κε ΓΑ (βι. Δλόηεηα 6). Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ΣΝΓ πνπ 

επηιέρζεθε ήηαλ απηή κε έλα θξπκκέλν επίπεδν πνπ πεξηείρε 7 λεπξώλεο. Κάζε έλαο 

από απηνύο ηνπο λεπξώλεο ελεξγνπνηείηαη όηαλ ε ζπλάξηεζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ 

αζξνίζκαηνο (weighted sum) ησλ κεηαβιεηώλ εηζόδνπ θηάζεη ζε θάπνηα θξίζηκε 

ηηκή. Η ζπλάξηεζε απηή νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο (activation function) 

θαη ε επηινγή ηεο θαζνξίδεη ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ΣΝΓ αθνύ θαζνξίδεη ηε 

κεηάβαζε από επίπεδν ζε επίπεδν. ην ΣΝΓ ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζα πξέπεη λα 

θαζνξηζηνύλ δύν ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο, κία γηα ηε κεηάβαζε από ηα δεδνκέλα 

εηζόδνπ ζην θξπθό επίπεδν θαη κία γηα ηε κεηάβαζε από ην θξπθό επίπεδν ζην 

επίπεδν εμόδνπ. Γηα ηελ πξώηε κεηάβαζε επηιέρζεθε ε ζηγκνεηδήο ζπλάξηεζε, ελώ 

γηα ηε κεηάβαζε από ην θξπθό επίπεδν ζην επίπεδν εμόδνπ επηιέρζεθε ε ζπλάξηεζε 

softmax έηζη ώζηε ε έμνδνο λα είλαη ππνρξεσηηθά ζην δηάζηεκα 0-1, δειαδή ην 

απνηέιεζκα λα είλαη πξνζέγγηζε ηεο πηζαλόηεηαο έλα θείκελν λα ην έρεη γξάςεη 

άλδξαο ή γπλαίθα
50
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Σα ΣΝΓ θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ πνιύ ηζρπξέο 

ζπλάςεηο κε ηα δεδνκέλα εηζόδνπ θαη ζηελ νπζία λα κάζνπλ λα θαηεγνξηνπνηνύλ 

ηέιεηα κόλν απηά πνπ ηνπο δόζεθαλ σο δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Σν θαηλόκελν απηό 

νλνκάδεηαη «ππεξεθπαίδεπζε» (overtraining) θαη κπνξεί λα απαμηώζεη ηελ πξαθηηθή 

ρξεζηκόηεηα ησλ ΣΝΓ, αθνύ ηα θαζηζηά αλίθαλα λα ρεηξηζηνύλ νπνηαδήπνηε άιια 

δεδνκέλα εθηόο απηώλ ζηα νπνία εθπαηδεύζεθαλ. Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη ηα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα ρσξίδνληαη ζε δύν ηκήκαηα, ηα ακηγώο δείγκα 

εθπαίδεπζεο (training sample) θαη ην δείγκα δνθηκήο (testing sample). Σν ΣΝΓ θαζώο 
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πξνζαξκόδεη ηα ζπλαπηηθά βάξε θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, ειέγρεη ηαπηόρξνλα ηηο 

πξνβιέςεηο πνπ θάλεη ζην δείγκα δνθηκήο. Όηαλ παξαηεξεζεί ζεκαληηθή απόθιηζε 

ζηελ αθξίβεηα θαηεγνξηνπνίεζεο κεηαμύ δείγκαηνο εθπαίδεπζεο θαη δείγκαηνο 

δνθηκήο, ν αιγόξηζκνο ηξνπνπνηεί ηα ζπλαπηηθά βάξε έηζη ώζηε λα κεησζεί ε 

απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. ηελ παξνύζα έξεπλα γηα λα κεηώζνπκε πεξαηηέξσ ηελ 

πηζαλόηεηα ππεξεθπαίδεπζεο θαη λα εμαζθαιίζνπκε όηη ην ΣΝΓ πνπ αλαπηύμακε έρεη 

ηθαλή γεληθεπηηθή δύλακε, εμαηξέζακε έλα ηκήκα ησλ αξρηθώλ δεδνκέλσλ από ηελ 

δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην ρξεζηκνπνηήζακε σο εμσηεξηθό δείγκα (holdout 

sample). Η αθξίβεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ζην εμσηεξηθό δείγκα πξνζεγγίδεη 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ απόδνζε ηνπ ΣΝΓ ζε αλεμάξηεηα δεδνκέλα, αθνύ νη ηηκέο ηνπο 

δελ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ. Σν κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα εθπαίδεπζε θαη επηθύξσζε είλαη ηα αθόινπζα: Γείγκα 

