


¡Àªº∞I√ º§øƒπ¡∞™
4, 5 Î·È 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ ¢È‰·ÛÎ·Ï›· 
ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜

(ˆ˜ ÚÒÙË˜/ÌËÙÚÈÎ‹˜, ‰Â‡ÙÂÚË˜/Í¤ÓË˜)

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¢ÀΔπ∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™
TMHMA NH¶π∞°ø°ø¡

∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ√ °§ø™™∞™ ∫∞π ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δø¡ °§ø™™π∫∏™ ¢π¢∞™∫∞§π∞™

¶∞¡∂§§∏¡π√ ™À¡∂¢ƒπ√



E¶πΔƒ√¶∂™

∂¶π™Δ∏ªO¡π∫∏ ∂¶πΔƒO¶∏
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜:

ΔÔÌ·˝‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

ª¤ÏË:
¢·Ì·Ó¿ÎË˜ ªÈ¯¿ÏË˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶Δ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹ÙË˜

πÔÚ‰·Ó›‰Ô˘ ÕÓÓ·, ·Ó. Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶Δ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶¿ÙÚ·˜

∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ Δ˙›Ó·, ·Ó. Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶Δ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ı‹Ó·˜

∫·Ì·ÚÔ‡‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, Â›Î. Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶Δ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¢˘ÙÈÎ‹˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜

∫·„¿ÏË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶Δ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ

∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË˜ ¢ËÌ‹ÙÚË˜, Â›Î. Î·ıËÁËÙ‹˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜, 
¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜ ∏Ï›·˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶Δ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ı‹Ó·˜

ª‹ÙÛË˜ ¡·ÔÏ¤ˆÓ, Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶Δ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ªÂÚÂÚ‹˜ ¶¤ÙÚÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

¡¿Î·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶Δ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ı‹Ó·˜

¡Ù›Ó·˜ ∫ÒÛÙ·˜, ·Ó. Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶Δ¡, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¢˘ÙÈÎ‹˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜

¶··‰ÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶Δ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹ÙË˜

™Ô˘ÏÈÒÙË˜ ª›ÌË˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶Δ¡, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¢˘ÙÈÎ‹˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜

ΔÛÈ¿Î·ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶Δ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

Ã·Ù˙Ë·Ó·ÁÈˆÙ›‰Ë ÕÓÓ·, Â›Î. Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶Δ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Frederick ∫‡ÚÔ˘

Ã·Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ë˜ ™ˆÊÚfiÓË˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ Δ∂∞¶∏, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

Oƒ°∞¡øΔπ∫∏ ∂¶πΔƒO¶∏

¶¶ÚÚfifiÂÂ‰‰ÚÚÔÔ˜̃
∫ÒÛÙ·˜ ¢. ¡Ù›Ó·˜

°°ÚÚ··ÌÌÌÌ··ÙÙ¤¤··˜̃
ÕÓÓ· μ·Î¿ÏË

ΔΔ··ÌÌ››··˜̃
ÕÓÓ· Ã·Ù˙Ë·Ó·ÁÈˆÙ›‰Ë

ªª¤¤ÏÏËË
∞Ó·ÛÙ·Û›· ™Ù¿ÌÔ˘

ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ∫ˆÙfiÔ˘ÏÔ˜

°°ÚÚ··ÌÌÌÌ··ÙÙÂÂ››··
ŒÊË °ÒÙË

∂˘‰ÔÍ›· ΔÚ·˚·ÓÔ‡

¢ËÌ‹ÙÚË˜ Ã·Û·Ó›‰Ë˜

∂Ï¤ÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘

™ÙÂÊ·Ó›· ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘

4 ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¢ÀΔπ∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ¶∞π¢∞°ø°π∫∏ ™Ã√§∏ ¶·ÓÂÏÏËÓÈÔ ™˘ÓÂ‰ÚÈÔ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¢ÀΔπ∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ¶∞π¢∞°ø°π∫∏ ™Ã√§∏ ¶·ÓÂÏÏËÓÈÔ ™˘ÓÂ‰ÚÈÔ 5

macbookpro
Typewritten Text

macbookpro
Typewritten Text
Πλήρης βιβλιογραφική αναφορά άρθρου:Ντίνας, Κ., Χατζηπαναγιωτίδη, Α., Βακάλη, Α., Κωτόπουλος, Τ. & Στάμου, Α.  (επιμ.) 2010. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή "Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)", βλ. http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika ημερομηνία πρόσβασης ηη/μμ/εε

macbookpro
Typewritten Text

macbookpro
Typewritten Text

macbookpro
Typewritten Text

macbookpro
Typewritten Text

macbookpro
Typewritten Text

macbookpro
Typewritten Text

macbookpro
Typewritten Text

macbookpro
Typewritten Text

macbookpro
Typewritten Text

macbookpro
Typewritten Text



™¿‚‚·ÙÔ, 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

flÚ· ∞›ıÔ˘Û· 3
°ÏÒÛÛ· Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·
ıÂÌ·ÙÈÎ‹: ¡¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∏. ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜ - ¢. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË˜

9.00-9.30 √È Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·
∞. ª·˘ÚÔÁfiÓ·ÙÔ˜, ¢. ª·Ú·˚ÎÙ¿ÚË, §. ∫ÚÂÌÌ‡‰·, π. §È¿ÎÔ˜ 

9.30-9.50 ¢È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ Ì¤Ûˆ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË˜ 
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÁÏˆÛÛÒÓ
∂. º›ÛÙ·, μ. ºÔ‡ÊË 

9.50-10.10 ¶·È‰È¿ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜: ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ
·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘
ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙË ÌËÙÚÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·
°ÎÈ·Ô‡ÚË ™Ù., ∞ÏÂ˘ÚÈ¿‰Ô˘ ∞Ó., ΔÛ·ÎÈÚ›‰Ô˘ ∂Ï.

10.10-10.30 ΔÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ WEB 3.0 Î·È ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·. ªÈ· ÚfiÙ·ÛË
Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ
¶. ∞Ú‚·Ó›ÙË˜, ª. ∫·Ú·ÎÔÏÙÛ›‰Ô˘

10.30-10.45 ¡¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ
ÃÚ. ∫fi˙·, ª. ∫fi˙·

10.45-11.30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· - ∫·Ê¤˜

11.30-14.00 ∂›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË

£ÂÌ·ÙÈÎ‹: ¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ¢. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË˜ - ∞. ªÈ¯¿ÏË˜

10.45-11.30 ¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙË
ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÛÂ Ó‹È· ·ÏÏÔ‰·‹˜ 
Î·Ù·ÁˆÁ‹˜
∫. ª·ÎÚÔÓ¿ÛÈÔ˘

17.00-17.20 ∏ EÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔ-
Ú›·˜. E›‰Ú·ÛË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ Greeklish stin orthografiki
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17.40-18.00 ÃÚ‹ÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·fi ·ÏÏfiÁÏˆÛÛÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-
ÙÈÎÔ‡ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·
∫. ª·ÛÙÚÔı·Ó¿ÛË˜, ∞. °ÂÏ·‰¿ÚË, ∂. °Ú›‚·

18.00-18.20 ¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈ-
Î‹˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜/Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜: ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜
∞. ¶¿Û¯Ô˘

18.20-18.40 ™˘˙‹ÙËÛË

18.40-19.20 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ¡. ª‹ÙÛË˜ - ¢. ªÂÓ¤ÎÔ˜

19.20-19.40 ¢È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙ· ªÂÈÔÓÔÙÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›·
ÙË˜ £Ú¿ÎË˜. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÔ·›‰ˆÓ, ‰È·È-
ÛÙÒÛÂÈ˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÌÂ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙÂ˜ ÂÈÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÙ· Î¤ÓÙÚ· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ
ª. ƒ·ÏÏÔ‡, Δ. ƒ·ÏÏÔ‡

19.40-20.00 ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÛÂ -·˜, -Ù˙Ë˜, 
-ÈÎÔ˜ ÛÂ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ª. Δ·ÛÈÔ‡‰Ë, Ã. ∞ÏÂÍÈ¿‰Ô˘, ™. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘

20.00-20.20 √ ÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ Î·È Ù· È‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘
ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ·ÏÏfiÁÏˆÛÛˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ËÏÈÎ›·˜ 6-12 ÂÙÒÓ
∂. ∑Ô‡ÓË

20.20-20.40 ∑ËÙ‹Ì·Ù· ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÂ ÙÛÈÁÁ·Ófi·È-
‰Â˜. ∞fi„ÂÈ˜ Î·È ı¤ÛÂÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ‰È‰·ÎÙÈ-
Î¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-
ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÛÈÁÁ·ÓÔ·›‰ˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô
¢. ªÂÓ¤ÎÔ˜, ª. ¶·Ú·‰È¿, ∞. ª‹ÙÛË

20.40-21.00 ™˘˙‹ÙËÛË
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ikanotita ton mathiton
£. ªÔ˘ÛÙ¿Î·, ¶. ¶·˘Ï›ÙÛ·, ∫. ¡Ù·ÁÎÔ‡ÏË, £. ªÚ¿ÙÈÙÛË˜

17.40-18.00 ¢È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ÌÂ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ûˆ-
Ì¿ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ: ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹-
Ì·Ù·
∞. ªÈ¯¿ÏË˜ 

18.00-18.20 Δ¶∂ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô: ÌÈ· Úfi-
Ù·ÛË ÌÂ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Multimedia Builder
∞. ªÔ˘Ù·Ê›‰Ô˘, ∞. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, £. ªÚ¿ÙÈÙÛË˜

18.20-18.40 ™˘˙‹ÙËÛË

18.40-19.20 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: °. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿ÎË˜ - ΔÚ. ∫ˆÙfiÔ˘ÏÔ˜

19.20-19.40 ¶·È‰ÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Î·È ¤ÌÊ˘ÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ·˘ÙÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜:
Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ˆ˜ È‰Â·Ù‹ ÁÏˆÛÛÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
ΔÚ. ∫ˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∂Ï. ∫·Ú·Û·‚‚›‰Ô˘

19.40-20.00 ¢È·‰ÚÔÌ¤˜ ÛÙË ¢È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ˆ˜ Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜:
ΔÔ Ó¤Ô ÂÍ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘
∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜
μ. ¶·Ó·ÁÈˆÙ›‰Ô˘

20.00-20.20 ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ·fi ·-
fiÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜/Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜
°. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿ÎË˜

20.20-20.40 ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıË-
ÛË ÙˆÓ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ °·ÏÏÈÎÒÓ ˆ˜ Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·fi
Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì¤Û· ·fi ÌÈ· Ô-
Ï‡ÁÏˆÛÛË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
ª. §Ô‡Ú‰· , ™. ∫·Ì·ÚÔ‡‰Ë˜
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Παιδική γλώζζα και έμθσλη διάζηαζη ηης ασηοπαροσζίαζης: η 

ηασηόηηηα ως ιδεαηή γλωζζική καηαζκεσή 

 

Δλένη Καραζαββίδοσ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  

Σριανηάθσλλος Η. Κωηόποσλος 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

 

 

Abstract 

This paper hopes to contribute to a key issue of sociolinguistics, examining the role of identity, and in 

particular the uses of language for self presentation and the expression of individual identity, through the 

analysis of sociolinguistic interviews of preschool children in Thessaloniki. Self presentation, the way we 

express linguistically our self -concept in relation to the others, is influenced by a variety of social 

parameters, such as gender. Children's language, as it is articulated and formed in school environment, can 

reveal important factors concerning the way we construct our “personal and world view” within the 

transitional identity of childhood years. Drawing from a quantitative study of variation, we tried to 

conduct a detailed analysis of the interviews and then discuss how our speakers use their linguistic 

resources to express varied, and at times conflicting, aspects of their identities.  Our data and analysis 

highlights how children's identity and language, despite differences,  use patterns that reveal aspects of 

social reality, such as media, or family or peer influence and hierarchy. 

 

1. Διζαγωγικά                            

Ζ δηαξθήο αλάπηπμε ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο ηα λεφηεξα ρξφληα καο επέηξεςε λα 

δηαθξίλνπκε πσο πίζσ απφ ηνπο "νπδέηεξνπο" θαη "δεκηνπξγεκέλνπο απφ ηηο 

θνηλσληθέο αλάγθεο" κεραληζκνχο, φπσο ε γιψζζα, θξχβνληαη ηδενινγηθέο επηινγέο 

νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη πςειφηεξα ζηελ θιίκαθα ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο. Οη 

ηδενινγηθέο απηέο επηινγέο επεξεάδνπλ, δίρσο λα ηζνπεδψλνπλ, θάζε ηνκέα δφκεζεο θη 

αλαπαξάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη "εζηθήο", φπσο είλαη ε αλζξψπηλε 

έθθξαζε θη ε απηνπαξνπζίαζε. Ζ έλλνηα φκσο ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο – πνπ ζα 

πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηε δηαπξνζσπηθή – δελ αθνξά κφλν ην θξάηνο θαη ηελ 

θεληξηθή εμνπζία. Θεκειησκέλε θάησ απφ ηελ επηξξνή πνιηηηθψλ θηινζφθσλ ζηελ 

θαξδηά ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη ζεζκηθψλ δνκψλ ησλ κνληέξλσλ θνηλσληψλ (Cox, 1996: 
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5), θέξλεη ζην πξνζθήλην ην πνιχπινθν δίθηπν κηθξν-δπλάκεσλ θαη ζπλεπψο θαη ην 

ξφιν ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ, ν νπνίνο δηαπνηίδεη θάζε πιεπξά ηεο θνηλσληθήο δσήο, 

αλαπαξάγνληαο θαη αλαηξνθνδνηψληαο ην θπξίαξρν πξφζσπν ηεο θνηλσληθήο εμνπζίαο.  

Μέζα ζην επηζηεκνληθφ απηφ πιαίζην, πνπ βξηζθφηαλ ζε δηαξθή 

αιιεινηξνθνδφηεζε κε ηα λέα ζεκαηηθά θηλήκαηα  ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ηδίσο απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ '60 θαη κεηά, αλαδείρζεθαλ νη έκθπιεο νκάδεο θαη ε ηδηαίηεξε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο ηνπο – ε θπξίαξρε ζην γισζζηθφ πεδίν λνκηκνπνηνχζε θαη ηελ εμνπζία 

ηεο ζην θνηλσληθφ, αθνχ, φπσο ηζρπξίδνληαη ζεκαληηθέο δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο, 

(π.ρ. Kaplan, 1986, Pujilar, 2001, θ.ά) δελ επηδξνχλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη κφλν 

ηεξάζηηα κνξθψκαηα, φπσο ην θξάηνο, αιιά θαη δηάθνξα ππνζπζηήκαηα, φπσο ην 

γισζζηθφ. Ζ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, είλαη ελ κέξεη κφλν αλεμάξηεηε απφ 

ηελ επξχηεξε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα πξφηππα πνπ απηή 

κεηαθέξεη, κηαο θαη ε γιψζζα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ έλαο λνκηκνπνηεηηθφο 

"αλαπαξαγσγηθφο κεραληζκφο" (Gramsci, 1971) ηνπ θνηλσληθνχ ζηάηνπο, εξκελεχνληαο 

πξνβνιηθά ηηο δνκέο επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ. Πεξίνπηε ζέζε αλάκεζα 

ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή θαηέρεη ε 

απηνπαξνπζίαζε, θαζψο παξνπζηάδεη σο νπδέηεξεο ή αθφκε θαη αλαγθαίεο δνκέο θαη 

ηδέεο πνπ ζην βάζνο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο ηδενινγηθέο επηινγέο ησλ 

θπξίαξρσλ ηάμεσλ ή νκάδσλ. Ζ θνηλσληθή ρεηξαγψγεζε ζηελ πεξίπησζε ηεο γιψζζαο 

απέθηεζε πνιχ επξχηεξεο δηαζηάζεηο, εκπιεθφκελε έληνλα θαη ζην ηδενινγηθφ πεδίν, 

ζπκβάιινληαο ζηελ θαηαζθεπή ηεο ζπιινγηθήο εηθφλαο φρη κφλν ησλ θχισλ κα θαη ηεο 

ζπλνιηθήο απηφ-εηθφλαο ηεο δπηηθήο θνηλσλίαο,  παξνπζηαδφκελε κάιηζηα σο 

"απηνλφεηε θαη αληηθεηκεληθή". Σν θαζαξφ επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ, αιιά θαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε γιψζζα ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη (θαη) γηα λα ρεηξαγσγήζεη γεληθά 

ηελ θνηλσλία, έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ Κνηλσληνγισζζνινγία. 

Ζ επηζηήκε ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο έρεη ζην επίθεληξφ ηεο ηε ζρέζε 

γιψζζαο θαη θνηλσλίαο αλαιχνληαο ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά ηνπο θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε γισζζηθή καο ζπκπεξηθνξά (Coulmas 1997). ην 

δεχηεξν θπξίσο κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζπγθξνηείηαη σο ηδηαίηεξνο επηζηεκνληθφο θιάδνο 

θαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ δεδνκέλα δίλνπλ πνιχ ρξήζηκεο ηδέεο γηα ηελ 

εμέιημε ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, φπσο ε Κνηλσληνινγίαο, ε Φπρνινγία, ε 

Παηδαγσγηθήο θαη ε Γισζζνδηδαθηηθή θπξίσο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπληεηαγκέλεο επεξέαζαλ θη επεξεάδνπλ ηε 
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γισζζηθή (γξαπηή ή πξνθνξηθή) έθθξαζε. Με άιια ιφγηα πψο ε γισζζηθή πνηθηιφηεηα 

επεξεάδεηαη αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή δνκή θαη κε πνηα θξηηήξηα κηα γισζζηθή 

πνηθηιία θαζηεξψλεηαη σο θπξίαξρε ζε ζρέζε κε άιιεο (Anderson, 1991).  Ζ 

θαηαλφεζε φηη ε γιψζζα δελ είλαη νχηε εληαία νχηε ακεηάβιεηε ηελ πεξηέβαιε ήδε κε 

κία αλαγθαία ζρεηηθφηεηα γηα λα μεπεξαζηεί ε "επηβεβιεκέλε ηεξνπνίεζή" ηεο απφ ηνλ 

θαηξφ δφκεζεο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο. Άιισζηε, ε ζρέζε γιψζζαο θαη έζλνπο άξρηζε λα 

απαζρνιεί ηνλ Γπηηθφ θφζκν απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο εζλνγέλλεζεο, πξνηθίδνληαο ηε 

γιψζζα κε πνιηηηθή ζεκαζία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ ζπλέβε ήηαλ ε 

κεηάιιαμε ηνπ πξνγελέζηεξνπ πνιηηηζηηθνχ -θη άξα ελ κέξεη θαη εμνπζηαζηηθνχ- 

πξνηχπνπ κέζα θαη απφ ηε ζπξξίθλσζε ησλ ηνπηθψλ ηδηνιέθησλ πνπ νδήγεζε ζηε 

δφκεζε (ή ζηελ "θαηαζθεπή") ζπλ ηνηο άιινηο θαη ησλ εζληθψλ γισζζψλ. Ζ "εζληθή 

γιψζζα" δελ είλαη ην αηψλην, εζλνθπιεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά ην απνηέιεζκα 

δηεξγαζηψλ θαη κεηαβνιψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εμέιημε ησλ κεζφδσλ 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο κε απηφ παξάδεηγκα απηφ ηεο ηππνγξαθίαο  

(Anderson, 1991, Κedurie, 1999). Ο Elie Kedurie, κάιηζηα, έλαο ζεκαληηθφο εξεπλεηήο 

ησλ πνιηηηζηηθψλ παξακέηξσλ πνπ νδήγεζαλ ζηε δφκεζε ηνπ εζληθηζκνχ θαη ν νπνίνο 

αλαγλσξίδεη ηνλ εζληθηζκφ σο έλα θίλεκα θπξίσο λεαξψλ δηαλννχκελσλ πνπ 

πξνσζνχζαλ ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο γιψζζαο ή ελζσκάησλαλ ζε απηήλ φια ηα άιια 

"εζληθά" ραξαθηεξηζηηθά, γξάθεη: εθόζνλ ην θξάηνο όθεηιε λα παξέρεη έλα γισζζηθά 

νκνηνγελέο έζλνο, έπεηαη όηη νη γισζζηθά κεηθηέο πεξηνρέο ζπληζηνύζαλ απεηιή ζηελ ίδηα 

ηελ θπξηαξρία ηνπ εζληθνύ θξάηνπο (Κedurie, 1999: 110).  

Ζ θξηηηθή εθείλεο ηεο πεξηφδνπ θαη ε αλάπηπμε ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

γεληθά φπσο ηεο Γισζζνινγίαο, έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ κειέηε ηεο Γηαιεθηνινγίαο 

θαη ηεο Ηζηνξηθήο Γισζζνινγίαο. Ζ ζρεηηθφηεηα  ηεο γιψζζαο δελ ήηαλ αθξηβψο 

θαηλνθαλήο, εθφζνλ νη κεηαβνιέο ηεο βξηζθφηαλ ζην επίθεληξν ηεο Ηζηνξηθήο 

Γισζζνινγίαο. Ζ δεκηνπξγηθή ζπκβνιή ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο, ζπλίζηαηαη ζην 

γεγνλφο φηη απφ ηελ νξηδφληηα δηαθνξνπνίεζε απφ ηφπν ζε ηφπν, ηνπ επηκεξηζκνχ 

δειαδή θαηά ρψξν, εμεηάδεη πιένλ θαη ηε δηαθνξνπνίεζε απφ κία θνηλσληθή νκάδα ζε 

άιιε ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν. Αλαδεηθλχεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε δηαθνξνπνίεζε 

θαηά θιίκαθα, κε βάζε ηε ζέζε ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία, ε θάζεηε δειαδή 

δηαθνξνπνίεζε πνπ ελζσκαηψλεη θνηλσληθέο πνηθηιίεο ή θνηλσληθά νξκψκελεο 

δηαιέθηνπο, ηηο ιεγφκελεο  θνηλσληνιέθηνπο. ηελ θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε δε 

ζπκβάιιεη κφλν ε ηάμε φκσο, αιιά θαη πιήζνο άιισλ παξαγφλησλ φπσο νη 
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πνιηηηζηηθέο θαη νη έκθπιεο ηδηαηηεξφηεηεο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη πνιιέο 

άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο θαη εληφο ησλ ζρεκαηηθώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ.  Άιισζηε, ζηελ 

θιαζηθή εθδνρή ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο (γλσζηή θαη σο Κνηλσληθή Γηαιεθηνινγία 

ή Πνηθηιηθή Γισζζνινγία), κε ζεκαληηθφηεξν εηζεγεηή ηνλ Ακεξηθαλφ γισζζνιφγν 

William Labov (1972), ε θνηλσλία, ε νπνία ζεσξείηαη σο δεδνκέλε, ζπγθξνηείηαη κέζα 

απφ θνηλσληθέο νκάδεο πνπ νξηνζεηνχληαη βάζεη "δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ", 

φπσο κνξθσηηθφ επίπεδν, εηζφδεκα, επάγγεικα, θχιν, ειηθία θ.η.ι. Ζ ζπζρέηηζε απηψλ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ζεσξνχληαη εμσγισζζηθά, κε γισζζηθά ζηνηρεία πνπ 

αληινχληαη απφ ην θπζηθφ ιφγν (φρη δειαδή κφλν κε εξσηεκαηνιφγηα, πεηξάκαηα θ.η.ι. 

