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ποΛύεπιπεΔΗ επιΣΗμειώΣΗ  
Τού ε ΛΛΗνιΚού ΣώμαΤοΣ Κειμενών  

αΦαΣιΚού ΛοΓού
Γεώργιος μαρκόπουλος & αθανάσιος Καρασίμος

εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο αθηνών,  ακαδημία αθηνών
    gmarkop@phil.uoa.gr,  akarasimos@academyofathens.gr

Abstract

This study presents a first standardized encoding for a hierarchical annotated corpus of Greek 
aphasic speech. Given the need for a deeper understanding of aphasic speech at the different 
levels of linguistic analysis and the lack of an encoding standard, an encoding scheme has been 
created for a multilevel linguistic annotation. To this purpose, the professional annotation tool 
ELAN has been used for hierarchically interconnected tiers of linguistic transcriptions. The 
aim of this research is to establish this encoding scheme as an annotation guide for aphasic 
speech corpora and thus facilitate data extraction at the phonological, morphosyntactic, se-
mantic and narrative level of linguistic analysis.

Λέξεις-κλειδιά: αφασικός λόγος, σώματα κειμένων, πρότυπο επισημείωσης, επίπεδα γλωσσι-
κής ανάλυσης, ELAN

1. εισαγωγή

Η αφασία αποτελεί μια γλωσσική διαταραχή η οποία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα 
εγκεφαλικής βλάβης και εμπλέκει κάποια ή περισσότερες από τις γλωσσικές τροπι-
κότητες (Harley 2001). Συνήθως οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά μπορεί να 
προκληθεί και από κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή να προκύψει από παθήσεις του εγκε-
φάλου, όπως ο όγκος (De Roo 1999, Mesulam 2000). Η αφασία μπορεί να εμπλέκει 



726   |  μαρΚοπούΛοΣ & ΚαραΣιμοΣ

κάποια/κάποιες ή και όλες τις γλωσσικές τροπικότητες, δηλαδή, την παραγωγή και 
την κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου (Harley 2001: 23). Για τη συστημα-
τική μελέτη της παραγωγής αφηγηματικού λόγου από άτομα με αφασία είναι απα-
ραίτητη η συμβολή για την ανάδειξη των συνιστωσών της επικοινωνίας, οι οποίες 
σχετίζονται με την ικανότητα συγκρότησης μιας συνεκτικής και οργανωμένης δομής 
πληροφοριών τόσο σε μικρο-γλωσσικό, όσο και σε μακρο-γλωσσικό επίπεδο.

εντούτοις, η ελάχιστη παρουσία επισημειωμένου αφασικού λόγου αποτελεί τροχο-
πέδη για μια ταχύτερη, αρτιότερη και σε μεγαλύτερο εύρος περιγραφή και ανάλυση 
των φαινομένων που εντοπίζονται στην παραγωγή αφηγηματικού λόγου από αφασι-
κούς. Τα λιγοστά σώματα κειμένων αφασικού λόγου μπορούν ξεκάθαρα να αποτελέ-
σουν απαρχή για μια συστηματικότερη και πιο διαβαθισμένη ψηφιοποίηση αφασικού 
λόγου για τη δημιουργία επισημειωμένων σωμάτων αφασικού λόγου. Καθώς η ύπαρξη 
σωμάτων κειμένων χωρίς επισημείωση και μεταδεδομένα δεν πρόκειται να προσφέρει 
σημαντικά οφέλη στην αφασιολογία, κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία η δημιουργία ενός 
σχήματος πολυεπίπεδης επισημείωσης που να μεταγράφει όλα τα απαραίτητα επίπεδα 
ανάλυσης αφασικού λόγου, αλλά και να προσφέρει ταυτόχρονα ευελιξία για υιοθέ-
τηση, τροποποίηση και επέκταση από σώματα κειμένων οποιουδήποτε είδους λόγου.

Η δομή της παρούσας έρευνας περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά σε πρότερα ηλε-
κτρονικά σώματα κειμένων αφασικού λόγου και τη συγκριτική παρουσία του ελληνι-
κού Σώματος Κειμένων αφασικού Λόγου1. ακολούθως, παρουσιάζεται η μεθοδολο-
γία και η δομή του προτεινόμενου σχήματος επισημείωσης, η αιτιολόγηση επιλογής 
του προγράμματος ElAN και η ανάλυση των επιπέδων του. Τέλος, περιγράφονται τα 
πρώτα πιλοτικά δείγματα του εΣΚαΛ μαζί με τα συμπεράσματα της έρευνας.

