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Στόχος

Η μελέτη της γλώσσας που χρησιμοποιείται από τους 

κατηγορούμενους κατά τη διάρκεια της δίκης μέσα 

στη δικαστική αίθουσα.



GCDT (Greek Corpus of Defendants’ Testimonies)

 το 1ο σώμα κειμένων της 

γλώσσας των εναγόμενων στο 

ελληνικό δικαστήριο

 συλλογή υλικού / προσωπικά 

δεδομένα

 μεταγραφές από καταθέσεις



GCDT (Greek Corpus of Defendants’ Testimonies)

 86 δικογραφίες

 124 κατηγορούμενοι

 109.523 λέξεις

 110 άνδρες και 14 γυναίκες

 91 με μητρική γλώσσα την ελληνική και 33 κατέθεσαν με τη βοήθεια 
διερμηνέα

 μέση ηλικία: τα 38 χρόνια

 μορφωτικό επίπεδο: δεν είναι απολύτως βέβαιο (εργάτες, αγρότες, 
οικοδόμοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, φοιτητές, άνεργοι)

 σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις (91.7%) η απόφαση της εκδίκασης είναι 
καταδικαστική



Σώματα κειμένων αναφοράς

 Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ): αποτελείται 

αποκλειστικά από γραπτό υλικό

Corpus Προφορικού Λόγου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών: 

λόγος καθημερινών συνομιλιών

 για την επίτευξη αξιόπιστων αποτελεσμάτων, κατασκευάστηκε σώμα 

κειμένων αναφοράς με παρόμοια υφολογικά χαρακτηριστικά με το 

υπό μελέτη σώμα



GCWT (Greek Corpus of Witnesses’ Testimonies)

 σώμα κειμένων αναφοράς

 395.925 λέξεις 

 καταθέσεις μαρτύρων 

σχετικές με περιπτώσεις 

ανθρωποκτονίας



Θέματα ύφους

 λογισμικό: Wordsmith Tools v.5

 στατιστικές μετρήσεις:

ουσιαστικά: σχετίζονται με την έννοια «έγκλημα»

ρήματα: σε παρελθοντικό χρόνο

 επιρρήματα: συχνή χρήση

πιο συχνές λέξεις: λειτουργικές λέξεις (και, το, με, αυτό)

οι 15 συχνότερα χρησιμοποιούμενες λέξεις στη λίστα καταλαμβάνουν 
περίπου το ένα τρίτο του σώματος κειμένων



Σύγκριση GCDT με GCWT

 σύγκριση βασιζόμενη σε δείκτες που καθορίζουν το γλωσσολογικό 

προφίλ:

λεξικός πλούτος

λεξική πυκνότητα

μήκος λέξεων, μήκος προτάσεων, τυπική απόκλιση

λέξεις - κλειδιά



GCDT vs GCWT

 λεξικός πλούτος: πόσες διαφορετικές λέξεις εμφανίζονται στο κείμενο

τα άπαξ λεγόμενα στο GCDT καταλαμβάνουν σχεδόν το 50% 

όλων των λέξεων

ο λόγος των μαρτύρων εμφανίζει μικρότερο ποσοστό άπαξ 

λεγομένων



GCDT vs GCWT

 λεξική πυκνότητα: το ποσοστό των λέξεων περιεχομένου στο κείμενο

συχνότητα λέξεων περιεχομένου / συχνότητα λειτουργικών λέξεων

τα GCDT και GCWT έχουν χαμηλή λεξική πυκνότητα σε σύγκριση 

με την τυπική λεξική πυκνότητα των γραπτών κειμένων (50%)

το σώμα αναφοράς έχει υψηλότερη λεξική πυκνότητα (45,8%) από 

το GCDT (44,2%)



GCDT vs GCWT

 μήκος λέξεων, μήκος προτάσεων και τυπική απόκλιση

οι μάρτυρες χρησιμοποιούν περισσότερες και μεγαλύτερες λέξεις 

(4,64) πιο συχνά από τους κατηγορούμενους (4,44)

ο μέσος όρος μήκους προτάσεων των κατηγορουμένων (8,27) 

είναι μικρότερος από αυτόν των μαρτύρων (8,76)

χαμηλές τυπικές αποκλίσεις και των δύο σωμάτων κειμένων



GCDT vs GCWT

 λέξεις-κλειδιά: λέξεις ασυνήθιστης συχνότητας σε σύγκριση με ένα σώμα 
αναφοράς

 τιμή ‘keyness’ μιας λέξης: περιγράφει τη σημασία μιας λέξης μέσα σε ένα 
κείμενο

 όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η τιμή μιας λέξης σε ένα κείμενο σε σύγκριση με ένα 
κείμενο αναφοράς τόσο περισσότερο χαρακτηριστική είναι η λέξη (λέξη-κλειδι)

 λέξεις-κλειδιά του GCDT: ρήματα στο πρώτο πρόσωπο, ενικού αριθμού σε 
παρελθοντικό χρόνο, που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια ενέργεια 
ή ένα συναίσθημα (π.χ. είπα, πήρα, είχα, έκανα, πήγα, ήθελα, χτύπησα, 
φοβήθηκα)

 αρνητική τιμή ‘keyness’: εμφανίζονται αρκετά σπάνια σε σχέση με το σώμα 
αναφοράς (π.χ. οι λέξεις-κλειδιά «κατηγορούμενοι» και «θύματα» εμφανίζονται 
αρκετά συχνά στο σώμα αναφοράς σε σύγκριση με το GCDT)



Μελλοντική εργασία

 ενημέρωση του GCDT με καταθέσεις των κατηγορουμένων κατά την 

προανακριτική διαδικασία 

 διερεύνηση χαρακτηριστικών από το χώρο της Ανάκτησης 

Πληροφορίας και της Γλωσσικής Μοντελοποίησης


