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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

• Στόχοι

• Θεωρητικό Υπόβαθρο (υβριστικός

λόγος, αφήγηση, 

ταυτότητα/τοποθέτηση)

• Δεδομένα - Μεθοδολογία

• Ανάλυση

• Συμπεράσματα



ΣΤΟΧΟΙ

διερεύνηση

• του υβριστικού φαινομένου στις

συνομιλιακές αφηγήσεις μελών μιας

κοινότητας πρακτικής

• της συμβολής του υβριστικού λόγου

στις ταυτοτικές κατασκευές των

αφηγούμενων προσώπων και των

αποδεκτών/τριών



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Jay 1992, 2009 Jay & Janchewitz 2008,   

• L Ljung 1986, 2011, Beers Fägersten 2012

σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο

άσεμνο λεξιλόγιο (γεννητικά όργανα, 

απεκκρίσεις του σώματος, σεξουαλική
πράξη, θρησκεία κ.λπ.)

έκφραση στάσεων και
συναισθημάτων



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

πρόκληση ορισμός

• βαθμός υποκειμενικότητας

• βαθμός προσβλητικότητας – μορφή λεκτικής βίας

• έκφραση θετικών συναισθημάτων

• επιθετικός vs κοινωνικός υβριστικός λόγος

aggressive swearing vs social swearing Ljung 1986

Norrick 2008, 2009



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΥΠΟΒΑΘΡΟ
STENSTRÖM
K.A. 2002

υβριστικές εκφράσεις (swearwords)

• εμφατικές (intensifiers)

• προσβλητικές (abusives)

• επιφωνηματικές (expletives)



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΑΦΗΓΗΣΗ

Bruner 1991, Ochs & Capps 2001, Bamberg 1997, Georgakopoulou 1997, 2007, 

Cheshire 2000, Coates 2003,

De Fina, Schiffrin & Bamberg 2006, Archakis & Tsakona 2012, 

De Fina & Georgakopoulou 2012

χρονικότητα

αναφορά σε αξιομνημόνευτα γεγονότα

οπτική γωνία



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Taijfel 1982

Bucholtz & Hall 2004

De Fina, Schiffrin & Bamberg 

2006

διαδικασία ταύτισης

‘παιχνίδι’ μεταξύ ομοιοτήτων & 

διαφορών
εγκλεισμού & αποκλεισμού

πρακτική:  (ανα)συγκρότηση μέσω
του λόγου



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

η ταυτότητα είναι μια διαδικασία που:

• πραγματώνεται σε συγκεκριμένες

διεπιδραστικές περιστάσεις

• αποφέρει σύνολα ταυτοτήτων και όχι

μεμονωμένες, μονολιθικές

συγκροτήσεις

• δεν πηγάζει μόνο από το άτομο, αλλά

προκύπτει μέσα από κοινωνικές

διαδικασίες διαπραγμάτευσης και

• απαιτεί έργο μέσω του λόγου. 

De Fina, Schiffrin & Bamberg (2006: 2)



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ay    jaerbeck 2013 18  

 an  angenhove    arre 1999  17  

ποικιλομορφία εαυτών μέσω του
λόγου

απόδοση ποικίλων, ακόμη και ετερόκλητων, 
χαρακτηριστικών στο άτομο

διεπιδραστικό επίτευγμα
αυτο-τοποθετήσεις & ετεροτοποθετήσεις



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
– ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΟΥ
BAMBERG 
(1997, 2004)

• Επίπεδο 1: Τοποθέτηση στο επίπεδο της

ιστορίας: Απαντάει στην ερώτηση “Πώς τα

πρόσωπα της ιστορίας τοποθετούν το ένα το

άλλο στο πλαίσιο των αναπαριστώμενων

γεγονότων;”.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
– ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΩΝ LUCIUS-
HOENE & 
DEPPERMANN
(2000)

 

•         1                 

                                 

                                 

                            

•         1                 

                                 

                                 

                        



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
– ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΩΝ LUCIUS-
HOENE & 
DEPPERMANN
(2000)

• Επίπεδο 2Α: Το αφηγούμενο πρόσωπο

αποδίδει στον εκεί-και-τότε εαυτό του

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μέσω ρητών

αξιολογικών σχολιασμών που αφορούν τον

‘παλαιότερο εαυτό’ ή/και την ιστορία

• Επίπεδο 2Β: Το αφηγούμενο πρόσωπο

τοποθετείται ως προς τη διεπίδραση μέσω

του αφηγηματικού σχεδιασμού. Στην

περίπτωση αυτή, οι αφηγητές/τριες αποδίδουν

ιδιότητες στους εαυτούς τους στο εδώ-και-

τώρα της αφηγηματικής διεπίδρασης.



