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Ποσοτική έρευνα και ιστορία της λογοτεχνίας 
 
Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του 
ΙΤΕ που προκάλεσαν τη σημερινή ημερίδα – όχι μόνο για τα όσα, εξαιρετικά 
ενδιαφέροντα, μοιράστηκαν μαζί μας, αλλά και γιατί μας προσκαλούν να 
ξανασκεφτούμε την έρευνά μας κάτω από το πρίσμα των μέσων και των δυνατοτήτων 
που περιέγραψαν.  
 
Καθώς συζητούσαμε για το πρόγραμμα της ημερίδας και για το ποια θα μπορούσε να 
είναι η συνεισφορά του δικού μας εργαστηρίου σ’ αυτή τη συζήτηση, αισθάνθηκα ότι 
θα ήταν και σκόπιμο και τίμιο να διατυπώσω όχι μια θέση –δεδομένου ότι η χρήση 
των ψηφιακών μέσων από το εργαστήριό μας είναι ακόμη διερευνητική και 
πειραματική– αλλά μάλλον ένα ερώτημα. Για την ακρίβεια θα ήθελα να μοιραστώ 
ένα φιλολογικό ερευνητικό ερώτημα με τους επιστήμονες των υπολογιστών, 
παρουσιάζοντας αδρομερώς μια ποσοτική έρευνα του Εργαστηρίου μας, η οποία ήταν 
μεν εμπνευσμένη από τις δυνατότητες και τον διάλογο που έχουν ανοίξει τα ψηφιακά 
μέσα, διεξάχθηκε όμως με σχετικά παραδοσιακούς τρόπους καθώς υπήρχαν διάφορα 
εμπόδια, τα οποία είναι και εκείνα που θα ήθελα να προτείνω για συζήτηση.    
 
Όσον αφορά τη φιλολογία, οι ψηφιακές τεχνολογίες –τόσο με την ψηφιοποίηση 
τεκμηρίων που γίνονται έτσι εύκολα διαθέσιμα, όσο και με τις ποικίλες εφαρμογές 
για τη μελέτη τους αλλά και την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων– έχουν ανοίξει 
τον δρόμο για νέες έρευνες σε διάφορες κατευθύνσεις: από την παλαιότερη υφολογία 
και την απόδοση συγγραφικής ταυτότητας σε ανώνυμα ή ψευδώνυμα κείμενα μέχρι 
τη διερεύνηση θεματικών ή ιδεολογικών ζητημάτων σε μεγάλα σώματα κειμένων. 
 
Κατά τη γνώμη μου, εκεί που μπορεί να γίνει πραγματικά μια αλλαγή παραδείγματος 
–και ήδη συμβαίνει–, είναι στο πεδίο της ιστορίας της λογοτεχνίας. Η δυνατότητα να 
ερευνήσουμε μεγάλα σώματα κειμένων επιτρέπει να ξεφύγουμε από τις δεσμεύσεις 
και τις προκαταλήψεις που διαμορφώνουν την αντίληψή μας για τη λογοτεχνία βάσει 
του υφιστάμενου λογοτεχνικού κανόνα, και να μελετήσουμε το λογοτεχνικό 
φαινόμενο συνολικότερα και σε μεγαλύτερη σύνδεση με τις ιστορικές και κοινωνικές 
συνθήκες μέσα στις οποίες παράγεται και με τις οποίες διαλέγεται. Μια τέτοια 
προσέγγιση επιτρέπει, μεταξύ άλλων, να μελετήσουμε την αλλαγή όχι ως προϊόν 
ορισμένων ιδιοφυών συγγραφέων (που είναι συμπτωματικά πάντοτε άντρες), αλλά 
καθώς αυτή προετοιμάζεται σποραδικά πριν αναδειχθεί μέσα από μείζονα έργα και 
αναγνωριστεί μέσα από μια ευρύτερη διάχυση.     
 
Με το εργαστήριο λογοτεχνικών ειδών και ιστορίας της λογοτεχνίας δοκιμάσαμε μια 
πειραματική μελέτη για το ελληνικό διήγημα των χρόνων 1880-1930, που είναι μια 
περίοδος μεγάλης ανάπτυξης για το είδος, ποσοτικά και ποιοτικά. Είναι επίσης και 
μια περίοδος μετάβασης από ένα κλασικό δομικό πρότυπο (ουσιαστικά μια γραμμή 
εξέλιξης εστιασμένη στην πλοκή, με μια έντονη κατακλείδα, δηλαδή κάποιου είδους 
κορύφωση ή/και ανατροπή στο τέλος) σε ένα νεοτερικό, με περισσότερα ποιητικά 
χαρακτηριστικά, επαναλήψεις μοτίβων, λιγότερο σαφείς γραμμές εξέλιξης στην 
πλοκή και λιγότερο εντυπωσιακό κλείσιμο – συνήθως είναι κάπως επίπεδο.  
 
