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ΕΠANAΔHΠTΙΚA ΦAΙNOMENA ΣToN ΛoΓo ΔΙAΦOPETΙKΩN
OMΙΛHTΩN: EΠΙKYPΩTΙKΗ EΠANAΛHΨΗ*
MAPΙΑ KAKPΙΔΗ-ΦEPPΑPΙ

Τhis paper discusses other-repetition with ratifying function ιΙs a conversational device
that conveys acceptance of the other's contribution. On the basis of natural data, it is
claimed that the expression of agreement and support is reinforced by repetition's
constituent property of reusing previous material, in this case by reproposing it in the
ratifying speaker's own utterance. Thus, both the social meaning created and the
linguistic means through vrhich it is encoded contribute to a highly cohesive and
cooperative interaction instance.

1. Ειοαγωγri
Η επαγdληψη τμηματωγ λ6γoυ στη φυσLχη πρoφoqιxη αυνoμιλ[α απoτελε(,,
ot3μφωνα με τι,ζ νε6τεqεg μελ€τεg στηγ ανdλυoη τηg oμιλLαg (discourse
anaΙysis), γενιx6τερη επιχoLγωνιαxη στQατηγιχη τωγ oυνoμιλητιilν, oι oπoιoL χQησLμoπoιofγ επαναληπτwa oγt1ψατα για την επ(,τευξη αυγxεxqιμ6νων
στ6χων. oι oτ61ot αυτoι σχετιξoγταt τ6σo με τηγ iδυα τη διεξαγωγη τηg διεπlδqαoηg (interaction)l 6οo χαι με τη θεματυτLητηζoqγdνωαη.
Απ6 τη μ[α πλευqα, τo γεγoν6g 6τι η επανdληιpη βαo[ξεται εξ oριoμoti oε
θτoιμo γλωoαυx6 υλιx6, πqoΤ6ν πρoγεν6ατεQηζ επιλoγηg εν69 απ6 τoυζ oμtλητ69 (61ι απαqαιτητωg τoυ επαγαλαμβανoντog), τηζ επtτQ6πει να λειτoυργε(, ωg παραγoνταζ otχoγoμlαg: αφεν6g οτη δημιoυργLα γ6oυ μηνΦματog απ6 πλευqαg τoυ επαναλαμβdνoντog oμιλητη, αφετθρoυ στηγ πρ6oληιpη τωγ

*
1.

Η εργαοiα αυτη απoτ6λεoε αγαxoiνωoη στo E' Διεθν€g
λoγ[αg, Παq(oι, 13-15 Σεπτεμβqloυ 2001.
Mεταφqdξoυμε 6τοι τoν <τε1νιx6> oρo interaction,β}ν.
υποo.6.
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λεγoμθνωγ απ6 πλευqαg αxqoατη. o πqιilτoE δεγ xqειαξεταL να χαταφriγει
oε γ6o γλωooιx6 υλιx6, αφoιi μπoqεl να μεταδιilσει τηγ <πληqoφoρ[α> τoυ επαγαχQησιμoπoιιilνταζ τo παλι6'o δειiτεqog παλι δεν επιβαqιiνεται με την επεξεργααLα νθωγ γλωooιxιilν oτoιxεLων, αφori επιβραδriγεταt η aoη τoυζ με
τη χQηση τηg επανdληψηs. H oιxoγoμLα δηλ. πoυ συγLστα η xqηοη επαναληπτιxιjlν o1ηματων αφoqα τ6oo τoν 1q6νo πQoσχεδιαoμoι} τoυ λ6γoυ τoυ oμιλητη 6oo xαι τoν 1q6νo επεξεργαoiαg τoυ απ6 τoν αxqoατη.
Απ6 την αλλη πλευqα, τo γεγoν6g 6τι η επαναληι|.lη αδυνατεL γα μεταφ6ρει ν6α πληgoφoq(α oτo επLπεδo τoυ πQoταoιαxoΦ (=}νωστιxori) πεgιεχoμθνoυ, εφ6ooν αφoρα επανεμφανιoη ηδη γνωατιilν οτoι1εiων, oδηγεL τoυζ συνoμιλητ6g γα τηγ αξιoπoιoυν για τη μεταφoρα επιxotγωνLαχt1g (διεπιδQαoτιxηg) πληqoφoQ[αE.Απoτελε(,6τoι 6γαγ απ6 τoυg τq6πoυg γλωooιxηζ ση-

μανσηζ μετεπtχoιγωγιαxιilγ αxoλlων oxετιxcδν με τη δυεξαγ6μενη διεπ(,δqαση: με τιg o1θαεtg των συμμετεχ6γτωγ oε αυτην, τηγ πQαγματευoη xαι διαπραγμd,τευση τoυ oυξητoιiμεγoυ θ6ματog, τη oυνθ1ιση τηζ (,διαg τηg διεπlδqαoηg x.α. o β' 6qos τηE απoτελε[ oυoιαoτιxd, αy6λto, τo oπolo επιxdθεταL στo α' στoLχε[o τηg για γα τo πρoβαλει η γυα γα τo επιχυQιilσει, για γα
ξητηαει διευxριν(,oειg γι' αυτ6 η για να τo αμφιoβητηoει, ενιil παραλληλα
αxoλιαξει 6μμεoα χαι τη α16oη με τoυζ oυνoμιλητt'gxαt την περLαταση επιxoινων[αg2.

Στην παqofοα εqγαolα θα μαg απααxoλησεt η dμεoη επαναληιpη απ6 αλλoν oμιλητη εxφωνηματoE η τμηματoζ εχφωνηματog τoυ α' oμιλητη, με μετεπιχoιγωγιαx6 oτ6xo την επιxtlQωση τoυ επαγαλαμβαν6μεγoυ εxφωνηματog. Γενιx6τεqα, η λειτoυργLα τηg επυxυρωαηg (i επιβεβα(,ωoηg, αυμφων[,αg,
ι6γxριoηg, απoδo1ηg, επιδoxιμαα('αg' αναyνιbριαηgx.a., αναλoγα με τoν βαθμ6 ατolxυσηζ πQoζ τoγ αλλoν)3 θεωρε[ται ιδια(,τεQα σημαντLχη oτηγ αγαλυση τηζ oμιλ[αg, για τtζ χoLγωγυχθg αλλα χαL τtζ xειψενυx€ζ χαL δoμιxθg τηg
oυνθπειεg. Απ6 χoLνωνtχηs (η διεπιδραoτιxηE) πλευqαg, ot επtχυQιboειg δε(,χνoυγ ευθυγρdμμιση η xαι ρητη oυμφων|α με τιE θθoευg που πρoβαλλoνται
απ6 τoυg oυνoμιλητtg, xαυ 6τoι δημιoυqγoιiν <oυμμαx(,εζ>> χαι ενιoxtioυν
την χoLγωνιxη αλληλεγγt1η μεταξri τωγ συμφωγoι1γτων μεqιbν. Συγxq6νωg,
απd xειμνιxηg πλευρdg, διdφoqα μιxροθ6ματα χαL επιμ6qoυg παρατηρησεLζ, πoυ εγαλλαoαoγταL oυνε1ιilg χαι απQoο1εδiαoτα oτιg αυθ6Qμητεζ συνoμιλi,εg, ενυo1Φoνται μ6αω τηg επιxυQωσηE τoυE χαt αγτtμετωπlξoνταυ ωζ
<αξιooημεiωτα>>, τoυλd1ιοτoγ ωs 6να βαΘμ6. Eξααφαλ(,ξεται θτoυ 6τι δεγ π6-

2.