2. ησκ αφασικού λόγου: επισκόπηση

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ευέλικτου και επεκτάσιμου προτύπου επισημείωσης 
προέκυψε και από την απουσία ενός καθιερωμένου σχήματος για τον σχολιασμό επι-

1 Η έρευνα αυτή για τη δημιουργία του εΣΚαΛ συγχρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή Ένωση (ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-εΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος 
«εκπαίδευση και ∆ιά Βίου μάθηση» του εθνικού Στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (εΣπα) – ερευ-
νητικό χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘαΛΗΣ – εΚπα «επίπεδα διαταραχής του λόγου ελληνόφωνων 
ατόμων με αφασία: σχέσεις με ελλείμματα επεξεργασίας, εγκεφαλική βλάβη και προσεγγίσεις θερα-
πείας», επιστημονικός ύπεύθυνος: Σπυριδούλα Βαρλοκώστα.
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πέδων ανάλυσης του αφασικού λόγου μέσω υπολογιστικού εργαλείου της σωματοκει-
μενικής γλωσσολογίας. εξάλλου, τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων αφασικού λόγου 
είναι όντως ελάχιστα και ενώ κάποια είναι επισημειωμένα, δεν προσφέρουν κάποιο 
καθιερωμένο πρότυπο σχήμα. Καθιερωμένα και γνωστά σώματα κειμένων αφασικού 
λόγου είναι, μεταξύ άλλων, το AphasiaBank, το CoDAS, το Cambridge Cookie-Theft 
Corpus και το Perla.

Το AphasiaBank (MacWhinney et al. 2011, 2012) είναι μια βάση δεδομένων από 
συνεντεύξεις ασθενών με αφασία (PWAs) και κλινικούς γιατρούς. Η ανάλυση  γίνε-
ται σε φωνολογικό, λεξικό, σημασιολογικό, μορφολογικό, συντακτικό επίπεδο. περι-
λαμβάνει ιστορίες από 145 ασθενείς και 127 συμμετέχοντες της ομάδας ελέγχου. Το 
AphasiaBank χρησιμοποιεί τα εργαλεία του ClAN, δηλαδή το CHIlDES για τη βάση 
δεδομένων και το CHAT για την επισημείωση των διαλόγων (MacWhinney 2000). 
Η βάση περιλαμβάνει τις προσωπικές αφηγήσεις των ασθενών για το περιστατικό 
του εγκεφαλικού, την περιγραφή εικόνων, τη διήγηση του παραμυθιού της Σταχτο-
πούτας και την περιγραφή μίας συγκεκριμένης και γρήγορης συνταγής. ο έλεγχος 
των επισημειώσεων γίνεται, τόσο από το ίδιο το σύστημα για συντακτικά λάθη στην 
κωδικοποίηση της ανάλυσης όσο και από ειδικούς παθολόγους και γλωσσολόγους 
για το περιεχόμενο της ανάλυσης. Η επισημείωση του AphasiaBank δίνει τη δυνα-
τότητα για μια αρκετά εκτεταμένη στατιστική ανάλυση σε όλα τα γλωσσικά επίπε-
δα· εντούτοις, δεν γίνεται προσπάθεια ιεραρχημένης δομής και προτυποποίησης του 
σχήματος.

Το CoDAS (Westerhout & Monachesi 2006) είναι ένα ολλανδικό σώμα κειμένων 
αφασικού λόγου, το οποίο περιλαμβάνει συνεντεύξεις ανάμεσα σε αφασικούς και 
μη-αφασικούς ομιλητές. Στόχος του σώματος είναι η συλλογή υλικού για την με-
λέτη του αφασικού λόγου στα ολλανδικά, καθώς και η επέκταση και τροποποίηση 
των υπαρχόντων πρωτόκολλων επισημείωσης του CHIlDES και του CGN, λόγω 
της ιδιαιτερότητας του σώματος. Η προσπάθεια αυτοματοποίησης της διαδικασίας 
παρουσιάζει προβλήματα, τόσο στην ορθογραφική και φωνητική μεταγραφή όσο 
και στην ετικετοποίηση των μερών του λόγου (PoS tagging), με την επισημείωση 
να περιλαμβάνει εντέλει ελάχιστα επίπεδα. από την άλλη, το Cambridge Cooking-
Theft Corpus (Williams et al. 2010) περιλαμβάνει δείγματα αφασικού λόγου (ιστο-
ρία του cookie theft και αυθόρμητο λόγο) από 100 περίπου άτομα με αφασία και 
μια μεγαλύτερη ομάδα ελέγχου. Η επισημείωση έγινε με το Praat, βασισμένη στο 
πρωτόκολλο του TEI (Text Encoding Initiative) και περιλαμβάνει ορθογραφική 
μεταγραφή, διαχωρισμό εκφωνημάτων και φωνολογική ανάλυση. Το PerlA (Pauls 
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2004) αποτελεί ένα ισπανικό σώμα κείμενων αφασικού λόγου που βασίζεται στο 
CHIlDES και κάνει μια προσπάθεια υιοθέτησης ενός σχήματος επισημείωσης με 
ορθογραφική μεταγραφή και φωνολογική ανάλυση από άλλα σώματα κειμένων κα-
νονικού λόγου.