κα κε "απζφξκεηε θαηαγξαθή") θαη πάληα ζε ζπλάξηεζε κε άιιεο ζπκθξαζηηθέο θαη 

θνηλσληθέο παξακέηξνπο, ζεκειίσζε ηε βαζηθή ζέζε ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο φηη ε 

γισζζηθή επξχηεηα, ε γισζζηθή δηαζηξσκάησζε, παξαθνινπζεί θη αιιεινεπεξεάδεηαη 

απφ ηελ θνηλσληθή. Ζ  ζέζε απηή απνηππψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ  εθθξαζηηθή 

πνηθηιφηεηα ηεο γιψζζαο (αθξηβέζηεξα: ζηελ πξαγκάησζε νξηζκέλσλ γισζζηθψλ 

ζηνηρείσλ, φπσο επηζεκαίλεη ε Θ. . Παπιίδνπ επηζεκαίλεη, http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=102)  

αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ην νκηινχλ άηνκν θαη ηηο αιιειεπηδξνχζεο 

αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Οη ζπλέπεηεο φκσο ησλ ζέζεσλ απηψλ ηεο 

Κνηλσληνγισζζνινγίαο γηα ηε κειέηε θαη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξεο, γηαηί ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ή θαη αλαηξέπνπλ ζεκειηαθέο παξαδνρέο 

ηεο παξαδνζηαθήο Θεσξεηηθήο Γισζζνινγίαο. Σν αμίσκα ηεο ηειεπηαίαο γηα 

νκνηνγέλεηα ηεο γιψζζαο παξαρσξεί ηε ζέζε ηνπ ζηελ αληίιεςε ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηε 

γισζζηθή δνκή ηεο θαλνληθήο δηαθνξνπνίεζεο νκηιεηψλ / ηξηψλ θαη χθνπο "κε ηε 

βνήζεηα θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πνηθηιφηεηα κέζα ζηε γισζζηθή θνηλφηεηα 

(Weinreich et al 1968: 187). H Κνηλσληνγισζζνινγία πξνζέγγηζε ην θαηλφκελν ηεο 

(ζπγρξνληθήο) γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζθαηξηθά θαη θαηέδεημε ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηε 

κειέηε ηεο γισζζηθήο αιιαγήο, θαζηζηψληαο άθπξε ηελ επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή 

ζηεγαλφηεηα ζπγρξνλίαο - δηαρξνλίαο. Δπηπιένλ, αλαδεηθλχνληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

"λνκηκνπνηνχλ" σο θαζνιηθή κηα ζρεηηθή γιψζζα, πξνέβαιε ηε κε αλαγθαηφηεηα ηεο 

εκκνλήο ζηελ νκνηνγέλεηα ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο, εδξαίσζε ηελ άπνςε όηη 

νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηε γιώζζα νθείινπλ λα γεηώλνληαη ζηε θνηλσληθή θαη 

γισζζηθή πξαγκαηηθόηεηα σο έρεη (ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηελ εθηίκεζε ησλ 

νκηιεηώλ/ηξηώλ γη' απηή ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ θξίλεηαη αλεπαξθήο γηα λα 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=323
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=286
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εθπξνζσπήζεη ην θνηλσληθό ζύλνιν) θαη ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εκπεηξηθήο κεζνδνινγίαο ζηε γισζζνινγία" (Παπιίδνπ, φ.π.). 

Ζ απνδνρή ηεο πνηθηιφηεηαο σο ζχκθπηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο γιψζζαο είλαη 

θνηλή ζε φιεο πξνζεγγίζεηο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε γιψζζα θαη ηελ θνηλσλία. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην εηδηθφηεξν αληηθείκελν, αιιά θαη ζηηο επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο 

ηεο θαζεκηάο είλαη θπζηθά επλφεηεο. Ζ  Κνηλσληνινγία ηεο Γιώζζαο ζπγγελεχεη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ θιαζηθή Κνηλσληνγισζζνινγία θαη αλαπηχρζεθε ζρεδφλ 

παξάιιεια κε απηήλ. Δπηζηεκνληθά ζεσξνχλ ηελ θνηλσλία σο αλεμάξηεηε απφ ηε 

γιψζζα θαη πξνθξίλνπλ ηε ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ. Ζ Κνηλσληνινγία ηεο Γιώζζαο 

φκσο εζηηάδεηαη ζηνλ αληίθηππν ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο (κε ηε κνξθή ηεο 

θνηλσληθήο πνιπγισζζίαο, ηεο ζεζκηθήο δηγισζζίαο,  ηεο πβξηδηθήο γιψζζαο θ.ά.) 

πάλσ ζηελ θνηλσλία θαη εμεηάδεη δεηήκαηα φπσο νη ζηάζεηο απέλαληη ζηε γιψζζα,  ε 

γισζζηθή πνιηηηθή θ.η.ι. ηνλ αληίπνδα ησλ δχν απηψλ ζρνιψλ θηλνχληαη ε Αλάιπζε 

Σπλνκηιίαο θαη ε Γηεπηδξαζηηθή Κνηλσληνγισζζνινγία, πνπ έρνπλ ηηο θαηαβνιέο ηνπο ζε 

κε θπξίαξρεο κνξθέο ηεο Κνηλσληνινγίαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '60 π.ρ. ηελ 

Δζλνκεζνδνινγία ή θαη ηελ Δζλνγξαθία ηεο Δπηθνηλσλίαο, ηελ θαηαγξαθή δειαδή ησλ 

γισζζηθψλ δηαιέθησλ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζηηο πνίεο ππάγεηαη θαη ε 

παξνχζα εξγαζία. Ζ Αλάιπζε Σπλνκηιίαο (Conversation Analysis) επηθεληξψλεηαη 

ζηνπο γισζζηθνχο ηχπνπο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ζπλνκηινχληα 

άηνκα-παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα "παξαγάγνπλ" απφ θνηλνχ κηα ζπλνκηιία. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ε Γηεπηδξαζηηθή Κνηλσληνγισζζνινγία ζηξέθεηαη πξνο ηηο δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ θαηά ηε γισζζηθή αιιειεπίδξαζε έλα άηνκν ζπκπεξαίλεη ηηο επηθνηλσληαθέο 

πξνζέζεηο ησλ άιισλ θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ην λφεκα ησλ εθθσλεκάησλ ηνπο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζε κε γισζζηθά ζηνηρεία ηεο αιιειεπίδξαζεο (π.ρ. αιιαγή 

θψδηθα, ξπζκφο θ.ά.) πνπ βνεζνχλ λα ζηνηρεηνζεηεζεί ην ζπκθξαζηηθφ ππφβαζξν γηα 

ηελ επηδησθφκελε εξκελεία ελφο εθθσλήκαηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηεο 

αιιειεπίδξαζεο (γηα ηελ νπνία έρνπκε πξνλνήζεη εηδηθά ζρφιηα). Σέινο, ε θξηηηθή 

αλάιπζε ηνπ ιφγνπ αλαγλσξίδεη ξεηά ηε δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε γισζζηθέο-

θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη δνκέο, θαη ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν ηεο ηδενινγίαο ζηε 

δηακφξθσζή ηνπο. ηα πιαίζηα ηνπ ξεχκαηνο απηνχ ν γλσζηφο εζλνγξάθνο ηεο 

επηθνηλσλίαο Dell Hymes πξφηεηλε ζηα 1962 ηνλ φξν Δζλνγξαθία ηεο Δπηθνηλσλίαο, 

ψζηε λα ζπγθξνηήζεη κηα  επηθνηλσληαθή ζεσξία πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ έξρνληαη ζε επαθή. ηηο 
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πεξηπηψζεηο απηέο ππνζηεξίδεηαη φηη νη θνηλσληθέο θαηεγνξίεο δελ είλαη 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο, αιιά ε δφκεζή ηνπο ππνζηεξίδεηαη (θαη) κέζα απφ ηε γισζζηθή 

αιιειεπίδξαζε, ε ελδειερήο αλάιπζε ηεο νπνίαο, κε πνηνηηθέο θπξίσο κεζφδνπο, 

θσηίδεη θαη φςεηο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 

 

2. σολείο και Γλώζζα 

Οη πξαθηηθέο ιφγνπ, ε δηαρείξηζή ηνπ θαη νη γισζζηθέο δνμαζίεο δελ είλαη απαξαίηεηα 

νκνηνγελείο ζε θάζε πεξηβάιινλ. Ο ηξφπνο πνπ νη άλζξσπνη κηινχλ, ν ηξφπνο πνπ 

λνκίδνπλ φηη ζα έπξεπε λα κηινχλ, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν λνκίδνπλ φηη ζα έπξεπε λα 

κηινχλ νη άιινη, δηαθέξνπλ ζπρλά (Spolsky, 2004: 217). Σν πεδίν ηεο 

Κνηλσληνγισζζνινγίαο έρεη ηαπηίζεη απηήλ ηελ πνηθηιφηεηα κε ηελ χπαξμε θνηλσληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή ηάμε, θαη  γεληθά παξακέηξσλ πνπ 

είλαη ζε κεγάιν βαζκό θνηλσληθά δνκεκέλεο (Carter, 1995: 158). Ζ 

θνηλσληνγισζζνινγηθή έξεπλα πνπ έρεη επηθεληξσζεί ζηε γισζζηθή πνηθηιφηεηα 

παηδηψλ απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη ζηηο δηαθνξέο ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο αλάκεζα 

ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν (Cazden, John & Hymes, 1972), έρεη αλαδείμεη ηνλ ξφιν ηνπ 

ζρνιείνπ σο θνξέα επηζπκεηήο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο σο ρψξνπο 

φπνπ εθδειψλνληαη αζπλείδεηεο εμνπζηαζηηθέο θαη ειεγθηηθέο πξαθηηθέο θαη κέζα απφ 

ηελ γιψζζα.  

Σα παηδηά γεληθά, θαζψο ε ζρέζε ζρνιείνπ, θνηλσληθνπνίεζεο θαη γιψζζαο 

είλαη έληνλε, πξέπεη λα δηδαρζνχλ λένπο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο κε ην ιφγν θαηά ηε 

ζρνιηθή ηνπο θνίηεζε. Σππηθά, βέβαηα, ε εληνλφηεξε ρξήζε γισζζηθψλ δηεξγαζηψλ ζηε 

δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο παηδηψλ ησλ κεζναζηηθψλ ζηξσκάησλ, ηα δηεπθνιχλεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ γισζζηθή θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ. Σν ράζκα κεηαμχ ζπηηηνχ θαη 

ζρνιείνπ είλαη κεγαιχηεξν γηα παηδηά πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ θνπιηνχξεο 

εθαξκφζηκεο ζηε ζρνιηθή κάζεζε, αθνχ είλαη νη επελδύζεηο θαη πξαθηηθέο ησλ κεζαίσλ 

αζηηθώλ (θη αγξνηηθψλ ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε) ζηξσκάησλ πνπ γεληθά πξνσζνύλ ην 

ζρνιείν (Wolfram et al., 1999: 106). Μέξνο, άιισζηε, ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο 

νθείιεηαη ζηελ αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηεο γιψζζαο θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ παηδηψλ κε 

επλνεκέλσλ ζηξσκάησλ θαη ηεο γιψζζαο θη εκπεηξίαο πνπ απαηηεί ε εθπαίδεπζε  

(Stubbs, 1980: 143). Σα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γισζζηθέο εθδνρέο πνπ δε ζπλάδνπλ 

κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί λα θξηζνχλ αξλεηηθά (Schlepegrell, 2004: 2, 
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Wolfram et al., 1999: 108). Ζ ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγεί ην άηνκν κέζα ζηνπο ζεζκνχο 

πξνυπνζέηεη εθκάζεζε, είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα δηδάζθεηαη, δε ζπκβαίλεη απηφκαηα κε 

ηε γλψζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο  (Halliday, 1973: 11). ην ζρνιείν απαηηείηαη φρη 

αθξηβψο γλψζε κα ρξήζε, θαη κάιηζηα ρξήζε ζχκθσλε κε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, 

θαζψο ε θνίηεζε ζην ζρνιείν ζεκαζηνδνηεί γηα ηηο ιέμεηο λνήκαηα πνπ κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή (Schlepegrell, 2004: 22).  πρλά ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζρνιείνπ επηβάιιεηαη ζεζκηθά νη καζεηέο λα επηδεηθλχνπλ ηε γλψζε κε απηαξρηθφ 

ηξφπν ζε δνκεκέλα γλσζηηθά πεξηβάιινληα. Ση γίλεηαη, ινηπφλ, φηαλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην ζα αλαδεηήζνπκε ηηο ξσγκέο πνπ ν πξνθνξηθφο ιφγνο, ζε ζρέζε κε ηελ 

απηνπαξνπζίαζε θη άξα κε ηελ ηαπηφηεηα, κπνξεί λα αλαδείμεη; 

 

3. Παιδιά και Αςηοπαποςζίαζη 

Ζ παηδηθή γιψζζα παίδεη έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ. 

χκθσλα κε ηελ Davis (1998) ε γιψζζα γηα ηα παηδηά απνηειεί έλα φρεκα γηα λα 

εληνπίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηνλ θφζκν θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο θνηλσληθν-πνιηηηθέο 

παξακέηξνπο ηεο θνηλσλίαο ηνπο. Αιιά ε θαηαλφεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο θνηλσλίαο 

καο ζπλεπάγεηαη  ηελ θαηά ην δπλαηφ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ καο θαη ηνπ θφζκνπ. 

Γειαδή ηε ζπγθξφηεζε κηαο "ηαπηφηεηαο". Ζ απηνπαξνπζίαζε, ζηηο λεφηεξεο 

πξνζεγγίζεηο ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο, ζρεηίδεηαη κε ην δήηεκα ηεο ηαπηφηεηαο, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην δήηεκα ηεο αηνκηθήο ηεο εθδνρήο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηελ απηνπαξνπζίαζε δελ εμαληινχληαη θπζηθά ζην δήηεκα ηνπ θχινπ, αιιά 

ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο θαη κε ηζηνξηθέο 

πεξηζηάζεηο, πνπ παξεηζδχνπλ ζηα ππνθείκελα θαη "εθθξάδνληαη" κέζα απφ ηηο 

γισζζηθέο ηνπο δηαθνξνπνηήζεηο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα επηθεληξσζνχκε πξψηα θαη θχξηα, κα εθ ησλ 

πξαγκάησλ φρη απνθιεηζηηθά, ζηελ έκθπιε ηαπηφηεηα, θνηλσληθνχ παξάγνληα ηνπ 

νπνίνπ ε κειέηε δελ απαζρφιεζε ηηο πξψηεο θνηλσληνγισζζηθέο κειέηεο (Παπιίδνπ 

2006),  αιιά ζήκεξα έρεη αλαγλσξηζηεί σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ επηζηήκε ηεο 

Κνηλσληνγισζζνινγίαο κέζα θπξίσο απφ ηελ εξεπλεηηθή θεκηληζηηθή ζθνπηά. Ζ 

νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ή εζλνηηθή πξνζέγγηζε ζα πξνυπέζεηε ηε ζπγθξηηηθή έξεπλα 

κεηαμχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θη άξα ζα απαηηνχζε "κεγαιχηεξε 

θιίκαθα" θαη δηαθνξεηηθή κέζνδν αλάιπζεο. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε ιεγφκελε 

"δεκφζηα ηαπηφηεηα" δελ ηαπηίδεηαη απφιπηα  κε ηελ πξαγκαηηθή απηνεηθφλα, αθνχ 
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παξεκβαίλνπλ αλαγθαζηηθά ζε απηήλ λαξθηζζηζηηθά θαη αληαγσληζηηθά ζηνηρεία. Έηζη, 

ε ζρέζε κεηαμχ ηαπηφηεηαο θαη απηνπαξνπζίαζεο επεξεάδεηαη απφ ην ρψξν ζηνλ 

νπνίνλ ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα εθθξάδνληαη, φπσο είλαη ν ηφζν ζεκαληηθφο γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ζηελ ειηθία ηνπο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ. Με άιια ιφγηα ππάξρεη πάληα 

ε πηζαλφηεηα λα εθθξάδνληαλ δηαθνξεηηθά θαη λα έδηλαλ άιιεο εθδνρέο 

απηνπαξνπζίαζεο εάλ ε ζπλέληεπμή ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε άιινλ ρψξν, θαη φρη 

ζην λεπηαγσγείν φπσο ζπλέβε. Μία ελδειερή θσδηθνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ 

(πεξηβάιινλ, ζπκκεηέρνληεο / νπζεο, ζθνπφο, αθνινπζία πξνηάζεσλ, θιεηδί, κέζα, 

θαλφλεο δηεπίδξαζεο θαη εξκελείαο, είδε ιφγνπ) πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζε θάζε 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, θαζνξίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηψλεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσλία, καο παξαζέηεη ν Hymes ζην κνληέιν αλάιπζεο ηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ εμεξγάζηεθε (1974, 2003). 

 

 

4. Η ζςνένηεςξη 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ δεηνχκελνπ ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλάο καο θαη νη 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέζακε πξνέθξηλαλ σο κέζνδν ηε "κεηθηή" ζπλέληεπμε (κε 

"θιεηζηέο" θη "αλνηρηέο" εξσηήζεηο) θαη ηελ θξηηηθή αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ηεο 

ζπλνκηιίαο κεηά ηηο απνκαγλεηνθσλήζεηο. Δπηρεηξήζεθε ε ζπλέληεπμε, αλαγθαζηηθά 

δνκεκέλε ελ κέξεη (Σζνθαιίδνπ – Υαηδεζαββίδεο, 2008: 31), ιφγσ ηεο ειηθίαο ησλ 

παηδηψλ, λα απνβιέπεη εληνχηνηο ζηελ αλάιπζε θάπνησλ ζεκάησλ ζε βάζνο δίλνληαο 

ζηα λήπηα θαη πξνλήπηα ηε δπλαηφηεηα λα αηζζαλζνχλ πην άλεηα κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο θηιηθνχ θιίκαηνο, ηφζν ζεκαληηθνχ γηα ηνλ / ηελ ζπλεληεπμηαδφκελν / 

ε (Ribbens, 1989: 580). Γελ πξέπεη αλ ιεζκνλνχκε πσο ε ζπλέληεπμε, φπσο γξάθνπλ νη 

Riesman θαη Benney (Mishler, 1996: 20), αλ θαη απνηειεί θνηλφ ηφπν, ζπληζηά 

ηαπηφρξνλα κηα απιή αιιά θαη ιεπηή ππόζεζε. Σν δείγκα καο απνηέιεζαλ 19 λήπηα θαη 

πξνλήπηα (9 αγφξηα 10 θνξίηζηα)  πνπ έδσζαλ ζπλέληεπμε ην Μάην ηνπ 2009, ε νπνία 

πεξηιάκβαλε ηηο εμήο εξσηήζεηο: 1) Πψο ζε ιέλε; 2) Πνηνο είλαη αγαπεκέλνο / ε ζνπ 

ήξσαο / ίδα θαη γηαηί; 3) νπ κνηάδεη θαη πψο; 4) Πεο κνπ ιεμνχιεο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ 5) 

Ση ζέιεηο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο; 

    Ζ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ έγηλε κε βάζε επηζεκάλζεηο ηεο 

Κνηλσληνγισζζνινγίαο απφ αληίζηνηρεο έξεπλεο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ηεο 

Κνηλσληνινγίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Έηζη, ε πξψηε εξψηεζε αληηπξνζσπεχεη ηελ 
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ηππηθή απηνζχζηαζε. Ζ δεχηεξε ηνλ εληνπηζκφ ηεο θηγνύξαο ηαύηηζεο, πνπ είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ θνηλσληθά θαζνξηζκέλε, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην παηδί γηα λα 

εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζδνθίεο (Kline, 1993,  Barthes, 1973) θαη εμίζνπ λα 

εθθξάζεη ηελ ηδεαηή ηνπ απηνεηθφλα. Ζ ηξίηε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα αληηπαξαζέζεη 

ηελ θηγνχξα ηαχηηζεο κε ην εγψ ηνπ παηδηνχ, ελψ ην πώο ζηνρεχεη ζηελ  ππνβνήζεζε 

αλάπηπμεο θξηηηθνχ ιφγνπ. Ζ ηέηαξηε εξψηεζε αθνξά ηελ κε ηππηθή απηνζχζηαζε θαη 

ε πέκπηε ηηο ιεθηηθέο εθθξάζεηο ησλ κειινληηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπ παηδηνχ, πνπ 

δείρλνπλ ζε έλα βαζκφ πψο  αληηιακβάλεηαη ην ίδην ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν θαη ηε ζέζε 

ηνπ ζηνλ θφζκν. Με άιια ιφγηα ηελ (έκθπιε εδψ) ηαπηφηεηά ηνπ. Δπηρεηξήζεθε κέζα 

θαη απφ ηηο πέληε (5) εξσηήζεηο λα ζπγθεληξσζνχλ πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ λα 

αλαδεηθλχνπλ θαηά ην δπλαηφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά ζπγθξνηνχλ ηελ 

απηνεηθφλα ηνπο.  

