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Η AΦHΓHΣH ΩΣ ΠEΔΙo EKΦPAΣΗΣ TAYTOTHTAΣ:
ANAΛYΣΗ ΔEΔoMENΩN AΠo NEANΙKΗ ΣYNOMΙΛΙA-

ΑPΓYPΗΣ ΑPXAKΗΣ

The aim of this paper is to contribute to the investigation of the expression of identity
in the framework of conversational narTatives. My analysis is based on a coφus of
more than 60 narTatives occurring in a conversation of tιvo l8-year-olds with two
fieldworkers. Using Blum-Kulka's (1993) proposaΙ, Ι argue that the in-group facet of
adolescents' identity is realized in the joint activity of 'telling', whereas the out-group
facet of their identity is realized in the (implicit or explicit) negative evaluation that
they express towards the behavior of the main characters (such as relatives, teachers,
priests, policemen) taking part in their 'tales'.

1.

Eιoαγωγιx&

Tην τελευτα(,α δεxαπεγταετ(,α 6ναg μεγαλog αqιθμ6g εqευνιilν 6xει δε(,ξει 6τι
η'LατασtLευη xαι πqoβoλη τηζ ταυτ6τητα9 μαζ, τoυ πoLot εlμαoτε η τoυ πoιoι θ6λoυμε να δε[ξoυμε 6τι ειμαστε, μπoQει γα επtτευ1θε[ μθoα απ6 τoγ αφηγηματιx6 λ6γo (βλ. o1ετιxd Schiffrin |996:168-169). O αυτoπqooδιoqιαμ6g
μαζ, δηλαδη, μπoρεl να πqαγματoπoιηθεi λεxτιxα oε oγ€oη με αυτ6 πoυ επLλθγoυμε, oυνηθωg απ6 τιE εμπεLQιεζ μαζ, γα αφηγηθoυμε, σε ox6oη με τo
σχoπ6 για τoγ oπolo χαL τoγ τq6πo με τoγ oπolo τo αφηγoι1μαατε xαι επLσηζ με τoγ/τoυζ απoδθxτη/εg oτoυg oπoloυg απευθυν6μαστε. Η ταυτ6τητα
μαζ, η oπolα γενιx6τεqα μπoqεl να πgooδιoριoτε[ ωg ευθυγραμμιοη με η

απ6xλιoη απ6 xoιγωνιxoυg ρ6λoυ9 xαυ τq6πoυg ιiπαqξηs (βλ. oγετιxa,
Αndroutsopoulos |999:25), μπoρε[ γα αγαδυθεi μ6oα απ6 τo πιbE πqoβαλλoυμε τoγ εαυτ6 μαg xατd την εxτriλιξη τoυ αφηγηματιxoιj (η αλλoυ) λ6γoυ,

*

Θα ηθελα γα ευχαQιστηoω θεqμd για τα ox6λιd τoυζ τoγ Π. Πoλ[τη, την T. Κωoτoι1λη,
τη Γ. Γιαννoυλoπorjλoυ xαθιbg χαι τo αxqoατηqιo τoυ E' ΔιεΘνoιlE Συνεδρ[oυ EλληνιxηE Γλωoοoλoγlαg oτo Παqiαι, πoυ παqαxoλoriθηoε μια πqιilτη μoaφη τηE εqγαoi,αg
αυτηE.
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πυθαγ6τατα διαφoρoπoιημθνη xατd επtχotνωνιαxη πεqloταoη (βλ. Schiffrin
1996:199).
Tα δεδoμ6να τηE 6qευνdg μoυ oυνioταγται σε πεQLσσ6τεqεE απ6 60 αφηγηoειg πoυ πqo6xυιpαν xατa τηγ ωQιαLα xαι πλθoγ oυνoμιλ(,α δrio ν6ων ηλιxlαg 18 ετιilγ, τoυ Γιαγγη χαt τoυ Nτiγoυ (xqηoιμoπoιιil ιpευδιilνυμα), μαθητιilν τηg γ'λυxεioυ, με διio ερευνητ6g. o oτ61og τηg €ρευνdg μoυ εLναι o
πqooδιoqιoμdg τηg ταυτ6τηταζ τωγ δι]o γ6ωγ θτoι 6πω9 αυτη αγαδtjεται xατα την εxτriλιξη τωγ διαδo1ιxιbν τoυζ αφηγηαεωγ. Θα υπooτηq[,ξω 6τι o
τρ6πo9 χαι ot πqαxτιx6ζ τηζ επιτθλεoηE τωγ αφηγηαειilγ τoυζ, τo teΙΙingo(sψφωγα με τoυζ 6qoυg τηg Blum-Κulka (1993: 363), ε[γαι τo πεδLo 6πoυ xυQlωζ ανι1νευεταt τo εμε[,E τωγ δrio νθων, η πτυxη τηg ταυτ6τηταE τoυζ πoυ
oxετlξεταt με τo γεγoν69 6τι δεν ε(,γαυ δr1o μεμoνωμ6να ατoμα πoυ συνυπαQχoυν σε μLα oυνoμιλi,α, αλλd απoτελoυν μ6λη τηg (,διαg oμαδαg με xoινθg
παραδox6g, xoινα βιιilματα xαι δραoτηqι6τητεs (πqβλ. τη oυξητηoη α1ετιxα

με

τιζ

in-group activities στoγ Gumperz 1982: 45 x.ε., βλ. επloηg Cutting

200Ο). Απo τηγ dλλη, τo πεQtεχ6μενo χαL η μoaφη τηζ tστoQlαg, τo taΙe o$ψφωγα με τoυζ 6qoυg τηg Blum-Κulka (1993: 364), εlγαι τo πεδ(,o oτo oπoio

xυQ[ωζ ανιxνεΦεταt τo αυτo(,, η πτυ1η τηg ταυτ6τητα9 τoυE πoυ σχετ[ξεται
με τoγ πgooδιoριαμ6 μη απoδεxτιilν ατ6μων, παqαδoχιilγ, συμπεQtφoqιilν
xαι δqαoτηqιoτητων (πqβλ. τη oυξητηση σχετιχα με τιg out-group activities
στoν Gumperz,6.π.)1.

2. Συλλoγri τoυ υλιxoιi

- EΘνoγqαφιxθEπαqατηqrioειg

Tα δεδoμθνα μου απoτελoυν μ6qog ευqιiτεqoυ υλιxoιi πoυ oυλλ6xθηxε oτo
πλαloιo εQευγητιχori πρoγgαμματog2 με οτ6xo τη διεqει}γηση πτυxιilν τηg
χotγωγιoγλωοoιxηg xατdατασηζ τωγ γ6ωγ τηg Πdτqαg. Mια oμαδα δθxα
φoιτητιilν-εqευνητιbν επιox€πτoνταγ για δr1o πεglπoυ μηγεζ δtio α1oλεlα τηg

Πατqαg παραxoλoυθιilνταg δι1o με τQειζ μ6Qεζ τη βδoμαδα 6λo τo πq6γqαμμα τμηματωγ τηE β' xαι γ' λυxεloυ με oτ6xo τηγ εξoιxεlωoη με τoυζ μαθητt'g xαυ τη διxτtiωση με τoυζ lδιoυg χαι τtζ παρθεg τoυζ. Kαπoιoι απ6 τoυg
xαθηγητ6ζ τωγ o1oλε[ων τoυζ ειoηγαγαν oτιg ταξεtζ τoυζ λθγoνταg στoυζ
μαΘητ69 τoυζ 6τι θθλoυγ γα oυλλ6ξoυν γλωooιx6 υλιx6 γtα εQγασ[εg πoυ εl1αν αναλαβει oτo πλαloιo των μαθηματων τoυζ στo παγεπιoτημιo. Mε τoγ
τq6πo αυτ6γ ot φoLτητ6g-εqευνητ6g xατ6qθωoαγ γα διειαδΦooυγ oτιg παqθ-

Για την αξιoπoiηoη χαι

εφαQμoγη των πqoτOαεων τηg Blum-Kulka, βλ. επloηg
Georgakopoulou 1999 xαι Chesire 2000.
2. Xqηματoδoτεlται απ6 την Eπιτρoπη Eqευνιbν τoυ Παγεπιoτημloυ Πατqιilν (Πq61/Qαμμα: Κ. KαqαθεoδωQηζ, 242'.
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εg oqιoμ6νων μαθητιilγ xαι να μαγγητoφωνηooυγ φυσtx6g αφηγηοειg, 6τoι
6πωg αυτ6E πqo6xυπταγ σε ουνoμιλ[εζ μαξι τoυζ.
oπωg παQατηQε( o Ανδqoυτodπoυλog(1991:563, 1998:47), η ουμμετoxη
σε μtα νεανιxη xoυλτoΦρα oημα(,νει τηγ απoδo1η πqoτΦπων, απ6ψεωγ χαL
συμπεQtφoριilν o1ετιxιilν με τη γλιilooα, τηγ χoσμoθεωqlα των ενηλ[xων, τιg