3. εσκαλ: Περιγραφή και στόχοι

Το ελληνικό Σώμα Κειμένων αφασικού Λόγου (εΣΚαΛ) περιέχει δείγματα λόγου 
από αφασικούς ασθενείς, καθώς και δείγματα λόγου της ομάδας ελέγχου (καρδιοπα-
θείς), την οποία αποτελούν άτομα που έχουν υποστεί έμφραγμα. Η συλλογή των κει-
μένων είναι το περιστατικό του εγκεφαλικού ή του εμφράγματος, ο μύθος του λαγού 
και της χελώνας, το παραμύθι με το δαχτυλίδι και η ιστορία με το πάρτι (Βαρλοκώστα 
κ.ά. υπό έκδοση).  

να σημειωθεί ότι έχει γίνει προσεκτική αντιστοίχιση των ατόμων με αφασία και των 
καρδιοπαθών όσον αφορά την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Στον πίνακα 1 σκια-
γραφούνται τα χαρακτηριστικά των έως τώρα συμμετεχόντων στο εΣΚαΛ.

Πίνακας 1 | Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων

Τα δείγματα λόγου των ατόμων με αφασία και των ατόμων της ομάδας ελέγχου τα 
οποία συλλέγονται με τη βοήθεια του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, μεταγράφονται 
και επισημειώνονται ως προς μια σειρά γλωσσικών παραμέτρων που αφορούν τη μι-
κροδομή και τη μακροδομή του λόγου των ομιλητών. αποτέλεσμα αυτής της διαδικα-
σίας είναι η συγκρότηση του επισημειωμένου εΣΚαΛ. Τα δείγματα λόγου των ατόμων 

Άτομα με αφασία ομάδα ελέγχου

αριθμός  
συμμετεχόντων 18 αριθμός 

συμμετεχόντων 8

Ηλικία 39-67 ετών Ηλικία 43-71 ετών

περιπτώσεις
μη ρέουσα αφασία 
(ορισμένοι με 
στοιχεία ανομίας)

περιπτώσεις
Άτομα που 
έχουν υποστεί 
έμφραγμα
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με αφασία αντιπροσωπεύονται προς το παρόν στο εΣΚαΛ με 84 αφηγήσεις (23 άτο-
μα), ενώ η ομάδα ελέγχου με 28 αφηγήσεις (7 άτομα), όπως φαίνεται στον πίνακα 2.
 

Πίνακας 2 | Χαρακτηριστικά του ΕΣΚΑΛ

Το μέγεθος του εΣΚαΛ συνεχώς επεκτείνεται, καθώς η διαδικασία μεταγραφής και 
επισημείωσης των δειγμάτων λόγου βρίσκεται σε εξέλιξη.

4. σχήμα επισημείωσης: Μεθοδολογία

4.1. ELAN: Εργαλείο επισημείωσης

Για τη γλωσσολογική επισημείωση των δειγμάτων λόγου χρησιμοποιήθηκε το πρό-
γραμμα ElAN2 μιας σουίτας εργαλείων του Max Planck Institute, το οποίο είναι ένα 
ελεύθερο επαγγελματικό γλωσσολογικό εργαλείο για τη δημιουργία πολύπλοκων 
επισημειώσεων σε οπτικοακουστικά και ηχητικά αρχεία (Wittenburg κ.ά. 2006). επι-
τρέπει στον χρήστη να προσθέσει στα αρχεία έναν μεγάλο αριθμό επισημειώσεων, 
δεικτοδοτώντας και σχολιάζοντας διαφορετικά επίπεδα και αποσπάσματα του λόγου, 
όπως εκφωνήματα, προτάσεις, λέξεις,  ή ακόμη και εξωγλωσσικά χαρακτηριστικά, 
όπως χειρονομίες οι οποίες έχουν καταγραφεί σε αρχεία βίντεο. οι επισημειώσεις μπο-
ρεί να είναι διαβαθμισμένες σε επίπεδα (tiers), τα οποία μπορούν να διασυνδέονται 
ιεραρχικά, ενώ παράλληλα μπορούν να συγχρονιστούν με το ηχητικό σήμα ή με το 
οπτικοακουστικό αρχείο, είτε να είναι ευθυγραμμισμένες με άλλες υπάρχουσες επι-
σημειώσεις. Το ElAN επιτρέπει την κωδικοποίηση του κειμενικού περιεχομένου των 

2 https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/

  δείγματα λόγου λέξεις Προτάσεις

Άτομα με αφασία 84 5343 1332

ομάδα ελέγχου 28 4006 871

Σύνολο 112 9349 2203
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επισημειώσεων σε μορφή Unicode και την αποθήκευσή του σε μορφή XMl, κυρίαρχο 
πρότυπο στην κωδικοποίηση κειμένων και μηχανικώς αναγνώσιμο.