Για την έρευνά μας συγκεντρώσαμε και αναλύσαμε ορισμένα αντικειμενικά 
δεδομένα, αλλά και δεδομένα που, αν και κάναμε κάθε προσπάθεια να τα 
προσεγγίσουμε κατά το δυνατόν αντικειμενικά ώστε να τα ποσοτικοποιήσουμε, έχουν 
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οπωσδήποτε μεγαλύτερο βαθμό αντίστασης, αφενός γιατί είναι σε κάποιο βαθμό 
προϊόντα ερμηνείας, αφετέρου επειδή ενέχουν τα ίδια κάποια διαβάθμιση που είναι 
δύσκολο να σταθμιστεί.     
 
Για την έρευνα εξετάσαμε 1,700 διηγήματα, γραμμένα από 415 συγγραφείς, που 
δημοσιεύθηκαν σε 14 περιοδικά λόγου και τέχνης. Στόχος ήταν να φύγουμε από τους 
πέντε-δέκα γνωστούς συγγραφείς της περιόδου και να δούμε πώς παρουσιάζεται η 
εικόνα της αλλαγής σε ένα λογοτεχνικό είδος όταν παρατηρήσουμε το τοπίο που 
διαμορφώνεται αθροιστικά από τους άγνωστους, τους συγγραφείς του ενός ή των 
λίγων κειμένων. Συγκεντρώνοντας τα στοιχεία που βλέπετε [3], τη διηγηματογραφική 
παραγωγή κατ’ έτος, το πλήθος ιστοριών ανά συγγραφέα, τις χρονολογίες γέννησης 
των συγγραφέων, δηλαδή δεδομένα σχετικά ανεξάρτητα από την ερμηνευτική ματιά, 
αποκτήσαμε μια εικόνα για τη γενική δημοφιλία του είδους, τον βαθμό στον οποίο το 
συνολικό τοπίο διαμορφώνεται τελικά από ευκαιριακούς ή επαγγελματίες 
συγγραφείς, και τη συμμετοχή των διαφορετικών γενεών καταρχάς στην παραγωγή, 
αλλά και στην εξέλιξη του είδους.  
 
Σας δείχνω αυτά τα ευρήματα για να δώσω μια εικόνα από την ιστορία της 
λογοτεχνίας σε μεγάλους αριθμούς: Εδώ [6] βλέπουμε τον αριθμό των συγγραφέων 
(στον κατακόρυφο άξονα, y) σε σχέση με τον αριθμό των διηγημάτων (στον 
οριζόντιο άξονα, x). Εδώ βλέπετε για παράδειγμα ότι 221 συγγραφείς έχουν 
συνεισφέρει από ένα μόνο διήγημα στο σώμα κειμένων μας, 127 από 2-5 και μόνο 6 
είναι οι επαγγελματίες συγγραφείς που έχουν γράψει από 38-72 διηγήματα. Βλέπουμε 
δηλαδή ότι παραπάνω από τους μισούς συγγραφείς είναι ευκαιριακοί, επομένως 
έχουμε ένα σώμα κειμένων και τάσεις που συνδιαμορφώνονται από επαγγελματίες ή 
συστηματικούς συγγραφείς όσο και μη. Και βλέπετε επίσης πόσα πραγματικά 
άγνωστοι συγγραφείς συνυπάρχουν και συνδιαμορφώνουν το λογοτεχνικό τοπίο με 
εκείνους που τελικά περνούν στον λογοτεχνικό κανόνα.      
 
