
Τη γλώσσα μου 

έδωσαν ellhnikh 
Μαρία Γαβριηλίδου, ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά 

Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης 

29 Σεπτεμβρίου 2018, ΕΙΕ 

 



Πρώτη τοποθέτηση 
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 



Η γλώσσα των νέων  

 όχι ενιαίο και αυτοτελές γλωσσικό σύστημα 

 συνδέει το δίκτυο των συνομηλίκων  κοινωνιόλεκτος  

 χρησιμοποιείται σε ορισμένες συνθήκες επικοινωνίας  

 η χρήση της ορίζει μια κοινότητα  

 σύνδεση με γεωγραφικές και κοινωνικές παραμέτρους 

 έχει λεξιλογικά, συντακτικά και πραγματολογικά 

χαρακτηριστικά 

 πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει!  
 

 

 

 

 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_b9/THEMA_PDF.pdf 

 
 



Χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων 
 εξαιρετικά δημιουργική και παραγωγική 

 τροφοδοτεί πρότυπη γλώσσα με νέες λέξεις   

 όσο παραμένει «κλειστή» έχει συνθηματικό χαρακτήρα (αναγνωριστικό κοινότητας) 

 διαδικασίες δημιουργίας και ανανέωσης λεξιλογίου 

 νέες σημασίες σε υπάρχουσες λέξεις [μπάζο, κόκαλο] 

 νέες συντακτικές δομές [ψήνεις να πάμε συναυλία; τι φάση;] 

 δανεισμός από άλλες γλώσσες με ή χωρίς εξελληνισμό μέσω κατάληξης [ποζεράς / ποζερού / 

ποζέρι] 

 αναβίωση παλαιότερων λέξεων / εκφράσεων με ίδια ή και νέες σημασίες [νισάφι πια!] 

 ραγδαίες αλλαγές / ανανέωση εκφραστικών μέσων (όταν κάτι ενσωματωθεί στην πρότυπη 

γλώσσα εγκαταλείπεται γιατί παύει να εξυπηρετεί τον συνθηματικό ρόλο της 

κοινωνιολέκτου) 

 άρρηκτα συνδεδεμένη με την ηλικία  σε ατομικό επίπεδο παύει να χρησιμοποιείται όταν ο 

χρήστης «ενηλικιωθεί» (ένταξη σε εργασιακό περιβάλλον, επίσημο επίπεδο ύφους) 



Δεύτερη τοποθέτηση 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 



Η ελληνική γλώσσα στην ψηφιακή εποχή 

 αν μία γλώσσα δεν υπάρχει στα ψηφιακά μέσα κινδυνεύει 

 γιατί κινδυνεύει;  

προφορική γλώσσα > γραπτή γλώσσα > ψηφιακή γλώσσα  

The digital revolution is comparable to Gutenberg’s invention of the 
printing press. 

While the printing press helped step up the exchange of information 
in Europe, it also led to the extinction of many languages. Regional 
and minority languages were rarely printed and languages such as 
Cornish and Dalmatian were limited to oral forms of transmission, 
which in turn restricted their scope of use. Will the Internet 
have the same impact on our modern languages?  

 

 

Τhe Greek Language in the Digital Age / Η Ελληνική Γλώσσα στην Ψηφιακή Εποχή 

http://www.meta-net.eu/whitepapers/volumes/greek  

http://www.meta-net.eu/whitepapers/volumes/greek
http://www.meta-net.eu/whitepapers/volumes/greek
http://www.meta-net.eu/whitepapers/volumes/greek
http://www.meta-net.eu/whitepapers/volumes/greek
http://www.meta-net.eu/whitepapers/volumes/greek


αναγκαία μέσα για την ψηφιακή 

επιβίωση μιας γλώσσας 

 
 ψηφιακά κείμενα / πόροι 

 εργαλεία επεξεργασίας τους  

 ψηφιακά εγγράμματοι χρήστες 

 πολιτική ενίσχυσης και έμπρακτης υποστήριξης 

του ψηφιακού γραμματισμού και της έρευνας 

στη γλωσσική τεχνολογία 

 



πόροι 



εργαλεία  
 

 μετατροπείς από μορφότυπο σε μορφότυπο 

 ορθογραφικοί, συντακτικοί κ.ά. διορθωτές 

 δομικοί αναλυτές (παράγραφο, πρόταση, λέξη, …) 

 γλωσσικοί αναλυτές (λημματοποίηση, μορφολογική, συντακτική, 
σημασιολογική ανάλυση, αναγνώριση γνώμης/συναισθήματος 
ομιλητή…) 

 εργαλεία εξόρυξης πληροφορίας/γνώσης 

 εργαλεία αναγνώρισης ονοματικών οντοτήτων  

 

 μονόγλωσσα / δίγλωσσα / πολύγλωσσα  μεταφραστικά εργαλεία 

 

 



Ποιότητα μεταφραστικής 

τεχνολογίας για 30 γλώσσες 



Ύπαρξη τεχνολογιών επεξεργασίας  

κειμένου σε 30 γλώσσες  



Βασική αλυσίδα επεξεργασίας 

κειμένου 

Προ-
επεξεργασία 

Γραμματική 
ανάλυση 

Εξειδικευμένα 
εργαλεία 

ανάλογα με 
απαιτήσεις 

Κείμενο εισόδου Κείμενο εξόδου 



Ψηφιακά εργαλεία επεξεργασίας ΝΕ 



Σύστημα μεταγραφής μεταξύ 

Ελληνικών και Greeklish 
 



Σύστημα μεταγραφής μεταξύ 
Ελληνικών και Greeklish – ΕΛ  GL 

 