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ –
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ
LUCIUS-
HOENE & 
DEPPERMANN 
(2000)

•         2                         

                                      

                                 

                                         

• Επίπεδο 2Δ: Το ακροατήριο τοποθετείται ως

προς τη διεπίδραση μέσω των δραστηριοτήτων

του. Στην περίπτωση αυτή, το ακροατήριο

συνδιαμορφώνει την αφηγηματική διαδικασία, 

καθώς συμμετέχει στη διαπραγμάτευση των

διεπιδραστικών τοποθετήσεων μέσω ποικίλων

αποκρίσεων.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

 

20 άτομα ηλικίας 22-37 ετών

δύο πρόβες εβδομαδιαία

δεσμοί φιλίας



ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Wenger 1998

αμοιβαία εμπλοκή

κοινό εγχείρημα

κοινό ρεπερτόριο



ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

δυάδες πληροφορητών/τριών

πληροφορήτριες – πύρηνες
πύκνες σχέσεις/δεσμούς

μαγνητόφωνο στο χώρο
πρόβας

δυνατότητα ενεργοποίησης



ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

11/18 συνομιλίες σε σπίτια των μέλων
της ομάδας, σε καφετέριες, στον χώρο

εργασίας, ακόμη και και κατά τη
διάρκεια συνοδήγησης

7/18 συνομιλίες στο
χώρο συναντήσεων, πριν ή μετά

την πρόβα



ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
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ΥΛΙΚΟ

• 18                       13 5               

•                                               

                                              

                                                      

              

• Σύνολο 311 αφηγήσεις (7 000                 

• 259                            



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Σόνια Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το θέμα.

Σταμάτης Κακιά Σόνια.

Σόνια Ρε μαλάκα κάτσε.

Σταμάτης Μαγνητοφωνούμαστε.

Σόνια Ναι >τέλος πάντων< εξακολουθώ να είμαι σε ναι

μαλάκα κάτσε. θα πρέπει να μιλάω πιο κόσμια?

Σταμάτης Όχι ρε παιδί μου, ντάξει.Δεν πιστεύω να ’ρθει εδώ?



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Σόνια Δεν μπορούσε να κρατηθεί δύο μέρες?

Σταμάτης Δεν κρατιότανε το σεξουαλικό άτι.

Σόνια Το σεξουαλικό άτι ήταν ο Σπαρτιάτης?

Σταμάτης Δεν ξέρω αν ήταν ο Σπαρτιάτης ή ήταν αυτή (.) δε
γαμιέται? >στ’ αρχίδια μου δεν πα να γαμηθεί η
καριόλα< δεν με νοιάζει καν αυτή



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Επιπεδα
τοποθέτησης

Επίπεδο 1Β Τοποθέτηση ως προς τους χαρακτήρες της ιστορίας
μέσω του αφηγηματικού σχεδιασμού

Επίπεδο 2Α Τοποθέτηση του εκεί-και-τότε χαρακτήρα-αφηγούμενου
προσώπου μέσω ρητών αξιολογήσεων

Επίπεδο 2Β Τοποθέτηση του αφηγούμενου προσώπου ως προς την
αφηγηματική διεπίδραση

Επίπεδο 2Γ Τοποθέτηση του αφηγούμενου προσώπου μέσω
δραστηριοτήτων που αφορούν το κοινό

Επίπεδο 2Δ Τοποθέτηση του ακροατηρίου ως προς την αφηγηματική
διεπίδραση



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

εμφατικός υβριστικός λόγος

προσβλητικός υβριστικός
λόγος

επιφωνηματικός υβριστικός
λόγος

κοινωνικός υβριστικός λόγος



ΑΝΑΛΥΣΗ



ΑΝΑΛΥΣΗ 1Β –
ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Παρ. 1

Χρύσα [...] πάω τώρα για συνέντευξη στο μεταπτυχιακό:: 

στην ίδια μου τη σχολή
και έχω απένταντί μου τον αρχιμαλάκα έναν καθηγητή κι
άλλους δύο (.) και γυρνάνε και μου λένε, ρε Χρύσα

Παρ. 2

Αντρέας [...] κάναμε φυσική:: στο πρώτο έτος ρε παιδί μου κι είχαμε

τον κλασικό μαλά:κα φυσικό που:: αλλού λαλούν κοκόροι

αλλού λαλού::ν οτιδήποτε (.)