Δθπαίδεπζεο: 413 θείκελα (57% ησλ ζπλνιηθώλ δεδνκέλσλ), Γείγκα Γνθηκήο: 212 

θείκελα (30,3% ησλ ζπλνιηθώλ δεδνκέλσλ), Δμσηεξηθό Γείγκα: 75 θείκελα (10,7% 

ησλ ζπλνιηθώλ δεδνκέλσλ) 

Η αθξίβεηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ ΣΝΓ πνπ αλαπηύρζεθε θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 
Πίνακαρ 2: Ακπίβεια ηηρ καηηγοπιοποίηζηρ ηος ΤΝΔ (Γ= Κείμενα Γςναικών, Α= Κείμενα Ανδπών) 

Γείγκα 

Πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα 

Γεδνκέλα πξόβιεςεο 

Γ Α 

Πνζνζηό  

ζσζηήο πξόβιεςεο 

Δθπαίδεπζεο Γ 178 26 87,3% 

Α 30 179 85,6% 

πλνιηθό πνζνζηό 50,4% 49,6% 86,4% 

Γνθηκήο Γ 86 24 78,2% 

Α 18 84 82,4% 

πλνιηθό πνζνζηό 49,1% 50,9% 80,2% 

Δμσηεξηθό Γ 30 6 83,3% 

Α 9 30 76,9% 

πλνιηθό πνζνζηό 52,0% 48,0% 80,0% 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ απόδνζε ηνπ ΣΝΓ ζηελ πξόβιεςε ηνπ θύινπ 

ηνπ ζπγγξαθέα. Γηαβάδεηαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη δείρλεη πόζα θείκελα πνπ 

αλήθνπλ ζε θάζε θύιν θαηεγνξηνπνηήζεθαλ νξζά από ην ΣΝΓ όηη αλήθνπλ ζε απηό 

θαη ζε πόζα ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα δελ πξνβιέθζεθε ζσζηά. Γηα παξάδεηγκα ζην 

δείγκα εθπαίδεπζεο βιέπνπκε όηη ηα 178 θείκελα πνπ είραλ γξαθηεί από γπλαίθεο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ νξζά σο γπλαηθεία θείκελα. Αληίζεηα 26 θείκελα πνπ 

γξάθηεθαλ από γπλαίθεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ εζθαικέλα σο θείκελα αλδξώλ 

(αθξίβεηα πξόβιεςεο ησλ γπλαηθείσλ θεηκέλσλ ζην δείγκα εθπαίδεπζεο 87,3%). 

Αληίζηνηρα, εμεηάδνληαο ηελ απόδνζε ηνπ ΣΝΓ ζε αλδξηθά θείκελα βιέπνπκε όηη 179 

θείκελα πνπ ηα έρνπλ γξάςεη άλδξεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζσζηά όηη αλήθνπλ ζε 

άλδξεο. Αληίζεηα, 30 θείκελα πνπ γξάθηεθαλ από άλδξεο ην ΣΝΓ εζθαικέλα ηα 

θαηεγνξηνπνίεζε σο γπλαηθεία θείκελα (αθξίβεηα πξόβιεςεο ησλ αλδξηθώλ θεηκέλσλ 

ζην δείγκα εθπαίδεπζεο 85,6%). Η ζπλνιηθή αθξίβεηα ηνπ ΣΝΓ ζην δείγκα 

εθπαίδεπζεο είλαη ν κέζνο όξνο ηεο αθξίβεηαο πνπ πέηπρε ζηα αλδξηθά θαη ζηα 

γπλαηθεία θείκελα, δειαδή 86,4% (87,3 + 85,6 / 2).  



Η εμέηαζε ησλ πνζνζηώλ αθξίβεηαο δείρλεη όηη ην ΣΝΓ πέηπρε αθξίβεηα πάλσ από 

80% ζε όια ηα δείγκαηα, δειαδή αλαγλώξηζε ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα κε επηηπρία ζε 

ηνπιάρηζηνλ 8 από ηα 10 θείκελα γεγνλόο πνπ ην ηνπνζεηεί ζηα πην αθξηβή ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (βι. θαη ηηο αθξίβεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δλόηεηα 3). Σα 

πνζνζηά αθξίβεηαο ζην δείγκα δνθηκήο θαη ζην εμσηεξηθό δείγκα αλ θαη ειαθξώο 

ρακειόηεξα από ηελ αθξίβεηα ηνπ δείγκαηνο εθπαίδεπζεο είλαη αξθεηά πςειά 

γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη δελ ππήξμε ππεξεθπαίδεπζε ηνπ ΣΝΓ ζηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο. Δπνκέλσο ην ζπγθεθξηκέλν ΣΝΓ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνβιέςεη ην θύιν ηνπ ζπγγξαθέα ζε θείκελα πνπ δελ αλήθνπλ ζην ΗΚ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα έξεπλα, εθόζνλ βέβαηα απηά αλήθνπλ ζην ίδην 

θεηκεληθό ζέκα, γέλνο θαη κέζν.  