Γυα πληq6oτεqη επεξεργαoiα 6λων των παQαπανω xαθιilg χαι τη oγετtxη βιβλιoγραφ(,α
βλ. Καxριδη-Φεqqαqι 1998.
3. Bλ. τoυE αντloτoιχoυζ αγγλιxoιlE 6qoυg aΙignment' confirmation, ratifying, aψreement,
acknowΙedgement, acceptance, endorsement x.a.
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Qασαν απαQατηQητα χατα τη διαqxεLα τηζ διεπLδqααηg (Stubbs 1983: 188189). Απ6 δoμιxηg πλευραg, τ6λo9, oι επtχυQιboειg επιτq6πoυν στη συγoμιλiα γα πqoxωqησεt πεQαtτθqω, εφ6αoν δεν υπαqχoυν διαφων(,εζ πQoζ διευxρlνιoη η ουξητηoη χαι τo μηνυμα θεωρε[ται 6τι 6xει γ[νει αντιληπτ6 με επιτυx[α χαL, επιπλ6oγ, απoδεxτ6. Mπoqoιlν δηλ. γα λειτoυqγηοoυν, xατa xaπotoγ τρ6πo, ααν oηματα oqιoθ6τησηE τωγ μLχQoΘεματων.
Στη αυν6χεLα τηζ εργαolαg θα εξεταooυμε ειδιx6τερα τηγ επιxrlρωoη (η
επιβεβαiωoη)a μ6αω επαναληιpηE, τoγ oυνδυαoμ6 δηλ. τωγ διio φαινoμ6νων
πoυ oυξητηoαμε μθxQι τιilqα εγ συγτoμiα, για γα εγτoπiσoυμε τιg ιδι6τητε9
χαL τoν ιδια(,τερo ρ6λo τoυ στη δυεξαγωγη τηg διεπiδραoηζ5.To υλιx6 μαg απoτελε(,ται απ6 μαγγητoσxoπημ6νεg oυξητηαειg δtio, τριιilν xαι τεoααQων ατ6μων στηγ τηλε6qαoη, σε εxπoμπ6g λ6γoυ χαL ψυχαγωγ(,αg, χαι συμπληριilγεταL απ6 μαγνητoφωνημ6νε9 oυξητηoειg αε oιxεlo oιχoγεγειαx6 xαι φιλιx6

πεqιβαλλoν.
ΑxoλoυΘιiwταg τo πq6τυπo τηζ αναλυoηg τηζ συγoμιλ(,αg (conversation
analysis), εξεταξoυμε πqιbτα-πqΦτα τα oημεLα 6πoυ εμφαν(,ξoνταυ επαναληψεLE επtχriqωoηg στηγ oqγdνωαη τoυ υλιxorl μαζ σε διαδoxιx6g ουνoμιλιαx6g oυνειoφoqθg6, τιg δoμιx6g τoυg θ6oει9 δηλ. oτη διεπ[δραoη, χαυ εγτoπiξoυμε επιμ6ρoυ9 λειτoυqγi,εg. Κατ6πιγ, oυξηταμε την xλιμ0χωση τωγ επtχυqωτυxΦν επαναληψεωγ σε θνα φαoμα αυξαν6μεγηζ δ6oμευoηζ τoυ oμιλητη
ωζ πQoζ τα αημε(,α πoυ επιχυριilνει. Mε βαoη τυζ επLσημαναειg μαζ ωζ πQoζ
τα δfo παqαπανω οτoι1εi,α, εξdγoυμε oqιαμ6γα συμJ[εqαoματα γtα τLζ ιδυ6τητεζ τoυ γλωoαιxotj αυτoti φαινoμ6νoυ χαL τoν g6λo τoυ στη δυεπ(,δραoη.

2. Δoμιx6E

θ6οειE τηt εlτJ'lυqωτιxri5 επανιiληιμη5

oι

δoμιxθg θ6oει9 6πoυ εντoπiξoυμε επανdληψη με επLχυQωτιxη λευτoυqγiα
εLγαι oι εξηg: 1) ωg β' αx6λoζ γεLτγLαστυxo"b ξειiγoυg 2) ωgγ' xατa oειqα
συγεισφoqα μετα τα δtjo ox6λη γεLτγLαστιxoti ξευγoυg 3) ωE γ' οxθλog μιαg
αxoλoυθLαζ σε πεqιπτΦoειg <διαταQαξηζ" τoυ λoγoυ τoυ α' oμιλητη 4) ωg
ενδεi,xτη ληΨηs χωQιζ συγχεχQιμ6νη δoμιxη Θ6oη 5) ωg xαΘαρη επιβεβα(,ωoηlεπιxrjQΦσTl, χωQιζ συγχεχQιμθνη δoμιxη θθoη πdλι.
1) Ωζ β' αx6λoζ γεLτγtαστιxoιi ξει1γoυg 6xoυμε επtχυQωτιπη επαναληψη
σε γεtτγLαoτιxa ξειiγη oπoυ τo πqιilτo ox6λoE τoυ ξειiγoυζ απoτελεi 6μμεαo
αLτημα πQoζ επιβεβαLωσηl επυx'lQωση.'Eται 6xoυμε π.x.:
4.

5.
6.

oι

6qoι χQησιμoπoιoιiνται oε πoλλα oημε(,α εναλλαxτιxα.
Για μια πQΦτη πρoo6γγιοη τoυ θ6ματo9 βλ. Καxqιδη-Φερqαqι 1998, xεφ.4'4.,.,EπαγαληΨη για oυμφων(α/επιβεβα[ωoη xαι 6νδειξη παgαxoλoιiΘηoηE".
Mεταφραξoυμε 6τoι τoν 6ρo /urn, ofμφωνα με την Παυλ[δoυ 1991.
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1.

Α: [...] Eγω παντωg ((γελdxι)) 6xω μιληoει τoυλα1ιστoν εxατ6 φoQ6ζ γι' αυτ6 τo θθμα. (.) Πρo τoυ γαυαγioυ.
B: Στην τηλε6ραoη.
A; Στην τηλεoqαoη, [oτo qαδι6φωνo, στtζ τηλεoB: [Nαι, αλλd μιληoατε (.) απ6 πλευqαg
Α: oτoυg υπoυqγοfg,

B: [Nαι.
Α: [οτoυg πdντεE. t...]7
2.

Α: [...] Ε:: o xfqιog X. Mπ. εξαxoλoυθεi, γα βqioxεται στoγ αγαχQtτη Ηγoυμεν(,τααg ε: χαt να oυνεxlξευ την: xαταθεoη του.
B: Δεγ 61ει τελειιiloει αx6μα η απoλoγlα.
A: Δεν 6xει τελειιboει αxoμα η xαταθεoη, ε: πq6πει να πotiμε: ε: [...]