Η επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου για τη γλωσσολογική επισημείωση των 
δειγμάτων λόγου βασίστηκε κυρίως στα ακόλουθα πλεονεκτήματά του. Δίνει τη 
δυνατότητα για ομαδοποιημένα ιεραρχημένα επίπεδα επισημείωσης με πολλαπλές 
σχέσεις, ενώ υποστηρίζει την εξαγωγή προτύπου επισημείωσης με προκαθορισμέ-
να επίπεδα και λεξιλόγια. ειδικά τα λεξιλόγια είναι ελεγχόμενα και πλήρως ορι-
ζόμενα από τον χρήστη. επίσης το εργαλείο μπορεί να εξάγει την επισημείωση σε 
διαγραμμισμένο κείμενο, σε HTMl και SMIl, καθώς και σε μορφή υποτίτλων, ενώ 
παρέχει γρήγορη πλοήγηση με πολλαπλές επιλογές μεταξύ των οπτικοακουστικών 
και ηχητικών αρχείων, αλλά και μεταξύ διαφορετικών αποσπασμάτων επισημείω-
σης. Συγκριτικά με αντίστοιχα προγράμματα, χαρακτηρίζεται από εύκολη πλοήγη-
ση ανάμεσα στα επίπεδα επισημείωσης, παροχή ικανοποιητικού εύρους στατιστι-
κής ανάλυσης των επισημειωμένων δειγμάτων λόγου και δυνατότητας εξαγωγής 
στατιστικών πληροφοριών. Τέλος, προσφέρεται συνεχής τεχνική υποστήριξη και 
ενημερώσεις του λογισμικού, το οποίο εκτελείται σε όλα τα κυρίαρχα λειτουργικά 
συστήματα.

4.2. Ανάλυση και προτυποποίηση του σχήματος επισημείωσης

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των λίγων διαθέσιμων σωμάτων κειμένων 
αυτού του τύπου (βλ. ενότητα 2) και ως προς την έκταση της επισημείωσης, ένας από 
τους βασικούς στόχους της ανάπτυξης του εΣΚαΛ ήταν ο καθορισμός ενός συνόλου 
προδιαγραφών για τη συγκρότηση παρόμοιων σωμάτων κειμένων, συμβάλλοντας, 
με αυτό τον τρόπο, στη μελλοντική έρευνα στο πεδίο της Σωματοκειμενικής Γλωσ-
σολογίας όσον αφορά τον αφασικό λόγο και όχι μόνο.  παράλληλα, τα υπάρχοντα 
σώματα κειμένων αφασικού λόγου δεν προτείνουν ένα καθιερωμένο σχήμα για τον 
γλωσσολογικό σχολιασμό του αφασικού λόγου με τη χρήση υπολογιστικών εργα-
λείων. Συνήθως, το σχήμα επισημείωσης είναι περιορισμένο, πολύ συγκεκριμένο και 
μη επεκτάσιμο· για τον λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ενός προτύπου 
επισημείωσης, το οποίο να επιτρέπει την πολυεπίπεδη ανάλυση του αφασικού λόγου, 
χωρίς να είναι δεσμευτικό ως προς τη γλώσσα. αξίζει να σημειωθεί ότι τα λίγα διαθέ-
σιμα πρότυπα γλωσσολογικής επισημείωσης προσφέρουν περιορισμένη δυνατότητα 
προσαρμογής (van Gompel 2012, 2014, van Gompel & Reynaert 2014, Romary & Ide 
2004, Ide & Suderman 2007, 2014, μεταξύ άλλων).
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Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ερευνητικής δράσης του προγράμματος Θα-
ΛΗΣ, σχεδιάστηκε ένα δομημένο, πολυεπίπεδο σχήμα επισημείωσης, το οποίο περι-
λαμβάνει όλες τις υπό μελέτη παραμέτρους γλωσσολογικής ανάλυσης του αφασικού 
λόγου, ενώ παράλληλα προσφέρει δυνατότητες εμπλουτισμού και ελεύθερης επέκτα-
σης (βλ. εικόνα 1). οι παράμετροι και τα επίπεδα ανάλυσης της μικροδομής και μα-
κροδομής παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα 4.3.
Για να διασφαλιστεί η ομοιομορφία, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της μεταγραφής και 
της επισημείωσης των αφηγήσεων, οι επισημειωτές εκπαιδεύτηκαν συστηματικά στη 
χρήση του εργαλείου ElAN και στη διαδικασία μεταγραφής και επισημείωσης, καθώς 
και στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των γλωσσικών δεδομένων. Τα ολοκλη-
ρωμένα αρχεία επισημείωσης πριν ενσωματωθούν στο εΣΚαΛ, ελέγχονται από τους 
εξειδικευμένους ερευνητές, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια της επισημείωσης.

επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική διαδικασία μεταγραφής και επισημείω-
σης στην οποία συμμετείχαν οι επισημειωτές, με στόχο να αξιολογηθεί η καταλλη-
λότητα του σχήματος επισημείωσης, των διαδικασιών και των προδιαγραφών για τη 
μεταγραφή και την επισημείωση των δειγμάτων λόγου. Το αποτέλεσμα αυτής της δια-

Εικόνα 1 | Δείγμα από επισημειωμένο αρχείο αφασικού λόγου στο ELAN
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δικασίας ήταν να πραγματοποιηθούν μια σειρά από αλλαγές στο σχήμα επισημείωσης 
καθώς και στα κριτήρια επισημείωσης των επιμέρους γλωσσολογικών χαρακτηριστι-
κών, οι οποίες ενσωματώθηκαν στον οδηγό επισημείωσης. 

Το σχήμα επισημείωσης περιλαμβάνει τις εξής βασικές ομάδες, κάθε μία από τις οποί-
ες περιλαμβάνει έναν αριθμό ιεραρχημένων επιπέδων επισημείωσης (βλ. εικόνα 2): 

•	 μεταγραφή ερευνητή
•	 μεταγραφή ασθενούς
•	 Γεγονότα
•	 απόπειρες αυτοδιόρθωσης
•	 εκφωνήματα
•	 Λάθη παράφρασης
•	 αφηγηματική δομή
•	 αξιολόγηση 

4.3. Επίπεδα μεταγραφής και επισημείωσης

4.3.1. Μεταγραφή Ερευνητή

Στο επίπεδο της μεταγραφής ερευνητή επισημειώνεται σε απλή ορθογραφική μετα-
γραφή ο λόγος του ερευνητή κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής του με τον συμ-
μετέχοντα. 

4.3.2. Μεταγραφή Ασθενούς

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει δύο επίπεδα επισημείωσης: α) την πρωτογενή μεταγρα-
φή και β) την επεξεργασμένη μεταγραφή. Στο επίπεδο της πρωτογενούς μεταγραφής, 
μεταγράφεται σε απλή ορθογραφική μεταγραφή ο λόγος του ατόμου με αφασία ή του 
ατόμου της ομάδας ελέγχου. χρησιμοποιούνται ειδικές συμβάσεις για τις ακατάληπτες 
λέξεις, ενώ οι μερικώς ακατάληπτες λέξεις μεταγράφονται κατά προσέγγιση με από-
δοση των ήχων [i] με γιώτα, [e] με έψιλον και [o] με όμικρον, π.χ. ταπίρο, βέκι κ.λπ. Η 
επεξεργασμένη μεταγραφή προκύπτει από την πρωτογενή μεταγραφή, αφού αφαιρε-
θούν: α) οι επαναλήψεις, β) οι αυτοδιορθώσεις, γ) οι στερεότυπες φράσεις (π.χ. «εντά-
ξει», «ας πούμε», «ξέρω ‘γω» κ.λπ.), δ) οι μονολεκτικές απαντήσεις του συμμετέχοντα σε 
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ενδεχόμενη ερώτηση του ερευνητή και ε) 
οτιδήποτε υπάρχει μετά την ολοκλήρωση 
της αφήγησης του συμμετέχοντα και δεν 
προσθέτει κάτι στο αφηγηματικό περιε-
χόμενο (π.χ. «-Έχετε να προσθέσετε κάτι 
άλλο; -Όχι, τα έχω πει τόσες φορές άλλω-
στε, τι να προσθέσω;»). 

Η ενσωμάτωση στο σχήμα επισημεί-
ωσης του επιπέδου της επεξεργασμένης 
μεταγραφής κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να 
αποτελέσει τη βάση για τις γλωσσολογι-
κές μετρήσεις του λόγου των συμμετεχό-
ντων. Έτσι, από την επεξεργασμένη και όχι 
από την πρωτογενή αφήγηση προκύπτει ο 
αριθμός των εκφωνημάτων, των προτάσε-
ων και των λέξεων που παρήγαγε ο κάθε 
ομιλητής και στη συνέχεια πραγματοποι-
ούνται οι μετρήσεις της λεκτικής ροής 
(λέξεις/λεπτό), του μέσου μήκους εκφω-
νήματος, της συντακτικής πολυπλοκότη-
τας (π.χ. εξαρτημένες προτάσεις προς το 
σύνολο των προτάσεων, αριθμός συνδέ-
σμων προς το σύνολο των λέξεων κ.λπ.), 
καθώς και οι μετρήσεις που αφορούν την 
αφηγηματική μακροδομή.     