 

5. ςμπεπάζμαηα  

ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ πξνθνξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηελ έκθπιε δηάζηαζε ηεο απηφ-παξνπζίαζεο. Σα 

παηδηά, ζηα ζηνηρεία απηνπαξνπζίαζεο πνπ απνθαζίδνπλ λα επηδείμνπλ δεκφζηα, 

παξνπζηάδνπλ – κε δπν δεπηεξεχνπζεο αλαθνξέο σο εμαίξεζε – κία έληνλα 

δηαρσξηζκέλε θαηά θχιν θνπιηνχξα, επηιέγνληαο ην θχιν ηνπ ήξσα ή ηεο εξσίδαο 

αλάινγα κε ην δηθφ ηνπο. ηελ απηνπαξνπζίαζε εκπιέθνληαη ζηνηρεία 

θαηαλαισηηζκνχ, αθνχ νη θηγνύξεο ηαύηηζεο αληινχληαη απφ ηνλ ρψξν ησλ παηρληδηψλ 

θαη ησλ ηειενπηηθψλ θαξηνχλ, πνπ απνηεινχλ ηνλ κεγαιχηεξν παξάγνληα ηεο αγνξάο, ν 

νπνίνο θπξηνιεθηηθά θαζνξίδεη ηελ παηδηθή θνπιηνχξα (Sutton, 1984).  Ζ επηινγή φκσο 

απηή ησλ παηδηψλ δελ πξέπεη λα εμαληιείηαη κέζα απφ ηελ θξηηηθή ηνπ θαηαλαισηηζκνχ 

θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ, αθνχ γηα ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία θαη ζπλεπψο θαη 

θνηλσληνγισζζηθά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αληηθείκελα ζπλαηζζεκαηηθήο 

κεηαβίβαζεο ζε κηα πξνβνιηθή δηαδηθαζία (Swartzman,1979: 135, Freud, 1995: 37) θαη 

λα ιεηηνπξγνχλ – θη απηφ αθνξά απφιπηα ηελ απηνπαξνπζίαζε – φρη κφλν σο ζχκβνια, 

αιιά θη σο  εξγαιεία "ηαπηφηεηαο". 

Σα θνξίηζηα επηιέγνπλ θαη θηγνχξεο απφ θιαζηθά παξακχζηα (π.ρ. 

Κνθθηλνζθνπθίηζα) ή ηζηνξηθά πξφζσπα (π.ρ. Μπνπκπνπιίλα) θάηη πνπ απνπζηάδεη 

απφ ηα αγφξηα. Σα θνξίηζηα, επίζεο, επηιέγνπλ ζπρλά θηγνχξεο ραξηησκέλεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε (λεαξατδνχιεο, πξηγθίπηζζεο) ελψ ηα αγφξηα 
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ππεξήξσεο (νχπεξκαλ, Γθνξκίηη). Απηφ ζπκβάιιεη ζε δηαθνξεηηθνχο "ηδεαηνχο 

εαπηνχο" θη άξα ζε δηαθνξεηηθά είδε απηνπαξνπζίαζεο. Έηζη, θαη παξά ηηο ιίγεο 

εμαηξέζεηο, ηα αγφξηα πξνθξίλνπλ ην επίζεην δπλαηόο, ελψ ηα θνξίηζηα ην "φκνξθε" ή 

"θαιή". πσο ε Deborah Scriffin έρεη επηζεκάλεη (1996: 167),  εξεπλψληαο ηελ 

αθήγεζε ηεο απηνπαξνπζίαζεο, ε ηθαλφηεηα ηεο αθήγεζεο λα κεηαηξέπεη ζε ιφγν θαη λα 

δνκεί σο "θαηάζηαζε" ηελ εκπεηξία, βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ 

εαπηνχ θαη ηεο ηαπηφηεηαο.  Ζ εηθφλα ηεο ηαπηφηεηαο πνπ πξνζθέξεηαη κέζα απφ ηελ 

Κνηλσληνγισζζνινγία ζπλδέεηαη θαη κε άιιεο κεζνδνινγηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο 

ηαπηφηεηαο (αθήγεζε, θχιν, νηθνγέλεηα, πξάμεηο ιφγνπ θ.η.ι.). Οη ηζηνξίεο πνπ ιέκε 

γηα ηνλ εαπηφ καο θαη γηα ηνπο άιινπο δεκηνπξγνχλ  κηα  κνξθή θεηκέλνπ κέζα απφ ην 

νπνίν δνκνχκε, κεηαπιάζνπκε  θαη κνηξαδφκαζηε εκπεηξίεο καο. Δλδεηθηηθφ ησλ 

εμειίμεσλ κηαο κεηαβαηηθήο ζε ζρέζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο επνρήο είλαη φηη 

θαη ηα δπν θχια πξνθξίλνπλ ην επίζεην "έμππλνο/ε".  

    εκαληηθή απνδεηθλχεηαη ε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηελ ηδηφηεηα ηνπ θίινπ θαη 

ηεο θίιεο, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηεί ηελ αμία ηεο γλψκεο ησλ ζπλνκειίθσλ γηα ηελ 

ηδηαίηεξε θνπιηνχξα ησλ παηδηψλ (Jenks, 1982, 1996) θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

θνηλσληθνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε απηφ. πσο, άιισζηε, ν Hardy (1968: 5) 

έρεη γξάςεη νλεηξεπόκαζηε, αλαπνινύκε, ζπκόκαζηε, δηνξζώλνπκε, ειπίδνπκε, 

απειπηδόκαζηε, νξγαλώλνπκε, καζαίλνπκε, κηζνύκε θη αγαπάκε κέζα από ηελ αθήγεζε. 

ε αληίζεζε κε άιιεο πξνζεγγίζεηο ε Κνηλσληνγισζζνινγία (ζε ζρέζε κάιηζηα κε ηελ 

απηνπαξνπζίαζε) έρεη επηθεληξσζεί ζηελ πξνθνξηθή αθήγεζε πνπ θσηίδεη ηελ 

πξνζσπηθή εκπεηξία (Labov, 1972), φπσο απηήλ πνπ ηα παηδηά κνηξάδνληαη ζηνλ ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ. Κάηη πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί είλαη πσο  απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ 

αλάδεημε θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε θξηηηθή απνηίκεζή ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ είλαη απηφ 

πνπ ν Labov (1972) νλφκαζε orientation: δειαδή ε πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

ζπλέληεπμεο, αθνχ νη ζπλζήθεο, "αλαγθαζηηθά" ζπλδηακνξθψλνπλ ην απνηέιεζκα. 

Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή "πνηνο-α", "πφηε", θαη απφ "πνηνλ" δφζεθε ε 

ζπλέληεπμε.  

Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπλεληεχμεηο δφζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, 

παξνπζία ελήιηθεο εξεπλήηξηαο, απνπζία ηεο δαζθάιαο, ζε απζηεξά δηαπξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο. Πξνθαλψο φκσο απηφ έθεξε ζηελ επηθάλεηα θαη ηδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

ηε ζρνιηθή ζπκπεξηθνξά (θη εδψ ζα ρξεηαδφηαλ κία ζπγθξηηηθή κειέηε) θαη πνπ ίζσο 

δελ ζα αλαδχνληαλ ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην. ζνλ αθνξά ηηο θνηλσληνιέθηνπο, φπσο 
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παξαηεξνχκε αξρηθά ζηα παηδηά, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο δελ είλαη νκνηνγελήο. Οη δπν 

βαζηθφηεξεο παξάκεηξνη δηαθνξνπνίεζεο, δείρλνπλ λα είλαη ην θχιν θη ε ηάμε. πσο 

παξαηεξνχκε ζρεκαηίδνληαη 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1
ε
) αγφξηα απφ επλνεκέλα 

πεξηβάιινληα 2
ε
) θνξίηζηα απφ επλνεκέλα πεξηβάιινληα 3

ε
) αγφξηα απφ κε επλνεκέλα 

πεξηβάιινληα 4
ε
) θνξίηζηα απφ κε επλνεκέλα πεξηβάιινληα. 

   ε ζρέζε κε ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, απαξαίηεην ζεσξνχκε  ην 

δηαρσξηζκφ ηεο ζσκαηηθήο θαη ηεο ιεθηηθήο γιψζζαο. Πνιππινθφηεξν θαη πην 

καθξνπεξίνδν ιφγν δείρλεη λα έρεη ε δεχηεξε νκάδα (θνξίηζηα απφ επλνεκέλα 

πεξηβάιινληα, ίζσο γηαηί ζχκθσλα κε έξεπλεο π.ρ. Sheldon, 1992, έρνπλ πην 

αλεπηπγκέλν ην θέληξν ιφγνπ). κσο ηελ πην ειιηπή ζπκθξαζηηθή γιψζζα δείρλεη λα 

ηελ έρεη ε ηέηαξηε νκάδα (θνξίηζηα απφ κε επλνεκέλα πεξηβάιινληα). ε απηφ 

ζπκβάιιεη πξνθαλψο θαη ν θνηλσληθφο ξφινο ηνπ θχινπ κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δχλακεο λα ζπκβαδίδεη θπξίσο κε ην αξζεληθφ, ελψ ε ράξε κε ην ζειπθφ. Ξεθάζαξν 

είλαη απηφ ζηηο επηινγέο επαγγεικάησλ νδεγνί π.ρ. ηα αγφξηα θαη δαζθάιεο ηα θνξίηζηα.  

ε θακηά αλάιπζε ηεο απηνπαξνπζίαζεο δελ κπνξεί πάλησο λα αγλνεζεί ν 

παξάγνληαο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, νχηε ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο (παξφιν πνπ ζηελ 

έξεπλα καο δελ έρνπκε αξθεηφ δείγκα, ππάξρνπλ εληνχηνηο νξηζκέλεο ελδείμεηο). Απηφ, 

φκσο, δελ αθνξά κφλν ηελ χπαξμε ή κε ζχλζεηνπ θαη ζπλεθηηθνχ ιφγνπ, αιιά θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ. Έηζη, παξαηεξνχκε π.ρ. φηη ζην ζρνιείν ε γιψζζα νθείιεη λα εθθξάδεη 

ζθέςεηο θαη ηδέεο, λα επηδεηθλχεη θαη λα απνδεηθλχεη γλψζεηο κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη 

ηελ πξνθαζνξηζκέλε θαηαλνκή θαη αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο. πσο ν Wolfram έρεη 

επηζεκάλεη, απηή ε αθεξεκέλε αθαδεκατθή γιψζζα είλαη ιηγφηεξν ζπλδεδεκέλε κε ην 

πιαίζην πνπ ηε γελλά (Wolfram et al. 1999: 127) θη άξα δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ άκεζε 

παηδηθή εκπεηξία. Ζ έξεπλα έρεη επαλεηιεκκέλσο απνδείμεη φηη ε θαηαιιειφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο γισζζηθήο εθδνρήο είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην θπξίαξρν ηδίσκα ησλ 

κεζναζηηθψλ ζηξσκάησλ, ησλ νπνίσλ ε γιψζζα αμηνινγείηαη ζεηηθά θαη νδεγεί ζηελ 

επηηπρία, ζε αληίζεζε κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ πξνιεηαξηαθά ή άιια 

"πεξηζσξηαθά" ζηξψκαηα (βι. Schlepegrell, 2001; 2004; Wolfram et al., 1999). Ζ 

ζχγρξνλε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηε γιψζζα απηψλ ησλ παηδηψλ επηθεληξψλεη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηεο, νχηε αλψηεξε, νχηε θαηψηεξε, νχηε δπζιεηηνπξγηθή, παξφιν πνπ 

έηζη έρεη πεξηγξαθεί ζην παξειζφλ (βι. Cazden, 1988; Snow, 1991; Tough, 1977). Γηα 

πνιιά απφ απηά ηα παηδηά κεγάιε δπζθνιία ζπληζηά ην πψο λα κάζνπλ λα ρεηξίδνληαη 

ηηο αθαδεκατθέο θαη γισζζηθέο απαηηήζεηο ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο, πνπ είλαη νξαηά 
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δηαθνξεηηθή απφ ηελ δηθηά ηνπο. Δλδείμεηο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο έρνπκε ζηε γιψζζα ηνπ 

Ρέη θαη ηνπ Θφδσξνπ ή ηνπ Αγακέκλνλα θαη ηεο Γηνξίιληαο, πνπ δελ αθνινπζνχλ 

εθινγηθεπκέλεο λφξκεο, θαηλφκελα πνπ ζα ήηαλ επηθίλδπλν λα ςπρνινγηνπνηεζνχλ θαη 

κφλν, νπδεηεξνπνηψληαο δηαδηθαζίεο πνπ δελ είλαη θνηλσληθά νπδέηεξεο. πσο έρεη 

επηρεηξεκαηνινγήζεη ν Edwards ην απνηέιεζκα ηεο λφξκαο είλαη λα λνκηκνπνηεί ηελ 

επίζεκε, αζηηθή εθδνρή, παξά απηήλ ηελ θαζεκεξηλφηεηαο (1997). Κη αθνχ νη 

άλζξσπνη απφ ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα έρνπλ ιηγφηεξεο εκπεηξίεο απηήο ηεο γισζζηθήο 

εθδνρήο, επφκελν είλαη λα έρνπλ κεγαιχηεξν ράζκα λα θαιχςνπλ γηα ηε ζρνιηθή 

επηηπρία. Τπάξρεη ινηπφλ ε πηζαλφηεηα λα είλαη δπζιεηηνπξγηθή ε ζρέζε ηνπο κε ην 

ζεζκφ θη φρη ε δηθή ηνπο εθδνρή ηεο θνπιηνχξαο. Καη γίλεηαη δπζιεηηνπξγηθή απφ κηα 

πξαγκαηηθφηεηα απνθιεηζκνχ ηεο γισζζηθήο πνηθηιίαο, πνπ απέρεη απφ ην ζηάληαξ, ην 

δεδνκέλν, ηνπ θπξίαξρνπ γισζζηθνχ ηδηψκαηνο, αθφκε θη φηαλ ην ηειεπηαίν δνκεί 

θνηλσληθά ζχλνξα (Edwards, 1997: 69). Σν γεγνλφο απηφ ζέηεη θαη ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε φρη κφλν κε ηελ απηνπαξνπζίαζε θαη ηελ έκθπιε δηάζηαζή ηεο, 

κα θαη ηελ παηδαγσγηθή θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ πνιππνιηηηζκηθή θνηλσληθή κεηάβαζε, 

αθνχ ε εηεξφηεηα, φζνλ αθνξά ηε γισζζηθή ρξήζε, νδεγεί ζε απνηπρία αλαθνξηθά κε 

ηνπο ζεζκνχο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθφηεηα θέξλεη ζηελ επηθάλεηα  ην ράζκα 

κεηαμχ ηεο κνλνπνιηηηζκηθήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. 

Καη φκσο ζηελ έλλνηα ηνπ κνλνπνιηηηζκνχ δελ παξεηζδχνπλ, φπσο επηζεκάλακε, κφλν 

νηθνλνκηθνί κα θαη έκθπινη παξάγνληεο. Κη απηφ, ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα ησλ παηδηψλ, 

αμίδεη λα ην θξαηάκε ζην κπαιφ καο, αλαδεηψληαο αλάινγεο δεκηνπξγηθέο 

πξνζεγγίζεηο. 
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Παράρηημα - απομαγνηηοθώνηζη 

 

Αθνινπζεί ε απνκαγλεηνθψλεζε ησλ παηδηψλ θαη ηα ζρεηηθά ζρφιηα γηα ην θαζέλα. 

 

 

Πρώηο νήπιο: Αγόρι, (Βαζίλης), Νήπιο, γονείς εκπαιδεσηικοί, καηαγωγή ελληνική 

-Πψο ζε ιέλε;  

-Βαζίιε. 

-Πνηoο είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ ήξσαο;  

-Γελ έρσ. 

-Καλέλαλ;  

-Σνλ Βέλνκ, παξφιν πνπ δελ είλαη ήξσαο.  

-Ήξσαο είλαη θη απηφο! Ση ζνπ αξέζεη ζηνλ Βέλνκ; 

-…………. 

-Πηζηεχεηο φηη ηνπ κνηάδεηο θάπνπ; 

-…………. 

-Ση ζνπ αξέζεη ζην Βέλνκ; 

-ηη ξίρλεη ηζηφ. 

-Α! Δίλαη αξάρλε! 

-ρη αθξηβψο. 

-αλ αξάρλε. Δίλαη δπλαηφο; 

-Γπλαηφο δε ιέγεηαη! 

-Πψο ιέγεηαη; 

-Δίλαη πην δπλαηφο θη απ' ηνλ πάηληεξκαλ! 

-Θα ήζειεο λα ηνπ κνηάζεηο φηαλ κεγαιψζεηο; 

-ρη! Δπεηδή απηφο θιέβεη, ιεζηεχεη. 

-Μπξάβν αγφξη κνπ! Σφηε γηαηί είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ ήξσαο ν Βέλνκ; 

-………… 

-Ση ζα ήζειεο λα γίλεηο εζχ φηαλ κεγαιψζεηο; 

-Θα δνχκε ηη ζα γίλσ! Γηαηί ζέισ ή θεπνπξφο ή Άη Βαζίιεο. 

-Ση ζνπ αξέζεη ζηνλ θεπνπξφ θαη ηη ζηνλ Άη Βαζίιε; 

-Γηαηί ν Αη βαζίιεο δίλεη δψξα θη ν θεπνπξφο θπηεχεη πνιιά πξάγκαηα. 
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-Θα ήζειεο λα κνπ πεηο θάπνηεο ιεμνχιεο πνπ πηζηεχεηο φηη δείρλνπλ πνηνο είλαη ν 

Βαζίιεο;… Δγψ αο πνχκε πηζηεχσ φηη ν Βαζίιεο είλαη φκνξθνο. Καη θαιφο……Πεο 

κνπ κεξηθέο ιεμνχιεο γηα ζέλα…  Πψο πηζηεχεηο φηη ζε βιέπνπλ η' άιια παηδηά; 

-Φίιν. 

-Ση άιιν έρεηο πνπ ζέιεηο λα πεηο γηα ζέλα, γηα ηνλ Βαζίιε; Ση ζεο λα γίλεη ν Βαζίιεο 

κεγαιψλνληαο; Πην ςειφο; Πην ηη; 

-Θα ήζεια λα γίλσ πην ςειφο γηα λα θηάλσ λα βάδσ θαιάζηα (ζεκ. παίδεη κπάζθεη). 

-Σψξα πψο λνκίδεηο φηη ζε βιέπνπλ ηα άιια παηδηά; 

-ηη είκαη δπλαηφο (επηηνληζκέλε ε ιέμε). Ση είλαη απηφ;  

-Απηφ είλαη πνπ καο ερνγξαθεί! Μεραλήκαηα… 

(Σν γεγνλφο πξνμέλεζε ειαθξά κεηαβνιή ηεο ζπλέληεπμεο, αθνχ εμεγνχζα ζε θάζε 

παηδί ζηελ αξρή ηη ήηαλ ην καγλεηνθσλάθη, ψζηε λα κελ ππάξμεη απφζπαζε πξνζνρήο) 

-Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηνλ ρξφλν ζνπ! 

 

ηο Βαζίλη είλαη θαλεξή ε δηάζηαζε κεηαμχ ηνπ ήξσα, εθπξνζψπνπ ηνπ ππεξεγψ, θαη 

ηεο αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ. Έηζη, ν Βέλνκ, εθπξνζσπεί ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δχλακεο, 

θαη κάιηζηα κηαο ππεξάλζξσπεο δχλακεο, απηήο ηνπ ππεξήξσα δίρσο ηελ ίδηα ζηηγκή 

λα απνηειεί ηνπιάρηζηνλ παξαδεθηφ πξφηππν γηα ην παηδί. ηελ εξψηεζε φκσο πνπ 

δείρλεη πψο βιέπεη δπλεηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ δηαπηζηψλνπκε πσο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δχλακεο αληηθαζίζηαηαη απφ απηφ ηεο γελλαηνδσξίαο, θαζψο νη δπν εθδνρέο ηαπηίδνληαη 

είηε κε θχηεκα πνιιψλ θπηψλ, είηε κε ην κνίξαζκα πνιιψλ δψξσλ. ηελ άκεζε 

αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ν Βαζίιεο ηνλίδεη δπν ιέμεηο πνπ δείρλνπλ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (θίιν, πνπ δείρλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, θαη 

ςειφ πνπ δείρλεη ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ην κπάζθεη θαη ηηο κειινληηθέο ηνπ 

επελδχζεηο ζε ζρέζε κε απηφ). Δίλαη αμηνπξφζεθην φηη ε ιέμε πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

επηηνληζκέλε κε βάζε παξα-γισζζηθά πθνινγηθά ζηνηρεία, είλαη ε «δπλαηφο», θάηη πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θπξίαξρε εθδνρή ηνπ αλδξηζκνχ. Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε 

ρξήζε ζχλζεηνπ, αηηηνινγηθνχ  ιφγνπ (Δπεηδή απηφο θιέβεη, ιεζηεχεη…Θα δνχκε ηη ζα 

γίλσ! ….Γηαηί ν Αη Βαζίιεο δίλεη δψξα, θη ν θεπνπξφο θπηεχεη πνιιά πξάγκαηα, ζα 

ήζεια λα γίλσ… θ.η.ι.), πνπ δείρλεη ηελ θαηαγσγή ηνπ παηδηνχ απφ έλα πεξηβάιινλ πνπ 

ηνπ παξέρεη «πνιηηηζηηθφ θεθάιαην». 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Ο Βαζίιεο δείρλεη αζθαιήο ζπλαηζζεκαηηθά θη ηθαλφο λα 

θάλεη ζαθή δηαρσξηζκφ ηνπ ήξσα ηνπ θαη ηεο ηδεαηήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο. Μέζα απφ 
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ηνπο επηηνληζκνχο ηνπ ιφγνπ επεμεγεί κε ζηαζεξή ζρεηηθά γιψζζα ηηο επηινγέο θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ γηα ην κέιινλ. 

 

 

 

 

Γεύηερο νήπιο: Κορίηζι (Γιορίλνηα), Νήπιο, γονείς εργάηες, καηαγωγή αλβανική 

-Πψο ζε ιέλε; Γηνξίιληα. 

-Ση ζα 'ζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο; 

-Πάξα πνιιά. 

-Παξαδείγκαηνο ράξε; Πεο κνπ κεξηθά… απ απηά ηα πάξα πνιιά. 