To 6μμεοo α[τημα πQoζ επιβεβα(,ωoη εxφ6qεται 61ι ωg xαθαqη εqιilτηoη με
αγoδιx6 τoνυoμ6, αλλd ωg δηλωoη με xαθoδιx6 τoγιoμ6. H λειτoυqγ(,α τoυ
αναγνωq(,ξεται απ6 τo γεγoν6g 6τι,6πωg πεqιγqαφει o Labov8, αναφ6Qεταt
σε στoLχεLα πoυ γνωρ[ξει xαλυτερα απ6 6λoυζ o β' oμιλητηζ (oτo παqαπα-

νω παqαδεtγμα ωζ Α), o oπolog αιoθd,γεται υπoχQεωμ6νog γα τα επιβεβαυιilσει, με η xωqls μιxqoδιαφoQ6ζ/μιxqoδιogθιilσει,ζ στo διx6 τoυ εxφιilνημα. Η
επιβεβαiωση απoτελεl oυγεπιbg εδιil υπoχQεωτιx6 δευτεqo ox6λoζ σε εχφερ6μενo α[,τημα χαι πQαγματoπoLε[ται με επανdληιpη: τo γεγoν69 6τι επαγαχQησιμoπoιoυγται τα λ6για τoυ πQoηγoιiμενoυ oμιλητη, εφ6οoν δεν μπoqεl
να εQμηγευτε(, ωζ πQoσφoρd ν6α9 πληρoφoρlαg (6πωζJτ.Χ'. θα γιν6ταγ με τα

επιβεβαιωτιxα μ6ρLα ναL, βεβα('ωg, oπωαδηπoτε x.}''π.), εqμηνεriεται, με τη
βoηθεια χαι στoιχε(,ωγ τoυ πεqιβαλλoγτoζ, ωζ μετεπLχoLνωγιαx6 ox6λιo.
Στη αυγxεxqιμ6νη πεq(,πτωoη τo ox6λιo επιβεβαυιbγει την παλαια πληqοφο-

τoν α' 6ρo δηλ. τηζ επαναληψηg, 6πωg τoν 61ει εxφωνηoεt o α' oμιληTo
τηg.
μηνυμα δηλ. εδιil δεν μεταφ6ρεται μ6oω των λεξιxιilν επυλoγιiw αλλα
μ6oω τoυ yεγoν6τoζτηζ επανdληιpηζ. Η επιλoγη τηζ χQησηg επαναληψηζ αντt π.γ. για 6να απλ6 ναι η βεβα('ωE λειτoυqγεL εδιb ωζ ενεQγli απoδo1η τωγ
q(,α,

7. Xqηoιμoπoιoιiμε την πQoσαaμoγη των oυμβασεωγ απoμαγνητoφιilνηoη5 oτoυE J. M.
Αtkinson & J. Ηeritage (εxδ.), Structures of SociaΙ Action _ Studies in Conversation
AnaΙysis, Cambridge: Cambridge University Press, 1984, 6πωg 6γινε για τιg αναγxεE τoυ
Text 13,1993, 157-158.

8. Labov (|972:254): <Δεδoμ6νων δtio oυμμετε16ντων σε μια oυξητηoη, Α xαι B, μπoρoιiμε να διαxq(,νoυμε ωζ γεγoν6τα Α τα πqαγματα πoυ γνωq(,ξει o Α αλλd 61ι o B, ωg
γεγoν6τα B τα πqαγματα πoυ γνωqi,ξει o B αλλα 61ι o Α χαι ωζ γεγoν6τα ΑB τη γνΦoη
πoυ μoιqαξoνται εξlooυ o Α xαι o B. T6τε o xαν6ναg λ6ει: Αν o Α xαγει μια δηλωoη
oγετιxt1με €να γεγoν6g B, ερμηνεtiεται ωζ α(,τημα για επιβεβα[ωoη>.
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λεγoμ6νων πoυ εi,γαι πQoζ επιxfqωoη, εφ6αoν o επαγαλαμβdνων oμιλητηg
δ6xεται γα τα αυμπεqιλαβει xαι oτo διx6 τoυ εxφιilγημα.
2) Ωg γ' xατα οειqα συνεισφoqd πoυ αxoλoυθε| γειτνιαατιx6 ξευγoζ 6χoυμε αυ1να επtχυQωτιxη επανdληψη μετd την απαντηαη σε μtα εριilτηoη. o
α' oμιλητηg επαναλαμβανει τo β' ox6λog τoυ γεLτνιαoτιxoli ξεriγoυg εQrΙπηαη-απdντηση'τηy απαντηoη δηλ. τoυ β' ,xαυ αυτ6 61ει oυoιαoτυxα λειτoυργlα
αξιoλ6γηοηζ τηζ, στηγ πεqlπτωoη τηζ επιxιiqωαηζ φυoιxα παγτα θετιxηg:
3.

Α: Γιιilργo με τη γQlπη πoυ αxoιiμε τιilqα τελευτα[α 6τι 6qxεται απ6
τα: β6qεια;

B: KdΘε 1ρ6νo 6q1εται [xαπoια γQιπη.
A: |A, xdθε xρoνo. Nα μην ανηoυ1oιiμε δηλαδη.
4.

Α: [...] Η xυρiα πoυ: ε[γαL με τη μαγειριxη, πιilζ λ6γεται;
B: Η xυqlα Koxxιγ6λλη. [Συνdδελφog xαι φ[λη.
Α: [Ι1 xυqiα ΚoxxινΕλλη. Mαλιoτα. Απλιilg μoυ ε(,xε δυαφriγει τo 6νoμα. [...]

'Εγευ επtσημανθε(, ατη βιβλιoγραφLα (π.x. Tsui 1989) 6τι η
γενιx6τεqη λειτουqγLα τoυ εχφωνηματog πoυ αxoλoυθε(, τα δrjo ox6λη εν69 γειτνιαατιxoΦ
ξεtjγoυE εi,γαι η 6γxqιoη η αναγνιbQιoη (acknowΙedge) τηg 6xβαoηg (outcome)
τoυ αμθαωζ πQoηγotiμενoυ τμηματog τηg διεπLδQασηζ.Πqoxειται δηλ. αχQtβιilg για 6να εiδog αξιoλ6γηoη9 τoυ, τo oπolo xαι θεωρεLται oxεδ6γ υπoχQεω-

