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1. Εισαγωγή: Στόχοι του περιοδικού
Με ιδιαίτερη χαρά σας παραδίδουμε το γενέθλιο τεύχος του AWPEL (Aegean
Working Papers in Ethnographic Linguistics), ενός νέου ηλεκτρονικού περιοδικού με
αντικείμενο την εθνογραφική μελέτη της γλώσσας που εκδίδεται από το Εργαστήριο
Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας (ΕΕΠΓ) του Τμήματος Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη και είναι
διαθέσιμο από την πλατφόρμα περιοδικών εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Το AWPEL εκδίδεται δύο φορές το χρόνο (Άνοιξη και Φθινόπωρο)
και δέχεται υποβολές για μεμονωμένα κείμενα (άρθρα, βιβλιοκρισίες, κλπ.) στην
αγγλική γλώσσα –με εξαίρεση τα ειδικά τεύχη, στα οποία τα κείμενα μπορούν να
είναι την ελληνική ή άλλη γλώσσα που κρίνει η/ο προσκεκλημένη/ος
επιμελήτρια/επιμελητής του τεύχους.
Στόχος του AWPEL είναι να παράσχει ένα forum για την προώθηση της
εθνογραφικής προσέγγισης της γλώσσας με σαφή εθνογραφικό προσανατολισμό και
ιδιαίτερη έμφαση στην σύμπραξη γλωσσολογίας και ανθρωπολογίας, ενδιαφέρον
που θεραπεύεται στο ΤΚΑΙ τόσο μέσω του ΕΕΠΓ όσο και μέσω ποικίλων
δραστηριοτήτων που προηγήθηκαν της σύστασής του (τον Απρίλιο του 2016) και οι
οποίες πηγαίνουν πίσω μια τριακονταετία, εφόσον το ΤΚΑΙ –τότε Τμήμα Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας– ενέταξε εξ αρχής τη γλωσσολογία στο πρόγραμμά σπουδών του,
ακολουθώντας την αμερικανική παράδοση των «μεγάλων τεσσάρων» (δηλαδή,
πολιτισμική ανθρωπολογία, φυσική ανθρωπολογία, αρχαιολογία και γλωσσολογία)1
και ευτύχησε να έχει συναδέλφους, όπως ο Λουκάς Τσιτσιπής (1946-2008), με
αναγνωρισμένη διεθνή παρουσία στο χώρο. Είναι λοιπόν, ευτυχής συγκυρία που
αυτή η έκδοση συμπίπτει με τα 30 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος στους κόλπους
του οποίου δημιουργήθηκε.
Το AWPEL είναι ένα μικρό δείγμα των ενδιαφερόντων που θεραπεύονται στο ΤΚΑΙ:
αυτών των οποίων συμπίπτουν με τους στόχους του ΕΠΠΓ, στόχους που, ωστόσο,
θεωρούμε ότι αντανακλούν την διεπιστημονική έρευνα στον επαγγελματικό μας
χώρο.
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Βλ. http://anthologyoi.com/the-four-fields-of-anthropology/
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1.1 Πεδίο ενδιαφερόντων
Δεδομένου του αναζωογονημένου ενδιαφέροντος για την εθνογραφική γλωσσολογία
διεθνώς –παρά την καθυστερημένη άφιξή της στον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο (βλ.