xαθημεgιν6g oυνηθειεg, τtζ πQoτιμηoειg στηγ εμφανιαη, τLζ πρoτιμηoειg
στηγ πoλιτιoτιxη xαταναλωoη γενιx6τεqα χαι ειδιx6τεqα τη μoυσιxη xλπ. Η
αυμμ6gφωση στιE παqαπdνω ν6ρμεE απoτελεl πoλλ69 φoQ6S απαqα(,τητη
πqoUπ6θεση για τηγ oυσtαoτιxt1 συμμετoχη oτιg νεανιx6g παq6εg.
oι δυo γ6oι ατoυg oπoioυζ επιχεγτqιilνεται η αναxolνωαη μoυ πηγα(,γoυγ oτo [διo οxoλεLo (αε δυαφoρετιxθg, 6μωζ, xατευθt]γoειg) xαι ε(,γαι oτενoi φ[λoι. Στo oxoλεLo τoυζ φoιτotlν παιδια απ6 μια oyετιxa υπoβαθμιαμ6γη πεQtoχηg τηg Πdτραg. oι γoνεlg τoυζ 6xoυν βαoιxη μ69φωαη χαt πεQιoριoμθνεg oιχoγoμιχθg απoλαβθg. Ανdμεσα στα oτoι1ε[α πoυ δ6γoυγ τoυζ
δr}o νθoυg αλλα χαι την ευqriτεqη παq6α στηγ oπolα ανηxoυν ε(,ναι, or1μφωγα με τιg εθνoγqαφιx6g παqατηρησεtE τωγ εqευνητιilγ, τo γεγoν69 6τι θεωgoriν τoυE εαυτoιig τoυE αγαQχLχoιig xαι 61oυν για πρ6τυπ6 τoυg μεγαλυτεQoυζ στηγ ηλιx[α αγαQχυ}ιorig, 6τι γτΦγoγται ατημ6λητα με τξιν xαι παραμ6γoυγ απλυτoι, 6τι αxoriγ Qoχ μoυαιxη xαι θ1oυν δημιoυqγηoει διx6 τoυζ
μoυoιx6 oυγxρ6τημα, 6τι θ1oυν απαξιωτιxη γνιbμη γLα τoυζ περιoα6τεQoυζ
xαθηγητθζ τoυζ, τLζ χoμματνxtg oqγανιboευζ χαt τoυζ oυμμαθητ69 τoυg πoυ
ανηxoυν σ' αυτιig, τoυζ ιερωμ6νoυE χαι τoυE αστυγoμLxoυg xαι 6τι πεQηφαγει}oγται γLα τη χαμηλη επ[δoαη τoυζ ατα μαθηματα.
Η μαγνητoφιilνηoη τηζ συγoμιλlαg με τoυζ δrio ν6oυg 6γινε oτο oπLτι τoυ
εν69 εqευγητη, αφor1 ε[1ε πρoηγηΘε(, γνωριμ(,α xαι εξoιxεlωοη εqευνητιbνπληqoφoρητΦν xαταqxαg oτo xιilqo τoυ α1oλε[oυ xαι oτη ουνθxεtα σε εxτog
oxoλεloυ δραoτηqυ6τητεg των διio γθωγ χαι τηζ παρ6α9 τoυE. Στα δεδομ6να
μoυ ot δυo γ6oι δLγoυγ μια οειgd διαδoxιxιilγ αφηγηματιxιilγ παqαoτd,oεων
(narrative performances),6πωg θα τo €θετε η Georgakopoulou (|997)' σχετιxιilν με γεγoν6τα τηg (oιxoγενειαxηg, θρηoxευτιxηE xαι o1oλιxηg) ξωηs τoυζ
επι1ειqιilνταg 6τοι να ευοαγdγoυγ στoγ x6αμo-τoυζ τoυζ εqευνητ6g, oι oπolot με πεQtoQLσμfνη αυνoμιλιαxη παqoυolα ε11αν xυρLωg τo q6λo αxqoατιilν,
επιδευxγtjoγταζ θγτoγo ενδιαφ6qoγ γtα τη ξωη τoυE xαι διατηqιilνταg θνα φιλιx6-υπoστηQtχτιχ6 xλειδ(, (key, Ηymes |974) στη συγoμιλ[,α μαξl τoυg.
oπωg διαπιoτιilγει χαL η Blum-Κulka (1993: 391) oτα δεδoμ6να τηg, η παρoυα(,α εν69 xαινoυqιoυ αχQoατηQLoυ πoλλθζ φoQθE ενθαqqriνεt τηγ αφηγηση tστoQtιilγ πoυ αναοfqoυγ χαt γγωστoπoυoΦν μνημεg απ6 τo xoιγ6 παρελθ6γ τωγ oυνoμιλητιilν.
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3. H αvi1γευση τoυ εμεi5 στoγ τq6πo επιτ6λεοηE τωγ αφηγιiοεωv (telling)

Mε τoγ oρo teΙΙing η Blum-Kulka (1993: 363) αναφθqεται στηγ πqαξη τηg
αφηγησηζ σε πQαγματιx6 χQ6γo, στηγ πQαγματLxi επιτtχεαη τηg εγιilπιoγ
αχQoατηQ[oυ απo (τoυλαχιoτoν) 6ναν oμιλητη oε ρ6λo εxφωνητη (animator), αriμφωνα με τoυζ 6qoυg τoυ Goffman (1981: 144-145). o τq6πoζ επtτθλεoηg μιαg αφηγησηζ, παQατηQεI επιπλ6oν η Blum-Κulka (6.π.: 363-4, 385386), οxετ(,ξεται με τα αφηγηματιxα διxαιιilματα oυμμετoxηg (narrative
participation rights), δηλαδη με τo πoLoL χαι σε πoιo βαθμ6 μπoρoriν γα συμμετθ1oυν στηγ αφηγηση.
Στα δεδoμθνα μoυ oι δυαφoqετιxol τq6πoι με τoυζ oπoloυg επιτελoιiγταυ
oι αφηγηoειg διαμoqφιilνoυγ 6γα oυνεx6g με πoλιxα oημε|α απ6 τη μLα τLζ
μoνoλoγιx6g αφηγηοειg, 6πoυ o 6ναg απo τoυg δυo ν6oυ9 σε μια εxτεταμ6νη
συγεισφoρα αναπτtiooει την αφηγηση, χαt απ6 την dλλη τιζ συν-αφηγηoειg,
oι oπolεg εxφθρoνται απ6 xoιγotj απ6 τoυg διio νθoυg. Στιg πεqιπτιilοεLζ αυτ6E, δηλαδη, xαι oι δυo παlqνoυν τo λ6γo oτo πλαloιo τηζ (,διαg αφηγησηζ

για γα παqαθ6ooυν πληqoφoqlεg υπoδoμηg, διαλ6γoυE, αξιoλoγηoειg xλπ.
Aναμεοα oτα δΦo αυτα πoλιxα oημε(,α παQατηQotγται ενδιdμεοεζ μoQφ6ζ
6πoυ ατo λ6γo του xfqιoυ αφηγητη, τoυ εν6g απ6 τoυg δι1o νθoυg, παQεμβαλλoνταL υπoστηQιxτυxt'E συγεLσφoq6g η ox6λια πoιxlλωγ μogφιilν (π.x. διευχQιγιστιx6g εqωτηoειg, πqooθηxη λεπτoμεqευιbγ, αξιoλoγηοειg) απ6 τoγ
αλλoγ γ6o η τoυζ εqευνητ6E (βλ. ο1ετιxα Chesire 20Ο0: 240-250).
Κατα oυν6πεια, στα δεδoμ6να μoυ χαταγqαφεται μια ενδιαφ6qoυoα απ6xλιoη απ6 τη γενιx6τερη τdoη τηζ αυτoνoμ[αE τoυ αφηγητη (aιtonomy of
the teller, βλ. xαι Blum-Kulka & Snovr 1992:.209) πoυ επιxρατε(,, otiμφωνα με
τη Georgakopoulou (1997: 46), oτιq ελληνιx6g αφηγηoειE. M' αλλα λ6για,
δεν παqατηρε|ται παντoτε η αγαμεγ6μενη αναοτoλη τηg εναλλαγηζ των συνειoφoqιilγ (βλ. Levinson 1983: 323) xαι oι oμαλθg η με διαxoπθg (αυνεργααιαx6g η xαι αγταγωγιoτιx6g) μεταβααειE των συνεισφoqιiw δεν απoυoιαξoυν, παqα τo 6τι η αφηγηση βρ[αxεται σε εξ6λιξη. Xαραxτηqιoτιxd εlγαι τo
αx6λoυθo αφηγηματιx6 απ6oπαoμα3 πoυ αναφ6ρεται ατιg εxλoγ6g μαθητι3.

Xρηoιμoπoιιil τα αxoλουθα οf μβoλα απoμαγνητoφιilνηoηE:
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αυτoδιαxoπη

διαxoπη
διαxoπη με ταυτ61qoνη oμιλ(,α

επιτα1υν6μενη εxφoρα
εμφατιx6E τoνιoμo5
Nx::x| : επιμηxυνoη oυλλαβηE
: δυoδιαxριτoη αxαταν6ητo εxφΦνημα
: παqαλειψη oτoι1ε[ων
((xxx)) : μεταγλωooιxα ox6λια, π.χ. ((γθλια))
lxxxΙ : πQooθηxη χQηoιμων για τηγ xαταν6ηoη πληqoφoqιιilν
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(...)

:

:
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xoιi αυμβoυλLoυ τoυ oxoλεLoυ τωγ διio γ6ωγ:

1.