τιx6 oτην αxoλoυθ[α. Στα παqαδε[γματα μαζ, η αξιoλ6γηoη αυτη μετd τo

γεLτγιαστιx6 ξεtiγog εριbτηαη-απαwηoη 6q1εται γλωοοιxd, με επανd,ληψη τηζ
απαντηoηg, μπoqεl γα ουγoδεrjεται απ6 εγδε(,xτη επιβεβαLωoηg (β}τ. μαλυoτα
oτo παραδειγμα 4) η <αλλαγηE τηζ γγωστιxηg xατααταoηζ> (τo α στo παqαδειγμα 3, βλ. Ηeritage στην Tsui 1989 562' υπoσ. 6) xαι επιxυqιilνεt με (εγεQγη απoδoχη" τη ληψη μιαg xατdλληληg χαι ιχαγoπoιητιxηg απαντηoηg.
3) Ωζ γ' ox6λog αxoλoυθlαg ουνειαφoqιbν παλι, 61oυμε επανd,ληιpη στtζ
εξηζ πεQιπτιiloειg <δυαταqαξηζ" τoυ λ6γoυ τoυ α' oμιλητη: α) ετεqoδι6qθωση β) διαxoπη με oυμπληQωοη των λεγoμθνωγ τoυ χαι γ) oυμπληQωση τoυ iδιoυ τoυ εxφωνηματ6g τoυ.
α) Σε πεqιπτιiloειE ετεQoδι6ρθωoηg, δι6qθωoηg9 δηλ. xαπoιoυ αημε[oυ
τoυ λ6γoυ τoυ α' oμιλητη απ6 τoν β', θ1oυμε επαναληψη στηγ εξηg αxo9.

oι

Schegloff, Jefferson & Sacks (1917:363) τoνlξoυγ 6τι η δι6qθωοη στη συνoμtλi,α δεγ
απαιτε(, απαqαιτητωζ πQoηγoιiμενο <λαθοE> orjτε, απ6 την αλλη πλευqα, xαπoιo πQαγματoλoγιx6 η γqαμματιx6 η αλλo <λdθog" επιφ6qει απαραιτητωE δι6ρθωoη. Πq6xειται εδιb γενιx6τεqα για επανoQθωτιx6 μη1ανιoμ6 διαφ6ρων ειδΦγ <εμποδi,ων> η
<πρoβληματων)> στη ουνoμιλ(,α.
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λoυθi,α συγεισφoριilν: i) συγεLσφoQα με διoqθιiloιμo στotχεi,o ii) δι6qθωoη
iii) επιxιiqωση τηζ δυ6qθωoηg απ6 τoγ α' oμιλητη, η oπolα εxφ6qεται με επαναληι|.lη.

5.

A: [...] Δ6xα xιλιdδεg μπορεL γα 'ναL

χL ot ταξιτξηδεg. Λ6ω τιilρα 6γαγ

αqιθμ6 [αυθαLqετo.
B: [(Ε[ναι) περυοo6τεQot.
A: ΠεριoαoτεQoL. (.) Kλε(,γoυγ τoυζ δρ6μoυs. [...]

6. Α: Γεια oαg παλι.

(.) Λ6γαμε πQoηγoυμθνωg 6τι παqoυoιdξoνταt oL
διxηγ6qoι (.) ειζ εtζ τα xαγαλια χαι ot oπoloι ε[ναι oι πqιilτoL oL oπo|oι θα 6πqεπε να ξθρoυνε (.) 6τι: [δεν

B: [oxι oπoιoιδηπoτε διxηγ6qoι.

+

oι

διxηγ6qoι oυνηγoqoι [xατηγo-

ρoυμθνων.

Α: [Συνηyoqor, γαL. Yπoθ6oεωγ oι oπolεg πρ6xειταL να παγε oτα διxαoτηρια.t...]

7. A:

[...] Eυxαριoτcb xαι 6λoυg 6ooυg μαg αxoιiσανε μθχQι τιilρα,

B: Mαg αντεξαν [ ( )
-+ Α: [Mαg d,ντεξαν, [oωατα.
B: [Αυτ6 εlγαι τo oωατ6. t...]

Eδω η επανdληψη εμφαν[ξεταt στo γ' ox6λoζ τηζ αxoλoυθLαζ, εQμηγεt3εται
ωg επιxιiQωση τηζ δι6gθωσηζ απ6 τoγ α' oμιλητη, μ6oω τoυ μηχανιoμoιi
πoυ πεQιγqαψαμε παqαπανω, χαι πoλλθg φoQ6ζ oυγoδειiεται απ6 ενδε[xτη
τηg λειτoυqγ(,αg τηζ: ναη αωoτα x.α. Στην oυolα 61oυμε εδΦ την xατηγoqlα
δι6qθωοηζ πoυ αφεν69 ειodyεται (ωg διαδιxαο[α) αφετ6qου επιτελε(,ταtαπ6
αλλoν oμιλητ(, 6xoυμε δηλ. τ6oo ετερo6ναρξη ooo
ετεQoδι6ρθωαη1o.
'tαL
Και τα δυo απoτελor1γ πqαξειg απειλητιx6g για τo δημ6oιo
πq6οωπo τoυ α'
oμιλητη xαι αρα μη πQoτtμητ6εg (Schegloff, Jefferson & Sacks |977), στα παqαδε|γματα μαg 6μωζ ε(,γαι αqxετα αυ1νθg χαt αγτιμετωπi,ξoνται θετιxα απ6 τoνομιλητη πoυ τtζ <υφ(αταται>,6πω9 δεl1νoυν ot επtχυQιilοειg τoυ.
Στo παqdδειγμα 5, η αμεo6τητα τηζ ετεQoδι6qθωoηζ, πoυ oε d,λλεg πεQtπτιiloειg lαωg γα απαtτolioε μετQιαστιxd oτoι1ε[α αxqιβΦζ ωζ μη πQoτLμητθα, oφε(,λεται πιθαγ6τατα στηγ (,δια την αμφιβoλiα τoυ oμιλητη Α: λθει
<xαπoιoγ αqιθμ6 αυθα(,qετα>>. Στo 6 oφεiλεται μαλλoν οτo 6τι o oμιλητηg B
θεωqεL 6τι o Α, o oπolog ατ6 εxφιilνημα τoυ αναφθqεται oε τμημα πqoηγoιiμεγoυ λ6γoυ τoυ B, δεγ τo απoδ[δει με αxρ[βεια. 'Eτoι, παρεμβα[γει o lδιog
10. Bλ. χαι τα παραδεLγματα

1

1

xαι

13

oτoν Aρ1αxη 1995.

Επιxυρωτιxη επαναληιtlη

109

χωQιζ πQoλ6γoυζ, χαθυστεQησεtζ x.}νπ., τα oπolα χαQαχτηQ[ξoυν xαγoγιxd,
την θναρξη μη πQoτυμητ6ων πραξεων (Pomeranιz |984). To παqαδειγμα 7 ανηxει στηγ <παιγνιι.δδη> xατηγoqlα ετεqoδυoqθιiloεωγ πoυ απoμoγιilγoυγ oι
Schegloff, Jefferson & Sacks (1977:378), αqα oriτε αυτ6 θ1ει ιδια(,τεqη ανdγxη απ6 μετQLαστtxα οτoι1εLα.
β) Eπιxυqωτιxη επαναληιpη 61oυμε χαt σε πεqιπτιiloειg διαxoπηg τoυ λ6γoυ τoυ α' oμιλητη με oυμπληρωση τωγ λεγoμ6νωγ τoυ απ6 τoν β'
:

Α: Λoιπ6ν, ε: θα παqαxαλoιjoα να πdμε μ[α β6λτα, σ' 6γα παqτυ,
μLα φιλενdδα, η oπoiα 6xει 6qθει χαι στηγ εxπoμπη,
B: Eπlοηg ωραLα γυνα[xα,

8.

