
Ρούλα Κίτσιου

Δρ. Κοινωνιογλωσσολογίας

Η χρήση των συντομευμάτων: προκλήσεις, περιορισμοί 

και προοπτικές από την εφαρμογή της εμπειρικά 

θεμελιωμένης θεωρίας στο πεδίο της 

κοινωνιογλωσσολογίας της γραφής

19.03.2019

Κύκλος Σεμιναρίων Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας - ΕΕΠΓ 

«Γλώσσα, κοινωνία και εθνογραφία»

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018 – ΑΝΟΙΞΗ 2019



Περιεχόμενα Παρουσίασης

1. Αποκωδικοποιώντας τον τίτλο της παρουσίασης

2. Μεθοδολογικές επιλογές: στόχος & ερευνητικά ερωτήματα, ανίχνευση του
πεδίου, συλλογή δεδομένων, παραδείγματα δεδομένων & διαδικασιών
ανάλυσης (φάσεις κωδικοποίησης)

3. Επιρροές από την εθνογραφία: αναπλαισιώνοντας εθνογραφικές
πρακτικές για τους σκοπούς της έρευνας

2



1.
Αποκωδικοποιώντας τον τίτλο της παρουσίασης



Αποκωδικοποιώντας τον τίτλο 1: Συντομεύματα

ΔΕΗ ΔΝΤ βλ. GR ΓΑΛΑ τπτ ΜΦΧ wtf ξα

ΟΤΕ ΥΠΔΒΜΘ σ. .gr κογ τ κνς bb ΜΓΔ bro

ΠΑΟΚ REM π.μ. .com ΓΗ τεσπα fb Omg και 3 lol Sis

ΝΔ AC/DC βλ. JLo 3καλα Κώνα imba ACAB/1312 Χτίνα

ΚΚΕ CK Π.Μ. LAK φλκ Ζενέ lol πλε φωτό
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• Τι είναι τα συντομεύματα: Αντί επεξηγήσεων... → Big Bang Theory:

https://www.youtube.com/watch?v=B6CIcoot1sM

• «Ναι; Έλα μπαμπά, πήρα προαγωγή.

Είμαι γού.δού.σού.πού.πού.πού.πού.δία.

Ναι, το ξέρω, ούτε εγώ είχα ξανακούσει τέτοιο τίτλο πριν.».

Η γενιά των 592 ευρώ» (επεισόδιο 3, 26:53-27:05)

https://www.youtube.com/watch?v=B6CIcoot1sM


Αποκωδικοποιώντας τον τίτλο 2:
Κοινωνιογλωσσολογία της γραφής (1/2)

• Έρευνα ως τώρα → προφορική γλώσσα - μακρά παράδοση στη γλωσσολογία →

προφορικός ένταντι γραπτού (Sebba, 2012)

• κοινωνιογλωσσολογία → θεωρητικοποίηση «ανάξιας» γλώσσας (unworthy),
καθημερινής γλώσσας (Lillis, 2013, 1)

• κοινωνιογλωσσολογικές περιγραφές → δυαδική αντίληψη για τον προφορικό &
τον γραπτό (Lillis, 2013, 9)

• γραφή ως αντικείμενο μελέτης → ουδέτερο σύστημα αναπαράστασης, κοινωνική
διάσταση (;)

• Εξαιρέσεις σε πιο πρόσφατα έργα→ ορθογραφικοί χώροι γλωσσικού τοπίου (π.χ.
γκράφιτι) ή νέων τεχνολογιών (π.χ. μηνύματα στο κινητό).
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Αποκωδικοποιώντας τον τίτλο 2:
Κοινωνιογλωσσολογία της γραφής (2/2)

• Δεκαετία του ’90 → ραγδαία ανάπτυξη βιβλιογραφίας → κοινωνιογλωσσολογία
των συστημάτων γραφής (scripts) και των ορθογραφιών (orthographies) (Sebba,
2012, 3)

• Blommaert (2013): γραπτός λόγος ως κοινωνιογλωσσολογικό αντικείμενο

• ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ:

α) κοινωνικά προσανατολισμένη μελέτη των συστημάτων γραφής και των
ορθογραφιών,

β) η διεπιστημονικότητα και

γ) άποψη ότι ζητήματα γραφής και ορθογραφίας → ενδείκτες βαθύτερων
ζητημάτων ιδεολογίας & ταυτότητας (Sebba, 2012).
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Αποκωδικοποιώντας τον τίτλο 3:
Grounded theory methodology - GTM

• GTM → ρίζες στην κοινωνιολογία (αλλά χρήση και σε ψυχολογία, ανθρωπολογία,
εκπαίδευση, νοσηλευτική κ.ά.)