Γιdννηg:

NτLνog:

Γιαννηg:
NτLνog:

Γιαννηg:

Ψηφ[ξoυμε τιilρα για πq6εδQo, χαt βγηxε o Δημητρηg,
χαL με τo πoυ βγηxε o Δημητρηg, λθμε εγιil o Nτ|νog xαι
o Κυqιdxog φεtiγoυμε (
) δε oαζ γoυoταρoυ|λεll
// Nαι, δε ψηφ[ξoυμε xαθ6λoυ. >Mα ελατε να ψηφLoετε< αντε ρε

(

)

Δε oαE γoυατd,ρoυμε ρε, φtlγετεll
llKαι την (,δια μ6Qα τoυζ λ6ω >εγιil επειδη δεν τoν γoυαταqω τo Δημητqη< θθλω γα τoυ xdγω oπd,αιμo,6πω9
μπoρorioα γα τoγ xαγω γα:: πεt ξ6qω 'γω παQαιτοιi_
μαι, δε ξ6qω τι θα γ(,νει. Kαι τoυg λ6ω 6τι εγιil τoυg
λ6ω, με διxα μoυ αιτηματα θ6λω oυγθλευoη. Kαυ μoυ
xαγει o Δημητqηζ θεζ γα τηγ xανoυμε oημεqα; ενταξει
λθω αφoυ θ6λειg να φΦγειg απ6 oημεqα, oημερα.
MπαLγoυμε μ6οα, μπα[νoυν 6λoι μ6oα, με πεQtμθγαγε
μ6να. Ρωταγανε αυτo[, ε[1ανε 1εoτεl ξ6qω 'γω oι αλλoι, τι γ(,νεται;, τι θα μαζ πoυγ//
llΒψ€να με qωταγαγε >τt θ6λει γα πεL o Nτiνog;< Πoιog Nτ[νog; o Nτ[γoζ >o KαλoγεQdζ; λθω< (...) 6xι o

αλλog o NτLνog με τα μαxqια μαλλιd. 'Exoυμε xd,γα
Nτ[γo; o φLλoζ ooυ o γτQαμεQ, G 0 γαt τt; Tι θ6λευ γα
μαζ πεt; A: αυτ69 xαγει τη oυν6λευοη; Δε τo 'ξεqα qε
παιδια. Kαι 'γω ηξερα αλλd::. Tι γα σαζ πω qε παιδια
λ6ω.'Eq1εται τιilqα o Nτ[νog ψ('oαll

NτLνog:

ll Μπαtνω

μ6oα εγιil, xαθoμαι, τι' γαt Qε Nτ[νo; Αqαξω, τQ[α αιτηματα τoυg λ6ω. Πριilτoν βη δω oε xατd,ληιpη τlπoτα

KNE απ'6ξω (...)

Στo (1), εγιil o Γυdννηg 61ει τo λ6γo παqoυoιαξoνταg την επιπλoxη τηg δqασηE, o NτLνog δεγ τoυ αναγνωρ[ξει δυxαLωμα εχτεταμ6νηg αυνειαφoqαg
ιiloτε γα oλoxληριiloει την αφηγηoη τoυ χαL τoγ διαx6πτει. Mε τη διαxoπη
τoυ αυτη πρooθ6τει λεπτoμ6Qειεζ τωγ 6oωγ διαδραματ[ατηxαν υπoγqαμμ(,ξoνταg παραλληλα χαt τη διxη τoυ συμμετo1η στα γεγoγ6τα (ηδη αυτη 61ευ
επtσημαγθεi απ6 τo Γιαννη). Στη αυν61εια η αφηγηση επιτελεiται απ6 xoιγotil απ6 τoυζ δrio γ€oυζ χαt μdλιατα με δqαματoπoιημ6νo τq6πo, αφου o
λ6γo9 εγαλλαooεταt μεταξιi τoυg oυμφωνα με τιζ απαιτηoεLζ τωγ δυαλ6γων
πoυ αγαπαQιστιirγται. Δηλαδη, στα oημε(,α τηg αφηγηoηg πoυ η φωγη
(voice), γLα να χQησLμoπoιηοω τoν 6qo τoυ Bakhtin (1981), εν6g απo τoυg
δr}o γ6oυ9 μπoqεl η πq6xειται γα αγαπαQαoταθεl, o ν6o9 αυτ6g διαx6πτει
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τoγ αλλoγ γtα γα πει o lδιog τα λ6για τoυ, γα αναπαQαoτηoει o lδιog τη
συμμετoχη τoυ. Mε τoγ τq6πo αυτd xαθ6ναg απ6 τoυg διjo γ6oυg διεxδιxε[,
γα xαθoδηγηoει την εξ6λιξη τηE δqdoηg μθoα απ6 τη διxη τoυ oπτιxη (πqβλ.
Norrick 2000: 116).
Η απ6 xoιγotj (πoλλ6g φoQ6ζ με τq6πo αγταγωνtατιx6) επιτθλεαη oqιoμ6νων αφηγηoεων 6πω9 oτo (1), θεωqιil 6τι απoτελεL 6γαγ απτ6 τρ6πo πιoτoπolηoηζ τoυ xoιγoι] βιιilματog τωγ δrio γ6ωγ. ELγαι εγδειxτιxη xαι ταυτoxq6νωg ενtσχυτιχη τoυ γεγoν6τo9 6τι oι διjo ν6oι δεν ε(,γαι δυo μεμoνωμθνα dτoμα πoυ συγυπαq1oυν σε μLα oυνoμιλ(,α, αλλα απoτελofν μθλη τηg

[διαg oμαδαg πoυ μotQαξεται xoυνθg εμπειqlεg. To γεγoν69 6τι πq6xειται
για xoινθg εμπειρ[εg η για γνωοτ69 χαL στoυg δtio ιατoρLεE υποδειxγΦεται
oριoμθνεg φoQθζ ατα δεδoμ6να μoυ απ6 τoγ oμιλητη με τη χaηση α' πληθυντιxoιi, π.x. φειiγoυμε δε σαζ yoυσταρoυμεxαι απ6 τoγ αχQoατη/oυν-αφηγητη με τη χQηση δειxτιilγ αναγνιilριoηg 6πω9 α::, xαλα::, α: xαλα:: (αυτ6 θα
πειE), τηγ πQoσθηxη λεπτoμεqειcδγ xαι επιβεβαιωτιxιilγ oxoλLων xατα την
εξ6λιξη τηζ αφηγησηζ xλπ. To xoιγ6 λoιπ6γ αυτ6 β(,ωμα επανερ1oμεγo στo
αφηγηματιx6 πqoοxηνιo 61ει ωg απoτ6λεoμα τηγ 6ντoνη εμπλoxη (high
involvement), 6πω9 θα τo 6θετε η Tannen (1989, χ.α.), των λεγoμ6νων των

συγ-αφηγητιilν χαL ταυτoxρ6νωg, 6πωg παQατηQεi o Norrick (|997:271),την
επιβεβαiωση τoυ δεαμoυ τoυζ χαt τηγ αlαθηoηg 6νταξη9 τoυζ στην (,δια oμdδα (βλ. oγετιxaxαι Chesire 2000: 245-246).
oπωg ηδη oημεLωαα, ατα δεδoμ6να μoυ o βαθμ69 συμμετoχηg τoυ εν69
γ6oυ στηγ αφηγηση τoυ αλλoυ xυμαLνεταυ απ6 otiντoμα o16λια θωg εxτεταμ6νεg συγεLσφoρ6g. Ανεξαρτητα 6μωζ απ6 τo βαθμ6 συμμετoχηζ πoυ παQατηρε(,ται xdθε φoQd, ιδιαlτεqo ενδιαφ6qoν 61ευ τo γεγoν6g 6τι οι διio ν6oι
συ στη ματ υxa xατ oγυqιilνoυν τη συγo μ ιλ ιαxη δυν ατ o τ ητ α τηζ oυν-αφηγηση ζ.
Πιo ουγxεxqιμ6να, xαγoυν πoλι1 πεQtoQισμθνη xρηοη ειδιxιilγ πqoεξαγγελτιxιbγ oυνειαφoριilν 6πω9 Nα τo πω Qε τL 'χε y(,νεt πtQoι; η Σημερα 6yινε φαoη
με τo θρηαxευτιx6 t1 Axoυ να παθειg, oι oπolεg μπoρoΦν να εξαoφαλlοoυγ
εxτεταμ6νεζ συνεισφoQθζ για αφηγηματιxoι1g μoνoλ6γoυg. Συνηθωg δεν oημαδευoυν Qητd την θναqξη τηζ αφηγησηζ, δεLxνoνταg 6τoι 6τι τo βημα εlγαι
πqoαπελασιμo χαt ανoιxτ6 στoγ αλλo oμιλητη ανεξd,ρτητα απ6 τo αν χαL σε
τι βαθμ6 η δυνατ6τητα αυτη θα xαταληξει oε αυν-αφηγηση. FΙ επιλoγη αυτoιi
τoυ τρ6πoυ εxxlνησηζ τωγ αφηγηoεωγ πoυ δεν xατoxυρΦνει τo διxα[ωμα σε
αφηγηματιxoΦg μoνoλ6γoυ9, αλλα δLγει τη δυνατ6τητα πqαγματωαηg διαβαθμιoμ6γηE συγ-αφηγηαηg ε[,γαι, νoμLξω, ενδειxτιxη τoυ γεγoν6τo9 6τι oι
ιoτoρlεg των διio γθωγ δεν εxλαμβανoνται ωg ιδιoxτηolα μεμoνωμ6νων oμιλητιbν, αλλd ωg xoιν6 xτt1ψα τηg oμαδαg, 6πωg θα τo 6Θετε η Chesire (2000:
253). oι δι1o ν6oι φαLνεταt γα 6xoυν διαqxιilg την αLαθηoη 6τι μπoqεL o 6ναg
γα διευoδυoει xαι γα συμμεταα1ει στηγ αφηγηoη τoυ αλλoυ, αxqιβιbE γιατi,
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oι ιοτoqlεζ τoυζ τιζ πεQtσα6τεqεg φoQ6ζ εLγαι xoιν6g η γνωοτ6g, επειο6δια η
oτιγμι6τυπα τηζ αυνoλυxηg ιoτoqlαζ τηζ παρθαg τoυζ.
Απ6 την παqαπανω αναλυoη νoμ[ξω 6τι ενια1ιiεται η θ6oη 6τι τo εμε(,g
τωγ διjo ν6ων, η πτυxη τηg ταυτ6τηταg τoυE πoυ σχετ(,ξεται με τo γεγoν6g
6τι δεγ ε(,ναι διio μεμoνωμ6να ατoμα, αλλα μ6λη τηg |διαg oμαδαg με xoινα
βιιilματα, εxφqαξεταL χαt αγταγαxλdται oτην απ6 xoινoΦ, πoλυφωνιxη
(πqβλ. Blum-Kulka 1993: 390) επιτ6λεαη με την oπolα μπoρoΦν γα επιλ6ξoυν να εxφθρoυν τιζ αφηγηαειζ τoυE. Για τoυg δrio νθoυg φα(,νεται 6τυ δεγ
6xει τ6oη oημαo|α η διαoφαλιoη τoυ βηματog για θναν αφηγηματιx6 μoν6λoγo,6οo η απ6λαυαη πoυ μoιdξει να oυνεπdγεται η πqαγματωση τoυ εμεi,g
στη συγ-αφηγηαη, 6ταγ αυτη επιλ6γεται.