A: Ωρα[,α yυνα(,xα, εiγαι

η

'Ελλη t...]

A: [...] Παζ σ' θγα: ooυπερμαQχετ χαL τqελα(,νεoαι απ' την [πoιxιλ[α τωγ γιαoυqτιιilν.
B: [Και τα εξαγoυμε xι6λα. [E[γαι γεματ'η EυqιbπηA: [Και τα εξαyoυμε.[Αυτ6- 6:λ' αυτα θγιναν,
B: [Nαι.

9.

A: 6λ'αυτα,6γιναν μ6λι9 xαταργηΘηχε o 6λεγxog. [...]

Eδιb o

β'

oμιλητηg διαx6πτεt τoγ

α'

αυμπληριilνoνταζ μtα διxη τoυ συγει-

αφoqα επL τoυ oυξητoιiμεγoυ θ6ματo9, χαι o α' oμιλητηg επαναλαμβdνει τη
oυμπληqωση, επLχυqιilνoνταg την 6τoι πQtγ oυνε1[oει τoν λ6γo τoυ.
γ) Σε πεqιπτιiloειg αυμπληQωοηζ τoυ [διoυ τoυ εχφωνηματog τoυ α' oμιλητη με xdπoιo ατoι1ε[o, θxoυμε επαναληιpη xατd την επιβεβα(,ωοη τoυ απ6
τoγ α' oμιλητη. H διαφoqα απ6 τηγ πQoηγoriμενη πεq(,πτωoη ε[ναι 6τι εδιil

η συγεtσφoqα τoυ α' oμιλητη, πoυ διαx6πτεται, χαι εxεLνη τoυ β' , πoυ τη
oυμπληqιilγευ, απoτελoυγ μαξ(, μ(,α εγια(,α συγταχτLxt1xαυ γoηματtχη εν6τητα, πραγμα πoυ δεν oυμβα(,νει oτην πqoηγoriμενη χατηγoqlα oυμπληρωoηg.

10. Α: [...] Aλλα φυoιxα, με τ- με τηγ 6- με με τo φαγητ6 6πω9 λ6με,
. B: Ανo[[γ'η 6qεξη.
+ Α: |Aνo(,γ' η oρεξη.Δεν φθανoυγ λoιπ6γ τα π6ντε, ενδεxoμ6νωg
1ρειαξoνται δεxαπ6γτε.

[.

..]

11. Α: E: [αωg: xdνει xαπoυεg: δηλιbοειg: χαι πqoφανιilζ o αγαχQLτηE
[θα

B: [θα διαταξει [την πqoφυλαxιαη τoυ
-+ Α: [θα διαταξει ναι- την πQoφυλαxιoη. [...7
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12. A: Bαξω: 6να φλυτξαναxι, ε- 6να πoτηρdxι τoυ χQασιoιi αQαβooυτθλαιo.

B: Αqαβooιτθλαιo,

ε;

A: Nαι.'H=

+

Γ: =ΣπoQ6λαιo.

Α: Σπoρ6λαto. Oτιδηπoτε.

α' oμιλητηg μπoqεL να εμφανLξει παιioειg η διoταxτυxa φαιν6μενα στηγ oμυλLα τoυ (παqαδεLγματα 10 xαυ 11) η αx6μα χαι συγxεxριμθνo νειiμα, με τo oπolo να πQoτQ6πει τoγ αυνoμιλητη αε oυμπληρωoη, δεδoμ6γoυ 6τι o Lδιog φα(,νεται γα μη βqloxει τα xατd,λληλα λoγια (oτo
Στην περlπτωoη αυτη, o

υλιx6 μαg υπαρχεL μαγγητoσχoπημ6νo 6γα τθτoιo παqαδειγμα). 'Eταυ, o β'

oμιλητηg γoμLμoπoιεiται να τoυ τα <<πQoσφ6qει> με τη oxετιxηoυμπληρωαη.
Αλλεg φoQ6ζ παλι, o β' oμιλητηg ουμπληριilνει τo εxφιilνημα διαxoπτoνταg
απλιilg τoγ α' oμυλητη (παραδειγψα l2).
H oυμπληQωση εν6g εxφωνηματog απ6 αλλoν oμιλητη εLγαι πoλιj oυxνη

στα παQαδεiγματα μαζ χαt o1εδ6ν παγτα αxoλoυθε(,ται απ6 επιβεβαiωοη

μ6αω επαναληψηg, ε(,τε με μιxρ6g αλλαγ69 στo επαγαλαμβαν6μενo εxφιilνημα ε[τε 6xι. Συxνα oυγoδεtiεται xαι απ6 ενδε[xτη επιβεβα(,ωoηg (ναυ x.λπ.).
FΙ διεπ[δραση συγεχ[ξεται xαγoνιxα απ6 τoν α' oμιλητη, αφot} απoδεxθεi τη
oυμπληρωση χαt την εντdξει στoγ λ6γo τoυ μ6oω τηg επαναληψηζ,,.
Και oι τQειE παραπdνω πεQtπτιiloειg εμφανLξoυν τ6αo δoμιxθg 6oo xαι
διεπιδqαoτνx€g oμoι6τητεζ στη αυνoλιxη oqγανωoη τoυg oε αλληλoεξαqτιilμεγεζ διαδoxιx6ζ συγεLσφoQ6ζ. 'E1oυμε χαt στtζ τQεtζ xαπoιoυ ε[δoυE <διαταραξη> τηζ Qoηζ τηζ συνεLαφοqαg τoυ α' oμιλητη, η oπo[α πρoxαλεiταL α_
π6 τoν β'' xαυ oτη αυν6xεια (<επαγαφoρα τηg τdξηg>> μ6αω απoδoxηg τηζ αφoaμηζ τηE διαταaαξηζ. H διατd,ραξη oφεi,λεται στην α' πεqiπτωoη σε
δι6qθωoη, στη β' αε διαxoπη με αυμπληQωoη χαL στηγ γ' σε oυμπληρωoη
εxφωνηματog. Η εξoμdλυνση τηζ δημυoυργηθε|oαg xαταοταoηg γ[νεταt με επαναληιpη, η oπo(,α λειτoυqγε(, ωg επιxtiρωoη, δηλ. αxqιβιilg ωg απoδoxη απ6 τoγ α' oμιλητη τηζ βαoιxηg αφoQμηζ τηg διατdaαξηζ χαL τηζ πqοτευν6μενηζ επLλυαηg τηE. H επLχυQωτιxη επαναληψη πα[ξει 6τoι αημανττxo q6λo
ατη oυν6xLση τηE διεπ[δραoηζ: o α' oμιλητηg 61ι μ6νo επιβεβαιιilγεL τη συνειαφoρα τoυ β' , αλλα χQησtμoπoιε| xαι τα [δια τoυ τα λ6για. Απoδθ1εται
11.

oι Diaz x'a. 0996) εξεταξoυν τη oυμπληQωση εχφωνηματog απ6 αλλoγ oμιλητη oε
πεqιπτιiloεtζ ανα1{εφαλα(ωαηE (formuΙation) μιαζ oυλλoγιxηg oυξητηoηE. Θεωqoιiν 6-

