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Επισκόπηση

Ύφος - κοινωνική τάξη - σειρές ενδεικτικότητας

Γλωσσική εθνογραφία

Κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα στα βπ και δπ

Βπ εναντίον δπ σε καθημερινές συζητήσεις, κείμενα 

μαζικής κουλτούρας και συνεντεύξεις

Ταξική διαμάχη στον πολιτικό λόγο της ΝΔ και των 

Συριζανέλ

Προς μια θεωρία συσχετισμού του ύφους με την κοινωνική 

τάξη και τον λόγο
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Ύφος

Tο σύνολο των γλωσσικών και 

σημειωτικών πόρων (resources) που 

χρησιμοποιούμε στην επικοινωνία μας 

καθώς και ο τρόπος περικειμενοποίησής 

τους (contextualization), η εξέταση των 

οποίων σταδιακά οδηγεί στην κατανόηση 

των κοινωνικών ταυτοτήτων (Coupland 

2007, 2013; Theodoropoulou 2014)
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Κοινωνική τάξη

Κοινωνικός σχηματισμός, τα μέλη του οποίου έχουν 

ομοιότητες στην οικονομική κατάσταση αυτών και των 

οικογενειών τους, στον τρόπο διάθεσης των χρημάτων 

τους, στον τρόπο ζωής τους, στις προτεραιότητές τους, 

στις (πολιτικές) ιδεολογίες τους, στο κύρος και στην 

κοινωνική τους καταξίωση (Σακελλαρόπουλος 2014; 

Block 2014) 

Ιεράρχηση ή διαβάθμιση των ατόμων και των ομάδων 

σε στρώματα, που εκφράζεται με τη δομική ανισότητα 

στην κατανομή των επιβραβεύσεων, των προνομίων 

και των πόρων.
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Ενδεικτικότητα και 

ενδεικτικότητα
Μηχανισμός που δημιουργεί σημειωτικούς 

συνδέσμους ανάμεσα σε υφολογικούς πόρους 

και κοινωνικά νοήματα (social meanings), τα 

οποία από κοινού συνεισφέρουν στην 

κατασκευή κοινωνικών ταυτοτήτων (Ochs 

1992: 337-9)

Απαραίτητος μηχανισμός στη σύνδεση των 

μικρο-κοινωνικών με τα μακρο-κοινωνικά 

πλαίσια της ανάλυσης κάθε 

κοινωνιογλωσσικού φαινομένου (Silverstein 

2003: 193)



6

Σχέση ύφους και 

κοινωνικής τάξης

Διαμεσολαβείται 

από τις σειρές 

ενδεικτικότητας
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Γλωσσική εθνογραφία

Μέθοδος κοινωνικής έρευνας, μέσω της οποίας 

προσπαθούμε να ‘κατανοήσουμε και να περιγράψουμε 

νοήματα και δυναμικές σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά 

περιβάλλοντα’ (Rampton κ. ά. 2004: 2).

Έμφαση σε τοπικές λογικές που δημιουργούνται ανάμεσα 

στην ‘οικειότητα (familiarity) και την ανοικειότητα 

(strangeness) τ@ εθνογράφου με το περιβάλλον που εξετάζει’ 

(Rampton κ. ά. 2004: 2)

Εθνογραφική μελέτη βπ (Κηφισιά) και δπ (Περιστέρι) κατά την 

περίοδο 2006-2014 με εστίαση σε διάφορες περιστάσεις 

επικοινωνίας καθώς και σε διάφορα είδη κειμένων (ζωντανή, 

μαζική και διαμεσολαβημένη κουλτούρα)
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Κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα

Πηγή:

Theodoropoulo

u (2013: 42)

Προτίμηση των 

δπ για την 

απόκλιση από 

τη νόρμα και 

προτίμηση των 

βπ για τη νόρμα
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Κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα στα βπ και 

δπ

(μακρο-ανάλυση)

Πηγή: Theodoropoulou (2013: 43) 
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Κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα στα βπ και 