-Γε γίλεηαη… 

-Γε γίλεηαη; Δίλαη κπζηηθά; 

-…λαη… 

-Πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ εξσίδα ή ήξσαο; 

-Ζ αδεξθή κνπ. 

-Ζ αδεξθή ζνπ;! Πνιχ φκνξθε απάληεζε. Γηαηί είλαη ε αδεξθή ζνπ;  

-Ζ Άληδεια!  

-Ζ Άληδεια; Καη γηαηί είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ εξσίδα; 

-Γηαηί είκαζηε θίιεο. 

-Γηαηί είζαζηε θίιεο; …Πηζηεχεηο φηη ηεο κνηάδεηο;  

-…λαη… 

-ε πνηα πξάγκαηα ηεο κνηάδεηο; 

-Δγψ αγαπψ πην πνιχ ηνλ κπακπά κνπ, γηαηί ε κακά κνπ κε ελνριεί. 

-' ελνριεί ε κακά ζνπ; Ση ζνπ θάλεη; 

-Με ρηππάεη. Απιά έηζη πξέπεη. Ναη κε ρηππάεη πάξα πνιχ.  

-Γελ πξέπεη λα ζε ρηππάεη. 

-Γηαηί έηζη πξέπεη λα κε ρηππάεη. 

-Γελ πξέπεη λα ζε ρηππάεη. Δίζαη ππέξνρν θνξίηζη. ε ρηππάεη πνιχ; 

-…Ναη…(κε λνεκαηηθή γιψζζα) 

-Κη εζχ πνλάο; 

-Κη ε αδεξθή κνπ ρηππάεη. 

-Ζ αδεξθή ζνπ ζε ρηππάεη ή ρηππάεη ηελ αδεξθή ζνπ;  
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-Ζ αδεξθή κνπ είλαη ζρνιείν. 

-Σε ρηππάεη ε κακά ηελ αδεξθή; 

-Ναη… 

-Μάιηζηα… 

- αγαπάεη ε κακά; 

-Πνηα; 

Ζ κακά ζνπ ζε αγαπάεη;. 

-Δκέλα; ρη. Δγψ ηεο ιέσ γηαηί ζέιεηο λα παο ζηε δνπιεηά; 

-Έηζη ζα πάσ! 

-Γε ζέιεηο λα θεχγεη ε κακά ζηε δνπιεηά; 

-ρη. 

-Πεο κνπ ιίγα ιφγηα γηα ηε Γηνξίιληα. 

-…. 

-Πηζηεχεηο φηη είζαη φκνξθε, έμππλε, πεο κνπ… 

-Δίκαη φκνξθε φκσο… 

-…. 

-Ση ζα ζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο; 

-ηαλ… 

-ηαλ γίλεηο κεγάιε θνπέια ζαλ ηε κακά, ηη δνπιεηά ζα ζειεο λα θάλεηο; 

-Θα πάσ… 

-Πνχ; 

-Ζ αδεξθή κνπ ζα κεγαιψζεη πάξα πνιχ. 

-Δζχ ηη ζα 'ζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο; 

-Ζ αδεξθή κνπ κεγάισζε. 

-Μπξάβν. Ξέξεηο… 

-Δίλαη ζρνιείν…  

-Κη εζχ παο ζρνιείν. Κη είζαη ζαπκάζην θνξίηζη, ζαπκάζην, θαη ζ' αγαπάκε πάξα πνιχ. 

Καη ε κακά ζ αγαπάεη. Αιιά είλαη θνπξαζκέλε θάπνηεο θνξέο.  

-Ση; 

-Πεο κνπ ιίγα ινγάθηα γηα ζέλα. Ζ Γηνξίιληα είλαη…(δηο) Ση είλαη ε Γηνξίιληα; 

-…κνξθε… (κε δηζηαγκφ, ρξεζηκνπνηεί ην πην θνηλφ επίζεην, δελ ην πηζηεχεη) 

-Ση άιιν είλαη ε Γηνξίιληα;  

-Δ; 
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-Ση άιιν είλαη ε Γηνξίιληα; 

-Σίπνηα! 

-Σίπνηε άιιν; …Δκ… Έμππλε, δπλαηή. 

-Δ; 

-Α; 

-Αα (αξλεηηθφ) 

-Θέισ λα ζ επραξηζηήζσ πνιχ γη απηφλ ηνλ ρξφλν ζνπ. Να ζαη θαιά. 

 

Η Γιοπίλνηα πξνέξρεηαη απφ έλα ππνβαζκηζκέλν ηαμηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά  

πεξηβάιινλ. Αδπλαηεί λα θξαηήζεη ζηνηρεία δηαιφγνπ, φπσο επίζεο επηδεηθλχεη ζηνηρεία 

απφζπαζεο πξνζνρήο. Ζ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηεο δελ θαίλεηαη δνκεκέλε θαη ππάξρεη 

επηθάιπςε απφ ηελ εηθφλα ηεο αδεξθήο ηεο, πνπ δξα ζαλ ηδεαηφο εαπηφο. Ο ιφγνο είλαη 

απιφο θαη αζπλερήο, αξθεηέο θνξέο δίρσο ινγηθή ζπλέρεηα – δείρλεη ελδείμεηο 

θαθνπνίεζεο γηα ηηο νπνίεο ελεκεξψζακε ηε λεπηαγσγφ. Σα παξαγισζζηθά ζηνηρεία 

δείρλνπλ ληξνπαιφηεηα θη ακεραλία. Παξφια απηά, φηαλ ε Γηνξίιληα θαιείηαη λα 

δηαιέμεη κηα ιέμε θιεηδί γηα ηνλ θαζξέθηε ηεο («πψο ζε βιέπνπλ νη άιινη»), επηιέγεη 

δηζηαθηηθά ηελ ιέμε «φκνξθε», πνπ είλαη ε πην αλακελφκελε εθδνρή γηα ηελ θπξίαξρε 

«ζειπθφηεηα», γεγνλφο πνπ ζέηεη ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ απξφζσπνπ θνηλσληθνχ ζηελ 

«πξνζσπηθή» επηινγή ηεο.  

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Παηδί κε ακεραλία θαη ληξνπαιφηεηα, πνπ ε ζχγρπζε ιφγνπ 

επηηείλεηαη θαη ζε κηα ζπκπεξηθνξά πνπ «αλαδεηά» ηελ πξνζνρή. Γηέθνςε αξθεηέο 

θνξέο ηηο ζπλνκηιίεο κε ηα επφκελα παηδηά, αλαδεηψληαο επηβξάβεπζε, ελψ νη 

επηηνληζκνί ηεο ζηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ ελδεηθηηθή παηδηνχ πνπ 

ζενπνηνχζε ζρεδφλ ηελ αδεξθή θη απνκαθξπλφηαλ απφ νπνηαδήπνηε «πξνζσπηθή» 

απάληεζε. 

  

 

 

 

Σρίηο νήπιο: Αγόρι (ηέλιος), Προνήπιο, γονείς καθηγηηές,  καηαγωγή ελληνική 

-Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Δζέλα πψο ζε ιέλε; 

-ηέιην!  

-ηέιην! ηειάξα! Μκκ.. νπ αξέζεη εδψ; 



 20 

-Ναη… 

-Θέισ λα κνπ πεηο πνηφο είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ ήξσαο θαη γηαηί; 

-Ο νχπεξκαλ! 

-Ο νχπεξκαλ! Καη γηαηί είλαη ν νχπεξκαλ; 

-…… 

-Ση ζνπ αξέζεη ζηνλ νχπεξκαλ; 

-Γελ μέξσ. 

-Γελ μέξεηο; Μκκκ Πψο είλαη, ηη έρεη ν ζνχπεξκαλ πνπ είλαη φκνξθν;… Ση ζνπ αξέζεη 

ζ απηφλ; 

-Ζ Μπέξηα! 

-Ζ κπέξηα αλεκίδεη;  

-(Καηαθαηηθφ λφεκα). 

-Δζχ φηαλ κεγαιψζεηο ηη ζέιεηο λα γίλεηο; 

-Αζηξνλαχηεο! 

-Αζηξνλαχηεο! 

-Γηαηί ζέιεηο λα γίλεηο αζηξνλαχηεο; 

-Να δσ πνχ κέλεη ην θεγγάξη. 

-Να δεηο πνπ κέλεη ην θεγγάξη ςπρνχια κνπ. Πνιχ φκνξθν. Πνιχ φκνξθν! 

-Καη ηη άιιν ζνπ αξέζεη ζηνλ αζηξνλαχηε; Ση ζα 'ιεγεο  γηα ηνλ αζηξνλαχηε; 

-Ζ δσή ηνπ κνπ αξέζεη. 

-Ζ δσή! Ση έρεη ε δσή ηνπ πνπ ζνπ αξέζεη; 

-Ζ ζηνιή! 

-Α! Ζ ζηνιή! πγλψκε! αλ ηελ κπέξηα ηνπ ζνχπεξκαλ κ' έλαλ ηξφπν. Καη ζηνλ 

νχπεξκαλ ε ζηνιή ζνπ αξέζεη. 

-Δκ… εζχ λνκίδεηο φηη ηνπ κνηάδεηο ηνπ νχπεξκαλ;…Κάπνπ;… Πνπζελά; Σνλ 

αζηξνλαχηε; … ε πνηα πξάγκαηα ηνπ κνηάδεηο;  

-Βγαίλεη απ' ην θεγγάξη. 

-Βγαίλεη απ' ην θεγγάξη; Κη εζχ βγαίλεηο απ ην θεγγάξη; 

-…. Ναη (κε λφεκα). 

-Θέιεηο ηψξα λα κνπ πεηο θάπνηεο ιεμνχιεο πνπ δείρλνπλ πψο είλαη ν ηέιηνο; Δγψ ιέσ 

φηη ν ηέιηνο είλαη θαιφ παηδί. Ση άιιν είλαη ν ηέιηνο; Δίζαη δπλαηφο, είζαη έμππλνο, 

είζαη φκνξθνο; Έια, ληξέπεζαη; Δίζαη πνιιά πξάγκαηα… Ση ζα 'ζειεο λα πεηο;  

-Σίπνηα… 
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-Σα άιια παηδηά ζηελ ηάμε πψο ζε βιέπνπλ; αλ ηνλ αζηξνλαχηε ή ζαλ ηνλ νχπεξκαλ;  

-…Γελ μέισ. 

-Γελ μέξεηο. Δπραξηζηψ ηέιην κνπ, λα 'ζαη θαιά! 

 

Σν φηη ο ηέλιορ είλαη πξνλήπην θαίλεηαη ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ ηνπ. 

Έηζη εθδειψλνληαη αθφκε ζηνηρεία αληκηζκνχ (π.ρ. «λα δσ πνπ κέλεη ην θεγγάξη», βι. 

ζηάδηα Piajet). Παξφια απηά ππάξρεη κία ζπλάθεηα αλάκεζα ζηνλ ηδεαηφ εαπηφ, ηνλ 

ήξσα, θαη ην δπλεηηθφ εαπηφ (ηη ζέιεηο λα γίλεηο). Αθνχ θαη νη δπν παξνπζηάδνπλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην πέηαγκα θαη ην ηαμίδη ζην θεγγάξη (Ο νχπεξκαλ θη ν 

αζηξνλαχηεο), ην νπνίν ηνπο ζπλδέεη, έζησ θη ακήραλα, κε ηνλ εαπηφ ηνπ (Κη εζχ 

βγαίλεηο απ ην θεγγάξη;…. Ναη -κε λφεκα-). Βέβαηα ν ηέιηνο δελ έρεη αθφκε (ζχκθσλα 

θαη κε ηελ ειηθία ηνπ) θαζαξή εηθφλα ηνπ πψο ηνλ βιέπνπλ νη άιινη, θαη εθθξάδεη 

παξαγισζζηθά ηελ ακεραλία ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ζσκαηηθή γιψζζα. Σέινο, δείρλεη 

λα εληππσζηάδεηαη απφ εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξψσλ, (ζηνιή) πνπ έιθνπλ ηελ 

πξνζνρή ελφο παηδηνχ, ελψ δελ αλαθέξεηαη ζρεδφλ θαζφινπ ζε ηδηνζπγθξαζηαθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Ο ηέιηνο δείρλεη ακήραλνο θαη ληξνπαιφο, φηαλ πξφθεηηαη 

λα ηαπηίζεη ηνλ ππεξήξσα κε ηνλ Δαπηφ ηνπ, ελδεηθηηθφ ηεο απφζηαζεο κεηαμχ 

ππεξεγψ θη εγψ (Freud, 1995). Δίλαη αξθεηά «καδεκέλν» παηδί, ίζσο θη εμαηηίαο ηεο 

ειηθίαο ηνπ. 

 

 

 

 

Σέηαρηο νήπιο: Κορίηζι (Γάθνη), Νήπιο, γονείς γιαηροί, καηαγωγή ελληνική 

-Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Δζέλα πψο ζε ιέλε;  

-Γάθλε. 

-Ση ζα ζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο; 

-Θα ήζεια λα γίλσ Αξραηνιφγνο. 

-Πνιχ σξαία! Γηαηί ζα ήζειεο λα γίλεηο αξραηνιφγνο; 

-Γηαηί έηζη ήζειε λα γίλεη ε κακά κνπ, φηαλ ήηαλ κηθξή.  

-Κη εζχ ζέιεηο λα θάλεηο ηα φλεηξν ηεο κακάο;  

-Ναη. 
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-Αιιά άκα ζέιεηο θαη θάηη άιιν, δελ είλαη θαθφ λα θάλεηο θαη ην δηθφ ζνπ φλεηξν.  

-Γάθλε. Πνηφο είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ ήξσαο ή εξσίδα; 

-Οη Γνπίλζθιακπ. 

-Οη Γνπίλζθιακπ! 

-Ναη… 

-Ση αθξηβψο είλαη νη Γνπίλζθιακπ;  

-Δίλαη θάηη λεξάΐδεο, πεηάλ θαη είλαη θαιέο. 

-Καη γηαηί είλαη νη αγαπεκέλεο ζνπ εξσίδεο; 

-Γηαηί ηηο έρσ θαη ζε πεξηνδηθφ θαη κ' αξέζεη λα ηηο δηαβάδσ, κεξηθέο θνξέο. 

-Πνιχ σξαία! 

-Πηζηεχεηο φηη εζχ κνηάδεηο ζηηο Γνπίλζθιακπ; 

-Μνηάδσ κε ηε Φιφξα. 

-Πνχ ηεο κνηάδεηο; 

-ηα καιιηά. 

-Γηαηί; 

-Δίλαη θαζηαλά. 

-Α, είλαη θαζηαλά! Πνιχ σξαία! 

-Κάπνπ αιινχ ηεο κνηάδεηο; 

-ρη, ε Λέηια κνηάδεη κε ηελ αδεξθή κνπ, ηε Μαξηάλλα,  ε νπνία έρεη καχξα καιιηά θαη 

καχξν δέξκα.  

-Πεο κνπ κεξηθέο ιεμνχιεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ εζέλα. Πψο πηζηεχεηο φηη ζε βιέπνπλ νη 

άιινη; 

-Καιή ζπκκαζήηξηα. 

-Ση άιιν; 

-Καιφ θνξίηζη. 

-Κάηη άιιν; κνξθε, έμππλε. 

-Ναη. Γπλαηή. 

-Κάηη άιιν; Κάηη πνπ δελ ζνπ αξέζεη ή ζνπ αξέζεη; 

-Γελ κνπ αξέζεη λα αξγψ κεξηθέο θνξέο ζην ζρνιείν.  

-ια ηα άιια πηζηεχεηο φηη είλαη φκνξθα; 

-Ναη.  

-Δπραξηζηψ πνιχ Γάθλε. Δίζαη εμαηξεηηθφ παηδί. 
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Η Γάθνη πξνέξρεηαη απφ επλνεκέλν θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πεξηβάιινλ. Απηφ 

θαζξεθηίδεηαη θαη ζην ιφγν ηεο. Έλαο ιφγνο εμαηξεηηθά ζχλζεηνο, κε αηηηνινγηθέο, θαη 

ρξνληθέο – αλαθνξηθέο πξνηάζεηο, πινχζηνο θαη ζε θνηλσληθέο ζπλππνδειψζεηο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Γάθλε επαλαιακβάλεη ζηαζεξά ην είδνο ηεο απάληεζήο ηεο κε 

ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο, ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ηεο ειηθίαο ηεο. Ζ Γάθλε 

επηιέγεη σο εξσίδεο ηηο Γνπίλζθιακπ, λεξατδνχιεο πνπ ζπκβνιίδνπλ ην θαιφ θαη ην 

ππεξαλζξψπηλν, αθνχ «πεηνχλ», ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπίδνληαη σο ζεκαληηθά απφ 

ην παηδί. Δλψ ζηελ εξψηεζε πνπ δεηά ηελ αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηεο, ε απάληεζε 

δείρλεη έλα «θαηάιιειν αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ». («Καη γηαηί είλαη νη αγαπεκέλεο ζνπ 

εξσίδεο; Γηαηί ηηο έρσ θαη ζε πεξηνδηθφ θαη κ αξέζεη λα ηηο δηαβάδσ, κεξηθέο θνξέο»). 

Ζ ίδηα χπαξμε αξεζηψλ κεζναζηηθψλ αμηψλ θαίλεηαη θαη ζηελ απάληεζε «πψο 

πηζηεχεηο φηη ζε βιέπνπλ νη άιινη» - «Καιή ζπκκαζήηξηα», «Καιφ θνξίηζη». Σέινο ε 

Γάθλε δείρλεη λα έρεη κηα αζθαιή απηνεηθφλα, λα κπνξεί λα ηαπηίζεη ην εαπηφ ηεο κε 

πξσηεχνληα θνηλσληθά ζηνηρεία, θη φρη κε ηα αλακελφκελα ζεμηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(πξνηηκά, αιιά σο ηξίην, ην δπλαηή απφ ην φκνξθε) θαη λα κπνξεί απηφ-παξνπζηαζηεί 

κε βάζε απηά.    Αθφκε, ε ζρέζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο κε ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα/ 

επηηπρία, θαίλεηαη θαη απφ ηελ απάληεζή ηεο γηα ην ηη ηεο αξέζεη θαη ηη φρη.  

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: πνιχ αζθαιέο θαη δπλακηθφ παηδί, γεγνλφο πνπ 

απνηππψλεηαη ηφζν ζηνπο επηηνληζκνχο ηεο, φζν θαη ζηηο ζσκαηηθέο εθθξάζεηο ηεο, κηα 

«ζίγνπξε δχλακε».  

 

 

 

 

Πέμπηο νήπιο: Αγόρι (Ηλίας), Νήπιο, γονείς καθηγηηές, καηαγωγή ελληνική 

-Πψο ζε ιέλε; 

-Ζιία. 

-Μπνξψ λα ζε ιέσ Ληάθν; 

-… 

-Πψο ζε θσλάδνπλ ζην ζπίηη; 

-Ζιία. 

-Πνηνο είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ ήξσαο;  

-Ο θαξραξίαο. 
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-Ο θαξραξίαο! 

-Γηαηί; 

-Γηαηί κπνξεί λα θάεη ηα κηθξά ηα δψα. 

-Ση άιιν ζνπ αξέζεη ζηνλ θαξραξία; 

-Σν δειθίλη. 

-ην δειθίλη ηη ζνπ αξέζεη; 

-Πνπ πεδάεη πάλσ απ ην λεξφ θαη μαλακπαίλεη. 

-Πάλησο ζνπ αξέζνπλ δψα απφ ηε ζάιαζζα. Ση ζα ζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο; 

-Εσγξάθνο!  

-Καη ηη ζα ζειεο λα δσγξαθίδεηο; 

-Γηάθνξα! 

-Πηζηεχεηο φηη ν θαξραξίαο ζνπ κνηάδεη θάπνπ; 

-ρη. 

-Αγαπεκέλν δσγξάθν έρεηο; 

-Γεληθά κνπ αξέζνπλ δσγξαθηέο. 

-Θέισ λα κνπ πεηο θάπνηεο ιεμνχιεο πνπ δείρλνπλ πνηνο είλαη ν Ζιίαο. Δγψ ιέσ φηη ν 

Ζιίαο είλαη φκνξθνο.  

-Ο Ζιίαο, δειαδή… 

-Δζχ. 

-Δίκαη ήξσαο. 

-Αιιά δελ είζαη ζαλ ην δειθίλη, ή ζαλ ηνλ θαξραξία. 

-Ο Καξραξίαο. 

-Δζχ φκσο είζαη ήξσαο κε ην δηθφ ζνπ ηξφπν. Πψο είλαη απηφο ν ηξφπνο;  

-Εσγξαθίδσ σξαία, παίδσ σξαία. 

-Δίλαη δπλαηφο ν Ζιίαο, είλαη έμππλνο; Πψο πηζηεχεηο φηη είζαη; 

-Δίκαη έμππλνο.  

-Μκκ (Δλζαξξπληηθφ). 

-Δίκαη φκνξθνο. 

-Μκκ. Κάηη άιιν; Δίζαη δπλαηφο; 

-Καηάθαζε. 

-Χξαίαα!  επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηνλ ρξφλν ζνπ καηάθηα κνπ. 
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Ο Ηλίαρ πξνέξρεηαη απφ κεζναζηηθφ πεξηβάιινλ – γνλείο θαζεγεηέο – θαη είλαη έλα 

παηδί πνπ ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά επηθξαηνχλ ησλ ππνινίπσλ 

θνηλσληθψλ ή καζεζηαθψλ ηνπ. Απαληά κε κηθξέο ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο θαη ζπρλά κε 

λνήκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ακήραλε, απαιή θσλή. Ζ «θαιιηηερληθή» θχζε ηνπ 

θαίλεηαη ζηελ απάληεζή ηνπ γηα ην ηη ζα ήζειε λα γίλεη φηαλ κεγαιψζεη («Εσγξάθνο»). 