τt η μεγ oυμπληgωoη στα δεδoμ6να τoυg δηλΦνει <oυλλoγιx6 oμιλητη>>, η δε αxολoυθ(,α τωγ συνεισφoQιilν πεqιλαμβανει oυoτηματιxα ωg (υπoxρεωτιx6) γ' ox6λog τηγ επιxιiqωοη τηE oυμπληQωσηζ, πoλλ69 φoq€E,με επαναληψη,6πωg αxqιβιilζ xαι oτα διxd μαE δεδoμ6να. Bλ. επloηg Smithson &Diaz 1996.
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δηλ. εξ oλoxληqoυ τηγ παρ6μβαoη τoυ

β' xαι την ενταoσει στoν διx6 τoυ
λ6γo, τoγ oπoloγ χαι αυνε1[ξει xατ6πιν.
Η διαφoρα μεταξri των τqιιilν πεqυπτιilσεωγ ε[γαι oτη φυαητηg διαταqαξηg τoυ λ6γoυ τoυ α' oμιλητη: αγταγωνυoτυxηστηγ α' πεq(,πτωση, τηE ετεqoδιoρθωσηζ, συγεqγατιxη στηγ γ' , τηζ ουμπληρωσηζ τoυ εxφωνηματog. Η
δυαxoπη με oυμπληQωαη βρ[οxεται οτo μ6οoν τηg xλlμαxαg διαβdθμιoηg τηE
συνεQγασιμ6τηταg: εiγαι μεγ αγταγωνιατιxη, αφor1 διαx6πτει τη συγεLσφoqα τoυ α' oμιλητη, 6xι 6μωE τελεiωg, αφori o oμιλητηg oυμπληqιilνει τα
λε-

γ6μενα αxoλoυθωνταζ τιζ i,διεg θεματιx6g γQαμμ6ζ χαι συγχQ6νωg δεν διεx-

διxεi, τoν λ6γo12.
To αυμπ6Qασμα πoυ μαζ ενδιαφ6ρει oυγoλιxα εδιb ε(,ναι oτι επαναληιpη
η
χQησLμoπoιε[ται χαL στtζ τQειζ αυτ69 πεqιπτιilαεtζ ωζ τρ6πog επιxtiρωο\ζlεπιβεβαi,ωoηg εiτε oτη θ€αη τωγ απλιbγ εγδειxτων β6βαια, ναL, αωστd,, oπωσδηπoτε x.a. εtτε οτη θ6oη xαπoιoυ επιτελεoτιxori qηματoζ του τιiπo υ συμ-

φωνrb. H λειτoυqγiα τηg εiγαι πd,ντα η δημιoυqγlα πιο 6γτoγωγ ουγεxτιxΦγ
χαι συμμαγυxων δεoμιilν με τoγ oυνoμιλητη μ6oω τηE επαγαχQησLμoπo[ηαηg

των λoγωγ τoυ.
4) Βxτ6g γεtτγιαστιxιilν ξευγιilν xαι αxoλoυθιcδν, χωQιζ δηλ. πqoxαθoqιoμ6νη δoμιxη θ6oη, 6xoυμε επαναληι[;η γLα επιβεβα[ωση τηζ παqαxoλoι}θησηζ τoυ λ6γoυ τoυ α' oμιλητη. Mε αλλα λ6για, η επαναληψη
χQησιμoπoιε(,ται εδιil ωg ενδεixτηE ληψηE (back channeΙ response).

13. Α: [...] Mε μi,α εξαLqεoη. Kαινoriqγια εξα[qεαη. Πoυ εi,ναt στoγ αθλητιομo.

-+ B: Στoν αθλητι[αμ6.
Α: [Στoν αθλητιoμ6 ε[ναι φανεq6 6τι: - xαι αυτ6 1αLqεται xανεi,g να
τo δει - ε|γαι εLναι τo o μ6νog τoμ6α9 δqαoηs t...]

14. Α: [...] Αλλα πqθπει γα μoυ ανo[ξoυν τo xoυτ(,. Kαλα. Θα δω [τιilρα.
-+ B: |Θα δειg.
Α: Απαγω δε 1τυπαει β6βαια xανθναg, o Λεωγiδαg 61ει xλειδια,
[...]
Στην πεqlπτωoη αυτη, o β' oμιλητηg επαναλαμβανει oυνηθωg τμημα τoυ εχφωνηματoζ τoυ α' oμιλητη με μoναδιx6 oτ61o να δεLξει oτυ παqαxoλoυθεl,
δεν διαφωγε[ xαυ δεγ θ6λει να πd,qει τoν λoγo, τoγ oπolo αφηνει να αυνε1iσει o α' oμιλητηg. Αγ χαL η δoμιxη θ6oη των εγδειxτιilγ ληψηE δεν εlγαι otiτε

πqoxαθoqιομ6νη oιiτε πqoβλ6ψιμη στη φυσιχη αυνoμιλiα xαι δυεπ(,δqαoη,
η
|2- Γυα συνεQγατιχoti τliπoυ διαxoπη γενιπα, οε διαφoqετιx6 6μω9 πλα(,αιο εξ6ταοηE απ6
τo διx6 μαζ, βλ. Makri-Tsilipakou 1994.
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Φπαqξη τoυζ μπoqoυμε να πoιiμε 6τι ε(,γαι υπoχQεωτιπη, αρα χαt αγαμεν6μενη. Toν απ6λυτα επαφιx6 xαραxτηρα αυτoι} τoυ τfπoυ τηg επιxιiQωσηE μ6αω
επαναληιpηζ επυβεβαιιilγoυγ α) η €λλειΨη διεxδLχησηζ τoυ λ6γoυ,β) oι oυxν6g
επιxαλιiψεtζ με τηγ πQoηγoυμενη η με τηγ επ6μενη, oυνεxιξ6μεγη στηγ oυσ[α,
συγεtσφoρα τoυ α' oμιλητη, γ) o xαμηλ6g xαι xαθoδιx6g τ6νo9 εxφoραE χαt,
xυρ[ωg, δ) η δυγατ6τητα γα αγτιχατααταθεi απ6 εξωγλωooιxα χαL παQαγλωαοιxα oτoι1εLα (π.1. €να βλ6μμα, θνα νεtllμα τoυ χεφαλιoti) η απ6 θγα απχo ναυ, μαλιατα, μμμ (a}νΧoυg τιiπoυg ενδειxτιilγ ληΨηg). To μηνυμα εδιil ε[γαt: σε παqαxoλoυθιb, δεν διαφωνιb, αυνtyιoε. Η επιxliQωση πεqιoqlξεται
oτo επiπεδo τηg διεπLδqαoηζ χαt δεν αφoqd απαqαιτητωg τo πQoταoιαx6 πεqιε16μενo τoυ εχφωνηματog, 6πω9 φα[νεται π.γ. απo τo παqαδειγμα 13, 6πoυ o β' oμιλητηζ δεγ γνωρ(,ξει αx6μη τLπoτε για τo τι ενγoε[ o α' 13.