ο οποίος αρρώστησε αυτός



ΑΝΑΛΥΣΗ 1B
ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΣ
ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΟΣ

κατασκευή
χαρακτήρων του

αφηγηματικού κόσμου
- απόδοση αρνητικών

ιδιοτήτων

δόμηση χαρακτήρων
άξιων αποδοκιμασίας

[συγκρότηση έξω-
ομάδας]



ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΒ
ΕΜΦΑΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Παρ. 3

Λένα [...] λέει με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα κι αυτά (.) 

αυτός ήρθε και στο πάρτυ και τέλος πάντων

είναι και γαμώ τα παιδιά γενικά.

Παρ. 4

Μαρίνα [...] ήμασταν φίλες ήμασταν κολλητές (.) πρώτη

δημοτικού ήμασταν πολύ καλές φίλες και ήμασταν

πολύ γαμάτες



ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΒ
ΕΜΦΑΤΙΚΟΣ
ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΟΣ

κατασκευή
χαρακτήρων του

αφηγηματικού κόσμου
- απόδοση θετικών

ιδιοτήτων

χαρακτήρες άξιοι
επιδοκιμασίας

[συγκρότηση έσω-
ομάδας]



ΑΝΑΛΥΣΗ 2Α

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Παρ. 5

Άρτεμη [...] ναι και είχαμε πετύχει σε κάτι ψυχολόγους τότε που::

σου- με είχανε βάλει εμένα >για δέκα μέρες< να γράφω

κάθε μέρα μια ιστορία τρόμου(.) τρεις έγραψα από αυτές τις

τρεις μου κάναν το προφίλ μου ό,τι είπανε αυτό είναι

που ε:: δηλαδή είχα μείνει μαλάκας τέλος πάντων και

κάποια περίοδο είπα ότι χώρισα

ταυτότητα: άτομο που εκεί-και-τότε βίωσε μια κατάσταση που προκάλεσε
την έντονη έκπληξή της



ΑΝΑΛΥΣΗ 2Α

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Παρ. 6

Χρύσα [...] ντάξει έχω ξεσκιστεί ε:  έχω δεν έχω πρόβες

έχει γαμηθεί ο κώλος μου (.)

>δεν δέχομαι να γυρνάει η άλλη και να μου λέει

έχω κανονίσει με τον γκόμενο τριήμερο< στ’ αρχίδια μου

ταυτότητα: άτομο που εκεί-και-τότε βίωσε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη
κατάσταση



ΑΝΑΛΥΣΗ 2Α

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Παρ. 7

Αντρέας [...] στην πρεμιέρα μου χάλασε το σύστημα

κι ήτανε- βρεχόταν η σκηνή υπήρχε μεγάλο πρόβλημα

ηλεκτροπληξίας των φώτων από πάνω (.) υπήρχε μεγάλο

θέμα α::ν δεν κατεβάζαμε ένα μέτρο πιο κάτω τα

φώτα γάμησέ τα

ταυτότητα: άτομο που εκεί-και-τότε βίωσε μια αγχώδη/επικίνδυνη
εμπειρία



ΑΝΑΛΥΣΗ 2Β
ΕΜΦΑΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Παρ. 8

Γαβριήλ [...] ακούγεται ένα μηχανάκι που έρχεται γαμιώντας και::

σε κάποια φάση εγώ είμαι στην τέρμα δεξιά,

ανάμεσα από τη μεσαία και την αριστερή ακούγεται ένα

ΜΠΟΥΑΑΑΑΑΑ

Παρ. 9

Σταμάτης [...] και όταν ξύπνησα:: μετά τη νάρκωση ήταν γαμώ τις
μαστούρες.