Ο Ζιίαο, θαη΄ εμαίξεζε απφ ηνπο άιινπο, επηιέγεη σο ήξσα φρη έλαλ άλδξα ππεξήξσα, 

αιιά έλα δψν, ηνλ θαξραξία. Αμηνζεκείσην, βέβαηα, είλαη θαη απηή ε επηινγή, φκνηα κε 

ησλ άιισλ αγνξηψλ, επηιέγεηαη γηα λα ζπκβνιίζεη ηε δχλακε. Χο δεχηεξε επηινγή ν 

Ζιίαο δηαιέγεη θαη πάιη έλα δψν ηεο ζάιαζζαο, ην δειθίλη. Καη ζηνλ Ζιία 

παξνπζηάδεηαη ην ίδην θαηλφκελν πνπ δηαπηζηψζακε ζην Βαζίιε, δειαδή ε κε ηαχηηζε 

ηνπ ηδεαηνχ κε ην δπλεηηθφ εαπηφ, αθνχ ζηελ εξψηεζε αλ κνηάδεη θάπνπ ζηνλ 

θαξραξία, ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, πξνθαλψο επελδεδπκέλε κε πνιηηηζηηθά θαη 

εζηθά ζηνηρεία. Δλδηαθέξνπζα φκσο είλαη ε απάληεζε ηνπ Ζιία ζην πψο βιέπεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ - «σο ήξσα» - κε βάζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθίαο ηνπ (παίδσ σξαία, 

δσγξαθίδσ σξαία θ.η.ι.). Με ηνλ ηξφπν απηφ ν Ζιίαο εξσνπνηεί βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θη αηζζάλεηαη θαιά. 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Ο Ζιίαο δείρλεη λα έρεη δηθνχο ηνπ θψδηθεο (επηηνληζκνί, 

ρακήισκα θσλήο) θαη ζηε ζσκαηηθή γιψζζα, θάηη πνπ ζπκθσλεί κε ηελ θαιιηηερληθή 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαη ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ. 

 

 

 

 

Έκηο νήπιο: Κορίηζι, (Αμαλία), Νήπιο, γονείς δάζκαλοι, καηαγωγή ελληνική 

-Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Δζέλα πψο ζε ιέλε;  

-Δκέλα κε ιέλε Ακαιία. 

-Δεε..  αξέζεη εδψ;  

-Δεε... Μ αξέζεη πνιχ. 

-Ακαιία κνπ ηη ζα ζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο;  

-Δκ... ζα 'ζεια πάξα πνιχ αζηπλφκνο, γηαηί είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε δνπιεηά θαη 

παίξλνπλε πάξα πνιιά ιεθηά. 

-Αρα! Ακαιία, πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ εξσίδα ή ν αγαπεκέλνο ζνπ ήξσαο;  

-Σψξα δελ έρσ, εξσίδα μέξσ, αιιά ήξσα...ρκ! 
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-Πεο κνπ κηα εξσίδα πνπ ζνπ αξέζεη. 

-Απφ παηδηθά ή απφ... 

-,ηη ζέιεηο. Πνηα είλαη ε πην αγαπεκέλε ζνπ... 

-Δεε.. ζην παηδηθφ ην Ραπνπλδέι. 

-Ζ;; 

-Ζ Ραπνπλδέι! 

-Γηαηί ζνπ αξέζεη ε Ραπνπλδέι; 

-Πνπ έρεη καθξηά καιιηά θαη έξρεηαη ν πξίγθηπαο  θαη ζθαξθαιψλεη πάλσ ζηα καιιηά 

ηεο. 

-Δκ... Πηζηεχεηο  φηη εζχ κνηάδεηο ζηε Ραπνπλδέι; 

-ρη (φρη κε λφεκα) 

-Καζφινπ; Μα θαζφινπ; Έρεηο θνληά καιιηά ε; Γη απηφ; 

-Ναη κε λφεκα. 

-Τπάξρεη θάπνηα εξσίδα πνπ λα ηεο κνηάδεηο; 

-Μκκ...δελ μέξσ αλ ππάξρεη, αιιά εγψ έρσ θάλεη γαιιηθφ θαξέ. 

-Θα 'ζεια λα κνπ πεηο πνηεο είλαη νη ιεμνχιεο πνπ πηζηεχεηο φηη ζε ραξαθηεξίδνπλ. Πνπ 

ζνπ ηαηξηάδνπλ. 

-Έρσ μαλζά καιιηά, (λαη, ελζαξξπληηθφ) έρσ γαιαδνπξάζηλα, γαιαδνγθξί κάηηα (λαη) 

εκ... 

-Δίζαη... αλ ζα ζνπ 'ιεγα λα δηαιέμεηο κηα ιέμε. κνξθε έμππλε ή δπλαηή, ηη ζα 

επέιεγεο; 

-Έμππλε! 

-Έμππλε! 

-Γηαηί μέξσ θαη λα γξάθσ... 

-Πνιχ φκνξθα κεηά πνηα ιέμε ζα έβαδεο; φκνξθε ή δπλαηή; 

-Γπλαηή! 

-Δπραξηζηψ πάξα πνιχ Ακαιία κνπ! 

 

Η Αμαλία είλαη παηδί κεζναζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δηαιέγεη ηελ εξσίδα ηεο κε 

θξηηήξηα θαηαξρήλ εμσηεξηθά. Ζ Ραπνπλδέι είλαη φκνξθε θαη πεξηκέλεη ηνλ πξίγθηπα 

λα εκθαληζηεί θαη λ' αλεβεί απφ ηα καθξηά ηεο καιιηά. Γείρλεη λα έρεη θαιφ ρεηξηζκφ 

ιφγνπ κε ζχλζεηεο θαη αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο. Με ηα ίδηα εμσηεξηθά θξηηήξηα 

πεξηγξάθεη θαη ηνλ εαπηφ ηεο, ζε ζρέζε (εγψ έρσ θάλεη γαιιηθφ θαξέ) θαη αλεμάξηεηα 
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απφ ηελ εξσίδα (έρσ γαιαδνγθξί κάηηα...). Παξφια απηά δείρλεη λα είλαη θαη παηδί ηεο 

απαηηεηηθήο επνρήο ηεο, φηαλ ζηελ εξψηεζε επηινγήο επηζέηνπ πξνθξίλεη ην έμππλε θη 

έπεηηα ην δπλαηή, ίζσο γηαηί ην φκνξθε ην ζεσξεί δεδνκέλν.... 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Ζ Ακαιία δείρλεη έλα παηδί πνπ αθθίδεηαη θη ε ζσκαηηθή ηεο 

γιψζζα, φπσο θη νη επηηνληζκνί, δείρλνπλ λαξθηζζηζκφ θαη απηνπεπνίζεζε, ε νπνία 

φκσο δελ μεθεχγεη απφ ηα «θπζηνινγηθά πιαίζηα». 

 

 

 

 

Έβδομο νήπιο:  Αγόρι (ηιλιάν), Νήπιο, γονείς εργάηες, καηαγωγή αλβανική 

-Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Δζέλα πψο ζε ιέλε;  

-ηηιηάλ. 

-' αξέζεη εδψ ηηιηάλ; 

-Ναη. 

-ηηιηάλ ηη ζα ζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο; 

-Γηαηξφο. 

-Γηαηξφο! Πνιχ σξαία! Πνηνο είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ ήξσαο; 

-Ο νχπεξκαλ! (απαληά πνιχ ζηαζεξά, κ' εκπηζηνζχλε...) 

-Ο νχπεξκαλ! Γηαηί είλαη ν νχπεξκαλ; 

-Γηαηί είλαη ν πην δπλαηφο. 

-Ο πην δπλαηφο! Πηζηεχεηο φηη ηνπ κνηάδεηο ηνπ νχπεξκαλ; 

-Δε...λαη! 

-ε πνηα πξάγκαηα ηνπ κνηάδεηο; 

-...κε ηελ θάπα ηνπ πνπ έρεη! 

-Α! κε ηελ θάπα ηνπ! κάιηζηα! 

-Γηαηί κε ηελ θάπα ηνπ πεηάεη! 

-Δ βέβαηα πεηάεη! 

-Αιιά φινη κπνξνχλ λα πεηάμνπλ! 

-ινη; 

-Αιιά, ρσξίο θάπα δελ κπνξνχλε! 

-Γελ κπνξνχλε! Μφλν ν νχπεξκαλ ρσξίο θάπα κπνξεί. Πνπ είλαη ζαλ αεξνπιάλν. 

-Γελ κνηάδεηο πνπζελά ηνπ νχπεξκαλ; 
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-ρη (κε λφεκα)  πνπζελά; πνπζελά;; 

-Πνπζελά... αλ γίλνπκε φινη ζα... ζα  ηνπ κνηάδσ. 

-Θα 'ζειεο λα κνπ πεηο θάπνηεο ιεμνχιεο πνπ πηζηεχεηο φηη ζε ραξαθηεξίδνπλ;; ... 

Γειαδή εγψ ιέσ φηη ν ηηιηάλ είλαη ... φκνξθνο, έμππλνο, δπλαηφο, θαιφο καζεηήο... 

-Να αθνχσ ηε δαζθάια κνπ. 

-Μπξάβν αγφξη κνπ. Ση είζαη απ φια απηά: (επαλάιεςε) 

-Καιφο καζεηήο. 

-Μεηά ηη ζα έβαδεο; κνξθνο, έμππλνο, δπλαηφο; 

-Ζ ιέμε πξψηε απφ  ην δηθφ κνπ απηφ. 

-Ση ζα πεη απηφ; 

-Εσγξαθίδσ σξαία.  

-Δίζαη επραξηζηεκέλνο κε ηνλ εαπηφ ζνπ; 

-Αρα! Έρσ θίινπο ηνλ Ζξαθιή θαη ηνλ Ζιία! 

- επραξηζηψ πνιχ καηάθηα κνπ! 

 

Ο ηιλιάν, παηδί κεηαλαζηψλ, δείρλεη λα έρεη ελζσκαησκέλε βαζηά ηηο κηθξναζηηθέο 

αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ ζην κεγαιχηεξν («λα αθνχσ ηελ δαζθάια κνπ») αθνχ, φπσο πνιιά 

παηδηά κεηαλαζηψλ ή αγξνηψλ θ.η.ι. «πξέπεη λα πεηχρεη» ζε έλα «ερζξηθφ» πεξηβάιινλ. 

Ο ιφγνο ηνπ δείρλεη πην θησρηθφο απφ ηεο Ακαιίαο. Δλδεηθηηθφ ελφο πνιχ 

πξνζγεησκέλνπ εγψ είλαη πσο δείρλεη λα έρεη απφζηαζε σο απηνεηθφλα απφ ηνλ ήξσα 

ηνπ, αθνχ δελ βξίζθεη λα κνηάδεη πνπζελά ζηνλ νχπεξκαλ. Σν ίδην «ρακειφ εγψ» 

θαίλεηαη λα «απνδεηθλχεη» θαη ε απάληεζε ηνπ ζηελ εξψηεζε ηη ηνλ ραξαθηεξίδεη («Να 

αθνχσ ηελ δαζθάια κνπ»). Αιιά θαη ζηελ εξψηεζε επηινγήο επηζέηνπ ν ηηιηάλ 

πξνηάζζεη έλα ηαιέλην πνπ ηνλ βνεζά ζηελ ζρνιηθή ηνπ θαξηέξα, αδπλαηψληαο λα 

ηαπηίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε έλα ζεηηθφ επίζεην. Σέινο, είλαη αμηνζεκείσηε ε θηιφδνμε 

απάληεζε ζην ηη ζα ήζειε λα γίλεη φηαλ κεγαιψζεη («Γηαηξφο»), καθξηά απφ ηε ζπλήζε 

παηδηθφηεηα. 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: O ηηιηάλ είλαη δηζηαθηηθφο θη ακήραλνο θαηά πεξηπηψζεηο, 

κε κηα έληνλε ζνβαξφηεηα. 
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Όγδοο νήπιο: Κορίηζι (Μαίρη), Νήπιο, γονείς έμπορος και θσζιοθεραπεύηρια, 

καηαγωγή ελληνική 

-Πψο ζε ιέλε; 

-Μαίξε. 

-Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Να ζνπ θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο Μαίξε; νπ αξέζεη ην ζρνιείν 

θαηαξρήλ; 

-Ναη. 

-Μκκκ. Πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ εξσίδα ή ήξσαο θαη γηαηί; 

-Πεξίκελε λα ζθεθηψ............. Ζ αγαπεκέλε κνπ εξσίδα είλαη ε ηίλγθεξκπει! 

-Σίλγθεξκπει! Ση ε΄λαη ε Σίλγθεξκπει; 

-Νεξάηδα! 

-Αα! 

-Σεο κνηάδεηο; 

-Δ, φρη! Αιιά ηα θαξλαβάιηα ληχζεθα Σίλγθεξκπει! 

-Μάιηζηα! 

-Γηαηί είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ εξσίδα; 

-Δίλαη γηαηί... λα ζνπ πσ φηη είλαη ε αγαπεκέλε κνπ εξσίδα; (λεχκα θαηάθαζεο) είλαη 

θαη γηαηί... δελ κπνξψ λα πσ φηη νη ππφινηπεο λεξάηδεο δελ είλαη αγαπεκέλεο κνπ 

εξσίδεο... αιιά... πην πνιχ κνπ αξέζεη απ φιεο ε Σίλγθεξκπει. 

-Αιιά γηαηί φκσο; 

Γ-ηαηί είλαη λεξάηδα θαη αξέζεη ε θπζηθή, ε θαξδηαθή ηεο νκνξθηά. 

-Αρα! Πηζηεχεηο φηη ηεο κνηάδεηο θάπνπ; 

-Δεε.. λαη..λαη.. 

-Πνχ, ζε πνηα ζεκεία ηεο κνηάδεηο; 

-Κνίηα... ζ' απηφ εδψ λνκίδσ φηη ηεο κνηάδσ. 

-ηε κπηνχια! Ση ζα ζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο; 

-Δε ηψξα ζθέθηεθα κακά ή λεπηαγσγφο ή παηδίαηξνο. 

-Μκ.. Καη ηα δπν ζ' αξέζνπλε;(θαηάθαζε λνεκαηηθή) 

-Καη ηα δπν ζ' αξέζνπλε; Γηαηί; 

-Μπνξψ λα ζ' απαληήζσ κφλν ζην γηαηξφ... ε κνπ αξέζνπλ επεηδή... ηη κε ξψηεζεο; 

-Μαίξε ζα 'ζεια λα κνπ πεηο θάπνηεο ιεμνχιεο πνπ πηζηεχεηο φηη ζνπ ηαηξηάδνπλε. Ζ 

Μαίξε είλαη φκνξθε, έμππλε, θαιή καζήηξηα; ηη απ' φια ζα έιεγεο; 

-Αλ ζέισ κπνξψ λα βάισ θαη δπν ζ' απηά; 
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-Βέβαηα! πνην πξψην πνην δεχηεξν;  

-Δγψ πηζηεχσ πσο είκαη φκνξθε, πσο έρσ θαιή θαξδηά, δελ μέξσ αλ είλαη αιήζεηα απηφ 

ή ςέκαηα... απηά! 

-Πνιχ σξαία!  επραξηζηψ πάξα πνιχ Μαίξε κνπ. Να είζαη θαιά καηάθηα κνπ. 

 

Η Μαίπη πξνέξρεηαη απφ έλα επλνεκέλν θνηλσληθά (πνιχ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

γνληψλ ηεο) θαη ζπλαηζζεκαηηθά πεξηβάιινλ. Ο ιφγνο ηεο είλαη καθξνπεξίνδνο, 

ζχλζεηνο, ελψ ε ίδηα δείρλεη λα έρεη ζεηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ. Απαληά κε ζάξξνο:  

«πηζηεχσ πσο είκαη φκνξθε, πσο έρσ θαιή θαξδηά...». Παξφιν πνπ δελ ην ιέεη άκεζα 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηε ζπλδένπλ κε ηελ αγαπεκέλε ηεο εξσίδα, ηελ Σίλγθεξκπει 

(«Γελ ηεο κνηάδσ»... αιιά παξαθάησ «κνπ αξέζεη ε θπζηθή, ε θαξδηαθή ηεο 

νκνξθηά...»). Γείρλεη έηνηκε λα δηαιέμεη απφ κηα πιεζψξα επηινγψλ, αθνχ ζέιεη λα 

γίλεη κακά, λεπηαγσγφο (ζπλεζηζκέλε ηαχηηζε) ή θηελίαηξνο. 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Ζ Μαίξε δείρλεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε ζσκαηηθή γιψζζα γηα 

λα επηβεβαηψλεη ηνλ ιφγν ηεο, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη γηα ηηο ιεπηέο απνρξψζεηο ηνπ θη 

έρεη απηνπεπνίζεζε. 

 

 

 

 

Έναηο νήπιο: Αγόρι, (Ρέι)  Προνήπιο, γονείς εργάηες, (άνεργοι) καηαγωγή 

αλβανική 

-Καιεκέξα! Κάζηζε. Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Δζέλα πψο ζε ιέλε; 

-Ρέη. 

-Ρέη! Πνιχ σξαίν φλνκα! ' αξέζεη η φλνκά ζνπ; 

-Ναη.  

Ρέη, ζνπ αξέζεη ην ζρνιείν; 

-Ναη.  

-Ρέη πνηνο είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ ήξσαο; Κάπνηνο ήξσαο πνπ λα ζνπ αξέζεη πνιχ; 

-Ναη…  

-Τπάξρεη θάπνηνο ήξσαο πνπ λα ζνπ αξέζεη; Πνηνο είλαη καηάθηα κνπ; 

-....................... 

-Ρέη, ππάξρεη θάπνηνο ν νχπεξκαλ, ν κπακπάο ζνπ πνπ λα ζνπ αξέζεη; 
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-Ναη.  

-Πνηνο ζνπ αξέζεη; 

-.... 

-Κάπνην παηρλίδη; 

-Δθείλν... εεε... 

-Ρέη… 

-Ναη.  

-Ση ζα ήζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο; 

-νχπεξκαλ. 

-Ση ζνπ αξέζεη ζηνλ νχπεξκαλ;..... Γηαηί; 

-Γηαηί έηζη... 

-Θα ζεια λα κνπ πεηο θάπνηεο ιεμνχιεο πνπ πηζηεχεηο φηη ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Ρέη. Δίζαη 

φκνξθνο, Έμππλνο, δπλαηφο, θαιφ παηδί, ηη απ' φια ζα έιεγεο φηη είζαη; 

-...Δεε... έμππλνο (ζηγαιά) 

-Έμππλνο; Χξαία! Αλ ήηαλ λα δηαιέμεηο θάηη άιιν ηη ζα έιεγεο;  

-Γελ μέισ! 

-Δπραξηζηψ! 

 

Ο Ρέι είλαη παηδί κεηαλαζηψλ θαη πξνλήπην θη απηφ θαίλεηαη ζην ιφγν ηνπ. Γελ απαληά 

κε επάξθεηα ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο θη φηαλ απαληά ην θάλεη κε ακεραλία (δηαιέγεη 

δηζηαθηηθά ην έμππλνο). Αμηνζεκείσην φηη ν αγαπεκέλνο ηνπ ήξσαο, ν νχπεξκαλ είλαη 

ζεκάδη δχλακεο θη φρη εμππλάδαο.  Ζ επηινγή ηνπ, παξφια απηά, ζε ζρέζε κε ηνλ 

αγαπεκέλν ηνπ ήξσα, είλαη κηα ζπλεζηζκέλε «αγνξίζηηθε επηινγή», αθνχ πξνθξίλεη ην 

πξφηππν δχλακεο, πνπ πξνσζεί κηα ζεμηζηηθή θνπιηνχξα. 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Νηξνπαιφο θη ακήραλνο αλαπαξάγεη απηά ηα δπν ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηε ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ γιψζζαο. Οη επηηνληζκνί ηνπ 

θαλεξψλνπλ δηζηαθηηθφηεηα θαη κεξηθέο θνξέο κφλν δχλακε. 

 

 

 

 

Γέκαηο νήπιο: Κορίηζι (Μαγδαλένια), Νήπιο, ιδιωηικός και  δημοηική σπάλληλος 

-Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Δζέλα πψο ζε ιέλε; 
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-Μαγδαιέληα! 

-Μαγδαιέλα ή Μαγδαιέληα; 

-Μαγδαιέληα! 

-Μαγδαιέληα! Πνιχ φκνξθν φλνκα! Μαγδαιέληα κνπ... ζνπ αξέζεη εδψ ην 

λεπηαγσγείν; 

-Ναη..  

-Μαγδαιέληα κνπ... έρεηο θάπνηνλ αγαπεκέλν ήξσα ή θάπνηα αγαπεκέλε εξσίδα; 

-Δεεε... εκέλα κ' αξέζεη ε Μπάξκπη. 

Τπάξρεη θάπνηνο  ιφγνο; 

-Γηαηί είλαη φκνξθε. 

-Μαγδαιέληα πηζηεχεηο φηη εζχ κνηάδεηο ζε θάπνηα πξάγκαηα ζηε Μπάξκπη; ...Γελ είλαη 

θαθφ! Πεο κνπ! Πηζηεχεηο φηη ηεο κνηάδεηο ζε θάπνηα πξάγκαηα;  

-Μ' αξέζεη ε Μπάξκπη εθείλε κε ηα θαζηαλά καιιηά 

-Με ηα  θαζηαλά καιιηά! Μκκκ θη εζχ έρεηο θαζηαλά καιιηά ε; 

-Ναη..  

-ε θάπνηα άιια πξάγκαηα ηεο κνηάδεηο; 

-ρη! 

-Ση ζα 'ζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο; 

-Δκ... Θα ήζεια λα γίλσ γηαηξφο! 

-Γηαηί ζα 'ζειεο λα γίλεηο γηαηξφο; 

-Γηαηί ζα κνπ άξεδε.  

-Γηαηί ζα ζνπ άξεδε; 

-Γηαηί ζα κνπ άξεδε λα έθαλα... λα εμέηαδα ην ζθπιάθη. Καη ηηο γάηεο! 

-Ααα! γαηνγηαηξφο ή ζθπινγηαηξφο ε; Κηελίαηξνο! 

-Ναη... 