Xqηοιμoπoιιilνταg τoυζ 6ρoυg τωγ Labov & Fanshel (|977:80) μπoqoriμε
να αυνoιplαoυμε τα παQαπανω παqατηριilνταg 6τι η πoλυφωνιxη επιτ6λεoη

πρoUπoθ6τεt τηγ αναφoqα oε A-B events, δηλαδη oε γεγoν6τα γγωστα xαι
στoυE δtio oυμμετ6xoντεg (A xαι B) η, oιiμφωνα με τηγ παqαλληλη, αλλα 6xι
ταυτ6oημη, χατηγoqlα πoυ πqoτε[νει o Norrick (1997:202), oε G-evenfs, δηλαδη oε γεγoν6τα πoυ τα 61ει βιΦoει μια oμαδα (Group) xαι τα oπolα αυγxqoτoιiν την ταυτ6τητα τηζ.
Στα δεδoμθνα μoυ ε[ναι ενδιαφεqoγ να oημειιilooυμε 6τι η €xφραoη τoυ
εμε('E τωγ δt}o γ6ων μπορεi γα αγLχνευτε| 6xι μ6νo στη συν-αφηγηoη γγωoτιilγ γεγoν6των (A-Β{ G events), αλλα χαι σε αφηγηoειζ πoυ αφogoι}ν αε Α
events (πqβλ.Labov & Fanshe| 1977:62), δηλαδη αε γεγoν6τα γνωατα μ6νo
στoν αφηγητη. Στυg πεqιπτιilαειg αυτ6g πoυ o αλλog ν6og δεν μπορε(, γα συμμεταο1ει στηγ αφηγηοη xαθιbg δεν γνωq[ξει τα γεγoν6τα, ε1ναι δυνατ6ν να
επιλ6ξει γα επιτελθoει οτη ουν6xεια μια διαφoρετιxη αφηγηση πoυ επαγαλαμβανει 6μωE _ αε xd,πoιo τoυλα1Lστoγ βαθμ6 _ τη δqαoη χαι τιg αξιoλoγηοειg τηζ πQoηγoriμενηg. Xαqαxτηqυoτιxd ε[γαι τo αx6λoυθo απ6οπασμα
6πoυ oι διjo γ6oι oε δι1o διαδoγυxt'gαφηγηαειg αναφ6ρoνταL στoν xoιν6 τρ6-

πo με τoγ oπolo αγταπoxρLθηxαν, 6ντα9 μ6λη διαφoqετιxιilν

τμηματων,

στηγ 6xθεoη πoυ ξητηoε να γqαψoυγ η xαθηγητρtα τωγ αγγλυxιilν:

2.

-Γιαννηg:

(...) τηs λ6ω, xυqlα εγιil βαρι6μαι να γραιpω 6xθεοη,

please George, μoυ λθει ηταγ εxατ6γ πενηντα λθξειg, >τι
εxατ6γ πενηντα λθξειg< γα σoυ γQαψω εxατ6γ πενηντα
(...) φoρ6ζ τηζ λθω 6τι βαqι6μαι; Tι γα γaαψω τηg λ6ω
δε μoυ 'Qχεται τ[,πoτα, τ6λo9 παγτων εγιil δεν τo xαταλαβα τo θ6μα, xατι για festivaΙ 6γqαφε xαι γqαφω εγΦ Ι
am in the rock wave festival xι αρ1ιαα γα λ6ω μαλαπ(,εg
γtα συγχQoτηματα xαι τ6τoια πρdγματα, πqθπει να φρi,-

χαQ'η γυναlxα.
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Nτlνog:

Eγ τω μεταξυ μαg εi1ε βdλει xι εμdg μυα χαt 6λεγε ξθqω
'γω, γQdφτε μtα ιατoqlα, oxεφτ6μoυγα σχεφτ6μoυνα

απo τo Σταθη τo εLxα αxotiσει, αxεφτ6μoυγα τt να γqαΨω Qε πoιioτη μoυ, χαL γQαφω Ι am a lonely ranger ξ6ρω
Γιdννηg:
Nτlνog:

'γω walking in the night with my horse ticticll
lltΙolτιilρα ooβαρα τo 'χειζ xαγει αυτ6;
Nαι, tic tic tic >tic tic tic tic< 6λη τη οελLδα ξ6qω 'γω, τα
αλoγα, qε παυδ(, μoυ πεQπαταγε τo αλoγo (...) xαι ατo
τθλog τo the end.

Στo παραπαγω απ6απαoμα o Γιdννηg αναφθqεταt στηγ απqoθυμ(,α τoυ γα
αγταπoχQιθε(, ατην θxθεoη πoυ τoυζ ξητηoε η xαθηγητQtα τωγ αγγλιxιilν xαι

στo γεγoγ6g 6τι εν τ6λει θγραψε xaτυ aoγετo με τo θθμα χαι σχετtx6 με τα
μoυoιxd τoυ εγδιαφ6qoντα, επιδειxγιjoγταζ 6τoι την αδιαφoqiα τoυ για τtζ
αxoλιx6g υπo1qειiloειg, αλλα χαt τo πq6oωπo τηg xαθηγητqιαg τoυ. Δεδoμ6γoυ 6τι o Nτ[νog δεν 61ει πq6αβαoη στo γεγoγ6g αυτ6 (Α-event), αλλα θθλoγταζ πqoφανιilg να δε(,ξει 6τι o τq6πog αντιμετιilπtσηE τ6τoιωγ xαταoταοεωγ ε[,γαι xoιν6g χαL γLα τoυζ δtjo, ανααι}qευ xαι αφηγε(ταL μια διxη τoυ ιστoq(,α (επ[oηg A-event), παqαπληαια 6μωζ μ' αυτην τoυ Γιd,γγη. Mε παqαλληλη δoμη (αq1ιxη αμη1ανLα χαι στη oυν61εια ανταπ6xριση με μη πρooδoxιilμεγo τq6πo) xαι παqαλληλη αξιoλoγιxη αταoη (υπoτ[μηοη τoυ o1oλεLoυ xαι
τoυ πQoσιilπoυ τηg xαθηγητQιαg) η αφηγηση τoυ Nτ[,γoυ ουγαγτα την αφηγηση τoυ Γιαννη δε[1νoνταg 6τι η δQαoη τωγ διio γ6ωγ xαι 6ταγ δεγ ε(,γαι xoιγη βαoLξεταL σε xoιν6g αξ[εg (βλ. oxετιxα Norrick 1997: 211-213, Chesire
20ΟΟ: 25]). Στην ανd,λυoη τωγ διio αφηγηoεωγ τoυ απooπαoματoE (2),ηtψφαση δεν βρloxεταt στo πεqυεx6μεν6 τoυg, αλλα στo γεγoγ6g 6τι o Nτiνog
επιλ6γει γα επιτελ6αει την αφηγηoη τoυ στo δoμιx6 xαι αξιoλoγιx6 πq6τυπo
τηζ πQoηγoriμενηg αφηγησηζ τoυ Γιdγνη επιβεβαιιilγoγταg θτoι τιg xoιν6g

τoυζ αξ[εg.
Συνoιplξoνταζ τα παQαπαγω εLδαμε 6τι η δυνατ6τητα πoλυφωνιxηg επιτ6λεoη9 τωγ αφηγηαεωγ τωγ δι]o ν6ων, αλλα χαt η διαδoxιxη επιτ6λεoη παqdλληλων μoνoλoγιxιilν αφηγηoεων με xoιν6 oτ61o, απoτελoυν αυνoμιλιαxoΦg δεlxτεg τoυ εμε(,g (πρβλ.τη oυξητησησNετLτLd με τoυg in-grοup identity
markers στoυζ Brown & Levinson 1987: 107 x.εξ.).

4.

Η ανi1γευση

τoυ αυτoi oτην ιοτoqiα (tate)

oπωg oημειιilνει η Blum-Κulka (1993: 36Φ η ιoτoqlα

(taΙe) ε[γαι τo υλιx6
τωγ αφηγηoεων. Eντoπ[ξεται, xυqlωg 6ταν πq6xειται γtα αφηγηoειζ εμπει-
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Qtωγ, στLζ χQoγιxd διατεταγμ6νεg πgoταoειζ πoυ αxoλoυθoυν τη οειρα με
την oπolα μπoqoιlμε γα υπoθ€οoυμε 6τι τα πQαγματιxa γεγoν6τα 6λαβαν
χιilQα (πρβλ. Labov 1972:360-361). o αxελετ6g αυτ6g τωγ χQoνιxd διατεταγ-

μ6νων πqoταοεων εμπλoυτ[ξεται oε xd,θε συγχεχQLμ€νη αφηγηματυxη πQαγματωαη απ6 τιg γνωoτ69 αφηγηματτxf.gxατηγoρlεg τηg περLληψηζ, τoυ πQoοαγατoλιoμori, τηg αξιoλ6γηoηE, τωγ απoτελεoματωγ χαL τoυ xλειοlματog
(πqβλ. Labov 6.π., Norri ck t997 : 201).