Rampton 2007, Blommaert 2005, 2007)– θεωρούμε ότι το AWPEL εμφανίζεται, ως
πρώτη σχετική έκδοση στον ελληνικό χώρο, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για το
μέλλον, όπου το ενδιαφέρον για την εθνογραφική μελέτη τη γλώσσας πιστοποιείται
εύκολα πλέον και όσον αφορά την Ευρώπη. Πέρα από τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα
(βλ., ενδεικτικά, το INCOLAS2 –που αποτελεί τον πυρήνα του Max Planck
Sociolinguistic Diversity Research Group3–, το Babylon Center4 και το center for
Language, Discourse and Communication στο King’s College,5) τα οποία
δραστηριοποιούνται έντονα στο χώρο κυρίως την τελευταία δεκαετία, υπάρχει
έντονη επιστημονική παραγωγή για μία σειρά ζητημάτων που περιλαμβάνουν,
μεταξύ πολλών άλλων:
 ζητήματα γλώσσας και ενδεικτικότητας (βλ., ενδεικτικά, Ochs 1992, Hanks
2000, Duranti 2003, Silverstein 2003, Canakis υπό έκδοση)
 ζητήματα γλωσσικής ανισότητας (βλ., ενδεικτικά, Rampton 2006, Blommaert
2010)
 ζητήματα γλωσσικής (υπερ)ποικιλότητας (βλ. Blommaert & Rampton 2011),
ειδικά σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (βλ. Blommaert 2003, 2009, 2010,
Sifianou 2010, Terkourafi 2010)
 ζητήματα ταυτότητας/ετερότητας, ιδιαίτερα
o σε σχέση με την εθν(ικ)ότητα (βλ., ενδεικτικά, Greenberg 2008,
Rampton 2014, Αρχάκης 2016)
o στη μελέτη του φύλου (Παυλίδου 2006, Makri-Tsilipakou 2003,
Archakis & Papazachariou 2008) και της σεξουαλικότητας (βλ.,
ενδεικτικά, Hall & O’Donovan 1996, Boellstorff 2004, Canakis, Kantsa &
Yannakopoulos 2010, Κανάκης 2011, Barrett 2017)
o σε σχέση με ηλικιακές ομάδες (βλ., ενδεικτικά, Rampton 2006, 2014,
Μουλίνου 2012)
o σε σχέση με το ύφος (βλ., ενδεικτικά, Sifianou & Antonopoulou 2005,
Archakis & Tsakona 2005, Theodoropoulou 2014, Kailoglou 2014)
o τη μελέτη γλώσσας και χώρου (βλ., π.χ., Hanks 1990) με έμφαση στο
γλωσσικό τοπίο (βλ., ενδεικτικά, Shohamy & Gorter 2009, Shohamy,
Ben-Rafael & Barni 2010, Shohamy & Ben-Rafael 2015, Blommaert
2013, Blommaert & Maly 2014, Backhaus, Lanza & Woldemariam 2016,
Canakis 2016)
 τη διαλεκτολογική έρευνα
o με έμφαση στη γλωσσική επαφή και την μείξη κωδίκων (βλ.,
ενδεικτικά, Tsokalidou , Tsiplakou 2090, Georgalidou, Kaili & Celtek
2010, Gkaintartzi, Kiliari, & Tsokalidou 2016)

2

http://incolas.eu/
https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/babylon/incolas/
4
https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/babylon/
5
https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/Research-Centres/ldc/index.aspx
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Αυτή η εκτενής –μεν αλλά σε καμία περίπτωση εξαντλητική– λίστα δείχνει απλά το
εύρος των ενδιαφερόντων της «νέο-Hymesιανής»6 (κατά τον Rampton 2007, νέοSapirικής7 κατά την γνώμη μας) εθνογραφικής γλωσσολογίας, στην οποία
επανέρχεται η έννοια των (ευρέων κοινωνικών) συμφραζομένων με τρόπο που δεν
θεραπεύουν π.χ., ούτε η Κριτική Ανάλυση Λόγου,8 που φέρνει, δικαίως, στο
προσκήνιο την ισχύ των κανονιστικών, κυρίαρχων λόγων, ούτε, η Ανάλυση
Συνομιλίας, που φωτίζει τη διεπίδραση (Παυλίδου 2015) υιοθετώντας, ωστόσο, μία
πολύ στενή έννοια του περικειμένου (Blommaert 2011)9 –για να αναφέρουμε μόνο
δύο από τις επιτυχέστερες προσεγγίσεις τη γλώσσας με σαφή κοινωνικό
προσανατολισμό.
Κρίσιμη σε αυτό το εγχείρημα εθνογραφικής γλωσσικής έρευνας, είναι η
συνομιλία της κοινωνικά προσανατολισμένης γλωσσολογίας και της ανθρωπολογίας,
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει λιγότερο ενδιαφέρον η συνομιλία με την
προφορική ιστορία ή την ανθρωπογεωγραφία, για παράδειγμα. Προφανώς, τέτοιες
συγκλίσεις και συμπράξεις είναι περισσότερο ζήτημα ενδιαφερόντων της εγχώριας
και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας παρά ζήτημα αρχής ή/και προγραμματικών
δηλώσεων. Η διεθνής επιστημονική παραγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, πάντως, δείχνει να ευνοεί την σύμπραξη (με όλες τις
δυσκολίες που συνεπάγεται αυτό10) παρά την «καθαρόαιμη» έρευνα. Από μεριάς
μας, ευελπιστούμε ότι θα το AWPEL θα συμβάλει σε αυτή την προσέγγιση.