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απόδνζε ηνπ ΣΝΓ ζηελ πξόβιεςε 

ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα είλαη ε εμέηαζε ηεο πξνβιεπηηθήο αθξίβεηαο αλά θύιν. 

Δθηόο δειαδή από ηε γεληθή αθξίβεηα πξόβιεςεο ηνπ θύινπ είλαη ζεκαληηθό λα 

δηεξεπλήζνπκε θαηά πόζν ην ΣΝΓ έρεη κάζεη λα δηαθξίλεη ην ίδην θαιά αλδξηθά θαη 

γπλαηθεία θείκελα ή αληίζεηα έρεη εθπαηδεπζεί αληζνκεξώο θαη επνκέλσο δηαθξίλεη 

θαιύηεξα κόλν κία θαηεγνξία. Γηα λα απαληήζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα 

κπνξνύκε λα δηεξεπλήζνπκε γξαθηθά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε αλά θύιν ζπγγξαθέα 

κέζσ ηνπ παξαθάησ θηβσηηνδηαγξάκκαηνο (boxplot) (Γηάγξακκα 6): 

 
Διάγπαμμα 6: Κιβωηοδιάγπαμμα καηηγοπιοποίηζηρ ηος θύλος ηος ζςγγπαθέα από ηο ΤΝΔ 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ αθξίβεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ ΣΝΓ αλά 

θύιν. Ο θάζεηνο άμνλαο (άμνλαο y) δείρλεη ηελ ςεπδν-πηζαλόηεηα έλα θείκελν λα 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία (Γ= Γπλαίθα ζπγγξαθέαο, Α= Άλδξαο ζπγγξαθέαο) πνπ 

νξίδεηαη ζηνλ παξάιιειν άμνλα (άμνλαο x). Όηαλ ε ςεπδν-πηζαλόηεηα είλαη πάλσ 

από 0,5 ηόηε ην θείκελν απηό θαηεγνξηνπνηείηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ηνπ 

άμνλα x. Αληίζεηα, όηαλ έλα θείκελν εκθαλίδεη ςεπδν-πηζαλόηεηα θάησ από 0,5, ηόηε 

ζεσξνύκε όηη δελ αλήθεη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ηνπ άμνλα x. ην παξαπάλσ 



δηάγξακκα κε καύξν απεηθνλίδνληαη ηα θείκελα πνπ έρνπλ γξάςεη νη γπλαίθεο ελώ κε 

γθξη ζπκβνιίδνληαη ηα θείκελα πνπ έρνπλ γξάςεη νη άλδξεο. ηελ πξώηε από ηα 

αξηζηεξά κπάξα (καύξε) εκθαλίδνληαη ηα θείκελα ησλ γπλαηθώλ ν ζπληξηπηηθόο 

όγθνο ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη πάλσ από ηε γξακκή αλαθνξάο (δηαθεθνκκέλε γξακκή) 

ζην 0,5. Δπνκέλσο, πξάγκαηη ηα πεξηζζόηεξα γπλαηθεία θείκελα αλάγνληαη νξζά ζηελ 

θαηεγνξία Γ. Απηά πνπ δελ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζσζηά αληίζεηα εκθαλίδεηαη θάησ 

από ηε γξακκή αλαθνξάο σο κεκνλσκέλεο θνπθίδεο. Αληίζηνηρα, ηα πεξηζζόηεξα 

αλδξηθά θείκελα ηεο δεύηεξεο κπάξαο (γθξη) εκθαλίδνληαη θάησ από ηε γξακκή 

αλαθνξάο κε ςεπδν-πηζαλόηεηα λα αλήθνπλ ζε γπλαίθεο ζπγγξαθείο λα είλαη θάησ 

ηνπ 0,5. Αληίζηνηρα βιέπνπκε όηη ζηελ θαηεγνξία Α ηνπ άμνλα x έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζσζηά ηα πεξηζζόηεξα αλδξηθά θείκελα ελώ ε πιεηνλόηεηα ησλ 

γπλαηθείσλ θεηκέλσλ είλαη θάησ από ην 0,5 (ηξίηε κπάξα). πλνιηθά, βιέπνπκε όηη ε 

γξακκή αλαθνξά δηαρσξίδεη κε νκνηνγελέο ηξόπν ηηο επηκέξνπο θαηεγνξηνπνηήζεηο 

θαη δελ εκθαλίδνληαη κπάξεο όπνπ ε γξακκή αλαθνξάο ηηο δηρνηνκεί. Απηό δείρλεη όηη 

ην ΣΝΓ έρεη κάζεη εμίζνπ θαιά λα δηαθξίλεη ηόζν ηνπο άλδξεο όζν θαη ηηο γπλαίθεο 

ζπγγξαθείο θαη επνκέλσο δελ ηίζεηαη ζέκα κνλνκεξνύο εθπαίδεπζεο. 