-Δεκκκ Να ζνπ θάλσ ηψξα κία αθφκε εξψηεζε. Δάλ ζα ζειεο λα πεηο ηψξα θάπνηεο 

ιεμνχιεο πνπ λα ραξαθηεξίδνπλ ηε Μαγδαιέληα, ζα ήζειεο λα κνπ ηΗο πεηο; Γειαδή, 

θάπνηεο ιεμνχιεο πνπ πηζηεχεηο φηη εθθξάδνπλ, δείρλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζε βιέπνπλ ηα 

άιια παηδάθηα; 

-Δ; 

-Δίζαη φκνξθε; Δίζαη έμππλε, είζαη δπλαηή, είζαη θαιή καζήηξηα; ...αλ ήηαλ λα 

δηαιέμεηο έλα επίζεην; 

-Δίκαη... θαιή καζήηξηα! 
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-Κάηη άιιν; 

…… 

-Δπραξηζηψ πάξα πνιχ κάηηα κνπ! Να 'ζαη θαιά! 

 

Η Μαγδαλένια είλαη παηδί απφ κεζναζηηθή νηθνγέλεηα. Πξαγκαηνπνηεί κηα θιαζζηθή 

θνξηηζίζηηθε επηινγή, απνδεηθλχνληαο ηελ επηβνιή κηαο βαζχηαηα ζεμηζηηθήο θη 

εκπνξηθήο θνπιηνχξαο (Kline, 1993), αθνχ δηαιέγεη ηελ Μπάξκπη... Ζ επηινγή ηεο 

θαζηαλήο Μπάξκπη - έρεη θη απηή θαζηαλά καιιηά, δείρλεη ηελ ηαχηηζή ηεο κε ηελ 

εξσίδα. Ζ δηάζεζε λα γίλεη... γαηνγηαηξφο ή ζθπινγηαηξφο απνηππψλεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηνπ παηδηνχ (αγάπε γηα δσάθηα). Σέινο, φηαλ είλαη λα επηιέμεη 

έλα επίζεην, δηαιέγεη θάηη πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδνζή ηεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

ηελ απάληεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ην θαιή καζήηξηα 

είλαη θάηη πνπ ην πξνθξίλεη αθνχ πξψηα ην αθνχεη σο παξάδεηγκα απφ ηελ εξεπλήηξηα. 

Ο ιφγνο ηεο δελ είλαη ηφζν ζχλζεηνο, ίζσο ιφγσ ησλ ηδηνζπγθξαζηαθψλ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Παηδί κε ζπλαηζζεκαηηθφ ραξαθηήξα, δίρσο ηδηαίηεξεο 

εληάζεηο, ηζρπξνπνηεί ηα λνήκαηα ησλ ιέμεσλ κε ηε ζσκαηηθή ηεο γιψζζα, ρσξίο φκσο 

εκθαηηθνχο επηηνληζκνχο. 

 

 

 

 

-Δνηέκαηο, Ιθιγένεια, κορίηζι, Νήπιο, ελληνική καηαγωγή 

-Καιεκέξα! Θα ήζεια λα κνπ πεηο πψο ζε ιέλε. 

-Ηθηγέλεηα. 

-Ηθηγέλεηα. 

-Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Θέισ λα κνπ πεηο πνηνο είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ ήξσαο ή -

εξσίδα. 

-Ο νχπεξκαλ. 

-Ο νχπεξκαλ! Γελ έρεηο αγαπεκέλε εξσίδα; Πξνηηκάο ην νχπεξκαλ; 

-Καη ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα! 

-Πεξηζζφηεξν αγαπάο ην νχπεξκαλ ή ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα; 

-Σελ Κνθθηλνζθνπθίηζα. 
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-Αλ ζε ξσηνχζα πνηνο είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ ήξσαο ή εξσίδα πνηνλ ζα 'ιεγεο απφ 

ηνπο δπν; 

-Σελ θνθθηλνζνπθίηζα! 

-Μκ γηαηί είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ εξσίδα; 

-Γηαηί θάλεη θαιά πξάγκαηα. Μ' αξέζεη! 

-αλ ηη; θαιά πξάγκαηα;  

-...κε ηνλ θαθφ ηνλ ιχθν,  

- Μκκ.. 

-Σέηνηα πξάγκαηα. 

-Σέηνηα πξάγκαηα. Πηζηεχεηο φηη ηεο κνηάδεηο θάπνπ; 

-ρη. 

-Πνπζελά, πνπζελά; 

-...... 

-...Πνπζελά; 

-ρη 

-Μκκ πψο λνκίδεηο φηη ζε βιέπνπλε εδψ νη θίιεο ζνπ; Ση ιέλε γηα ηελ Ηθηγέλεηα; 

-Ση είλαη ε Ηθηγέλεηα γη απηνχο; 

-Αθφκα θαη νη μέλνη κε ιέλε ηη σξαίν φλνκα έρεηο. 

-Αα! Σνπο αξέζεη ηα φλνκά ζνπ! Πνιχ σξαία! Κάηη άιιν;  

-Σίπνη' άιιν.  

-Γε ιέλε φηη είζαη φκνξθε, έμππλε, δπλαηή... 

-Δίκαη έμππλε, πάσ θη αγγιηθά, αιιά... 

-Σν μέξνπλ απηφ; ην βιέπνπλε; 

-.... 

-Ηθηγέλεηα ηη ζα ήζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο;  

-Γαζθάια. 

-Καη γηαηί ζα ήζειεο λα γίλεηο δαζθάια; 

-Γηαηί θάλεη ζσζηά πξάγκαηα! 

-πσο;  

-πσο... ηα παηδηά φηαλ καιψλνπλε... φπσο... ζαλ είλαη θαιέο θπξίεο... ζαλ ηέηνηα. 

-Χξαία! Σα πεξλάο φκνξθα εδψ; 

-Ναη!  

-' επραξηζηψ πάξα πνιχ Ηθηγέλεηα. Να είζαη θαιά! 
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Η Ιθιγένεια αλαπαξάγεη ηηο αμίεο ηνπ κεζναζηηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο θη ε 

απηνπαξνπζίαζή ηεο δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηα πιαίζηά ηνπ. Αγαπάεη ηελ 

Κνθθηλνζθνπθίηζα αιιά θαη ζέιεη λα γίλεη δαζθάια ζηε βάζε ησλ «θαιψλ 

πξαγκάησλ», ελψ αθφκε θαη ην επίζεην πνπ επηιέγεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο, δεδνκέλσλ ησλ 

γεληθφηεξσλ ηεο απαληήζεσλ, δείρλεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ «νξζή ζρνιηθή 

ζπκπεξηθνξά». Ζ Ηθηγέλεηα αξλείηαη ή αδπλαηεί λα απαληήζεη αλ νη άιινη βιέπνπλ ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία ηεο, κε ηνλ ίδηνλ ηξφπν πνπ ζεσξεί φηη δε κνηάδεη πνπζελά ζηελ 

«ζεηηθή» ηεο εξσίδα. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ελψ αξρηθά δηαιέγεη σο αγαπεκέλν 

ήξσά ηεο ην νχπεξκαλ, κεηά απφ δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε πξνθξίλεη κηα πην 

«αλακελφκελε», κε βάζε ην δηαρσξηζκφ ησλ θχισλ πνπ πξνσζεί (θαη) ε θνπιηνχξα 

καο, επηινγή. 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Παηδί «καδεκέλν» ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, δείρλεη ζηνηρεία 

ζπλαηζζεκαηηζκνχ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ρακεινχο επηηνληζκνχο. ε αληίζηνηρα 

επίπεδα αμηνινγείηαη θαη ε ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο ηεο γιψζζαο.  

 

 

 

 

Γωδέκαηο, κορίηζι, Άννα Μαρία, Νήπιο, ελληνικής καηαγωγής 

-Πψο ζε ιέλε καηάθηα κνπ;  

-Άλλα-Μαξία! 

-Αλλα-Μαξία! Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Θέισ λα κνπ πεηο αλ έρεηο θάπνηαλ αγαπεκέλε 

εξσίδα ή θάπνηνλ αγαπεκέλν ήξσα. 

-Δεκκκ... ηελ Μπνπκπνπιίλα. 

-Σελ Μπνπκπνπιίλα! 

-Δκ... Γηαηί ζνπ αξέζεη ε Μπνπκπνπιίλα;  

-Γηαηί... είρε... θαξάβηα, θαη ηα έπαηξλε θαη ηα έδηλε ζηνπο αλζξψπνπο.  

-Μάιηζηα! Κη απηφ ήηαλ θαιφ; 

-Δε... λαη! 

=Πνιχ σξαία! Μκκ... γηα πεο κνπ θαιή κνπ Άλλα-Μαξία, εζχ πηζηεχεηο φηη ηεο 

κνηάδεηο ηεο Μπνπκπνπιίλαο θάπνπ; 

-Κάπνπ; εε... ιίγν λαη! 
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Δεε.. πνχ ηεο κνηάδεηο; 

-Δεε ζην ρξψκα ησλ καιιηψλ ηεο. 

-ην ρξψκα ησλ καιιηψλ ηεο. Μπξάβν. Κάπνπ αιινχ; 

-Πνπζελά! 

-Πνπζελά... ζα ήζειεο λα ηεο κνηάζεηο; πνχ;  

-Δδψ... (δείρλεη ζην πξφζσπν)... εδψ... (δείρλεη ζην ζψκα). 

-ηελ θνηιίηζα δειαδή ε; 

-ρη! ηα ξνχρα! 

-Α! ηα ξνχρα! Μάιηζηα! ην ραξαθηήξα; 

-Δ..λαη! 

-Δε... δειαδή; Ση ζα ζειεο λα γίλεηο;  

-Θα 'ζεια λα γίλσ ζαλ ηε Μπνπκπνπιίλα.  

-Μάιηζηα! Γειαδή; ηη ήηαλε ε Μπνπκπνπιίλα ζαλ ραξαθηήξαο; 

-Δεε.. θαιή εξσίδα. 

-Καιή εξσίδα. Γελλαία ε; θαη θαιή θπξία. Γηαηί ν ήξσαο είλαη γελλαίνο; Πεο κνπ ιίγν 

Άλλα Μαξία ηη ζα ήζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο;  

-Δεεε. Θέισ λα γίλσ ηξαγνπδίζηξηα. 

-Σξαγνπδίζηξηα. Γηαηί ζέιεηο λα γίλεηο ηξαγνπδίζηξηα;  

-Γηαηί κ' αξέζεη λα ηξαγνπδάσ.  

-Μάιηζηα. Κάηη άιιν πνπ ζα ζ' άξεδε γηα λα γίλεηο ηξαγνπδίζηξηα; κφλν λα ηξαγνπδάο; 

-Καη λα δνπιεχσ. 

-Να δνπιεχεηο. Να ζε βιέπνπλε ε, λα ηξαγνπδάο; Μκκ… εδψ ηα παηδηά, νη θίιεο θη νη 

θίινη ζνπ, πψο λνκίδεηο φηη... ηη ιέλε γηα ζέλα; ε Άλλα Μαξία είλαη... ηη; 

-Δεε... Μεξηθέο θνξέο δελ κε παίδνπλ θαη κνπ ιέλε είζαη φκνξθε Άλλα-Μαξία.  

-Κάηη άιιν πνπ ιέλε γηα ηελ Άλλα-Μαξία; ...«Ζ Άλλα-Μαξία είλαη φκνξθε». Κάηη 

άιιν; 

-Δεε... ε κηα ζα ήζειε λα κνπ κνηάζεη... κκκ 

-Δθηφο απφ φκνξθε; 

-Καη... ηίπνηα! 

-Σίπνηα! Απηφ! Δζχ ηη πηζηεχεηο γηα ζέλα; φηη είζαη κφλν φκνξθε, ή είζαη θη άιια 

πξάγκαηα;  

-Κη άιια πξάγκαηα. 

-αλ;  
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-Ναη... αλ... έρσ θαιφ ραξαθηήξα! 

-Απηφ ε; ηα πεξλάο φκνξθα εδψ; 

-Ναη, πάξα πνιχ! 

-Πηζηεχεηο φηη είλαη πην ζεκαληηθφ λα είζαη φκνξθε, έμππλε... 

-Έμππλε! 

-Έμππλε! κσο δελ είπεο φηη ζε βιέπνπλε ζαλ έμππλε.  

-Δ δελ ην είπα! 

-' επραξηζηψ πνιχ, θηιάθηα! 

 

Η Άννα-Μαπία δείρλεη λα ρεηξίδεηαη θαιά φρη ηφζν ην ιφγν φζν ηα παξαγισζζηθά 

ζηνηρεία κε ηνληζκνχο πνπ θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα ζπλαηζζήκαηα αξέζθεηαο ή 

απαξέζθεηαο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηεί κηα αζπλήζηζηε επηινγή ζηελ αγαπεκέλε ηεο 

εξσίδα, δηαιέγνληααο έλα ηζηνξηθφ πξφζσπν, ηελ Μπνπκπνπιίλα, θη αο κελ αηηηνινγεί 

κε επάξθεηα ηε θχζε ηνπ ήξσα/ηεο εξσίδαο, εκκέλνληαο ζε εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(ζα ήζεια λα ηεο κνηάζσ ζηα ξνχρα...). ηνηρεία ηεο ίδηαο επηινγήο έξρνληαη ζηελ 

επηθάλεηα φηαλ πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηεο, επηζεκαίλνληαο φηη νη άιινη ηελ ιέλε 

«φκνξθε» θη έπεηηα «ηίπνηα...». Μεηά απφ εξσηήζεηο πξνζζέηεη φηη έρεη θαη θαιφ 

ραξαθηήξα. ηελ εζηθνινγηθή φκσο επηζήκαλζε πεξί ζεκαληηθφηεηαο, ε Άλλα Μαξία 

πξνθξίλεη ην έμππλε, επεξεαζκέλε ίζσο απφ ην πιαίζην ηεο εξψηεζεο. 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Ζ Άλλα-Μαξία δείρλεη εμαηξεηηθά αζθαιήο θαη γεκάηε 

απηνπεπνίζεζε. Απηφ θαλεξψλνπλ ηφζν νη επηηνληζκνί ηεο φζν θαη ε ρξήζε ηεο 

ζσκαηηθήο ηεο γιψζζαο. 

 

 

 

 

Γέκαηο-ηρίηο. Δλένη, κορίηζι, Νήπιο, ελληνικής καηαγωγής 

-Καιεζπέξα, εκέλα κε ιέλε Διέλε. 

-Δκέλα Αιεμάλδξα! 

-Πνιχ σξαίν φλνκα έρεηο ! Αιεμάλδξα, ζέισ λα κνπ πεηο, πνηα είλαη ε αγαπεκέλε -ζνπ 

εξσίδα, ή ν αγαπεκέλνο ζνπ ήξσαο. Αλ έρεηο. Καη γηαηί... 

-Ζ... ε... ε Άλλα-Μαξία. 

-Ζ Άλλα-Μαξία είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ εξσίδα; Καη γηαηί; 
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-Γηαηί... είλαη θαιή! 

-Μκκ.. Κη εθηφο απφ θαιή; 

-Αιιά είλαη  ιίγν άηαθηε. 

-Λίγν άηαθηε. ' αξέζεη θαη ην θαιή θαη ην άηαθηε; ' αξέζνπλ θαη ηα δχν; 

-ρη, απιά... απηή θάλεη πνιιέο δαβνιηέο. 

-Εαβνιηέο! Πηζηεχεηο φηη εζχ ηεο κνηάδεηο θάπνπ;  

-(άξλεζε κε λφεκα θαη παξαπνλεκέλε θσλνχια)  

-Πνπζελά;; 

-ρη!  

-Πνπζελά, πνπζελά; 

-Έεε.. πνπζελά! 

-Θα ήζειεο λα ηεο κνηάζεηο; 

-ρη! 

Αθνχ δε ζα ήζειεο λα ηεο κνηάζεηο πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ εξσίδα; 

-Δεε.. δελ είλαη θαη ηφννζν πνιχ!  

-Γελ είλαη; Δ ηφηε πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ εξσίδα; 

-Δεε... Πην πνιχ είλαη κηα άιιε απφ έλα άιιν ζρνιείν.  

-Πεο κνπ ιίγν εζχ φηαλ κεγαιψζεηο ηη ζέιεηο λα γίλεηο; 

-Θέισ λα γίλσ θαιή, κηα θαιή πξάμε, φρη θαθή. 

-Χξαία! Καη ηη επάγγεικα ζέιεηο λα θάλεηο; 

-Να παίδσ θαιά, λα είκαη... θαη... θαλέλαο λα κε κε ρηππάεη! 

-Μπξάβν καηάθηα κνπ! ε ρηππάεη ηψξα θάπνηνο; 

-Δ λαη... κφλν ν Άιθεο θη ν Μηράιεο. 

-Α Πα Πα! Καθψο, θαθψο! 

-Σα πεξλάο φκνξθα εδψ γεληθά; 

-Δε λαη!  

-Σα άιια παηδηά ηη πηζηεχεηο φηη ιέλε γηα ζέλα;  

-Σ' άιια παηδηά; Δ θαιή! 

-Ση πηζηεχεηο φηη ιέλε ηα άιια ηα παηδηά γηα ηελ Αιεμάλδξα; Ση είλαη ε Αιεμάλδξα; 

-Δε. Κάπνηνη ιέλε θαθέο ιέμεηο, γη απηφ. 

-Κάπνηνη ιέλε λαη, αιιά γηα ζέλα ιέλε, ηη; Ζ Αιεμάλδξα είλαη ηη θνξίηζη;  

-Δεεε... κνπ ιέλε θάπνηνο φηη κε θνξντδεχεη, φηαλ θάλνπκε κάζεκα δελ θάλεη θαζφινπ 

εζπρία... 
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-Δζχ ηη πηζηεχεηο φκσο, πψο ζε βιέπνπλε πέξα απφ ηηο θνξντδίεο ηα άιια παηδηά; 

φκνξθε, έμππλε, δπλαηή, ηξπθεξή, ληξνπαιή; 

-Καθή! 

-αλ θαθηά ζε βιέπνπλε; Πηζηεχεηο φηη είζαη θαθηά; 

-ρη! 

-Γελ είζαη θαθηά! Γε ζε βιέπνπλ έηζη! ρη φινη; 

-ρη! Μφλν ηα αγφξηα! 

-Μφλν η’ αγφξηα! Σα θνξίηζηα πψο ζε βιέπνπλε;  

-Καιή! 

-Καιή! ε βιέπνπλ ζαλ θαιή ε; ηη άιιν εθηφο απφ θαιή; 

-Δεεε... θάλσ θαιέο πξάμεηο, εεκ.. δελ καιψλσ θαλέεελαλ! 

-ηαλ κεγαιψζεηο αιήζεηα ηη επάγγεικα ζέιεηο λα θάλεηο;  

-Θέισ λα είκαη θαιή καζήηξηα. 

-Κη φηαλ κεγαιψζεηο πην πνιχ θαη θχγεηο απφ ην ζρνιείν; 

-Θέισ λα θάλσ κεγάια παηδηά! 

-Καιά πνπιάθη κνπ! Δπραξηζηψ! 

 

Η Αλεξάνδπα επηιέγεη εξσίδεο φρη απφ ην ρψξν ηεο θαληαζίαο, αιιά απφ ζπλνκήιηθεο 

ηεο, θάηη ζπάλην, κε ηηο νπνίεο φκσο δείρλεη λα έρεη κηα δηθνξνχκελε ζρέζε. Έηζη, ε 

Άλλα Μαξία (θη ίζσο θη ε άιιε απφ ην άιιν ζρνιείν) «θάλνπλ δαβνιηέο», ελψ ε ίδηα 

«ζέιεη λα γίλεη θαιή πξάμε». Ζ δηαρσξηζκέλε αλάκεζα ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα 

θνπιηνχξα ησλ παηδηψλ απνθαιχπηεηαη απφ ηηο εληειψο αληίζεηεο απαληήζεηο ηεο γηα ην 

πψο ηελ βιέπνπλ ηα κελ θαη ηα δε, ηαπηηδφκελε κε ην θχιν ηεο. Ζ Αιεμάλδξα, παξφιν 

πνπ είλαη λήπην, γηα ιφγνπο πξνθαλψο ηαμηθνχο, δελ έρεη πνιπζχλζεην ιφγν θη αδπλαηεί 

λα ζρεκαηίζεη θηινδνμίεο θαη εηθφλα γηα ηνλ κειινληηθφ ηεο εαπηφ πέξα απφ ηνλ 

κηθξφθνζκν ηνπ ζρνιείνπ (ηαλ κεγαιψζεηο αιήζεηα ηη επάγγεικα ζέιεηο λα θάλεηο;  

Θέισ λα είκαη θαιή καζήηξηα). Σέινο, ε κηθξναζηηθή θαη αλδξνθξαηηθή θνπιηνχξα 

πνπ ίζσο γλσξίδεη ζην πεξηβάιινλ ηεο απνηππψλεηαη θαη ζηελ «αλάπηπμε» ηεο 

εξψηεζεο: ( Κη φηαλ κεγαιψζεηο πην πνιχ θαη θχγεηο απφ ην ζρνιείν; ζέισ λα θάλσ 

κεγάια παηδηά!) 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Ζ Αιεμάλδξα δείρλεη ζπλαηζζεκαηηθή θη ακήραλε, θη 

αλαδεηά ζηνηρεία απηνπαξνπζίαζήο ηεο ζε πην «ιακπεξέο» ζπλνκήιηθεο ηεο. Οη 

επηηνληζκνί ηεο είλαη ήπηαο έληαζεο θη ε ζσκαηηθή ηεο γιψζζα δείρλεη ζπρλά ακεραλία. 
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Γέκαηο ηέηαρηο, Κωνζηανηίνα, κορίηζι, Νήπιο, ελληνικής καηαγωγής 

-Καιεζπέξα! Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Δζέλα πψο ζε ιέλε;  

-Κσλζηαληίλα.  

-Κσλζηαληίλα κνπ, κπνξψ λα ζνπ θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο; 

-(θαηάθαζε κε λφεκα) 

-Θέισ λα κνπ πεηο αλ έρεηο θάπνηαλ αγαπεκέλε εξσίδα ή ήξσα. Τπάξρεη θάπνηνο 

ήξσαο ή εξσίδα πνπ λα ζνπ αξέζεη; 

-ρη, δελ έρσ. 

-Καλέλαλ δελ έρεηο; 

-ρη! 

-Καλέλαλ; Απνθιείεηαη; Οχηε θάπνηνλ απφ παξακχζη; κκκ ζνπ αξέζεη λα δηαβάδεηο 

ηζηνξίεο;  

-Ναη. 

-Να βιέπεηο ηειεφξαζε; 

-Ναη. 