Η

μαγνητoφωνημ6νη συγoμtλiα τωγ δr1o γ€ωγ με τoυE εqευνητ6g oυγ[,σταταL οε μεγαλo βαθμ6 αε διαδo1η αφηγηoεωγ, oι ιοτoq[εE τωγ oπolωγ περιατρ6φoνται θεματιxd γιiqω απ6 πεqιoτατυxa τηg αxoλιxηg, θqηοxευτιxtlg
χαι oLχoγενειαxηg ξωηs τoυE. o αφηγηματιx6g φαx6g τoυζ εατιdξετα ι' xατa
oυγ6πεια, oε xαθηγητ6ζ, αυμμαθητθg, oυγγενε(,g, ιεqωμ€νoυg, αστυγoμιπoιig.
Tιg πεqιoo6τερεg φoQ6ζ oι δrio ν6oι, εξιoτoqιbγταζ τιζ συμJτεqιφoqdg χαι τιζ
δqαoτηqιoτητεg τωγ χαQαxτηqων αυτιilν, τιg αξιoλoγoιiν αqνητιxd, 6πωg θα
δot}με oτη αυν6χεια, εlτε με εξωτεριx6 (externaΙ) Qητ6 α1oλιαoμ6, ε[τε
με
τρ6πo εσωτεQLχ6 (internal), μ6αω συγχεχQιμθγωγ αφηγηματ υxων επιλoγιilν

(πρβλ. Labov 1972). Oι παqαπανω 1αqαxτηqεg, ωE μη απoδεxτoi,, τoπoθετoriγται στoγ π6λo τoυ αυτoi. Καταxqiνoνταg τtζ συμπεqιφoq6g τoυζ oι δfo
ν6oι oριoΘετoιjγ τιg διx€g τoυζ αντιληψειE χαL πεπoιθηοεLζ, τηγ ειx6γα πoυ
εντθλει θ6λoυγ να πqoβαλλoυν για τoγ εαυτo τoυg.
Στo απ6oπασμα (3) πoυ αxoλoυθε[, o Γιαννηg αναφ6qεται στoγ τq6πo
με
τoγ oπolo o θε[og χαL o πατθqαg τoυ αγτtμετιilπιoαγ την επloxεψη τoυ oιχoυμεγLχoιi Πατqιdqxη στηγ Πατqα. Αξ[ξει γα σημεLωθε[ 6τι o Nτ(,νog εLγαι
αυτ6g πoυ ειoαγει τo θθμα (αναφ6qεται στo πq6oωπo τoυ θε[oυ τoυ Γυαννη)
χαt στη oυν€1εια παραxoλoυθεi oτεγd, την αφηγηση τoυ Γιαννη παqεμβαlνoγταE χαt συμπληqιilνoνταζ τα λεγ6μενα τoυ, δε[1νoγταζ €ται 6τι εi,γαι
γνωστηζ τωγ γεγoν6τωγ χαL 6τι εγoτεqν(,ξεται απ6λυτα τo ατ61o τηE αφηγησηζ
τoυ Γιdννη.

3.

Nτ|νog:

Γιαννηg:

o θεlog αυτoυγoιi, πoLoE εLxεll
lΚαχa o θε|og βoυ/ ε(,χε 6qθει o oιxoυμενιx6g Πατqιαq-

χηζ στηγ Πατqα πQιν xaνα μηγα xαt./ πηγαι,νε τιilqα
στoγ Αγιo Aντρ6α με τo πoυ πdει γα μπεL τιilqα στoγ
Αγιo Αντρ6α >φqoυρα αoτυνoμiα τωρα< πoλf φQoυρα.

Nτ(,νog:

Γιαννηg:

βλθπω τo θεLo μoυ τιilqα//
lΣτην τηλε6ρααη.
Στo Super B γα πεqναει xaτω απo τα πoδια αστυγoμtxων ναl/

NτLνog:

//Ι.{α

απριilγνειll

Γιαννηg:

/Δ,tα

αxiξει

(

) μαλαxiεg πdει στoγ Oιxoυμενιx6 Πα-
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Nτlνog:
Γιdννηg:

τQιαQχη xαι xαγει, τoγ αxoυμπαεL χαt αqxιοε γα xαγει
τo σταυQ6 τoυ, Φβll
llt\εgxαι εLναι o Θεoζll
//Ξ6qω 'γω, πεqνdγε δr]o μ6Qεg ξθqω 'γω, τoν πετυ1α|νει
o πατ6qαζ μoυ, α τoυ λ6ει αxoΦμπησα αxoιiμπηαα τoυ
λ6ει τογ oιxoυμενιx6 ΠατqιαQχη.Πηρα αγι6τητα, o πατ6ρα9 μoυ γαι τoυ λθει διilα' μoυ χt εμ6να ((γθλυα)). El-

ναι ιpυ1αxηδεg

ρε.

Mε την αφηγηση ατo (3) o Γιαννηg, συνεπιχoυρoυμενog απ6 τtζ συγoμιλιαxθg oυμβoλθg τoυ Nτ[γoυ, φθqνει στo αφηγηματιx6 πqooxηνιo τη συμπεQιαναδειxγιjoφoQα τoυ θε[oυ χαt τoυ πατ6qα τoυ για γα τηγ υπoνoμειiσει,

o

Γιdννηg ατo oημεlo xoqιiφωσηζ τηζ πενα (πqβλ. να πεQριγραφ6μενηg δqαοηζ χQησtμoπoιεl σωQευτtχα δoμ6g ψε
νd,ει, να oπριbxνεL, να αx[ξει, να xανει τo oταυqo τoυ),χαQαχτηQιoτιx6g των
ελληνιxιilν αφηγηαεων, δ[γoγταζ, μ6oω τηg ατελorig 6ψη9 (imperfective
aspect) με την oπolα αυγδθεταt η χQηση τoυ αφηγηματιxoti vα, διαqxεια,
αμεo6τητα χαι δqαματιxη 6μφαoη στα πεQιγραφ6μενα γεγoν6τα (βλ. οxετι-

νταg τηγ υπεQβoλιxη χαL αχQαi,α.

xα Mackridge
τιfi1xaψεgα

1990: 397, Georgakopoulou 1997: |25' 133, 142). H αφηγηματo 6θετε η Georgakopoulou (6.π.: 142),

<ξoυμαρει>>, 6πω9 Θα

στα γεγoγ6τα τα oπolα με τoγ τρ6πο αυτ6 δ[γεται η αiαθηoη 6τι εxτυλLοooγται εγιilπιoγ τoυ αφηγητη χαt των αxρoατιilν τoυ. Η αioθηoη αυτη επιτεlνεται απ6 τη χQηση τoυ qηματog βλtπωτo oπolo εxφραξει Qητα την αμεooτητα χαt ατo oπolo oL πεQLσσ6τεgεg vα-πρoτασεtζ μπoQofγ γα θεωqηθoι]γ συMε τη στQατηγιxη αυτη o Γιαννηg υπoγQαμμ[ξει την υπεqβoλη

μπληριilματα.

στηγ πqooπαθεια τoυ θε(,oυ τoυ γα πqooεγγLσεt τoγ Πατριαρ1η. Eπιπλ6oν,
τιg
γελoιoπoιεl τoγ θε[o xαι τoν πατθρα τoυ αναπαQtστιilνταg αε ευθιi λ6γo

χαι oι}μφωνα με τoυζ 6ρoυ9 τoυ Goffman (1981:
τoυζ πqoβαλλεt ωE αυτoυqγor3g (principals) xαι ουγταxτεζ (authors)

φωνθg τoυζ. Eιδιx6τεgα,
144),

εν69 διαλ6γoυ στoγ oπolo τoνlξεται η 6ντoνη επιθυμ(,α τoυ πατ6Qα τoυ να
τoυ μεταδoθε[ η <αγι6τητα>> πoυ ε[xε πqoxfψει οτoν θε[o τoυ απ6 την αφη

τoν oιxoυμενιμε τoγ Πατqιαqxη (πqβλ. Θεlog: A, αxoljμπηαα αxoιjμπησα
}{,L
εμtνα.). Mε τιg
δωo'
I{αι,
Πατ6ρα9:
μoυ
x6 Πατριαρxη. ΠηQα αγι6τητα.
των δΦo
oυναLoθημα
θqηoxευτιxo
συγχεχQtμ6νεg αφηγηματιx6g επιλoγ69 τo
xατα
oυαυγγενιilν πqoβαλλεταt ωζ xαταφανιilg αxqαlo xαι υπεqβoλιx6 xαι,

νθπεια, αξιoλoγεiται ωg ει3λoγα μη επιθυμητ6 xαι αqεατ6 στoυζ δι1o νθoυg.
Xωqlg να δηλιilνεται ρητα, η oταoη τoυζ γtα τoυζ oυγγενεlg τoυ Γιαγνη εσωτεQL}l,oΙτoιε(,ται (internalized) ατoν τρ6πo παqoυοlασηζ τωγ γεγoν6τωγ, τηζ
εξ6λιξηg τηg δραoηs (πqβλ. χαι Georgakopoulou |997 |67). Επνπλθoν, η
απαξιωτιxη οταoη τoυ Γιαγγη ουναγεται ααφιilg χαL απ6 τα γ6λια πoυ συγo-

H αφηγηoη ωE πεδ(,o €xφραoηE ταυτoτηταg |47

δειioυγ τηγ αγαπαqαοταoη των λεγoμ6νωγ τoυ πατ6ρα τoυ, αλλα xαι απ6 τη

aητη αξιoλoγιxη δηλωοη E(,ναι ιllυyαxηδεg qε.
Στo απ6απασμα (4) o Γιαννηg αφηγεiται τηγ αντιμετΦπLση πoυ ε(,1ε απ6
τoν xαθηγητη των Λατιγιxιilγ 6ταγ oτo μαθημα τoυ θγqαφε πoιηματα, αλλα
χαt την αντ(,δραoη τoυ στηγ αντιμετιilπLση αυτη.