ΑΝΑΛΥΣΗ 2Β
ΕΜΦΑΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

• κατασκευή της ταυτότητας του/της επιδέξιου/ας αφηγητής/τριας

το αφηγούμενο πρόσωπο αυτοπροβάλλεται ως ένα
άτομο το οποίο εδώ-και-τώρα διηγείται ιστορίες, που κωδικοποιούν
κάποιου είδους διάταραξη της ισορροπίας, εξάπτει το ενδιαφέρον του

ακροατηρίου και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει δικαιολογημένα το βήμα για
μια εκτεταμένη συνεισφορά



ΑΝΑΛΥΣΗ 2Γ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Παρ. 10

Χρύσα [...] το θεϊκό στο ρεμπετάδικο? μου είπε Χρύσα:: >αυτός
που μου μαθαίνει μπάσο λέει αυτά που παίζω να τα
τραγουδάω< γελάω κανα δεκάλεπτο του λέω σ’ έχει
ακούσει να τραγουδάς? όχι λέει αλλά άκου με= 

Γαβριήλ =Μαλάκα δεν υπήρχε το τραγούδι. 

Χρύσα Ήσουνα τι ήσουνα::=

Αντρέας =Μαλάκα δε σταμάταγε το παιδί. 



ΑΝΑΛΥΣΗ 2Γ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

κατασκευή της
ταυτότητας
του/της

συναφηγητή/τριας

προσφώνηση
κοινωνικού

υβριστικού λόγου:   

- αποτελεσματικός
τρόπος ανάληψης
του βήματος & 

επίδειξης της
οικειότητας

συμβολή στη
διαμόρφωση της
ταυτότητας του

εμείς

(κοινά βιώματα, 
κοινές εμπειρίες) 

ενίσχυση του
απροσδόκητου

στοιχείου



ΑΝΑΛΥΣΗ 2Γ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Παρ.11

Κατερίνα [...] εγώ είχα κολλήσει μ’ αυτό και σκέψου ότι το

πέταξε και το κοιτούσα μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου

που γκρεμίσανε το σπίτι το παιχνίδι ήταν εκεί ρε μαλάκα

Παρ. 12

Σόνια [...] αυτή δεν έχει να μου πει τίποτα ρε μαλάκα κάθε φορά

Σταμάτης Μα να σου πω κάτι? εί:ναι δυνατόν να μιλάει μιάμιση

ώρα και για το χειρουργείο? 



ΑΝΑΛΥΣΗ 2Γ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ταυτότητα του/της επιδέξιου/ας αφηγητή/τριας

κατευθύνει το ακροατήριο στα σημεία ανατροπής
της κανονικότητας



ΑΝΑΛΥΣΗ 2Δ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Παρ. 13

Γαβριήλ [...] ακούγεται ένα ΜΠΟΥΑΑΑΑΑΑ πέρναγε μια
Φιλιππινέζα και την πάτησε ο τύπος με το μηχανάκι.

Βασίλης ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ.

Παρ. 14

Σόνια [...] και να λέει τώρα ο Δημήτρης ότι έχουμε στη Ζάκυνθο
έ::να::: που::: το λέμε Νεραϊδομπούκωμα και να προσπαθεί
τώρα να μεταφραστεί αυτό=  ((γέλια))

Μαρίνα =Όχι ρε μαλάκα. 



ΑΝΑΛΥΣΗ 2Δ
ΕΜΦΑΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Παρ.15

Άρτεμη [...] για να δούμε αυτό και στη μία ωοθήκη η μία είναι
καταπληκτική μου είπε ο γιατρός ποπό τι ωραία ωοθήκη=

Χρύσα =Γαμώ τα κοπλιμέντα <τι ωραία ωοθήκη>



ΑΝΑΛΥΣΗ 2Δ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

• Κατασκευή του/της αλληλέγγυου/ας αφηγητής/τριας

Οι ακροατές/τριες της ιστορίας τοποθετούνται ως άτομα που:

(α) συμμερίζονται τις τοποθετήσεις του αφηγούμενου προσώ-

που, αναγνωρίζουν το αξιομνημόνευτο της ιστορίας του
και εκδηλώνουν τη συμπαράστασή τους για όσα μη

αναμενόμενα/ενδιαφέροντα του
συνέβησαν



ΑΝΑΛΥΣΗ 2Δ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Παρ. 16

Σόνια [...] μου λέει δεν ξέρω μου λέει γιατι:: το κλικ είναι ένας
πολύ χαμηλός ήχος και πού να θυμάμαι τώρα τι ήχο έκανε
πριν από τριανταπέντε χρόνια.