'Eναg αλλog τιiπog επαναληιpηζ με επLχυQωτυxη λειτoυργ[α, επLoηg
χωQιζ συγχεχQLμ6νη δoμιxη θθoη oτη διεπ(,δgααη, επιτελε|ται ου1να με εμ-

5)

φατιx6 τoνιoμ6, χαt η λειτoυqγ(,α πoυ τoυ αγαγνωρLξεται εi,γαι η oαφηg xαι
xαθαQη επιβεβα(,ωoη απ6 τoν β' τoυ εxφωνηματoζ τoυ α' , στo επ[πεδo τoυ
πQoτασtαxoυ πεqιε1oμ6νoυ αυτη τη φoqα. Και αυτ69 o τιiπog επιxυqωτιxηg

επαναληιpηg oυνoδεfεται πoλλ69 φoQ6ζ απ6 εγδεtxτεg 6πωg ναι, β6βαια

x.χπ.

15.

Α: Bqε παιδια, ανθqωπog ε|ναι 'xει βαθια; μιλαμε εi,ναι πoλιj βαθια

((xoιταξoυν 6λoι))
B: Φoqαει oτoλη.
-+ Α: ((αφoΦ xoιταξει xαλd)) ΦoQdει ατoλη. ναι.
t6.

A: [...] Α- μ' αυτ6 γα τελειιilσoυμ' Lαωg,
l{α τελευtb[ooυμε.
A: ['Ε- 6γα 6- (η φ) ωζ- ωζ λα69 (.) ε δυοτυχωζ (.) 6xoμε xαoει (.) τα
αναxλαoτιxα (.) τoυ πQωταθλητιομoΦ - γα θ6λoυμε να 'μαστε
πριilτoι [...]

-+ B:

Στo παραδειγμα 16' η εqμηνεiα 6τι πρ6xεtταt γLα xαθαρη επιβεβα(,ωση χαυ

61ι για ενδε[xτη ληψηζ, παρ6λo πoυ o α' oμιλητηg oυνε1[ξει τoν λ6γo τoυ
με επιxαλυψη τηζ επιβεβαιωτυxt1g επαναληψηζ, πηγαξεt χαt απ6 τoυg χoιγωνιxoΦg q6λoυg τωγ δυo αυνoμιλητΦγ. o α' ε(,γαι o πQoσχεxλημdνog τηζ ετ{πoμπηζ, o β' 6μωg ε[ναι o <(συγεγτευxτηg>, αυνεπιbg, απ6 θεoμιxηg πλευQαζ, o ρυθμιoτηζ'{αL oργανωτηE τηE oυξητηοηg. Kανoνιxα δηλ. αυτ6g ε[γαι

13. Bλ. xαι Καxqιδη-Φεqραρι 1998: 149 x.εξ.
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πoυ πQεπεt γα απoφασισει για τo π6τε θα τελειιilσει η oυξητηoηla.'Eτoι, δεδoμ6νoυ 6τι oυμφωνε(,, θεωqε(, 6τι oφε[λει γα επιβεβαυιilσει χ,αι o Lδιog την
απ6φαoη τoυ πQoσxεxλημ6νoυ, επαγαλαμβανoνταg μαλιoτα τα λoγια τoυ.
Mε τoγ τq6πo αυτ6 otχειoπoιεLται ξανd τoν ρ6λo πoυ γtα xαπoιo λ6γo πQooπdθηοε γα τoυ παρει o πQoσχεxλημdνog (Nofsinger 1994). Και σ' αυτην την
πεq(,πτωoη γενιx6τεQα, η επιλoγη τηg επαναληψηg αντ(, για την απλη χQηση
επιβεβαιωτιxcbγ μoρ[ων η επιτελεατιxoΦ qηματog, τα oπolα θα oηματoδoτoυoαγ την (,δια λειτoυqγlα, γ(,νεται για γα τoγιοτofγ τ6oo η Lδια η επιβεβαLωoη 6oο χαL oL συγεχτιχo[ δεoμol μεταξri oυνoμιλητιilν.
To oυγoλιx6 αυμπ6Qασμα πoυ πQoχtjπτει απ6 την επιox6πηση τωγ δoμιxιbν θ6αεωγ τηζ επLχυQωτιxηg επανd,ληψηg εLγαι τo εξηg: αε 6λε9 τιg θ6οει9
6πoυ θxoυμε επαναληιpη θα μπoqoιioαμε να θ1oυμε εLτε επιβεβαιωτιx6 μ6ριo ε[τε επιτελεοτιx6 qημα (την παqoυolα τωγ oπolωγ δεγ απoxλε[εL η χQηση τηζ επανdληψηg,6πω9 ε[δαμε χαt στo υλιx6 μαζ). Η επαγd,ληΨη απoτελεl
αρα ι6ναν απ6 τουg τq6πoυg με τoυζ oπoloυg πραγματιilγεταL γλωooιxd η επιxtiρωoη. Kατα αυγ6πεια, η ιδιαιτερ6τητα τηζ ωζ εγαλλαxτιxηg επιλoγηζ
oφε|λεταυ στηγ ιδι6τητα τηE γα επαγαχQηοιμoπoιε[ τα (,δια τα λ6για τoυ αλλoυ xαυ με τoγ τq6πo αυτ6 να ενυo1ιiεL τηγ χoιγωγιχη αλληλεγγιiη πoυ θτoι
xι αλλιιilg φανεgιilνει η επιxιiqωoη xαπoLoυ στotχε[oυ.

3. Kλιμαxωοη

Αν xqηoιμoπoιηoαμε τoγ oρo επιxυρωση η επυβεβα('ωση ωζ γενιx6 χαQαχτη-

qιoμ6, αυτ6 δεν οημα(,νει 6τι δεν υπαqxει διαβαθμιoη στo εσωτεριx6 τηg xατηγoq[αg. oι επαγαληι|.lειg με επtχυQωτιxη λειτoυqγlα xλιμαxιilγoγται ουνη-

θωg oε 6να φααμα αυξαν6μεγηζ δθoμευoηζ τoυ επιβεβαιιilνoγτoζ oμιλητη
oτα διjo xιiρια επi,πεδα oqγανωοηζ τηζ oυξητηoηζ, τo διεπιδqαoτνxo xαι τo
θεματιx6.
Eπιxιiqωση στo διεπιδqαoτνxo επLπεδo θxoυμε στηγ πεqlπτωαη τωγ εγδειxτιilγ ληψηζ, 6πoυ επιxυριilνεται xυqlωζ η αy6αη μεταξti τωγ συγoμιλητιilν, μ6oω τηg επαναληψηs πoυ δεL1νεt παQαχoλoΦθηoη των λεγoμ6γωγ απ6
πλευQαζ αxρoατη (παqαδεLγματα 13 xαι 14). Δεν υπdρxει oυσLαστιχη δ6σμευση'ωζ πQoζ τo περιεxoμενo των εxφωνηματωγ χαt επoμ6νωg η θετιxη
oταoη πoυ δηλωγει εδΦ η επιxυqωση πεQLoQIξεται στηγ επαφιxη πλευqα τηg
διεπi,δραoηg.