4.

Γιαννηg:

Αυτ69 πoυ μαζ xαγει Λατιγιxd,, Λατινιxd/ 6γQαφα εγιil
ξθqω 'γω ι1να πo[ημα, στηγ ιilρα τoυ, ανoιxτη η γQαμματιxη μoυ, αγot1τ6 τo αγαγγωστιx6 μoυ,6λα μoυ. Mε
βλ6πει 6τι γqαφω, 6qxεταυ πανω, θρ1εται oιγd-οιγα με
τo βιβλ[o τωγ Λατιγιxι.δγ απ6 παγω μoυ χαt ενιil διdβαξε Λατινιxα, μπαπ μoυ πιαγευ τo τετραδιo. To πιdγω χt εγΦ τo τετραδιo τo τραβαγε, d,στo, μoυ λ6ει,
αoτo. (...) Δε τ' αφηνω, τo τραβdω μπoυφ παγω oτo
θραν[o μoυ.

Στo απ6οπασμα αυτ6 o Γιαννηg εxτoE απ6 τo q6λo τoυ αφηγητη €1ει, επιπλ6oγ, μαξ(, με τoν xαθηγητη τoυ χαt πQωταγωγιστtx6 ρoλo (βλ. ochs &
Taylor 1992: 309) oτo πεQιστατιx6 πoυ αφηγεiται, xaτt πoυ δεγ αυμβαlνει
οτo (3). Παqoυoιdξει τoν xαθηγητη τoυ γα παqαβιαξει αυτ6 πoυ θεωqεl
πQoσωπLx6 τoυ χωQo, xαθιilg, ενιb πληqoιjoε τLζ τυττL:rt('g, xατa τη γνιilμη
τoυ, πρoUπoθθoειg παqαxoλorlθηoηζ τoυ μαθηματoζ (πqβλ. ανoιyτη η yQαμματιxη μoυ, ανoLχτ6 τo αναyνωστιx6 μoυ,6λα μoυ), o xαθηγητηg, πqooπoιoriμενog 6τι oυνε1[ξει xανoνιxα τo μdθημα τoυ, ηqθε γα τoυ αqπαξει αιφγιδιαoτιxα xαι βLαια τo τετρdδιo πoυ 6γqαφε πoιηματα (πρβλ. 6ρxεταt αιyααιγd με τo βtβλ('o των Λατινιxrbν απo πανω μoυ t1αL ενcb δtdβαξε Λατινιxd,,
μπαπ μoυ πυd'νει τo τετQd,δto). ΑxoλoυθεL διαπληxτυoμ6g για τo πoιog θα
xαταφ6qει να παqει τo τετqαδιo, 6πoυ o Γιαννηg παqoυοιd,ξει τη φωνη τoυ
xαθηγητη τoυ αυταQχιχη (πqβλ.την 6νταoη τηζ φωγηζ χαι τη χaηση πQoσταxτυxηg στα εχφωνηματα αoτo, αoτo) xαι απειλητιxη τoυ αQγητιxotil τoυ πQo-

αιbπoυ (negative face), τηζ πqooδoxlαg, αriμφωνα με τoυζ Brown &
Levinson (1987: 62), να μηγ παQαxωλtjoνται oι δqαατηρι6τητεE τoυ απoδ6tLτηt{αL γα μη δ61εται επιβoλθg. M' 6να λ6γo, ατo (4) 6πωg χαL στo (3), μπoqoι1με γα LσχυQιατoιlμε 6τι o Γιαννηg επιxρ[νει μια συμπεqιφoqα αγαδειxνυoνταg την xατιilτεQη των πρooδoxιιilν τoυ' επυπλ6oγ,6μωE, oτo (4) η συγxεxρυμ6νη συμπεQιφoqα τoυ xαθηγητη 61ει δυoμενε(,g επιπτιiloειg επdνω
τoυ, xαθcδg παqαβιαξει τoν πQoσωπtχ6 τoυ χωQo. Γι' αυτ6 χαt σε φqαοτιxη
διαμα1η πoυ παQατ[θεται μετd τo απ6οπαoμα στo (4) o Γιαννηg αντιτε[γει
στoν xαΘηγητη τoυ, o oπolog τoν xαλεl να xαμηλιiloευ τογ τ6γo τηg φωνηg
τoυ, 6τι

<(o

τ6γoζ τηg φωνηζ μoυ θα ητανε xαλriτεqoζ αγ η διxη oαg συμπεQL-
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τo gητ6 αυτ6 τqoπo αQγηφoQα ητανε πιo πqθπoυσα>>, αξιoλoγιilγταζ χαι με
τoυ πqooωπιxoιi
υπoγoμευτιxη
ωE
τoυ,
τυxα τησυμπεQιφoqα τoυ xαθηγητη
τoυ χωQoυ.

Στα απooπαoματα (3) xαι (4) (6πωs χαt στιζ περιαo6τεQεζ αφηγηοειg
τoυg) oι δrjo ν6oι με τη χQηση τoυ αφηγηματιxoιi εγεστωτα, τη συσσιilQευoη
τη χQηση τoυ ευθ6o9 λ6γoυ πoυ αγαπαριoτα τη
τoυ αφηγηματιxori να,

'LαL
ανd,μεoα στoγ
φωνη τωγ χαQαχτηQωγ, μεταδ[δoυγ μυα α[oθηαη εγγιiτηταg
x6ομo τηζ αφηγor3μενηg LστoQιαζ χαL σ' αυτ6γ τηs επtχoιγωγLαχηζ πεQιστασηζ, μtα παQoγτtχη, o1εδ6ν oπτιxη χαι ηχητιxη αγτ[ληΨη τωγ αφηγoli'μενων
1998: 63).
γεγoν6τωγ (βλ. σxετLtLα Georgakopoulou |997 141-144, Ηamilton
απoτελεοματιx6
Xqηoιμoπoιιilνταg τα αφηγηματιxα αυτα μθoα μπoqoriν με
τq6πo γα χαταδε[ξoυν τtζ συμπεQtφoQ6ζ των χαQαxτηqων πoυ εγτασσoγταt

στoγ π6λo τoυ αυτoi. Απoδlδoνταg τoυζ πqαξειg xαταφανιilζ υπεQβoλιx6g
11αLliαπειλητιxθg, oι oπoιεζ αxριβΦg λ6γω τoυ τq6πoυ παQoυolαoηζ τoυζ
<μιλoriν απ6 μ6νεζ τoυζ>> (βλ. Fleischman 1990: 149), εσωτεQtχoπoιoΦγ τηγ
αQνητtχη αξιoλ6γηoη, χQησtμoπoιιilνταg παqαλληλα χαL τoγ εξωτεqιx6
(external), Qητ6 απαξtωτtx6 o1oλιααμ6.
Oι δrio γθoι στα απoσπd,σματα (3) χαt (4) αξιoλoγιilγταζ αqνητιxd
1αqαxτηqεζ 6πωζ oυγγενεlg χαι χαθηγητ6ζ πρoβdλλoυγ τoν επLστημLχ6
(epistemic) εαυτ6 τoυζ, αιiμφωνα με τoυζ 6ρoυ9 τoυ Bruner (βλ. Schiffrin
1996: 194-195), δηλαδη τtζ πεπoιθηoειζ χαι τLζ αταoειg τoυζ λ.1. για τoν
υπεQβoλLx6 τρ6πo θxφραοηg τoυ θQησχευτιχof συναLσθηματos η για τηγ
απειλητιxη oυμπεqtφoQα τωγ χαθηγητωγ. o επιoτημιx6g εαυτ69 τωγ δt]o
γθων πqoβαλλεταt με αναλoγo τQ6πo χαt σε αλλεg εξιοτoQηoεLζ τoυζ στα
δεδoμ6να μoυ, 6πoυ αγαπαQLστιilνταg φων6g χαt ουμπεριφoq6g εχπQoοιbπων τηζ χατηγoQιαζ τoυ αυτo[, με τtζ oπolεg dμεoα η 6μμεoα αγτιπαρατ(,θεγταL, oqιoθετoιiγ χαL δlγoυγ πεqιεx6μενo (o)τo εμεf'g (πρβλ. Farr
2O0O: 8O). To εμεi,g θτoι δεγ πρoβαλλει μ6νo ωg εγxλεtστιχ6, αλλα χαL ωζ
απo-χλειστιπ6 με την 6ννoια 6τι χαταχQιγει η xαι επιτi,θεται, 6πωg θα δoιiμε
oτo παqαδειγμα (5), oε αλλα εμεi,ζ. Eιδιx6τεqα, πgoβdλλoυγ γtα τoγ εαυτ6
τoυζ μLα ειχ6γα αγθQωπων πoυ αξιoλoγotγ αQγητtχα τηγ 14ατα τη γνιilμη
τoυζ αγεπαQχεια, ανευθυν6τητα χαι αυταρ1ιx6τητα τωγ χαθηγητιilγ τoυζ,
την xoομιxη συμπεQιφoQα τωγ ιερωμθνωγ χαt τηγ αυταq1ιx6τητα των
αστυγoμιxιbν, αλλd χαt τηγ 6λλειψη αλληλεγγr}ηg xαι τηγ χoμματtχoπoιηση
τωγ συμμαθητιilγ τoυζ.
o Bruner (βλ. Schiffrin 1'996: 194-Ι95) δυαxρi,νει (xυq|ωg μεθoδoλo^{Lτ{α,
πaβλ. Schiffrin 1996:200) τoγ επιστημtχ6 απ6 τoγ εγ δρd,oει (agentive) εαυτ6
o oπolog απoπαλΦπτεταt 6ταγ xαταγραφoγταt oι πqαξειζ μαζ (oυμπεqιλαμ4. Tη διατliπωση αυτη oφε[λω στoγ

Περιxλη Πoλ[τη.