Εδώ [7] βλέπετε την πορεία δημοφιλίας του είδους ανά δεκαετία, μια εικόνα που 
συνάδει μια γενική εντύπωση που έχουμε από τις ιστορίες της λογοτεχνίας, όχι με 
βάση συγκεκριμένα ποσοτικά δεδομένα, αλλά με βάση τη γνώση του ιστορικού 
πλαισίου και ορισμένων ιδεολογικών προταγμάτων, όπως και των υψηλών 
επιτευγμάτων κάποιων συγγραφέων που έφεραν το είδος στο προσκήνιο. Η 
κατακόρυφη άνοδος συνάδει πάντως και με την ανάπτυξη του τύπου την ίδια 
περίοδο, που αποζητούσε λογοτεχνική ύλη για τις σελίδες του και το διήγημα ήταν το 
πιο πρόσφορο είδος. Στην κορύφωση που βλέπετε συμβάλει όχι μόνο το μεγαλύτερο 
πλήθος των περιοδικών, αλλά και το ότι υπάρχει ένα που είναι δισεβδομαδιαίο. Αν 
δούμε το ίδιο διάγραμμα ανά πενταετία [8], θα πρέπει να εξηγήσουμε επίσης κι 
εκείνη τη βουτιά μεταξύ 1911 και 1915, και πάλι θα ανατρέξουμε στις υλικές 
συνθήκες, δηλαδή στην αραίωση του τύπου που συνδέεται με τα προβλήματα στην 
εισαγωγή χαρτιού που προκάλεσαν οι βαλκανικοί και ο Α΄ Π. Π. Είναι οι υλικές 
όψεις της ιστορίας της λογοτεχνίας που δεν έχουμε την ευκαιρία να παρατηρούμε 
συνήθως.   
 
Περνώντας στις γενιές των συγγραφέων [9] βλέπετε ότι συμμετέχουν σε 
διαφορετικούς βαθμούς στην παραγωγή. Αντίθετα με αυτό που λέγεται για τη μεγάλη 
συμμετοχή της γενιάς του 1880 (δηλαδή του Βιζυηνού και του Παπαδιαμάντη) στην 
ανάπτυξη του διηγήματος, η πιο πολυάριθμη γενιά είναι εκείνη που ακολουθεί – εν 
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μέρει κεφαλαιοποιώντας τις επιτυχίες της προηγούμενης γενιάς στο είδος, εν μέρει 
ικανοποιώντας τις αυξημένες ανάγκες του τύπου.   
 
Αυτά τα ενδεικτικά στοιχεία ελπίζω ότι είναι έστω κάπως πειστικά για το ότι η 
ποσοτική έρευνα έχει κάτι να προσφέρει στην ιστορία της λογοτεχνίας, και ότι αξίζει 
να μπει κανείς στον κόπο να ποσοτικοποιήσει, όσο είναι εφικτό, και τα λιγότερο 
αντικειμενικά δεδομένα.  
 
Προχωρώντας στη μελέτη εκείνων των δεδομένων που αφορούν ακριβώς την αλλαγή 
του δομικού προτύπου, που είναι για μας και η πιο ενδιαφέρουσα, υπήρχε μόνο ένα 
που ήταν αναντίρρητα αντικειμενικό: Η παρουσία (ή η απουσία) μιας αφηγηματικής 
πλαισίωσης, δηλαδή μιας εισαγωγικής ιστορίας που μας βάζει στην κυρίως αφήγηση. 
Πρόκειται για μια τεχνική που απηχεί τις καταβολές του διηγήματος από τις 
προφορικές διηγήσεις και τα ανέκδοτα και συνδέεται κατά κανόνα με την κλασική 
μορφή του διηγήματος. Η υπόθεσή μου ήταν ότι θα φθίνει καθώς θα 
απομακρυνόμαστε από αυτές τις καταβολές και θα προχωράμε στα νεότερα χρόνια, 
όταν προβάλλεται επίσης εντονότερα και η αυτονομία του έργου ως καλλιτεχνήματος 
και ατομικού δημιουργήματος. Και πράγματι, τη βλέπουμε εδώ [10] σε μια σταθερή 
πτωτική πορεία. Σχεδόν 30% στην αρχή της περιόδου, έναντι μόνο 9% προς το τέλος. 
Πρόκειται για ένα στοιχείο του οποίου η παρουσία ή η απουσία δεν είναι αντικείμενο 
ερμηνείας – ή υπάρχει, ή δεν υπάρχει.  
 
Λιγότερο άσπρο/μαύρο (ή 0/1) όμως είναι άλλα στοιχεία που διακρίνουν την κλασική 
από τη νεοτερική φόρμα, όπως το αν κυριαρχεί στο κείμενο ένα σύνολο δομικών 
στοιχείων/τεχνικών ή ένα άλλο – ας πούμε αντίστοιχα μια αντίθεση ή ένα 
επαναλαμβανόμενο μοτίβο, μια κορύφωση ή ένα επίπεδο κλείσιμο του κειμένου κ.ά. 
Εδώ υπεισέρχονται διάφορα ζητήματα: υποθέτουμε ότι μπορούμε να εντοπίσουμε 
αρκετά αντικειμενικά την παρουσία μιας αντίθεσης, ενός μοτίβου κ.ο.κ. Πώς 
μπορούμε όμως να σταθμίσουμε τη βαρύτητά τους και ποιο υπερισχύει κάθε φορά 
στις πολλές περιπτώσεις όπου συνυπάρχουν; Πώς μπορούμε να σημάνουμε τις 
διαφορές βαθμού, για να παρατηρήσουμε την εξέλιξη στη λεπτομέρειά της; Η 
συχνότητα είναι ένας δείκτης (όταν έχεις το ίδιο μοτίβο δέκα φορές σ’ ένα κείμενο), 
αλλά δεν είναι απόλυτος.   
 