Σταμάτης Τριάντε ΠΕντε χρόνια;

Σόνια Σχεδόν ναι.

Σταμάτης Τι λες ρε μαλάκα;

Σόνια Αφού παντρευτήκανε στα είκοσι ναι είκοσι στα εικοσι ένα
είχε την αποβολή στα είκοσι τρία έκανε εμένα.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΜΑΛΑΚΑΣ

Κατηγορία Υ.Λ. Ταυτότητα

Επίπεδο 1Β προσβλητικός Υ.Λ. • εξω-ομάδας σε χαρακτήρες
της ιστορίας

Επίπεδο 2Α επιφωνηματικός Υ.Λ. • αφηγούμενο πρόσωπο που
εκεί-και-τότε βίωσε μια
απροσδόκητη κατάσταση

Επίπεδο 2Γ κοινωνικός Υ.Λ. • του/της συναφηγητή/τριας
& του/της
επιδέξιου/ας αφηγητή/τριας

Επίπεδο 2Δ κοινωνικός Υ.Λ. • του/της αλληλέγγυου/ας
αποδέκτη/τριας



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΓΑΜΩ

Επίπεδο Κατηγορία Υ.Λ. Ταυτότητα

Επίπεδο 1Β εμφατικός Υ.Λ. • εσωομάδας σε χαρακτήρες της
ιστορίας

Επίπεδο 2Α επιφωνηματικός Υ.Λ. • αφηγούμενο πρόσωπο που εκεί-
και-τότε βίωσε μια ιδιαίτερα
δυσάρεστη/ αγχωδη κατάσταση

Επίπεδο 2Β εμφατικός Υ.Λ. • του/της επιδέξιου/ας
αφηγητής/τριας

Επίπεδο 2Δ εμφατικός Υ.Λ. • του/της αλληλέγγυου/ας
αφηγητής/τριας



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Στην περίπτωση του «μαλάκας»  3 

κατηγορίες υβριστικού λόγου

(προσβλητικός, κοινωνικός, 

επιφωνηματικός)

• Στην περίπτωση του «γαμώ»  2 

κατηγορίες υβριστικού λόγου

(επιφωνηματικός, εμφατικός)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μαλάκας Γαμώ

Επίπεδο 1Β χαρακτήρες εξω-ομάδας
προσβλητικός Υ.Λ.

χαρακτήρες εσω-ομάδας
εμφατικός Υ.Λ.

Επίπεδο 2Α απροσδόκητο βίωμα
επιφωνηματικός Υ.Λ

δυσάρεστο – αγχώδες βίωμα
επιφωνηματικός Υ.Λ.

Επίπεδο 2Β - ταυτότητα του/της επιδέξιου
αφηγητή/τριας
εμφατικός Υ.Λ.

Επίπεδο 2Γ ταυτότητα του/της
συναφηγητή/τριας – του
επιδέξιου/ας αφηγητή/τριας
κοινωνικός υβριστικός λόγος

-

Επίπεδο 2Δ ταυτότητα του/της αλληλέγγυου/ας
αφηγητής/τριας
κοινωνικός υβριστικός λόγος

ταυτότητα του/της αλληλέγγυου/ας
αφηγητής/τριας
εμφατικός υβριστικός λόγος



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

καίρια συμβολή στην
κατασκευή αφηγηματικών

ταυτότητων

- ως προς τον
αφηγηματικό κόσμο

- ως προς την
αφηγηματική διεπίδραση



ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΕΡΕΥΝΑ

διερεύνηση
ευρύτερης
κλίμακας
υβριστικών
εκφράσεων

διερεύνηση
υβριστικού
λόγου σε
μικρές
ιστορίες

σύγκριση με
αφηγηματικό
λόγο στα

social 
media

σύγκριση με
μη

αφηγηματικό
λόγο
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