• Στοχεύει → ανάπτυξη θεωρίας θεμελιωμένης

→ σε εμπειρικά δεδομένα

→ για βασικές κοινωνικές διαδικασίες

→ σε πεδία που είναι ανεπαρκώς ερευνημένα.

• Εφαρμογή της στο πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας → καινοτομική, προκλητική

• Βάση: κοινωνική θεώρηση της γλώσσας → παραδοχή ότι η γλώσσα είναι
πρωταρχικά μια κοινωνική συμπεριφορά

• Συνεπώς → γλωσσική χρήση ως κοινωνική πρακτική/διαδικασία για πτυχές της
οποίας στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια θεωρία.
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Ερευνητικές πρακτικές: η κωδικοποίηση στην GTM

• 3 στάδια κωδικοποίησης στη GTM:

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

2. ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

3. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

• MEMOING

Α) Σημειώσεις για μεθοδολογικά ζητήματα

Β) Θεωρητικές Σημειώσεις

Γ) Σημειώσεις κωδικών

Αλληλεπικαλυπτόμενα στάδια συλλογής 
& ανάλυσης–

συγκριτική μέθοδος
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2. 
Μεθοδολογικές επιλογές:

στόχος & ερευνητικά ερωτήματα, ανίχνευση του πεδίου, συλλογή 
δεδομένων, παραδείγματα δεδομένων & διαδικασιών ανάλυσης



Στόχος της έρευνας & ερευνητικά ερωτήματα

• ΣΤΟΧΟΣ→ να διερευνηθεί αν, με ποιον τρόπο και γιατί χρησιμοποιούν φοιτητές/τριες-
μελλοντικοί/ές δάσκαλοι/ες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη του Βόλου, τα
συντομεύματα στην καθημερινότητά τους.

• α) πρακτικές και πεδία χρήσης,

• β) απόψεις (πεδίο χρήσης, τρόπος-mode, σκοπός, προθετικότητα, μέσο-medium), και

• γ) (ορθο)γραφικές προτιμήσεις και συμβάσεις

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

• Γενικό Ερώτημα 1: Χρησιμοποιούν οι γλωσσικοί χρήστες συντομεύματα στην
καθημερινότητά τους στο ελληνικό συγκείμενο; Αν ναι, με ποιους τρόπους;

• Γενικό Ερώτημα 2: Τι πιστεύουν οι γλωσσικοί χρήστες του ελληνικού συγκειμένου για τη
χρήση των συντομευμάτων;

Τι κάνουν με τα συντομεύματα & τι λένε για αυτά;
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Στόχος έρευνας & GTM

• Στόχος → μια θεωρία που να περιγράφει και να εξηγεί τη χρήση των
συντομευμάτων

• Η μεθοδολογία της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας → επέτρεψε να δω από την
αρχή ΣΦΑΙΡΙΚΑ το φαινόμενο των συντομευμάτων.

• Διαδικασία μεθοδολογίας → οδήγησε σε ζητήματα ταυτοτήτων και ιδεολογιών,

αναγνώριση ανάγκης → για αποδόμηση ορισμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων
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Προβληματισμός – Ανίχνευση του πεδίου 1/4

• Έλλειψη συστηματικής περιγραφής των διαφορετικών κατηγοριών συντομευμάτων στις
ελληνικές γραμματικές (σχολικές και επιστημονικές)

• Διεθνής σύγχυση ορολογίας και επιστημονική πολυφωνία σχετικά με την περιγραφή των
συντομευμάτων
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ΚΚΕ
[kápa.kápa.épsilon] [kukué]

abbreviation

acronym

alphabetism

initialism

acronym proper

non-elliptic initialism

pronouncable initialism=trisyllabic acronym

αρκτικόλεξο (λεξική συντόμευση) 