Στo θεματτxo επtπεδo, oι επιχυQωτιxtg επαναληψειE εxφqαξoυγ 6γα oλ6xληρo φαομα επLστημιχηg δ6oμευσηζ ωζ πQoζ τη γεγoγoτιx6τητα τoιl
14. Bλ. Blum-Κulka 1983. Για τoγ 6qo <oυνεντευxτηE> βλ. Αqxαxη 1999.
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πQoτασυαχoιi πεQιε1oμθνoυ τηg επανdληψηs.To φdoμα αυτ6 εxτεiγεται oε
€να oυνεx6g πoυ ξεxινα απ6 την απλη απoδoxη (παqαδε[γματα 5,8' 12) xαυ
φτdνει 6ω9 την εμφατιxη επιβεβαlωoη (παραδειγμα 15). Tυπιxα xριτηqια
διαxωqιαμoιi των βαθμ[δων δεν υπαqχoυγ, oυνεπιbg o xαθoqιoμ6g τoυg βαo[ξεται σε στotχεiα τηg συγχεχQιμθνηg xαθε φoQα περloταoηg, 6πω9 εiγαι

π.χ. ot ενδε[xτεg, o επLτoνιoμ6g, oι δυγατ6τητε9 παqαφqαοηg x.α.
Stubbs 1983 xαι Kαxρυδη-Φεqqαρι 1998).

(βλ.

To γεγoν6g παραμ6νει 6τυ η επαναληψη μπoQεi, γα επιλεγε| γtα γα εxφqαoει 6λεg αυτ69 τLζ απoχQιilαειg, xαι 6ται επιβεβαιιilγεταt τo 6τι η χQηση τηζ εγει oγ€oη με την Lδια τη διεπi,δqαoη, με την 6ννoια 6τι _ σε μετεπιχoLνωγLαx6 παγτα επLπεδo - δηλιbγει oυνoλιxαxατι ωζ πQoζ τη α16οη των oμιλητιitν
μεταξιi τoυζ xαι 61ι ωζ πQoζ τo επLπεδo oqγανωσηζ τηζ oυξητηoηζ η τoν
βαθμ6 oυγαlγεoηζ σNετL'Ld με τo πQoτασιαx6 πεgιεx6μενo.

4. Συμπεqιlιοματα

Aπ6 την αναλυοη των δεδoμ6γωγ μαζ πQoχtiπτει 6τι επαγd,ληΨη εxφωνηματog αλλoυ oμιλητη με επιχυQωτιxη λειτoυργlα μπoρoι1με γα θxoυμε oε 6λεg
τιg θ6oει9 oπoυ θα μπoqoιioαμε να 61oυμε ε(,τε απλ6 επιβεβαιωτιx6 μ6qιo

o λ6γo9 πoυ επιλ6γεταt η επαναληι[-lη
ενεργα η θετιxη απoδoxη των λεγoαυτ6
δηλιilνεται
ε(,γαι 6τι με τoν τq6πo
μθνων τoυ πQoηγotiμενoυ oμιλητη, τα oπolα €τot επιxυqιilνoνται τ6oo αε θνα πqιbτo, γλωοοιx6, 6oo χαι σε 6να υπεqxεlμενo επ[πεδo, αυτ6 τηg διεπ(,δρααηg, τηζ oχθoηs δηλ. των συγoμιλητιilν μεταξι} τoυζ. To γα επιxυριilνει
xαπoιog τα λεγ6μεγα τoυ αλλoυ, ωE 6xφqααη γενιx6τεQηζ oυμφωνLαg, δεLxνει αλληλεγγιiη χαι πQoσαγατoλιoμ6 πqog συμμετQtx(.g oγt oειg. <Λθγovταζ
'πιoτεlioυμε στo i,διo πραγμα' εννoε[ται 'θ1oυμε εξlooυ δLxιο, ε[μαατε εξ(,σoυ σoφo['> (Tannen & Kakava 1992:31). H επαγαχQηoιμoπolηoη των λ6γωγ τoυ αλλoυ ωg ιδιαLτεqog τq6πog 6xφqασηζ τηζ ουμφων[αg επιτε[νει χαL
ενιoxυει.τo χoLγωνιx6 τηg φoρτlo oτη oυνoμιλLα.
T,xoυμε oυνεπιilg εδιil μια τoπιxη διαπραγματευτιxη πQdξη, με τηγ oπolα
oι oμιλητ69 υιoθετoΦν o 6να9 την oπτιxη γων(,α τoυ αλλoυ, εναλλασσoνταζ
τo υπoxεlμεγo τηζ εχφoQαg oριαμθνωγ εχφωνηματων. Η επυλoγη τηg επιχυρωτυxηg επαναληιpηg, αυνδυdξoνταg τιg ιδι6τητεζ χαι τωγ διio επtχoLγωγιαxιilν φαινoμ6νων πoυ συγεγιilγει, τηg επιxriQωσηζ χαυ τηζ επαναληιpηg, θ1ει
ωg απoτ6λεoμα τη μεγLστoπolηoη τωγ λειτoυργιιilν πoυ xαλεiται γα εξυπηρετηoει στη συγoμιλ(,α, πqαγμα πoυ δεγ oυμβαLνει oε dλλεg πεqιπτιiloεtζ επαναληιpηζ. oι λειτoυqγLεg αυτ69, 6πωg δε[ξαμε, εlναι: α) η δημιoυργ(,α
συμμαχLχιbν δεoμιbγ πQoE τoγ συγoμιλητη με τη χaηση τωγ lδιωγ τoυ τωγ
ε[τε επιβεβαιωτιx6 επιτελεoτιx6 qημα.
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λ6γων χαι β) o oιχoγoμιx6g τq6πog δημιoυQγιαζ μετεπLχoιγωγιαxori (διεπιδqαοτιxoιi) μηνΦματog (oε παqαxoλoυθrb, αυμφωνω, επιxυρrbνω x.}"π.),
αυγxq6νωE με τoγ oιχoγoμιx6 τq6πo επεξεqγαo|αg αυτoιi τoυ διεπιδqαατι-

xoti μηνυματoE απ6 τoν αxρoατη.
'Eτσι, τ6οo τo χoιγωνιx6 ν6ημα τo oπolo παρdγεται 6oo χαι o \εxτιxog
τq6πog με τoγ oπolo παqαγεται αυτ6 τo ν6ημα ενιo1υoυν απ6 xoιγori τη αυγoχη τηg διεπLδqαoηg oε 6λα τα επ[πεδα. Eπιπλ6oν, δημυoυqγιilνταg 6ναν εξ
oqιαμori <πoλυφωγιx6> oμιλητη, μυα <ουλλoγι,xη φωγη> με αλλα λ6για, oυγτελoι1γ στηγ oμαλη, συγεQγατιxtlxαυ αλληλ6γγυα αυν61ιoη τηg, τoυλαxιστoν οτα οημε|α 6πoυ επιλ6γεται γα χQησιμoπoιηθε[ τo μ6oo αυτ6.
Mαρ [α Kαxqιδη-Φεqρd,ρ ι
Πανεπιoτημιo Aθηνcbν
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