H αφηyηαη ωE πεδ(n €xφραoηg ταυτoτηταg ι49
βανoμ€νιι)γ χαι των γλωooιxΦν) oε ox6oη μ' θνα oτ61o, xαθιilg χαυ τα απoτελ6oματα τoυE. Στιg αφηγηoειg τoυ δε[γματ69 μoυ, η χαταγQαφη αυτη των
πραξεων απoτελε[ 6ναγ ευαLαθητo δεixτη γLα τη αxθoη χαt τη αταoη των

αφηγητιilν με 6αoυ9 αυγxαταλ6γoυν στoγ π6λo τoυ αυτo(,, oπωg μπoρoιiμε
να δoυμε στην αναλυoη τoυ επ6μεγoυ απoοπd,αματoζ (5).
Στo (5) o Nτ[νog τη φoqd αυτη, συνεπLχoυqoriμενog απ6 τo Γιdννη , (:xεν
την xιiqια ευθriνη τηζ αφηγησηE εν69 φqαoτιxoιi διαπληxτιoμoι1 με αστυγoμιx6 πoυ oυν6βη ατo Mετq6 τηζ Aθηναg, 6πoυ η τdξη τωγ δυo φ[λων πηγε
εxδqoμη.

5.

Nτi,νog:

Eρ.1:
NτLνog:

Στo Mετq6 την εtγατε δει τη oxηνη πoυ '1ε παιxτε(,;

Πoια πoια oxηνη;
Στo Mετg6 τ6λog παγτωγ, ε(,μααταν εγιil, αυτ6ζ χαt o
Κυqιdxog' εγ τω μεταξri εγιil xαι αυτ69 xoμματια απ' τo
ταξ[δι >απ'τη oτιγμη πoυ μπηxαμε στo λεωφoqεlo oxτιil

η ιilQα μ6χQι τη oτιγμη πoυ μαζ 6φεqε εδιb ε[μαoταν χoμ-

ματια {απ6 τo πoτ6}<, ξ6Qω'γω μπαLνoυμε ατo Mετq6
πηγα(,ναμε πηγα(,ναμε, σταματαει oε μια oτdoη ανoiγoυν
oι πoqτεg δεν ηταν να βγoιiμε xoιταω xαι 'γω ξ6qω ,γω

απ6 την π6qτα πoυ 'χε ανo[ξει xαι βλθπω 6να μπdτoo
τιilρα με μπ6τε9 μ6xQι εδιil πdγω xατι πqασινoυζ μπεg6δεg xαι θγα 6πλo ξ6qω 'γω πoυ qL1νει πενταx6oιεE φoq€g τo δευτερ6λεπτoll

Γιαννηg:
Nτ[νog:

Γιαννηg:
Eq.2:
Nτ[νog:

Γιdννηg:
Nτlνog:
Γιαννηg:

llAυτoψατoll
llAυτo|ιατo λεg xαυ πaευ ξ6qω 'γω για: π6λεμo.
Eτoι ε[γαι Qε στoυE υπ6γειoυg €τoι ll|εtναν!.
//[Nαι].

Λoιπ6ν xαι αq1[ξoυμε >χι εtγε xαν μια φdτoα ξθqω 'γω
δε βλεπ6ταγε o ανθρωπoζ< χαL τoυ λθμε δε ντq6πεoαι
πιilg ε[oαι θτoι ξ6qω 'γω xωλ6πoνoταll
lITυ €xω λ6ει qε παιδια//
llAντε ρε γoυqoιiνι//
//>Θα γτoεπoμoυγα λ6ω oτη θ6oη ooυ δε xoxxιγlξει< τoυ
λ6ω τι 'γαυ αυτα που βαoταζ Qε: πιilζ γτΦγεoαι 6τoι ρε;<

Στην αφηγηoη τoυ (5) oι δrio γ6oι εxτ6g απ6 συγ-αφηγητ6E εν6g πεQtστατLxof, ε[γαι χαι πQωταγωνιατ6g o' αυτ6 (πqβλ.χαL τo παqdδειγμα (4)), xαθΦg

με δυxη τoυζ πqωτoβoυλiα ξεxLνησε o φqαoτιx6g διαπληxτιομ6g με τoγ
αστυγoμιx6. o Nτ[νog xαταδειxνfει την εμφανιoη }ιαt τo παQoυσLαατιx6
τoυ αστυνoμιxoι1 ωg υπερβoλιxα (: 1llτ6τε9 μ6xQι εδrb πανω, xd'τυ πqααινoυg
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τo δευτερ6λεμπερ6δε9, fνα oπλo ξ6ρω 'yω πoυ ρ[xνει πενταxooιεg φoqtg
πτo' αυτoματo λεg xαι παει για: πoλεμo, μtα φατoα ξΕρω 'γω δε βλεπ6τανε o
d'νθρωπog).Tα χαQαχτηQιoτιxd αυτα τoυ αστυνoμιxoιi μoυαξει να λειτoυqδιio νθoυg αγαxλαoτιxα βlαιηg λεxτιγoΦν ουμβoλιxα δημιoυργιilνταg στoυζ
xηg αντ(,δQασηζ, λ6γω χαt τηζ επ(,δqαoηζ τoυ πoτof. Η πqooβλητιxη χεxτιxt|
δραατηρι6τητα τωγ δΦo ν6ων παqoυoιαξεταt με τηγ επιστaoφη στηγ επιπλoτLiτηζδραoηg, μετα την πεQtγQαφη τηg εμφdνιoηζ τoυ αστυγoμιxotj' xαι εγ_
δειxγtjεται με τo Λoιπoν xαι αρy[ξouμε. Ιδια(,τεQη σημαo[α 6xει τo γεγoν6g
6τι oι διio γ6oι επιλ6γoυν γα αγαπαqαγαγoυν, ωg 6να βαθμ6 πιθαγ6τατα χαL

να χατασxευαooυγ (πρβλ. Tannen 1989: 98 x.εξ.), τo διαλoγo πoυ εl1αν με

τoγ αστυγoμιx6 με τq6πo ιδια[τερα πqooβλητιx6 γι', αυτ6γ.
Eιδιx6τεqα, τ6oo o ΓιΦννηg 6οo xαι o Nτlνog φιθρoνται γα απειλotiν μετωπιxaτo θετιx6 πρ6oωπo (positive face) τoυ αστυνoμιxoυ, τηγ πQoσδoxlα

απoδοχηζ xατ εxτLψησηζ πoυ, ot3μφωνα με τoυζ Brown & Levinson (1987:
62), εtναι αναμεν6μεγo να €1ει xαθε μθλog μtαζ χoιγων('αg, xρηoιμoπoιιil-

γταζ υβριoτιx6g εxφqαοειg 6ντoνη9 απoδoxιμαoi,αg (πqβλ. δε ντρ6πεoαι πωg
ε1ααι (τoι, xωλ6πoυατα, yoυρoυνι, θα ντρεπ6μ0υνα ατη θ6αη σoυ, δε ?{otιχLν[ξειE, τL 'ναL αυτd, πoυ βαατdζ Qε;, πιbE ντυνεoαι 6ται ρε;), χωQig xαμ[α παqdλληλη χaηση επανoqθωτιxιilγ (redressive) πqαξεων. o βαθμog απειληg ε[γαι ιδια(,τεqα υψηλ6g, αν λαβoυμε υπ6ιilη 6τι μεταξυ τoυ αστυγoμLxof xαι
τωγ δfo γ6ωγ υπαq1ει αυξημθνη χoινωγtχη απ6oταση χαt διαφoqd εξoυolαg xαυ oι εxφqαoεLζ πoυ oι νθoι χQησtμoπoιoliγ ιοoδυναμoιiν με απ6λυτη

xαι ανα[τια απ6qqιιpη τoυ αστυγoμtχor]. Η απoυolα oqατηg αιτιoλoγlαg γtα
τηγ φQαστιxη επ(,θεση πLστoπoιε[ται χαt απ6 την αντ(,δQαση τoυ αστυγoμιxoti o oπolog αqxιxα παqoυoιαξεται γα μηγ μπoqεl γα χαταγoηoει τo λ6γo
τηg επlθεαηg (πqβλ. Tι Εxω qε παιδυd).
oι δι]o ν6oι oτo απ6oπαoμα (5), μαξ(, με τηγ αQγητιxη αξιoλ6γηoη τoυζ
xυglωζ τoγ εαυτ6 τoυζ εv
γtα τηγ εμφανυoη τoυ αστυνoμιxot3, πqoβαλλoυν
χαt τLζ επιπτιbδραoτηρι6τητεg
δqαoευ (agentive self), xαταγqαφoγταζ τιg
σεtζ τoυζ στoυζ αλλoυg. Eιδιx6τερα, πρoβdλλoγται ωζ πQωταγωνιoτιxol
(authors) των υβριοτιxιilν
xαραxτηqεζ, αυτoυργol (principals) χαt συγταχτεg
αστυγoμtx6. Η επιλoγη
τoν
διεπiδqαoη
oτη
με
γλωoαιxωγ τoυζ πqαξεων
απειλητιx6 τη φραoτιxη
ιδια[τεqα
τωγ δto ν6ωγ γα παQoυoιαooυγ με τg6πo
τoυζ συμπεQtφoqd, πα(,qγoνταζ απ6λυτα την ευθυνη τωγ λεγoμ6νων τoυζ,
δε[1νει 6τι αυγειδητα ταυτ[ξoνταL με τo ατ61o, τo πεQιε16μενo χαt τιs επtπτιilοειg τηζ συμπεqιφoqdg τoυζ xαι 6τι ε(,ναι, θα λ6γαμε, υπεqηφαγoι πoυ
την πQαγματoπolηoαν. o εν δqdοει εαυτ69 των διio γθωγ πqoβαλλεται χαt
oε αλλεg αφηγηoειζ τoυζ να πqooβαλλει Λlxαι να παqωδεl τη oυμπεqιφoqα
αυγγενιbν, oυμμαθητιilγ

xαι

xαΘηγητιilγ.