(μη) προφέρσιμο αρκτικόλεξο

http://4.bp.blogspot.com/_vMY2ebICqo0/TLCf14qSa7I/AAAAAAAACuU/5YC0u-iKR40/s400/aa.jpg


11Προβληματισμός – Ανίχνευση του πεδίου 2/4

• Τοποθέτηση των γλωσσικών χρηστών απέναντι στη χρήση των συντομευμάτων ανάλογα
με τον ρόλο, τις εμπειρίες και τις απόψεις τους για τη γλώσσα



Γραπτός Περιβάλλων Χώρος – Γλωσσικό Τοπίο

Προβληματισμός – Ανίχνευση του πεδίου 3/4 12



«Την είπαν ΝΕΡΙΤ .. μετά ΕΔΤ, τώρα την λένε ΔΤ (Δημόσια Τηλεόραση). Δεν την λένε

καλύτερα Δημόσια Νέα Τηλεόραση να βλέπουμε σήμα ΔΝΤ να καταλαβαίνουμε

περί τίνος πρόκειται !!» (ανάρτηση ιδιώτη στο facebook, 10.07.2013)

«Agp m pes m lg t 9a knm smr» 

<Αγάπη μου πες μου λίγο τι θα κάνουμε σήμερα.

Ψηφιακά περιβάλλοντα

Προβληματισμός – Ανίχνευση του πεδίου 4/4
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Ερευνητικές προσεγγίσεις στη βιβλιογραφία

• Ερευνητικό ενδιαφέρον στη διεθνή & την ελληνική βιβλιογραφία έχει στραφεί περισσότερο σε
ζητήματα:

→ ορολογίας, τυπολογίας, φωνητικής-φωνολογίας, μορφολογίας, λεξιλογικής αλλαγής-
νεολογίας, γνωστικής γλωσσολογίας και ψυχογλωσσολογίας.

• α) φωνητική-φωνολογία (βλ. Βάζου, 2004· Malikouti-Drachman & Drachman, 2012· Νικολού, 2010·
Νικολού, Αϊβαζόγλου & Χατζηνικολάου, 2012· Topintzi, 2003· Topintzi & Kainada, 2012),

• β) ορολογία (βλ. Βαλεοντής, 2003· Κατσούδα, 2009),

• γ) μορφολογία & σημασιολογία→
➢ «αρκτικόλεξα» ή/και «ακρωνύμια» (βλ. Vazou & Xydopoulos, 2007 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986) →

➢ «αμαλγάματα» ή «συμφυρμοί» (βλ. για παράδειγμα, Αρβανίτη, 1998· Κατσούδα, 2009· Κατσούδα & Κρητικού, 2009·
Κατσούδα & Νάκας, 2013· Koutita-Kaimaki & Fliatouras, 2001· Ralli & Xydopoulos, 2012)

➢ περικοπές
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brunch [breakfast +lunch]

βλάμα [βλάκας +βλήμα],

ΚΚΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΠΔΒΜΘ
βρεχαλίζει [βρέχει + ψιχαλίζει],

τζαμάτος [τζάμι + γαμάτος]μέρα [καλημέρα],  face [facebook]



Perspectives - dimensions

Ανίχνευση του πεδίου→ διαφορετικές οπτικές προσέγγισης του φαινομένου:
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Π-Πραγματικά τις μισώ. ((γέλια)). Ε, ναι και όπως σου έλεγα πριν, θεωρώ ότι συνέχεια βγαίνουνε

καινούριες συντομογραφίες που οι οποίες για παράδειγμα μπορεί να είναι ίδια με παλιά αλλά πλέον

σημαίνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή αν εγώ ξέρω το σί ντι έι, σ’ ένα άλλο context σημαίνει κάτι

διαφορετικό.