8 Συμπερϊςματα 
Η παξνύζα εξγαζία επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηόηεηα πξόβιεςεο ηνπ θύινπ 

ηνπ ζπγγξαθέα ελόο θεηκέλνπ ζηεξηδόκελε ζηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο ζεσξεηηθήο 

θαη κεζνδνινγηθήο πθήο: 

 Άλδξεο θαη γπλαίθεο δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ηε γισζζηθή ηνπο παξαγσγή 

εμαηηίαο αζπκκεηξηώλ ζηε βηνινγηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, 

αιιά θαη ιόγσ δηαθνξεηηθώλ επηδξάζεσλ από ην θνηλσληθή δνκή. 

 Έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο κεηαμύ 

αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηεξίδεηαη ζε ζπλεηδεηέο επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηηο επηθνηλσληαθέο παξακέηξνπο ηεο γισζζηθήο ρξήζεο. Η 

ζπλεηδεηή θαη ελεξγή δηαθνξνπνίεζε ηεο γισζζηθώλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από άλδξεο θαη γπλαίθεο δελ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ 

πξόβιεςε ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα αθνύ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηα εγγελή 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ, αιιά απερεί ηηο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο ηνπ 

θάζε άηνκνπ ζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε πνπ βξίζθεηαη.  

 Γηα λα απνθιείζνπκε ηελ πηζαλόηεηα ε ρξήζε ελόο γισζζηθνύ 

ραξαθηεξηζηηθνύ λα αληηπξνζσπεύεη ζπλεηδεηέο επηινγέο εθ κέξνπο ηνπ 

νκηιεηή / ζπγγξαθέα, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία ππαθνύνπλ ζε δύν βαζηθέο αξρέο: α) είλαη πνιύ ζπρλά θαη άξα ν 

νκηιεηήο / ζπγγξαθέαο δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηε ρξήζε ηνπο θαη β) δελ είλαη 

θνξείο ιεμηθήο ζεκαζίαο θαη επνκέλσο δε ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Σα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαιύπηνπλ ηηο 

παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο αλήθνπλ ζε κηα θαηεγνξία γισζζηθώλ κεηαβιεηώλ 

πνπ νλνκάδνληαη πθνκεηξηθέο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία θπξίσο 

ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ ζπγγξαθέα ζε θείκελα ησλ νπνίσλ ε παηξόηεηα 

ακθηζβεηείηαη. 

 Η ρξήζε πθνκεηξηθώλ δεηθηώλ πξνηείλεηαη παξάιιεια κε ηε ρξήζε ελόο 

πξνζεθηηθά επηιεγκέλνπ ΗΚ, πνπ ζα ειέγρεη ηελ αληηπξνζώπεπζε ησλ 

κεηαθεηκεληθώλ δεδνκέλσλ θαη ζα ηζνξξνπεί κεηαμύ θεηκεληθήο πνηθηιίαο θαη 

ηζόπνζεο αληηπξνζώπεπζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη γελώλ. 



 Η κέηξεζε ησλ πθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηα θείκελα ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε εξγαιεία Δπεμεξγαζίαο Φπζηθήο Γιώζζαο ηα νπνία 

απηνκαηνπνηνύλ ηε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο. 

 Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από απηέο ηηο 

κεηξήζεηο είλαη εγγελώο πνιππαξαγνληηθή θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε 

ηεο ηε δηαζηαζηκόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο (dimensionality).  

 Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ πθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ θύινπ ηνπ ζπγγξαθέα είλαη πεξίπινθεο θαη πνιιέο 

θνξέο αληηθαηηθέο. Γηα ην ιόγν απηό ηα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα είλαη κία 

θαιή επηινγή όζνλ αθνξά ηνλ αιγόξηζκν θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, αθνύ είλαη εγγελώο κε γξακκηθά κνληέια πνπ παξνπζηάδνπλ 

εύξσζηα απνηειέζκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο αθόκα θαη κε δεδνκέλα πνπ δελ 

αθνινπζνύλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, παξνπζηάδνπλ εηεξνζθεδαζκό θ.ά. 

Η παξνύζα έξεπλα θαηέιεμε ζε έλα ΣΝΓ πνπ πξνβιέπεη ζσζηά ην θύιν ηνπ 

ζπγγξαθέα κε αθξίβεηα πάλσ από 80%. Η αθξίβεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΣΝΓ 

δηθαηνινγεί ηηο παξαπάλσ επηινγέο θαη απνηειεί ηζρπξή έλδεημε γηα ηελ εγγελή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο γισζζηθήο παξαγσγήο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ.  

 

 

 