Εδώ εργαστήκαμε ως παραδοσιακοί φιλόλογοι, διαβάσαμε, ερμηνεύσαμε, κρίναμε, 
συζητήσαμε, και καταλήξαμε σε κάθε περίπτωση στο ένα ή στο άλλο. Χοντρικά η 
δουλειά μας αποτυπώθηκε όπως βλέπετε ενδεικτικά σ’ αυτές τις διαφάνειες [11] και 
[12].   
 
Τα αποτελέσματα που πήραμε σχετικά με τη μία ή την άλλη φόρμα τα βλέπετε 
αποτυπωμένα εδώ [13], σ’ ένα διάγραμμα που δείχνει την καθοδική πορεία της 
κλασικής φόρμας (με μπλε) και την ανοδική πορεία της νεοτερικής (με κόκκινο) ανά 
δεκαετία. Είναι πολύ καθαρό, φαίνεται σαφώς ότι μετά το 1900 η απόκλιση 
μεγαλώνει διαρκώς, μέχρι που την τελευταία δεκαετία φτάνουμε στην πλήρη 
αντιστροφή της εικόνας των πρώτων χρόνων. Αν πάμε βέβαια στο διάγραμμα ανά 
πενταετία [14], έχουμε μια πιο τίμια εικόνα, όπου βλέπουμε καθαρότερα την 
πραγματικότητα, ότι οι δύο μορφές συνυπάρχουν, σε ποσοστά που δεν αποκλίνουν 
ιδιαίτερα, για μια δεκαπενταετία. Όλα αυτά ήταν τρομερά ενδιαφέροντα για μας (για 
σας είμαι σίγουρη λιγότερο), αλλά προσωπικά πρώτη φορά έβλεπα αποτυπωμένη με 
επαληθεύσιμα ποσοτικά δεδομένα τέτοιου μεγέθους μια εικόνα για την ιστορία της 
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εξέλιξης των λογοτεχνικών ειδών που μέχρι τώρα γνωρίζαμε μόνο θεωρητικά, 
δειγματοληπτικά ή εντυπωσιολογικά.   
 
Για μένα, εδώ υπάρχει κάτι – αξίζει πραγματικά να γίνει μια προσπάθεια να 
ποσοτικοποιήσουμε και τις λιγότερο ‘αντικειμενικές’ πλευρές των λογοτεχνικών 
έργων, όπως είναι οι τεχνικές, η δομή του κειμένου. Το ερώτημα, που μοιράζομαι ως 
κοινό τώρα αυτής της ημερίδας, και απευθύνω στους επιστήμονες των υπολογιστών, 
είναι το πώς.  
 
Μια απάντηση είναι η μηχανική μάθηση (το machine learning) όπου θα εκπαιδεύαμε 
έναν υπολογιστή να κρίνει τη βαρύτητα των τεχνικών, όπως το έχουν κάνει στο 
Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ για την τεχνική του σασπένς, και μάλιστα με 
διαβαθμίσεις. Αυτό όμως δυστυχώς δεν είναι ακόμα μέσα στις δυνατότητές μας για 
τα ελληνικά κείμενα, γιατί είναι μεν ψηφιοποιημένα, αλλά δεν είναι διαθέσιμα σε 
μηχαναγνώσιμη μορφή στην έκταση που θα απαιτούσε ένα τέτοιο εγχείρημα. 
Αναρωτιέμαι λοιπόν, μια που μας δείξατε το πεδίο των οντολογιών και των 
σημασιολογικών δεδομένων, αν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε προς μια εντελώς 
διαφορετική κατεύθυνση και αν θα μπορούσε ίσως να μας βοηθήσει η Documents 
Component Ontology, που είναι απ’ όσο καταλαβαίνω, ένας τρόπος να περιγραφεί 
μια κειμενική δομή. Ακόμη και αν όχι όμως, ίσως θα ήταν μια ευκαιρία να 
ακούσουμε λίγα πράγματα και γι’ αυτήν.  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
    