Ε- Θυμάσαι; Τι μπορεί να σημαίνει;

Π- Το CDA; πιχί το critical discourse analysis. Σε κάτι άλλο, μπορεί να χρησιμοποιείται σε μια άλλη εταιρεία

ή σ’ έναν άλλο κλάδο ως κάτι πολύ γνωστό κι εγώ να διαβάζω για παράδειγμα ένα, πες, ένα διαφημιστικό

το οποίο να’ ναι τόσο διαδεδομένο σ’ αυτούς που το χρησιμοποιούν και δεν εξηγούν τι είναι κι εγώ όμως

δεν μπορώ να καταλάβω. Ή πολλές φορές και στον δικό μας τον κλάδο μπορεί να πούνε σί έι χωρίς να

εξηγήσουν στην αρχή τι είναι σε μια ομιλία. [...]

Ε- Και τι προτείνεις δηλαδή; Ότι θα’πρεπε να το γράφει κάθε φορά;

Π- Όχι, να να μην υπάρχουν καθόλου στο ((γέλια)) αυτό είναι. Δηλαδή γαμώτο, βαριέσαι να γράψεις

τρεις κωλολέξεις; Δηλαδή γιατί να το κάνεις αυτό;

Ε- Δηλαδή, δεν υπάρχουν στιγμές που να νιώθεις ότι σε βοηθάνε όμως;

Π- Ναι, οκέι ρε συ. Νιώθω ότι με βοηθάνε, όταν κι εγώ το χρησιμοποιώ για το @@ ((γέλια)). Μετά λέω,

ωραία, θα το γράψω έτσι και δε θα ξαναγράφω όλη τη τέτοια όλη τη λέξη.

Εστίαση στην κοινωνιογλωσσολογική διάσταση
Απόσπασμα από απομαγνητοφώνηση μη-δομημένης/ελεύθερης συνέντευξης με πληροφορήτρια 16



Συλλογή των δεδομένων

Στάδιο -

Σκοπός
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84 Ημερολόγιο

74/84 Ημερολόγιο & ερωτηματολόγιο

20/84 
Ημερολόγιο & ερωτηματολόγιο & συζήτηση μετά την παράδοση

των συμπληρωμένων εργαλείων

10/84 Ημερολόγιο & ερωτηματολόγιο & συζήτηση & εργασία οδών
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Ηχογραφημένες ερευνητικές περιστάσεις (6) 

Ημερολόγιο ερευνήτριας & Προσωπικό αρχείο φωτογραφιών (50) & 

άλλων ηλεκτρονικών πηγών

Σχολικά εγχειρίδια (γλώσσας & μαθηματικών δημοτικού) (25)

Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ γλώσσας & μαθηματικών, πιλοτικά ΠΣ γλώσσας & 

μαθηματικών του 2011) (4)
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Η ερευνητική διαδικασία
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Η περίπλοκη σπειροειδής ερευνητική διαδικασία –
Τι κάνει στην πραγματικότητα η ερευνήτρια

Research rollercoaster

19



Η δισδιάστατη αποτύπωση της έρευνας
Πώς απεικονίζεται το τελικό «προϊόν»

Patchwork "Winding Ways" 

(Miralles, 2007)
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Η συλλογή δεδομένων για τη χρήση των 
συντομευμάτων: προκλήσεις

• Υπάρχοντα corpora ελληνικής βιβλιογραφίας: α) αφορούσαν προγενέστερη χρονική
περίοδο, β) μία συγκεκριμένη κατηγορία συντομευμάτων και γ) αντλούν από
λεξικογραφικές πηγές κυρίως

• corpus-based μελέτες διεθνούς βιβλιογραφίας κυρίως: α) λεξικογραφικές πηγές, β)
έντυπα ευρείας κυκλοφορίας-εφημερίδες, περιοδικά, γ) προσωπικές σημειώσεις του
ερευνητή- anecdotal data, δ) μελέτη συγκεκριμένου μέσου ΤΔΕ, π.χ. Skype, e-mail, ή ε)
συνδυασμό των παραπάνω.

• ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: πώς θα συγκροτήσουμε ένα corpus που να περιέχει διαφορετικούς
τύπους συντομευμάτων της σύγχρονης κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας
προσεγγίζοντας τον γλωσσικό χρήστη στην καθημερινότητά του (βλ. Κίτσιου &
Ανδρουλάκης, 2015).
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3. 
Επιρροές από την εθνογραφία:

αναπλαισιώνοντας εθνογραφικές πρακτικές 
για τους σκοπούς της έρευνας



Εμπλέκοντας τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε 
εθνογραφικές διαδικασίες

• ημερολόγιο → πληροφορητές/τριες σε ένα 24ωρο → παρατηρώντας τον
περιβάλλοντα χώρο, τον/τη συνομιλητή/τριά τους ή τον εαυτό τους

• ερωτηματολόγιο με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις → σχετικά με την άποψή τους για
τη χρήση των συντομευμάτων και τις συμβάσεις της προφορικής και γραπτής
χρήσης τους σε συμβατικά ή ψηφιακά περιβάλλοντα

• Ανάλυση δεδομένων από γραπτά προϊόντα τους – εργασίες με ανάλυση δεδομένων
γλωσσικού τοπίου

22



Αντλώντας από εθνογραφικές πρακτικές

• Ανίχνευση του πεδίου – για τη διαμόρφωση των διαστάσεων του φαινομένου

• Εμπλοκή των συμμετεχόντων/ουσών σε εθνογραφικές πρακτικές – συμπλήρωση
του ημερολογίου (εργαλείου ΔΗΛΟΣΥ) για την ανάπτυξη της επίγνωσής τους γύρω
από το συγκεκριμένο γλωσσικό φαινόμενο

• Αξιοποίηση των όρων «emic» και «etic» (δεκαετία 1980 ανθρωπολογία)
αντλώντας από τον χώρο της εθνογραφίας → επινόησα τους όρους etic-έτα ή
emic-έτα για να κωδικοποιώ τα δεδομένα μου – οικονομική χρήση γλώσσας-
άμεσα αντιληπτή ταυτότητα των δεδομένων

• Αυτοεθνογραφική προσέγγιση (Ellis, 2004, Holman Jones, 2005, Ellis, Adams &
Bochner, 2010) - σχέση της ερευνήτριας με το πεδίο και αναλυτική απόσταση
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Ανοιχτή κωδικοποίηση (α΄φάση) 24



Ανοιχτή κωδικοποίηση (β΄και γ΄φάση) 25



Συγκρότηση πυρηνικών εννοιών 26



Συγχώνευση κωδικών & υποκωδικών σε πυρηνικές 
κατηγορίες 27



Αξονική κωδικοποίηση – Πυρηνική κατηγορία: 
Η αξία της ταχύτητας 28

Έννοια-κλειδί: Η αξία της ταχύτητας < Υποκωδικός: Χρόνος & Χώρος <Διαστάσεις υποκωδικού: χρόνος, 

χώρος, ταχύτητα, κόστος-προσπάθεια, ποσότητα-μέγεθος, γλωσσική οικονομία, ευκολία, δυσκολία

Η αξία της ταχύτητας



Αυτοεθνογραφικά δεδομένα

Αναστοχαστική εθνογραφία; (Davies, 1999)
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Συνοψίζοντας

• GTM → μέθοδος συνεχούς συγκριτικής ανάλυσης (Constant Comparative Analysis method,
CCA, ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της GTM (βλ. περισσότερα για τη CCA εκτός GT
σε Fram, 2013)

• «αν» και το «πώς» σχετικά με τη χρήση των συντομευμάτων

• διαφορετικές πηγές δεδομένων σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυπταν από την ανάλυση

• Η διαδικασία → ανέδειξε την ανάγκη → πιο σφαιρικά τη χρήση των συντομευμάτων

• → σκιαγράφηση των δημόσιων και εννοιολογικών αφηγημάτων που κυριαρχούν σε αυτό

• Κατανόηση & επεξήγηση → ποικιλότητας στον τρόπο σημείωσης & εκφώνησης των
συντομευμάτων, διαφορετικές απόψεις που εκφέρουν οι γλωσσικοί χρήστες σχετικά με τη
χρήση των συντομευμάτων → ταυτότητες που πραγματώνουν & κυρίαρχη ιδεολογία της
πρότυπης γλώσσας, σημασία στη χρήση και την ύπαρξη των συντομευμάτων →

συσχετίζοντας αυτή την τάση με σενάρια κοινωνιογλωσσικής αλλαγής.
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