4.3.3. Γεγονότα

Το επίπεδο των γεγονότων αφορά την πρωτογενή μεταγραφή και περιλαμβάνει χαρα-
κτηριστικά του προφορικού λόγου, όπως: α) επιμηκύνσεις φωνηέντων, β) επιμηκύν-
σεις συμφώνων, γ) ακατάληπτες λέξεις, δ) σιωπή, ε) παύσεις (δηλώνονται ως παύσεις 
οι διακοπές μεγαλύτερες του μισού δευτερολέπτου (~0,5 sec) στη διάρκεια της ροής 
του λόγου του ομιλητή), στ) θόρυβος (οποιοσδήποτε θορυβώδης ήχος, ο οποίος σχε-
τίζεται με την ομιλία, όπως χτύπημα χεριού στο τραπέζι ή άλλος ήχος που παρεμβάλ-

  Εικόνα 2 | Επίπεδα επισημείωσης
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λεται έντονα και δυσκολεύει ή εμποδίζει την κατανόηση του λόγου), ζ) γεμίσματα (ε, 
μ, εμ κ.λπ.) και η) αναστεναγμός, γέλιο, κλάμα, ψίθυρος, βήχας, βαθιά αναπνοή.

4.3.4. Απόπειρες 

Στο επίπεδο με τις απόπειρες επισημειώνονται οι αυτοδιορθώσεις που εντοπίζονται 
κυρίως σε επίπεδο λέξης, π.χ. «χτυπάει χτυπούσε την πόρτα του γείτονα», «ήμασταν 
στην κουζίνα και καθέμενα καθεμο καθόμασταν στο τραπέζι». ώς απόπειρες δηλώνο-
νται επίσης οι επαναλήψεις λέξεων, οι οποίες όμως δεν έχουν αξιολογική λειτουργία 
(π.χ. «θυμόμουνα τα πάντα εκείνη  τη, τη  βραδιά»). οι αυτοδιορθώσεις μπορεί να 
ανήκουν σε μία από τις εξής κατηγορίες: α) φωνολογικές, π.χ. «και ήφε, ήρφε, ήρθε 
ο λαγός», β) λεξικές, π.χ. «μετά η χελώνα, ο λαγός είπε» και γ) μορφολογικές, π.χ. «ο 
λαγός τρέξε, έτρεξε».

4.3.5. Εκφωνήματα, προτάσεις, λέξεις και λάθη

Η συγκεκριμένη ομάδα επισημείωσης αποτελεί τη μεγαλύτερη του σχήματος επιση-
μείωσης και περιλαμβάνει τρία ιεραρχημένα επίπεδα: α) τα εκφωνήματα, τα οποία 
οριοθετούνται και μεταγράφονται, β) οι προτάσεις, που απαρτίζουν τα εκφωνήματα 
και γ) οι λέξεις, που αποτελούν μέρος των προτάσεων. 

Το εκφώνημα ορίζεται με κριτήρια κυρίως φωνητικά ως το τμήμα παραγωγής λόγου, 
το οποίο έπεται και προηγείται σιωπής και ταυτίζεται με μια επιτονική καμπύλη (Βαρ-
λοκώστα κ.ά. 2013). ώστόσο, πολύ συχνά στον λόγο των ατόμων με αφασία η επιτο-
νική καμπύλη δεν είναι αρκετά σαφής, καθώς ο λόγος τους είναι αποσπασματικός και 
κοπιώδης. Στην περίπτωση αυτή, για να προσδιοριστούν τα όρια ενός εκφωνήματος, 
τα φωνητικά κριτήρια συνδυάζονται και με σημασιολογικά, δηλαδή με την ολοκλή-
ρωση ενός νοήματος.

Το επίπεδο των προτάσεων εξαρτάται από αυτό των εκφωνημάτων, δηλαδή δεν 
υπάρχει πρόταση, η οποία να μην ανήκει σε κάποιο οριοθετημένο εκφώνημα. Κάθε 
πρόταση χαρακτηρίζεται περαιτέρω ως προς το αν είναι ολοκληρωμένη ή όχι, αν είναι 
γραμματική ή όχι, καθώς και ως προς το είδος της (κύρια ή δευτερεύουσα). 

Το επίπεδο των λέξεων εξαρτάται από αυτό των προτάσεων. Στο επίπεδο αυτό κα-
ταγράφεται ο αριθμός των λέξεων ανά πρόταση, τα όρια των λέξεων και το μέρος του 
λόγου στο οποίο ανήκουν, ενώ επισημειώνονται επίσης τα μορφοσυντακτικά, φωνο-
λογικά και σημασιολογικά λάθη. 