Η αγdλυαη τoυ απooπαoματoζ (5) αναδειxγυει 6τι oι δι1o γθoι δεν αq-
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xoιjγται xατα τιg εξιoτoρηoειg τoυζ στηγ, απ6 xoιγoιi oqιαμ6νεg φoρ6ζ, xα-

ταδειξη τηg δραoηζ χαQαχτηρων πoυ συγχαταλ€γoνταt στηγ xατηγoρlα τoυ
αυτo(,, oqυoθετΦγταζ 6τoι τo αιioτημα τωγ πεπoιθηoειilν τoυζ, τoγ επιστημtx6 εαυτ6 τoυE. Eπιπλ€oγ, πgoβαλλoγταζ τoγ εαυτ6 τoυζ εν δqαoει xαι μαλιστα σε q6λo εxδιxητιxoti τιμωqoιi εxπρooι.δπωγ τηζ χατηγoρLαg τoυ αυτo[,
υπoγQαμμ[ξoυν τo <αγεφtlQωτo 1αoμα>> αναμεοα oτo εμε[ζχαι τo αυτoF.

Συμπερα oματlxα
Στo αρθqo αυτo επι1εLρηoα να διεqευνηοω, σε μια μLχQηE xλ|μαxαg αγdλυση (βλ. oγετwa Chesire 200Ο: 258), τoν τq6πo με τoν oπolo δfo γ6oι πoυ
ανηxoυν στηγ (,δια παq6α εxφqαξoυγ την ταυτ6τητα τoυg στιg αφηγηοειg
τoυE oτo πλαloιo τηζ ουνoμιλiαζ τoυζ με διio εqευνητ6g. Yπoατηqιξα 6τυ η
€xφqαoη τoν εμε(,g τωγ δr1o γθωγ εντoπlξεται xυq[ωE στoγ τq6πo χαt τLζ
πραxτιx6ζ τηE επιτ6λεoηζ τωγ αφηγηoεωγ τoυζ xαι ειδιx6τεQα oτη δυνατ6τητα τηg απ6 xoιγoti επιτ6λεoηE τωγ αφηγηoειilγ τoυE, παθΦg χαt στη διαδoγιx'i1 επιτ6λεαη παgαλληλων μoνoλoγιxιilν αφηγηoεων με χotγ6 ατ6xo. To
xoιγ6 βlωμα δ|γει τη δυνατ6τητα εμπλoxηg των λεγoμ6νων τωγ διjo γ6ωγ
ατo πλαlσto τηE iδιαg αφηγησηζ, αλλα χαι oL xoινθg παqαδo16ζ χαt αξ[εg
τoυζ δLγoυγ τη δυνατ6τητα γα αγααΦQoυν χαt γα αφηγoυνται διαδo1ιxα παραλληλεg εμπειqlεg με xoιν6 oτ61o. Yπoατηqιξα επιπλ6oγ 6τι οτo πεδi,o τηg
ιoτoqlαg τωγ αφηγηoειilγ τoυζ oι δrjo ν6oι xαταxqlνoυν, μ€oω τηg αqνητιxηg
5. Στo oημεlo αυτ6 6μωE ε(,ναι loωg ενδιαφ6ρoν να παQατηρηooυμε 6τι oι δrio ν6oι oριoμ6νεE φoQ6ζ πqoβαλλovταE τoγ εαυτ6 τoυζ εν δqαoει, αoυνε(,δητα μαλλον, θα
μπbqoιioαμε να θεωρηooυμε 6τι υπoνoμειioυν τoν επιoτημιx6 εαυτ6 τoυg. Παqoυoιαξoνται, δηλαδη, να δqoυν με τoγ τq6πο πoυ χαταχqlνoυν τoυζ εχπQooιilπoυg τηE χατηγoqi,αg τoυ αυτ0(,,6πω9 χαQαχτηQιστιxd φα[νεται στηγ αναπαqαoταση τηζ. απειλητιxηq
για τo πq6oωπo τoυ αστυγoμιxoυ φωγηζ τoυζ στo (5), η oπolα μoιdξει με την απειλητιxη για τo πqoαωπ6 τoυg φωγη τoυ xαθηγητη oτo (4). Xqηoιμoπoιιilνταg τoυg 6qoυE
τoυ Tαιταιπη (Tsitsipis 1998: 126 x'εξ.), oι απoφανσεtζ τωγ δtjo γ6ων, 6oα dμεoα €μη
μεoα (6πωE πqoxriπτει απ6 τιg αξιoλoγηoεtζ τoυζ oε oριoμ6νεg αφηγηοειg) δηλιiwoυν
6τι ατroδ61oνται, χαι τα oπο[α oδηγoriν στη συναγωγη oτoι1ε[ων τoυ επιστημιxοti εαυτoti τoυg, βqlοxoνται oε επιτελεoτιxη αντ(,φαoη (performative contradiction)
με αυτα
πoυ παQoυoιαξoυν τoυζ εαυτoι1g τoυE γα xαγoυγ, με τoγ εν δqdοει εαυτ6 τoυg. Oπωg
χαQαχτηQtστιxα μαg δεlxνoυν τα παqαδεi,γματα (4) xαυ (5), ενιil oτιγματ(,ξεται η πQooβoλη πoυ αoxε| o xαθηγητηE, oι δtio γ6oι δεγ απoφεtiγoυν να επιτελ€οoυγ πqooβληiιx6E για τo πqooωπo του αστυγoμLχoιi πqdξειE, 6πωg, o' αλλεg αφηγηαειg, χαι
για τo
πq6οωπo τωγ συγγεν{.bν, των ουμμαθητιilν τoυζ xλπ. M' 6να λ6γo, θα λ6γαμε 6τι τo
εμε('g παρoυοιαξεται oqιομ6νεg φoQ6ζ να δqα με τoυζ 6goυg χαt τoγ τρoπo τoυ αυτoi'
oι επιτελεoτιx€g αντιφαοειE απoτελotjγ ixνη, oriμφωνα με τoγ Tοιτoιπtι (1995: 126),
πoυ μπoQoιiν γα oυμβαλoυν oτην αναξητηση χαι τoγ αγαλυτιx6 πqoοδιoqιoμd τoυ ευρfτεqoυ ιδεoλoγιxoιi πλαιo[oυ oτο oπolo xιγorjγται oι δυo ν€oι, xατι, 6μωs, τo oπo(,o
ξεπεqνα τoυE oτ61oυζ τoυ dρθρου αυτoti..

|5Ζ
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αξιoλ6γησηζ, τη δqαoη χαt τη συμπεQLφoρα xαραxτηqων πoυ συγχαταλθγoγται στoγ π6λo τoυ αυτoi, oqιoθετιilνταg 6τoι τo orioτημα τωγ πεπoιθηoειilν
τoυζ, τoγ επιστημιx6 εαυτ6 τoυζ. Επιπλ6oγ, πqoβαλλoγταζ xατα τιg εξιoτoρηoειg τoυζ τoγ εαυτ6 τoυζ εν δρααει χαι σε μετωπιxη oιiγxqoυoη με εχπQooιilπoυg τηζ χατηγoρlαg τoυ αυτoi υπoγραμμlξoυν την 6ντoνη διαoταoη
ανdμεoα oτo εμεi'gχαι τo αυτo(,.
Oι διαπιoτιilαειg αυτ6g απoxαλιjπτoυγ, νoμ[ξω, με πotoγ τρ6πo η επιτ6λεοη των αφηγηαεων xαθΦg χαt o μετασχηματιομ6g τωγ εμπειqιιilν σε ιστoρiεg μπoqoιjγ γα απoτελ6αoυγ ευαlοθητoυg ενδεLxτεg πτυ1ιilν τηg αυνoλιxηg
μαg ταυτ6τηταζ. oπωg χαQαχτηQιoτιxα oημειιδνευ η Schiffrin (1996: 199), η
αφηγηση (o τq6πog επυτθλεαηζ τηζ, αλλα χαι τo περιε16μεν6 τηg) απoτελε[

τo γλωoooλoγιxd φαx6 μ6αω τoυ oπoloυ πqoβαλλεται η πQoσωπoγqαφ|α

τoυ αφηγητη, oυ απ6ψει9 χαL oL oταoειg τoυ (βλ. oγετυxa xαι Schiffrin, 6.π.:
170).

oλoxληqιilνoνταg θα ηθελα γα επLσημαγω 6τι ιδια(,τερo ενδιαφθqoγ θα
θxoυν μελλoντιx6g διεqευνηοειg πoυ θα επιxειqηooυν τo πθqαoμα απ6 τη

διαδqαoτιxη μιxρo-ανdλυαη στη μαχQo-αγdλυoη πoυ θα λαβει υπ6ψη τηζ τo
ευρυτεqo χoLγωγιχo xαt ιδεoλoγιx6 πλα[οιo (βλ. oxετιxα Παυλlδoυ 1996,
Tαιτoιπηs 2Φ1) oτo oπolo xιγofγταL τα εqευνιilμενα υπoxεiμενα (εν πQoxευμθνω oι ν6oι) xαι θα oυγxρlνει τoν τq6πo με τoγ oπoio εxφqdξoυγ τηγ
ταυτ6τητα τoυg ν6oι με διαφoρετιxα εθνoγqαφιxα χαQαχτηQl'oτνxa στηγ επLτ6λεoη, τo πεQLεχ6μενo η oε xαπoιo αλλo επlπεδo τηE αφηγηματιxηg αγαλυσηζ.
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