2. Ιδιαιτερότητες αυτού του τεύχους
Το πρώτο αυτό τεύχος του AWPEL, είναι –συνειδητά— αφιερωμένο στο έργο των
μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών του ΤΚΑΙ, ασφαλώς δειγματοληπτικά, εφόσον
πρόκειται για κείμενα που χρησιμοποιούν εθνογραφικές μεθόδους συλλογής και
ανάλυσης γλωσσικού υλικού. Η {ε/α}π{ι/ο}τυχία του εγχειρήματος είναι ζήτημα που
υπερβαίνει τις δικές μας προθέσεις. Ωστόσο, θεωρούμε ότι θα έχει επιτευχθεί ο
αρχικός στόχος εάν αυτό το εναρκτήριο τεύχος καταφέρει να δώσει μία εικόνα της
δουλειάς που γίνεται μέσα από ένα αντικείμενο που θεραπεύεται συστηματικά από
το 2004 (αρχικά με το ΕΠΕΑΚ «Γυναίκες και φύλα: Ανθρωπολογικές και ιστορικές
προσεγγίσεις» και στη συνέχεια με το ομώνυμο ΠΜΣ και το διάδοχό του «Φύλο,
πολιτισμός και κοινωνία»).
Οι συγγραφείς του τεύχους δεν είναι –ακόμη τουλάχιστον– επαγγελματίες. (τόσο
το καλύτερο και τόσο το χειρότερο, αναλόγως με το ποια πλευρά επιλέγουμε να
δούμε). Τόσο το καλύτερο γιατί δεν έχουν κανέναν λόγο να πειθαρχήσουν ασυζητητί
στις –συχνά θεωρητικοποιημένες– αγκυλώσεις που συγκροτούν ένα ερευνητικό
πεδίο· και τόσο το χειρότερο γιατί τους λείπει η μηχανιστική αντιμετώπιση που
αφορά τη συμμόρφωση με χρήσιμες κανονικότητες. Ο χρόνος που μεσολάβησε από
την μεταπτυχιακή εκπαίδευση των συνεργατών του τεύχους είναι μάλλον σύντομος
(χωρίς να είναι ο ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις) και αυτό φαίνεται. Έχει επίσης
σημασία να αναφερθεί ότι τα κείμενα δεν αντικατοπτρίζουν ερευνήτριες και
6

Πρβλ. Hymes (1962, 1974, 2003).
Πρβλ. Sapir (1921, 1929, 1985).
8
Βλ. Blommaert & Bulcaen (2000).
9
Βλ. επίσης Billig (1999) Stokoe & Weatherall (2002) για κριτική της ανάλυσης συνομιλίας που
αφορούν την έννοια του περικειμένου.
10
Βλ., π.χ., Κανάκης (2011: 34-37) για την εμπειρία συνομιλίας γλωσσολογίας και ανθρωπολογίας.
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ερευνητές στο ίδιο στάδιο. Ούτε έχουν όλοι το ίδιο βασικό ενδιαφέρον για τη
γλωσσική επιτέλεση του φύλου και της σεξουαλικότητας στη μεταπτυχιακή έρευνα
ειδίκευσης που εκπόνησαν (στις περισσότερες περιπτώσεις ενώ αυτά τα κείμενα
είχαν ήδη γραφτεί, κριθεί, ξαναγραφτεί και κατατεθεί).
Παρόλα αυτά, εκτιμούμε ότι τα άρθρα αυτού του τεύχους δεν αφήνουν καμία
αμφιβολία για τη σοβαρότητα πρόθεσης των δημιουργών τους: την πρόθεση να
κολυμπήσουν στα βαθιά νερά, αφού εκεί βρέθηκαν (ακροβατώντας αλλά και
ισορροπώντας μεταξύ αυτο- και ετεροπροσδιορισμού).
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017

Ευχαριστίες
Οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του οποίου αναρτάται η ηλεκτρονική αυτή έκδοση, και ιδιαίτερα στον
Ηράκλειτο Σουγιουλτζόγλου για την υποστήριξη και την υπομονή του από την πρώτη
μας συνάντηση μέχρι και τώρα. Χωρίς τη βοήθεια των καλών συναδέλφων που μας
συνέδραμαν ως κριτές, αυτό το πρώτο τεύχος θα ήταν ακόμη σχέδιο επί χάρτου, γι’
αυτό και τις/τους ευχαριστούμε θερμά. Ο Κ. Κανάκης θα ήθελε επίσης να καταγράψει
το χρέος του προς την Ρίτα Δαλεζίου η οποία, εκτός από ζεστή φιλοξενία κατά τη
μακρά διάρκεια της επιμέλειας αυτού του τεύχους, πρόσφερε και την κοφτερή της
ματιά. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά για την γενναιοδωρία τους φίλους Κωνσταντίνο
Ανδριανό, που φιλοτέχνησε τον λογότυπο του AWPEL, και τον Σάμη Ταμπώχ, που
φιλοτέχνησε τους λογότυπους του ΕΕΠΓ/LESoL.
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