-Δ δελ έρεηο θάπνην θαξηνχλ πνπ αγαπάο; θάπνην κίθπ κάνπο; 

-Δεκκ...  

-Καλέλαλ; απφ παξακχζη;  

-ρη 

-Κάπνηαλ ή θάπνηνλ άλζξσπν; 

-ρη! 

-Θα ζεια λα ξσηήζσ ηη ζα ήζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο. 

-Οθζαικίαηξνο. 

-Οθζαικίαηξνο! Μάιηζηα! Γηαηί ζέιεηο λα γίλεηο νθζαικίαηξνο; Δίλαη θαλείο δηθφο ζνπ;  

-.... 

-Γηαηί ζνπ αξέζεη νθζαικίαηξνο; 

-Δίλαη ε κακά! 

-Ζ κακά είλαη! Σε κακά ηελ αγαπάο; 

-(λφεκα θαηαθαηηθφ) 
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-Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε αγαπεκέλε ζνπ εξσίδα είλαη ε κακά; 

-Ναη! 

-Ση ζνπ αξέζεη ζηε κακά; 

-Μ' αξέζεη.......... 

-νπ αξέζεη πσο θέξεηε, ζνπ αξέζεη πσο είλαη... ηη ζνπ αξέζεη; 

κνπ αξέζεη πσο είλαη. 

-νπ αξέζεη πσο είλαη. Πψο κνηάδεη ε; Δζχ πηζηεχεηο φηη ηεο κνηάδεηο θάπνπ; 

-Δεκ... ηη ελλνείο; 

-Αο πνχκε... εεε... έρεηο ίδηα ξνχρα, ίδηα καιιηά, ή έρεηο ίδην ραξαθηήξα κε ηε κακά ή 

παξφκνην; 

-Μνηάδσ κε ηε κακά! 

-αλ άλζξσπνο.  

-(παγσκέλε ζηάζε)  

-αλ εηθφλα; 

-Δκ... φρη! 

-αλ ηη; αλ ραξαθηήξαο; πψο θέξεζαη; 

-Γελ μέξσ. 

-Πνχ κνηάδεηο κε ηε κακά; ζηα καιιηά, ζηα κάηηα, ζην ρακφγειν;  

-Μκκκ... Γηαηί ζέιεηο λα γίλεηο νθζαικίαηξνο; 

-Γηαηί είλαη θαη ε κακά! 

-Γηαηί είλαη θαη ε κακά! Μάιηζηα! Δδψ ηα παηδηά πψο ζε βιέπνπλε; ηη λνκίδεηο φηη ιέλε 

γηα ηελ Κσλζηαληίλα; 

-Γελ μέξσ! 

-ε ζπκπαζνχλ ηα παηδηά; Δγψ πηζηεχσ φηη ζε ζπκπαζνχλ πνιχ! Δγψ απηφ έρσ 

αθνχζεη! 

-Γελ μέξσ! 

-Μκκ... ζα 'ζειεο λα κνπ πεηο πψο πηζηεχεηο φηη ζε βιέπνπλε; ε βιέπνπλε ζαλ φκνξθε, 

έμππλε, θαιή, δπλαηή, ηξπθεξή, ληξνπαιή, θαθηά, πσο; 

-Γελ μέξσ πσο! 

-Γελ μέξεηο πσο! 

-Δζχ πνηα πηζηεχεηο φηη είλαη ηα σξαία πξάγκαηα πνπ έρεηο πάλσ ζνπ; Ση ζνπ αξέζεη ζε 

ζέλα; νπ αξέζνπλ ηα καιιηά ζνπ;  

-Ναη (ληξνπαιά). 
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-νπ αξέζεη ν ηξφπνο πνπ θέξεζαη; ζηα παηδηά; 

-Πψο ελλνείο; Καθία; 

-Αλ ηνπο θέξεζαη θαιά. Πηζηεχεηο πσο ηνπο θέξεζαη θαιά; κκ; 

-Πψο ελλνείο; Να παίδσ καδί ηνπο; 

-Κη απηφ!  

-Ναη! 

-Σνπο θέξεζαη θαιά! Απηνί ην μέξνπλε;  

-..... 

-ε ζπκπαζνχλε; 

-Γελ μέξσ!... άκα κε ζπκπαζνχλε. (παξαπνληάξηθα) 

-Μκκκ... εδψ πψο ηα πεξλάο γεληθά ζην ζρνιείν; 

-....... 

-Θα 'ζεια λα κνπ πεηο πνην επίζεην πηζηεχεηο φηη ζνπ ηαηξηάδεη γεληθά πεξηζζφηεξν. 

κνξθε, έμππλε ή δπλαηή;  

-..... φκνξθε!... 

-Σξπθεξή, θαιή, ή ληξνπαιή; 

-Καιή! 

-Καιή.  επραξηζηψ πάξα πνιχ θαιή κνπ! 

 

Η Κωνζηανηίνα δείρλεη λα έρεη λα αληαγσληζηεί έλα εμαηξεηηθά δπλαηφ ππεξεγψ, απηφ 

ηεο κεηέξαο ηεο. Αδπλαηεί λα νινθιεξψζεη ιφγν ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα 

δνκήζεη κία αλάινγε εηθφλα. Έηζη, δελ παξνπζηάδεη θαλέλαλ «πξνβνιηθφ» ήξσα, έλαλ 

ήξσα δειαδή πνπ εθπξνζσπεί ηνπο «ζεκαληηθνχο άιινπο» κε ηνπο νπνίνπο 

ηαπηηδφκαζηε θαη ην κφλν πνπ καζαίλνπκε είλαη φηη ζέιεη λ' αθνινπζήζεη ην 

παξάδεηγκα ηεο κεηέξαο ηεο, ηελ νπνία ππφ «πίεζε» θαη πνιχ ακήραλα παξαδέρεηαη φηη 

ηεο κνηάδεη ιίγν... Γελ έρεη επίγλσζε πψο κπνξνχλ λα ηε βιέπνπλ νη άιινη (Γελ μέξσ!... 

άκα κε ζπκπαζνχλε), ελψ ζηελ επηινγή επηζέησλ πξνθξίλεη αξεζηά θαη ζειπθά επίζεηα 

θαη φρη αληαγσληζηηθά (φκνξθε θαη θαιή θη φρη έμππλε ή δπλαηή).  

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: παηδί εμαηξεηηθά ζνβαξφ θαη καδεκέλν, θάηη πνπ 

θαλεξψλεηαη ηφζν απφ ηε ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ γιψζζαο, φζν θαη απφ ηνπο 

επηηνληζκνχο ηνπ, πνπ ηαπηφρξνλα ππνδειψλνπλ ζηνηρεία αλαζθάιεηαο. 
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Γέκαηο πέμπηο. Ναηάλια, κορίηζι, Νήπιο, ελληνικής καηαγωγής 

-Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Δζέλα; 

-Ναηάιηα! 

-Ναηάιηα! Ναηάιηα ή Ναηαιία; 

-Ναηάιηα! 

-Θα ήζεια λα κνπ πεηο αλ έρεηο θάπνηνλ αγαπεκέλν ήξσα ή εξσίδα.  

-Μ’ αξέζεη ε ζηαρηνπνχηα. 

-Ζ ζηαρηνπνχηα... κκ... Γηαηί ζνπ αξέζεη ε ζηαρηνπνχηα; 

-Γηαηί είλαη... γηαηί είλαη ε αγαπεκέλε κνπ... ε αγαπεκέλε κνπ πξηγθίπηζζα... 

-Μάιηζηα... ε αγαπεκέλε ζνπ πξηγθίπηζζα. Γηαηί είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ; ηη ζνπ αξέζεη 

ζ απηήλ;  

-Πνπ πεγαίλεη... 

-Δε; 

-Πνπ πεγαίλεη... 

-Πνχ πεγαίλεη,.. πνχ πεγαίλεη; 

-Πνπ πεγαίλεη εθεί ζην θάζηξν. 

-Μάιηζηα! Θα 'ζεια λα κνπ πεηο αλ εζχ ηεο κνηάδεηο θάπνπ, θαη πνχ; 

-....... 

-Σεο κνηάδεηο θάπνπ; ηεο ηαρηνπνχηαο;  

-ρη! 

-Πνπζελά; 

-Μκκ (αξλεηηθφ) 

-Πνπζελά, πνπζελά;  

-Ναη! 

-Πνχ; 

-Λίγν ηεο κνηάδσ κεξηθέο θνξέο ζηε λνλά κνπ. 

-ηε λνλά ζνπ;! Έρεηο θη εζχ θαιή λνλά; 

-Ναη! 

-Δκ... ζα ήζειεο λα ηεο κνηάζεηο θάπνπ ηεο ηαρηνπνχηαο;  

-Ναη... 

-Πνχ;  πνχ ζα ήζειεο λα ηεο κνηάζεηο; 
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-.....ζε γάκνπο! 

-ε γάκνπο λα ηεο κνηάζεηο;; δειαδή;; 

-Μκκκ....  

-Ση ζα ζειεο λα γίλεηο φπσο ε ηαρηνπνχηα, λα παληξεπηείο ελλνείο;  

-Ναη... 

-Αα! Έλαλ πξίγθηπα; 

-Ναη... 

-Μάιηζηα! Ση ζα ζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο; 

-Κηελίαηξνο! 

-Κηελίαηξνο. Ζ ηαρηνπνχηα δελ είλαη θηελίαηξνο. Δζχ ζέιεηο λα γίλεηο θηελίαηξνο, πην 

ζεκαληηθφ πξάγκα είλαη λα γίλεηο θηελίαηξνο, παξά λα παληξεπηείο έλαλ πξίγθηπα. 

Μπξάβν! Γηαηί ζέιεηο λα γίλεηο θηελίαηξνο; Ση ζνπ αξέζεη; 

-Γηαηί.... γηαηί θάλεη θαιά ηα δσάθηα 

-Γηαηί θάλεη θαιά ηα δσάθηα. Σα αγαπάο ηα δσάθηα; Μπξάβν, πνιχ φκνξθα! Δεκκ... 

εδψ πέξα ζην ζρνιείν ηα πεξλάο φκνξθα;  

-Ναη. 

-Ση πηζηεχεηο φηη ιέλε ηα παηδηά γηα ζέλα; Πψο πεξηγξάθνπλ ηε Ναηάιηα; 

-.... 

-ε ζπκπαζνχλ; 

-Ναη! 

-Δ; 

-Με ζπκπαζνχλ! 

-Καη...γηαηί ζε ζπκπαζνχλ;  

-... γηαηί είκαη ε αγαπεκέλε ηνπο θίιε 

-Ζ αγαπεκέλε ηνπο θίιε. Α! είλαη ζεκαληηθφ λα είζαη θίιε; 

-Ναη! 

-Καη ηη άιιν ιέλε γηα ζέλα; ε Ναηάιηα είλαη ηη; φκνξθε, έμππλε, ληξνπαιή, δπλαηή... --

Αακ... ηη; 

-Έέμππλε!  

-Έμππλε. Αα! (επηβεβαησηηθφ/ελζαξξπληηθφ) Καη κεηά θάηη άιιν;  

-........ 

-' επραξηζηψ πνιχ Ναηάιηα!   
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Η Ναηάλια απφ κηθξναζηηθφ πεξηβάιινλ, δε ρεηξίδεηαη ηδηαίηεξα ζχλζεηα ηνλ ιφγν θαη 

θάλεη ζηελ αξρή κία απφ ηηο πην αλακελφκελεο ζεμηζηηθέο θνξηηζίζηηθεο επηινγέο, απηήλ 

ηεο πξηγθίπηζζαο κε ηα θξηηήξηα ηνπ.. πξίγθηπα. Απηφ φκσο αλαηξέπεηαη ζε επφκελεο 

απαληήζεηο ηεο, πνπ δείρλνπλ απηελέξγεηα θαη ζπλαηζζεκαηηζκφ ηελ ίδηα ζηηγκή, φπσο 

φηαλ επηιέγεη ην θηελίαηξνο γηα κειινληηθφ ηεο επάγγεικα (γηαηί θάλεη θαιά ηα 

δσάθηα), φηαλ πξνθξίλεη ην έμππλε θη φηαλ επηζεκαίλεη φηη ηε βιέπνπλ ζαλ θαιή θίιε. 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: ζπκπεξηθνξά κε ζηνηρεία λαξθηζζηζκνχ, κε έληνλε θαη 

ραξηησκέλε ζσκαηηθή γιψζζα ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε θη αλάινγνπο επηηνληζκνχο. 

 

 

 

 

Γέκαηο έκηο Βαζίλης. Αγόρι, Νήπιο, ελληνικής καηαγωγής 

-Δγψ ιέγνκαη Διέλε. Δζχ πψο ιέγεζαη; 

-Βαζίιεο! 

-νπ αξέζεη εδψ; 

-Ναη! 

-Θέισ λα κνπ πεηο Βαζίιε αλ έρεηο θάπνηνλ αγαπεκέλν ήξσα ή εξσίδα. 

-Ση ήξσα; 

-Ξέξσ 'γσ! Απφ παξακχζηα, απφ Μίθπ Μάνπο απφ θαξηνχλ... 

-Αααα! Πάξα πνιινχο έρσ! 

-Ο πην αγαπεκέλνο ζνπ πνηνο είλαη ή απφ ηε δσή ζνπ, απ ηνπο θίινπο ζνπ, αλ είρεο λα 

δηαιέμεηο έλαλ, πνηνλ ζα έιεγεο, πνηνο είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ ήξσαο; 

-Απφ ηέξαηα είλαη νη Γθνξκίηηθ. Απφ... 

-Γθνξκίηηθ;; 

-Ναη. 

-Δίλαη πνιινί; 

-Οπνπ! Σέζζεξηο γεληέο! 

-Σέζζεξηο γεληέο! Πνιινί είλαη ξε Βαζίιε! 

-Απφ αλζξψπνπο είλαη... δελ μέξσ! 

-Οη Γθνξκίηηθ ινηπφλ!Μκκ.. 

-Απφ αλζξσπάθηα ηα πιέη κνκπίι. 

Μάιηζηα! Ση ζνπ αξέζεη ζηνπο Γθνξκίηηθ; 



 46 

-Ση; 

-Ση ζνπ αξέζεη ζηνπο Γθνξκίηηθ; 

-Μ' αξέζεη πνπ πνιεκάλε, έηζη φπσο είλαη... 

-Ση άιιν; 

-Οη θάξηεο ηνπο! 

-Οη θάιηζέο ηνπο;;  

-Οη θάξηεο ηνπο! Καη κνπ αξέζεη... λα ηνπο παίδσ! 

Ν-νκίδεηο φηη ηνπο κνηάδεηο θάπνπ; 

-Ναη! 

-Πνχ; 

-ην ρηχπεκα, γηαηί βαξάσ πνιχ! 

-Απαπα! 

-Σε κακά κνπ! 

-Κξίκα δελ είλαη λα ηελ βαξάο; 

-... 

-Απαπα! Κξίκα! 

-Γηα πεο κνπ Βαζίιε! Πέξα απφ ην ρηχπεκα ηνπο κνηάδεηο θάπνπ αιινχ; 

-ρη! 

-Θα ήζειεο λα ηνπο κνηάζεηο θάπνπ αιινχ; 

-Ναη. 

-Πνχ; 

-Να ήκνπλ ζην λεζί γθφξκηη 

-Ααα! Δίλαη σξαίν εθείλν ην λεζί;; 

-Ναη! Σν ρσ! 

-Πεο κνπ θάηη Βαζηιάθε. Ση ζα ζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο;;  

-Α! απηφ δελ ην μέξσ! 

-Γελ ζνπ αξέζεη θάηη; 

-Ση... δελ μέξσ ηη ζα γίλσ! 

-ρη ηη ζα γίλεηο, ηη ζα ήζειεο λα γίλεηο. 

-Ζ κακά... δελ μέξσ!...δελ μέξσ ηη ζα γίλσ... ε κακά... δελ μέξσ ηη ζα γίλσ! 

-Μκκ θάηη πνπ λα ζνπ αξέζεη. Άιιν αλ δελ ηα θαηαθέξεηο, κπνξεί θαη λα ηα 

θαηαθέξεηο. 

-Ζ κακά ιέεη λα δνπιέςσ ζηε  ΣΔΠ 
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-Ση είλαη ε ΣΔΠ; 

-Έλα καγαδί πνπ πνπιάεη ςπθηηθά. 

-Δζχ ηη ζα ζειεο λα θάλεηο;  

-Να πάσ ζην λεζί 

-Να παο ζην λεζί ησλ Γθφξκηη; 

-Ναη! 

-Κάηη άιιν; 

-... 

-Μκκκ ζ εθείλν ην λεζί γηαηί ζα ήζειεο λα παο; 

-Γηα λα δσ πσο είλαη θαλνληθά... 

-Δεε... εδψ ηα παηδηά ζην ζρνιείν ζε ζπκπαζνχλ; 

-Γελ μέξσ αλ κε ζπκπαζνχλ φννινη, αιιά πνιινί κε ζπκπαζνχλ! Σψξα φινη απηνί πνπ 

παίδσ καδί ηνπο λαη κε ζπκπαζνχλ.  

-Ση λνκίδεηο φηη ιέλε γηα ζέλα φινη απηνί πνπ παίδεηο καδί ηνπο... Ση ιέλε; Ο Βαζίιεο 

είλαη... ηη; Ση παηδί; 

-Φίινο! 

-Φίινο! Μπξάβν! Καη ηη... γηαηί ζε θάλαλε θίιν. Ση ηνπο αξέζεη ζε ζέλα; 

-Γηαηί θάλσ βιαθείεο, αζηεία...θαη βξίζθσ θαιέο ηδέεο. 

-Χξαία! Αλ είρεο λα δηαιέμεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ κηα ιεμνχια, ν Βαζίιεο είλαη 

φκνξθνο, έμππλνο ή δπλαηφο. Ση ζα έιεγεο; ηη πξνηηκάο; λα ζαη φκνξθνο, έμππλνο ή 

δπλαηφο; 

-Έμππλνο! 

-Έμππλνο! 

Πηζηεχεηο φηη είζαη ληξνπαιφο; 

-ρη! 

-Δίζαη ηξπθεξφο; 

-Ναη! 

-Δίζαη αζηείνο;  

-Ναη.  

-Δπραξηζηψ αγφξη κνπ, λα 'ζαη θαιά! 

 

Ο Βαζίληρ έρεη πιεζσξηθή πξνζσπηθφηεηα θαη μερσξίδεη ηνπο ήξσεο ηνπ κε βάζε 

ηνλ... ηνκέα. (Γθνξκίηηθ απφ θαξηνχλ, πιέη κνκπίι απφ αλζξσπάθηα). Σνπο επηιέγεη κε 
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«θιαζζηθά» αγνξίζηηθα θξηηήξηα, φπσο απηφ ηεο δχλακεο θη επεξεάδνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, αθνχ πξνζπαζεί λα «εληππσζηάζεη» ηε κεηέξα ηνπ (ηνπο κνηάδεηο 

θάπνπ; ζην ρηχπεκα, γηαηί βαξάσ πνιχ!...Σε κακά κνπ!) Δλδεηθηηθφ ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο κεηέξαο ηνπ είλαη φηη απνηειεί ηνλ θεληξηθφ πφιν ηεο απάληεζήο 

ηνπ γηα ην ηη ζα ήζειε λα γίλεη φηαλ κεγαιψζεη (ε κακά ιέεη...), ελψ ν ίδηνο ζα ήζειε λ’ 

αθήζεη ειεχζεξε ηελ θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκά ηνπ θαη λα ηαμηδέςεη ζην λεζί ησλ 

Γθνξκίηηθ. Έρεη αξθεηά ξεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν, 

αθνχ απνδέρεηαη φηη κπνξεί λα κελ ηνλ ζπκπαζνχλ φινη, αιιά «Γελ μέξσ αλ κε 

ζπκπαζνχλ φννινη, αιιά πνιινί κε ζπκπαζνχλ! Σψξα φινη απηνί πνπ παίδσ καδί ηνπο 

λαη κε ζπκπαζνχλ». Πξνθξίλεη  ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίζεην ηνπ θίινπ, φηαλ πεξηγξάθεη 

ην «πψο» ηνλ βιέπνπλ νη άιινη (ηδεαηφο εαπηφο), ελψ έρεη θαιή αίζζεζε ηεο 

πεξηγξαθήο «ηνπ», αθνχ εληνπίδεη φηη δελ είλαη ληξνπαιφο, κα έμππλνο θη αζηείνο. 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Ο Βαζίιεο δείρλεη ηελ έληνλε πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ηηο ιέμεηο θαη (ιηγφηεξν κα επίζεο) ζηε ζσκαηηθή ηνπ γιψζζα. 

Υαξηησκέλνο ιφγνο, ηνληζκνί θαη «ζηάζεηο» πνπ επηηείλνπλ ηα λνήκαηα. 

 

 

 

 

Γέκαηο έβδομο, αγόρι, Άγγελος, Νήπιο, ελληνικής καηαγωγής 

-Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Δζέλα πψο ζε ιέλε;  

-Άγγειν! 

-Άγγειε, ζα ήζεια λα ξσηήζσ αλ πηζηεχεηο φηη έρεηο θάπνηνλ αγαπεκέλν ήξσα! Έρεηο -

θάπνηνλ αγαπεκέλν ήξσα ή εξσίδα; 

-Αάα! (αξλεηηθφ). 

-Καλέλαλ; 

-Καλέλαλ! 

-Απφ ηα παξακχζηα, απφ ηηο ηζηνξίεο, απ' απηά πνπ βιέπεηο ζηελ ηειεφξαζε ... 

-ρη! 

-Οχηε έλαλ; 

-Οχηε! 

-Απφ ηε δσή; Τπάξρεη θάπνηνο άλζξσπνο πνπ λα είλαη ν ήξσαο ζνπ ή ε εξσίδα ζνπ;  

-ρη! 
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-Οχηε έλαο; 

-Οχηε! 

-Ση ζα ζειεο λα γίλεηο άκα κεγαιψζεηο;  

-Πηιφηνο! 

-Πηιφηνο! Οπάνπ! Γηαηί ζέιεηο λα γίλεηο πηιφηνο;  

-Μ' αξέζεη! 

-Ση ζνπ αξέζεη ζηνλ πηιφην;  

-Μ’ αξέζεη ην αεξνπιάλν, πσο πεηάεη... κ' αξέζεη! 