δπ

(μικρο-ανάλυση δπ)

Πηγή:

Theodoropoulou 

(2013: 44) 
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Κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα στα βπ και 

δπ

(μικρο-ανάλυση βπ)

Πηγή: Theodoropoulou (2013: 47) 
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Κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα στα βπ και 

δπ

Γραμματική της μεταβλητής: 

η στάση (stance) των ομιλητ@ και το θέμα συζήτησης ως 

στατιστικά σημαντικοί παράγοντες της ποικιλότητας για τις δύο 

ομάδες

η αντιπάθεια και στις δύο περιοχές προτιμάει την απόκλιση από 

τη νόρμα

οι βπ επηρεάζονται από τις φιλικές τους ομάδες, ενώ οι δπ από 

το είδος του σχολείου τους στην εναλλαγή ύφους

Ευελιξία και όχι ξεκάθαρος διαχωρισμός ανάμεσα στη νόρμα και 

στην απόκλιση από αυτή για τους βπ και δπ στο πλαίσιο 

συζητήσεων
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Κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα στα βπ και δπ σε κείμενα 

μαζικής κουλτούρας
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Κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα στα βπ και δπ σε κείμενα 

μαζικής κουλτούρας
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Βπ εναντίον δπ σε καθημερινές 

συζητήσεις

Στυλιζάρισμα και παρωδία του υποτιθέμενου 

τρόπου με τον οποίο μιλάνε οι κάτοικοι της 

άλλης περιοχής --> κατασκευή νέων, 

δημιουργικών κοινωνικών νοημάτων του τί 

σημαίνει βπ και δπ
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Κάτοικοι δπ ως 

‘εξωγήινοι’ από την 

προοπτική των βπ
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Κάτοικοι βπ ως 

‘ψωνισμένοι’ από την 

προοπτική των δπ
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Αυτοσαρκασμός βπ
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Κοινωνικές τάξεις

Κοινωνικές τάξεις σχετικές με βπ --> Μέση 

τάξη, νεόπλουτοι, νεόπτωχοι, 

Κοινωνικές τάξεις σχετικές με δπ --> Μέση 

τάξη, εργατική τάξη

Υπερτοπική τάξη --> Γενιά των 700 Ευρώ
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Παράδειγμα μέσης 

τάξης από τα δπ

Δομή αισθάνεσθαι --> 

τοπικό - υπερτοπικό
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Παράδειγμα εργατικής 

τάξης από τα δπ

Δομή αισθάνεσθαι --> 

συλλογικότητα/αλλελεγ

γύη 
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Παράδειγμα 

υπερτοπικής τάξης 

(Γενιά 700 Ευρώ)

Δομή αισθάνεσθαι --> 

παρελθόν - παρόν
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Ταξική διαμάχη στον πολιτικό 

λόγο

Πηγή:

Καθημερινή, 

10/11/2017
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Ταξική διαμάχη στον πολιτικό 

λόγο

Πηγή: Twitter, 

27/05/2016
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Ταξική διαμάχη στον πολιτικό 

λόγο

Πηγή: Twitter, 

28/05/2016
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Προς μια θεωρία συσχετισμού του ύφους 

με την κοινωνική τάξη και τον λόγο

Το ύφος και η ανάλυση των κοινωνικών του νοημάτων 

με βάση τις σειρές ενδεικτικότητας σταδιακά (όσο 

αυξάνεται η συνειδητοποίηση του τί ακριβώς 

ερευνούμε) οδηγεί στην κατασκευή κοινωνικών τάξεων 

σχετικών (συνήθως) με τις δύο περιοχές και με τα δύο 

επικρατούντα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούν 

διαφορετικές πολιτικές και οικονομικές ιδεολογίες

Ο λόγος της κοινωνικής τάξης έχει μετουσιωθεί από 

τοπικά ορισμένο σε πολιτικά ορισμένο με συσχετισμό, 

όμως, των δύο επιπέδων σε επίπεδο κοινωνικών 

νοημάτων
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Ευχαριστώ πολύ!
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