εΛΛΗνιΚο Σώμα Κειμενών αΦαΣιΚού ΛοΓού  |  735

Για την καταμέτρηση των λέξεων υιοθετήθηκαν τα κριτήρια των Nicholas και 
Brookshire (1993) για το τι είναι λεξικό στοιχείο αναγνωρίσιμο ως λέξη. Για παρά-
δειγμα, μετρώνται ως λέξεις: α) νεολογισμοί ή λέξεις με φωνολογικά λάθη ή ημιτελείς 
λέξεις όταν το τελικό τμήμα είναι σαφές (π.χ. χύθη… [χύθηκε]), ενώ δεν προσμετρώ-
νται οι ημιτελείς λέξεις όταν το τελικό τμήμα είναι ασαφές (π.χ. πλυν…), συλλαβές ή 
επαναλήψεις συλλαβών, τμημάτων λέξεων, ή φράσεων.

Όσον αφορά τα λάθη, το σχήμα περιλαμβάνει τρία διαφορετικά επίπεδα επιση-
μείωσης με ελεγχόμενα λεξιλόγια. Τα φωνολογικά λάθη περιλαμβάνουν τις εξής 
κατηγορίες: α) παράλειψη, προσθήκη ή υποκατάσταση φωνήματος, β) παράλειψη 
ή υποκατάσταση συλλαβής και γ) λανθασμένος τονισμός. Το επίπεδο των μορφο-
συντακτικών λαθών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: α) παράλειψη ελεύθερου 
μορφήματος, β) υποκατάσταση ελεύθερου μορφήματος π.χ. οριστικό άρθρο αντί 
αόριστου, αόριστο άρθρο αντί οριστικού, υποκατάσταση συνδέσμου κ.λπ., γ) λάθη 
γραμματικής κατηγορίας, όπως ουσιαστικό αντί ρήματος ή το αντίστροφο, δ) λάθη 
συμφωνίας πτώσης/γένους/αριθμού/προσώπου, ε) λάθη όψης, στ) λάθη χρόνου, ζ) 
λάθη πτώσης, η) λάθη αριθμού, θ) λάθη προσώπου σε αντωνυμίες, ι) λανθασμένη 
σειρά όρων. Τέλος, το επίπεδο των λεξικών-σημασιολογικών λαθών περιλαμβάνει τις 
εξής κατηγορίες: α) σημασιολογικό λάθος με μορφική ομοιότητα των λεξικών στοι-
χείων (κοψίδι αντί κοπίδι), β) σημασιολογικό λάθος με σημασιολογική ομοιότητα των 
λεξικών στοιχείων (κουτ αντί μαχαίρι), γ) ασυνάφεια, δ) νεολογισμός με διατήρηση 
της μορφοφωνολογικής δομής της λέξης, για τις περιπτώσεις όπου ο νεολογισμός 
μπορεί να ενταχθεί σε κάποια γραμματική κατηγορία (αρρωστοάμαξο αντί ασθενο-
φόρο), και ε) νεολογισμός χωρίς διατήρηση της μορφοφωνολογικής δομής της λέξης 
(τρακάνα), για τις περιπτώσεις όπου ο νεολογισμός δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια 
γραμματική κατηγορία.

4.3.6. Λάθη παράφρασης

Τα λάθη παράφρασης ανήκουν σε μία από τις εξής κατηγορίες: α) περίφραση: ο 
ομιλητής περιγράφει τη λέξη που θέλει να πει, επειδή δεν μπορεί να την ανακαλέσει 
(π.χ. αυτό που κλείνουμε το μπουφάν αντί φερμουάρ) και β) ασάφεια: ο ομιλητής 
περιγράφει τη λέξη που θέλει να πει, αλλά με πολύ γενικούς όρους και έτσι είναι 
ασαφής η σημασία της, π.χ. μου έδωσαν μωρέ το πεστίνο, είναι αυτό που τρώγεται 
(αντί να προσδιορίσει πιο φαγητό εννοεί).
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4.3.7. Αφηγηματική δομή 

Η αφηγηματική δομή περιλαμβάνει τα επίπεδα που αφορούν την ανάλυση του λόγου 
σε επίπεδο αφηγηματικής μακροδομής. ειδικότερα, στη συγκεκριμένη ομάδα περι-
λαμβάνονται: α) τα συστατικά της αφηγηματικής δομής και β) τα «κύρια συμβάντα» 
του αφηγηματικού περιεχομένου.  Τα δομικά συστατικά της αφήγησης τα οποία οριο-
θετούνται και επισημειώνονται στο επίπεδο των αφηγηματικών στοιχείων βασίζονται 
στο μοντέλο αφηγηματικής δομής του labov (labov & Waletzky 1967, labov 1972) 
και είναι τα εξής:

1. Σύνοψη (αbstract)
2. προσανατολισμός (οrientation)
3. Δράση/ περιπλοκές (Action/Complication)
4. Λύση (Resolution)
5. επιμύθιο-Κατάληξη (Coda) 

Σε απλές μορφές αφηγήσεων (προφορικές αφηγήσεις, παραμύθια), τα πέντε δομικά 
στοιχεία συνήθως εμφανίζονται με τη συγκεκριμένη σειρά παράθεσης. Όμως, όσο πιο 
σύνθετος είναι ο τρόπος αφήγησης τόσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλία στη σειρά και 
στην επιλογή ορισμένων μόνο και όχι όλων των δομικών στοιχείων. Τα πέντε αυτά δο-
μικά στοιχεία δεν είναι όλα υποχρεωτικά προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα κείμενο 
ως αφηγηματικό (Eggins & Slade 1997). 

Για τη μέτρηση του αφηγηματικού περιεχομένου χρησιμοποιείται ως δείκτης ο αριθ-
μός των κύριων συμβάντων  (Wright κ.ά. 2005, Capilouto, Wright & Wagowich 2006). 
ώς κύρια συμβάντα θεωρούνται μονοπροτασιακές ή πολυπροτασιακές ενότητες της 
ιστορίας, η καθεμία από τις οποίες αποτελεί ένα αναγκαίο γεγονός, αλλά και ταυτό-
χρονα ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα γεγονότα της ιστορίας. Τα κύρια γεγονότα δεν 
ταυτίζονται πάντα με τα όρια μιας πρότασης, αλλά συνήθως αποτελούν ευρύτερες 
κειμενικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν χρονικές και αιτιακές σχέσεις μεταξύ 
των γεγονότων.

4.3.8. Αξιολόγηση

Στο συγκεκριμένο επίπεδο περιλαμβάνονται γλωσσικά στοιχεία, τα οποία δηλώνουν 
τη συναισθηματική και γνωσιακή κατάσταση του αφηγητή καθώς και τη στάση του 
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απέναντι στα γεγονότα και τα πρόσωπα της ιστορίας. Η αξιολόγηση εκφράζει την 
εμπλοκή του αφηγητή με το αφήγημά του και συνιστά ένα δεύτερο στρώμα αφήγη-
σης, το οποίο μεταμορφώνει μια απλή χρονική αλληλουχία γεγονότων σε μια ιστορία 
που αξίζει κάποιος να αφηγηθεί. πιο συγκεκριμένα, σε αντιστοιχία με προηγούμενες 
μελέτες σχετικά με την αξιολόγηση στον αφηγηματικό λόγο των ατόμων με αφα-
σία (Ulatowska et al. 2011, Armstrong & Ulatowska 2006, 2007, Ulatowska & olness 
2003), στο επίπεδο αυτό επισημειώνονται τα αξιολογικά στοιχεία, τα οποία ανήκουν 
σε μία από τις εξής κατηγορίες: α) εξωτερική αξιολόγηση, β) επανάληψη, γ) λέξεις και 
φράσεις που δηλώνουν συναισθηματική κατάσταση, δ) μεταφορές και παρομοιώσεις, 
ε) μεταγλωσσική λειτουργία και στ) αναφερόμενος (ευθύς ή πλάγιος) λόγος.

5. συμπεράσματα

Το εΣΚαΛ αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια συγκρότησης ενός επιση-
μειωμένου Σώματος Κειμένων αφασικού λόγου για τα ελληνικά.  Το σχήμα επιση-
μείωσης, το οποίο σχεδιάστηκε και ακολουθείται κατά τη συγκρότηση του εΣΚαΛ 
έχει αποδειχθεί εξαιρετικά εύχρηστο και ευρύ, καθώς επιτρέπει τον ολοκληρωμένο 
γλωσσολογικό σχολιασμό των δειγμάτων λόγου και την πολυεπίπεδη ανάλυσή τους, 
ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τα λάθη και είναι πλήρως επεκτάσιμο και ευέλικτο 
ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες ενός σώματος κειμένων. Η διαθεσιμότητα των 
πολυεπίπεδων επισημειωμένων δειγμάτων αφασικού λόγου στην ερευνητική κοινό-
τητα, σε συνδυασμό με τα πλούσια μεταδεδομένα που τα συνοδεύουν, αναμένεται να 
αυξήσει το ενδιαφέρον για τη διεπιστημονική μελέτη του αφασικού λόγου στην ελλη-
νική, με στόχο τη βαθύτερη διερεύνηση των διαφορετικών γλωσσικών επιπέδων και 
των μεταξύ τους σχέσεων και, κατ ’ επέκταση, την ευρύτερη κατανόηση του σύνθετου 
φαινομένου της αφασίας.
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