-Μάιηζηα! Δίλαη θαλέλαο ζπγγελήο ζνπ πηιφηνο; 

-Δίλαη... είλαη έλαο μάδεξθνο κνπ. 

-Μάιηζηα! Ααα... έρεη πνιεκηθφ αεξνπιάλν ή αεξνπιάλν κε θφζκν; 

-Με θφζκν!  

-Πνιχ σξαία! Δκ... ηνλ μάδεξθν ζνπ ηνλ ζπκπαζείο;  

-Ναη! 

-Θα 'ιεγεο φηη ν ήξσαο ζνπ είλαη ν μάδεξθνο ζνπ; 

-Οφν! (αξλεηηθφ). 

-Ο κπακπάο ζνπ, ν αδεξθφο ζνπ αλ έρεηο αδεξθφ, ε κακά ζνπ; 

-Καλείο!  

-Καλείο! Δζχ δελ έρεηο ήξσεο! 

-Τπάξρεη θάπνην θαξηνχλ πνπ αγαπάο, ζηελ ηειεφξαζε; 

-Ση; 

-Ο νχπεξκαλ, ν Δμ Μελ, ν πάηληεξκαλ, ηέηνηα έρεηο; ζνπ αξέζνπλ απηά; 

-ρη! 

-Μκκ... εδψ ζην ζρνιείν ηα πεξλάο φκνξθα; 

-Ναη! 

-Πψο πηζηεχεηο φηη ζε βιέπνπλ ηα άιια παηδηά;  

-... 

-ε ζπκπαζνχλ; 

-Ναη! (θάπσο δηζηαθηηθά) ιίγν... πνιιά κε ζπκπαζνχλ! 

-Μπξάβν αγφξη κνπ! Γελ ρξεηάδεηαη λα καο ζπκπαζνχλ θη φινη! Μεξηθνί λα καο 

ζπκπαζνχλ είκαζηε επραξηζηεκέλνη! Ακ... γηα δε κνπ ιεο; Γηαηί λνκίδεηο φηη ζε 

ζπκπαζνχλ;  

-Γηαηί είκαη πνιχ θαιφο σο θίινο. 
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-Δίζαη πνιχ θαιφο σο θίινο! Γηαηί είζαη πνιχ θαιφο σο θίινο; 

-Παίδνπκε σξαία καδί, παίδνπκε θαιά, απηά! 

-Δκ.. πηζηεχεηο... αλ ήηαλ λα πεηο κηα ιεμνχια εζχ γηα ηνλ Άγγειν ηη ζα έιεγεο; 

φκνξθνο, έμππλνο, δπλαηφο, ή θαιφο; 

-Καιφο! 

-Καιφο. Μεηά πνηα ιεμνχια ζα επέιεγεο; 

-Κακία! 

-Καιψο. Οχηε φκνξθνο, νχηε φκνξθνο, νχηε δπλαηφο; 

-Έμππλνο θαη δπλαηφο! 

-' επραξηζηψ πνιχ καηάθηα κνπ! Πηζηεχεηο φηη είζαη ηξπθεξφο;  

-ν! (αξλεηηθφ). 

-Αζηείνο; 

-Ναη... (ζπγθξαηεκέλα). 

-Δπραξηζηψ! 

 

Ο Άγγελορ δείρλεη λα κελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε θαλέλαλ ήξσα θαη θηλείηαη ζε κηα 

ξεαιηζηηθή βάζε δπζαλάινγε γηα ηελ ειηθία ηνπ. Παξά ηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο δελ 

απνδέρεηαη φηη ππάξρεη αγαπεκέλνο ηνπ ήξσαο (ή εξσίδα, θάηη πνπ ζα ’ηαλ ζπαληφηεξν 

έηζη θη αιιηψο ιφγσ ησλ κάηζν πξνηχπσλ). Πξνθξίλεη έλα επάγγεικα πνπ ηνλ 

εληππσζηάδεη, δίρσο λα ηαπηίδεηαη δεκφζηα κε ην θνξέα ηνπ (ηνλ μάδειθφ ηνπ). 

Δληππσζηαθφ φηη νχηε νη γνλείο ηνπ απνηεινχλ, δεκφζηα,  ζεηηθά πξφηππα, δίρσο λα 

ζεκαίλεη θάηη πεξηζζφηεξν απηφ ην γεγνλφο. Ζ έιιεηςε ηδεαηνχ εαπηνχ ίζσο ζπκβάιιεη 

ζε κηα αλαζθάιεηα ζην πψο ηνλ βιέπνπλ νη άιινη, (ε ζπκπαζνχλ; λαη! -θάπσο 

δηζηαθηηθά- ιίγν... πνιιά κε ζπκπαζνχλ! Ή (Αζηείνο; λαη... ζπγθξαηεκέλα). Σέινο ζηα 

επίζεηα πνπ επηιέγεη μερσξίδεη ηα έμππλνο θαη δπλαηφο, επηδεηθλχνληαο έλαλ ζεηηθφ 

ξεαιηζκφ, πνπ δείρλεη λα έρεη ζρέζε θαη κε ηελ επηινγή ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ 

επαγγέικαηνο. 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: νβαξφ θαη καδεκέλν παηδί, κε επηηνληζκνχο θαη ζσκαηηθή 

γιψζζα πνπ θηλνχληαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Ίζσο απηφ λα δείρλεη θη ε αδπλακία ηνπ 

λα ηαπηηζηεί κε θάπνηνλ ήξσα, φκνηα θαη κε άιια παηδηά κε αλάινγε ζσκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 
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Γέκαηο όγδοο, Θοδωρής, αγόρι, Νήπιο, ελληνικής καηαγωγής 

-Καιεζπέξα! Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Δζέλα; 

-Θνδσξή. Γθιαβέηα! 

-Μάιηζηα! Θνδσξή κνπ... έρεηο θάπνηνλ αγαπεκέλν ήξσα ή εξσίδα... Πνηνλ;  

-Έλαλ θίιν ηνπ κπακπά κνπ!  

-Έλαλ θίιν ηνπ κπακπά. Πψο ηνλ ιέλε; 

-Μπάκπε! 

-Αρα! Δίλαη πην θαιφο απ' ηνλ νχπεξκαλ ν Μπάκπεο;  

-Ναη! 

-Ση ... θάλεη ν Μπάκπεο; 

-Έρεη ζθχιν... θαη... ζψδεη ηνπ αλζξψπνπο... 

-Μπξάβν! Δίλαη δηαζψζηεο! 

-Δ λαη! 

-Μπξάβν ηνπ! 

-Καη δηθφο κνπ είλαη... ζθχινο ήξσαο αιιά...απηνχ είλαη πην πνιχ. 

-Πηζηεχεηο φηη ηνπ κνηάδεηο θάπνπ ηνπ Μπάκπε; 

-Μεξηθέο θνξέο!  

-Πνχ; 

-Δ! Δπεηδή... έξρεηαη κε ην ζθπιί είλαη πην πεξηζζφηεξα απφ... ηε ζάιαζζα. 

-...Πνχ ηνπ κνηάδεηο ηνπ Μπάκπε ινηπφλ; ..εζχ... θάπνπ... θάπνπ πνπ λα ηνπ κνηάδεηο;  

-Σνπ κνηάδσ ...ζαλ ηδηαίηεξα πνπ... είλαη ιίγν εθεί λ' αλεβψ, ή θάπνπ λα βγάισ θάηη ή 

λα ζθαξθαιψζσ! 

-Πνχ ζα ήζειεο λα ηνπ κνηάζεηο αιινχ; 

-Θα ήζεια λα ηνπ κνηάζσ ζην λα είκαη ζπίηη ηνπ θαη λα πεδάεη! 

-Ση λα πεδάεη;  

-... ζην ζπίηη ηνπ ζε κηα θαξέθια! 

-Μάιηζηα! Δεκ... Θνδσξή, ηη ζα ζειεο λα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο;  

-Οδεγφο! 

-Οδεγφο! Οπάνπ! πνχ νδεγφο; 

-πίηη! 

-ε ζπίηη; Θα πεγαίλεηο απφ ηε δνπιεηά ζην ζπίηη νδεγψληαο; 
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-Δε λαη! θαη λα πεγαίλσ ζε αγψλα! 

-Οπάνπ! Α νδεγφο! Γξήγνξνπ απηνθηλήηνπ! 

-Ναη!  

-Γηαηί ζνπ αξέζεη απηφ; 

-Γηαηί ν κπακπάο κνπ μέξεη ην γθάδη θαη κνπ αξέζεη... 

-Μπξάβν! Θα 'ζεια λα κνπ πεηο... εδψ ζην ζρνιείν, ηα πεξλάο φκνξθα;  

-Ναη! 

-Πηζηεχεηο φηη ηα παηδηά ζε ζπκπαζνχλ; 

-Δ λαη! 

-Γηαηί ζε ζπκπαζνχλ; 

-Καη... Γελ είκαη, δελ είκαη απφ παιηά, απφ άιιε ηάμε. Καη... ηελ ψξα πνπ ήξζα εγψ 

έθιαηγα... αιιά... ιίγν ν Βαζίιεο πνπ... θη ν Άγγεινο πνπ... ήηαλ εδψ παιηά, είπαλ φηη 

θάζε κέξα ζα κε δψζνπλ έλα ηειέθσλν... αιιά κνπ δψζαλ έλα ηειέθσλν, θαη ράξεθα.  

-Α κπξάβν! Πσο πηζηεχεηο φηη ζε βιέπνπλ ηα άιια αγνξάθηα ή θνξηηζάθηα, ηα 

θνξηηζάθηα ζε ζπκπαζνχλ; 

-Δε.. φρη θαη πνιχ! 

-Σα αγνξάθηα; 

… 

-Γηα πεο κνπ ηψξα, γηαηί Γε ζε ζπκπαζνχλ ηα θνξηηζάθηα; 

-Γηαηί ηα θνξίηζηα... γηαηί δε κε ζπκπαζνχλ, γηαηί κνπ θάλνπλ πνιχ γιψζζα θαη... κε 

θάλνπλ λα ηξέρσ! 

-Να ηξέρεηο; 

-Ναη! α λα ηξέρσ ζπίηη! 

-Ση ελλνείο πνιχ γιψζζα;  

-Δεεε. Πνιχ γιψζζα, κεξηθέο θνξέο κε πηάλεη κηα γιψζζα! 

-Ση ελλνείο; 

-Δλλνψ φηη ε γιψζζα κνπ δελ κπνξεί άιιν λα κηιήζεη ... ζην δξφκν θαη ε κακά λα κε 

βάδεη λα ηξέρσ! 

-Γε κνπ ιεο Θφδσξε αλ είρεο λα επηιέμεηο θάπνηεο ιεμνχιεο γηα λα πεξηγξάςεηο πψο 

είλαη ν Θφδσξνο, πψο ηνλ βιέπνπλε θαη νη άιινη,  ζα ιεγεο φκνξθνο έμππλνο, δπλαηφο ή 

θαιφο; 
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-..... εε.. ηα παιηά ηα ρξφληα πνπ κνπ έδσζε ε κακά κνπ, ε γηαγηά κνπ, έλα ηεηξάδην 

έκαζα πνιιά γξάκκαηα, έκαζα θαη γιψζζα...αιιά... κφλν έλα δελ έκαζα... Δ! κεξηθέο 

θνξέο θάηη μερλψ... αιιά ην ζπκάκαη! 

-Δίζαη φκνξθνο, έμππλνο, δπλαηφο, ηη απ' φια είζαη, θαιφο; Ση; Πνηα ιεμνχια ζνπ 

αξέζεη πην πνιχ γηα ζέλα; 

-Δίκαη θαιφο θαη έμππλνο, θαη δπλαηφο. 

-Αρα! (επηβεβαησηηθφ).  

-Σξπθεξφο είζαη;   

-Ναη! 

-Αζηείνο; 

-Ναη! 

-Πάξα πνιχ είζαη! 

-Έρεηο θάηη θαθφ πνπ δε ζνπ αξέζεη πάλσ ζνπ;  

-Ναη! 

-Ση; 

-Μ' αξέζεη λα ιέσ θαθέο ιέμεηο θαη λα κε ιέσ θάηη πνπ Θηακπέξη. 

-Θηακπέξη; 

-Δ λαη! Απηφ είλαη θάηη πνπ... κνπ ιέεη θάηη λα θάλσ θαη... θάηη γίλεηαη. 

-Ζ Θηακπέξη είλαη κηα ζεία ζνπ; 

-ρη! Δ.. είλαη έλα κπαιφ πνπ είλαη πνιχ θαθφ θαη δελ κνπ αξέζεη! 

-Πνχ είλαη απηφ ην κπαιφ;... εδψ κέζα; (δείρλσ κπαιφ ηνπ) 

-Λέεη λα θάλσ θάηη θαθφ, ιέεη λ' αλνίμσ ηα απηηά κνπ πνπ 'λαη θαιά... 

κνπ αξέζεη λα κείλσ μχπλην φιε λχρηα. 

-Θηακπέξη ιέγεηαη απηφ; 

-Ναη! 

-Σν μέξεηο θαιά απηφ ην κπαιφ; 

-Ναη! 

-Απφ πφηε ην μέξεηο; 

-Δε... ε κακά κνπ θη ν κπακπάο κνπ φηαλ πήγακε ζ έλαλ γηαηξφ, κνπ είπαλ απηφ λα ην σ 

ζην κπαιφ κνπ! 

-Πνην δειαδή; 

-αλ λα ιέσ ραδνκάξεο... ζαλ ιέσ θάηη είλαη ζηακπέξη. 

-Θηακπέξη... Δίλαη θαθφ απηφ. Να κελ ηα αθνχο. 
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-Ναη! 

-Δπραξηζηψ αγάπε κνπ! Να ζαη θαιά ςπρνχια κνπ! 

 

Ο Θοδωπήρ δείρλεη λα έρεη πξνβιήκαηα ζηε ζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ, φπσο επίζεο θαη 

δπζθνιία ζην λα κελ απνζπαζηεί απφ ην δηάινγν. Σα θελά πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κία 

ινγηθή ζπλέρεηα είλαη επδηάθξηηα.  Ο ήξσάο ηνπ είλαη απφ ην πξαγκαηηθφ πεδίν (ν 

Μπάκπεο, θίινο ηνπ κπακπά ηνπ πνπ είλαη δηαζψζηεο). ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ δείρλεη 

λα παξεκβαίλεη κηα πεξίεξγε θηγνχξα, ν Θηακπέξη, πξνθαλψο «θαζξέθηεο» «ηνπ 

άηαθηνπ, θαθνχ εαπηνχ», πνπ δελ κπνξεί λα απνδερηεί, αθνχ θαίλεηαη λα έρεη πνιιέο 

πξνζδνθίεο απφ ηνλ εαπηφ («είκαη θαιφο θαη έμππλνο, θαη δπλαηφο»). 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Ο Θνδσξήο έρεη αθαλφληζηε ζσκαηηθή γιψζζα, απνζχξεηαη 

απφ ηε ζσκαηηθή ζπλνκηιία γη' απηφ θαη είρε αλάγθε απφ ηνπο δηθνχο κνπ επηηνληζκνχο 

θαη κνξθαζκνχο ελζάξξπλζεο. 

 

 

 

 

Γέκαηο έναηο, Αγαμέμνων, αγόρι, Νήπιο, ελληνικής καηαγωγής  

-Καιεζπέξα! Δκέλα κε ιέλε Διέλε. Δζέλα; 

-Αγακέκλσλ! 

-Αγακέκλσλ, ζα 'ζεια λα κνπ πεηο αλ έρεηο θάπνηνλ αγαπεκέλνλ ήξσα ή εξσίδα.  

-Έρεηο;  

-Ναη. 

-Πνηνλ;  

-Πιέη κνκπίι. Κάπνην ζπγθεθξηκέλν ή φια ηα πιέη κνκπίι;  

-ια ηα πιέη κνκπίι... 

-Ση ζνπ αξέζεη ζ' απηά; 

-πνηα είλαη... φπνηα είλαη κε θαληάζκαηα! 

-Αα! Καη γηαηί ζ' αξέζνπλ απηά; 

-Γηα λα πνιεκάλε κε ηνπο αλζξψπνπο! 

-Γηαηί πξέπεη λα πνιεκάλε κε ηνπο αλζξψπνπο;  

-Δ κεξηθέο θνξέο ηνπο θάλαλ λα κελ πνιεκάααλε, κεξηθέο θνξέο λα πεξπαηάλε.  

-Μεξηθέο θνξέο κνπ θάλαλ ηνλ γηαηξφ! 



 55 

-Μάιηζηα! Θα 'ζεια λα κνπ πεηο ηψξα αλ εζχ ηα κνηάδεηο θάπνπ απηά ηα πιέη κνκπίι κε 

ηα θαληάζκαηα... Μκκ παιηά έκνηαδα!  

-Μκκ πνχ;! 

-ηα καιιηάα. 

-Ναη!... θάπνπ αιινχ; 

-Δεεε... κφλν ζηα καιιηά! 

-Δεκκ ζα ζειεο λα ηνπο κνηάζεηο θάπνπ αιινχ; 

-Ναη... 

-Πνχ; 

-Παληνχ! 

-Π.ρ; πεο κνπ έλα παξάδεηγκα. 

-πσο; 

-Ααρα! (ελζαξξπληηθφ) 

-Σα ρέξηα! 

-Ση έρνπλ ηα ρέξηα; 

-Γελ αλνίγνπλε έηζη  (δείρλεη). 

-Α! είλαη έηζη; Α! ηα δηθά ζνπ είλαη πην φκνξθα! Γηα πεο κνπ...εεε... φηαλ κεγαιψζεηο ηη 

ζεο λα γίλεηο; 

-Απηφο πνπ πνπιάεη παηρλίδηα! 

-Αααα! ζνπ αξέζεη λα πνπιάο παηρλίδηα; 

-Μκκ...γηαηί; 

-Γηαηί νη άλζξσπνη ζα ζνπ δίλνπλε ιεθηάά... θαη ζα ηνπο δίλεηο θηφιαο... 

-Μάιηζηα! Γηα πεο κνπ ηψξα Αγακέκλσλ, εδψ ζην ζρνιείν πηζηεχεηο φηη ζε ζπκπαζνχλ 

ηα παηδηά;  

-Γελ... φρη θαη ηφζν πνιχ... γηαηί φια... φια ηα παηδηά ζπλήζσο κε ρηππάλε! 

-Απηφ Γε ζεκαίλεη φηη δελ ζε ζπκπαζνχλ, ζεκαίλεη φηη δελ μέξνπλ πσο λα θεξζνχλ 

θαιχηεξα. Δεε... ηη πηζηεχεηο φηη ιέλε γηα ζέλα; 

-Ννκίδσ φηη κε ιέλε πάαξα πνιιέο θαθέο ιέμεηο.  

-πσο;  

-Υαδέ... 

-Πηζηεχεηο φηη είζαη ραδφο; 

-..... 

-Καη βέβαηα δελ είζαη! Δγψ ην βιέπσ φηη δελ είζαη! Δε... ηη πηζηεχεηο φηη είζαη; 
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-Καιφ παηδί. Γε ρηππάσ... 

-Καιφ παηδί... Γε ρηππάσ. Μπξάβν αγφξη κνπ. μερσξίδεηο απ φινπο! Δίζαη... εθηφο απφ 

θαιφ παηδί ηη άιιν είζαη;  

-Αγαπάσ ηε κακά κνπ θαη ην κπακπάά! ινπο ηνπο αγαπάσ!  

-Μπξάβν αγφξη κνπ! Πνην είλαη ηα αγαπεκέλν ζνπ παηρλίδη; 

-Σα πιέη κνκπίι θαη ηα logo. Κη νη Γθνξκίηηθ! 

-Μπξάβν αγφξη κνπ! 

-ηη... αθφκα θαη ηα Bionic! 

-Σα bionic! Γηα πεο κνπ ιίγν αλ ήζειεο λα δηαιέμεηο κηα ιεμνχια γηα ηνλ Αγακέκλσλ, 

γηα ζέλα, πνηα ζα ήηαλε; φκνξθνο, έμππλνο, δπλαηφο, θαιφο; 

Γπλαηφο!  

-Άιιε ιεμνχια; ληξνπαιφο, έμππλνο;  

-.... 

-Δπραξηζηψ! Να 'ζαη θαιά αγάπε κνπ! 

  

Ο Αγαμέμνων δείρλεη λα έρεη καδεκέλε εηθφλα ηνπ εαπηνχ θη ν ηξφπνο πνπ δνκεί ην 

ιφγν ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ απηνπαξνπζίαζή ηνπ είλαη άιινηε ακήραλνο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφο, άιινηε ληξνπαιφο θαη κεηιίρηνο. Πνιχ ζεκαληηθή γη' απηφλ δείρλεη ε 

έλλνηα ηεο αγάπεο (φινπο ηνπο αγαπάσ!) θαη ηνπ θαινχ παηδηνχ (θαιφ παηδί. Γε 

ρηππάσ...) Ζ άξλεζή ηνπ λα αθνινπζήζεη κία κάηζν λννηξνπία ηνπ δεκηνπξγεί ηελ 

εληχπσζε πσο ηα άιια παηδηά ηνλ απαμηψλνπλ (ραδέ...). Παξφια απηά ηφζν ζηελ 

απηνπεξηγξαθή (επηινγή επηζέηνπ) φζν θαη ζηηο επηινγέο ησλ παηρληδηψλ, δείρλεη λα 

θηλείηαη θη απηφο ζην θιαζζηθφ «αγνξίζηηθν» κνληέιν ηεο δχλακεο. Ο Αγακέκλσλ 

δείρλεη λα έρεη θαιφ επίπεδν ιφγνπ κε ζρεηηθά καθξνπεξίνδεο θξάζεηο. 

ςμθπαζηική πεπιγπαθή: Παηδί κε ιεπηνχο ηξφπνπο ζηε ζσκαηηθή ηνπ γιψζζα, 

ζηάζεηο δηαθξηηηθέο θη επηηνληζκνχο πνπ θαλεξψλνπλ ζπλαηζζεκαηηζκφ. 

Αληηπξνζσπεχεη ίζσο κία θχζε πην ζπλαηζζεκαηηθή απφ ην κέζν φξν ησλ ζπλνκειίθσλ 

ηνπ, θάηη πνπ δηαθξίλεηαη ζηε ζπκθξαζηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 
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