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Σηµαντικότερες συµβάσεις µεταγραφής 

Α:, Β:, � οµιλητής Α, οµιλητής Β, � 
1, 2, 3, � αρίθµηση γραµµών µεταγραφής 
// σηµείο όπου αρχίζει επικάλυψη (σύµπτωση) 
* σηµείο όπου σταµατάει η επικάλυψη (σύµπτωση) 
/ αυτοδιακοπή  
- αυτοδιόρθωση 
(0,0) παύσεις ή κενά (σε δέκατα του δευτερολέπτου) 
(.) µικροπαύση, περίπου ίση µε τη µέση διάρκεια µιας συλλαβής (< 0,2 

sec) 
(..) παύση, περίπου ίση µε τη µέση διάρκεια δύο συλλαβών 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ έντονος τονισµός � σε διπλές παρενθέσεις: µεταγλωσσικά σχόλια για 

διαλεκτικές πράξεις κλπ. 
πλάγια τονιζόµενες, µακρυνόµενες, οξύτονες συλλαβές 
:: µακρά συλλαβή 
= = κολληµένες εκφράσεις, χωρίς κενό 
; επιτόνιση ερώτησης 
. επιτόνιση απόφανσης 
, συνεχιζόµενη επιτόνιση 
((  )) µεταγλωσσικό σχόλιο, µη λεκτική ενέργεια, χωρίο που παραλείπεται 
(  ) αβέβαιο χωρίο 
! εφιστά την προσοχή σε σχολιαζόµενο σηµείο της µεταγραφής 
hhh ηχηρή εισπνοή 
εεε δισταγµός 
 
Sacks, H., E. A. Schegloff & G. Jefferson, 1974. �A simplest systematics for the 

organization of turn-taking in conversation�, Language 50.4, 696-735. 
 
1ος κανόνας: 

I. Αν ο Τ επιλέξει για συνοµιλητή τον Ε στην τρέχουσα σειρά, τότε ο Τ πρέπει 
να σταµατήσει να µιλάει και ο Ε πρέπει να είναι ο επόµενος που θα µιλήσει, 
µε την αλλαγή να συµβαίνει στο πρώτο TRP (Transition Relevance Place) 
µετά την επιλογή του Ε. 

II. Αν ο Τ δεν επιλέξει τον Ε, τότε οποιοσδήποτε συµβαλλόµενος µπορεί να 
επιλέξει τον εαυτό του, µε τον πρώτο οµιλητή να κερδίζει τα δικαιώµατα στην 
επόµενη σειρά. 

III. Αν ο Τ δεν έχει επιλέξει Ε και κανένας συµβαλλόµενος δεν επιλέξει τον εαυτό 
του, σύµφωνα µε την επιλογή ΙΙ, τότε ο Τ µπορεί (αν και δεν είναι 
απαραίτητο) να συνεχίσει, δηλ. να διεκδικήσει το δικαίωµα λόγου για µία 
ακόµη TCU (Turn-Constructional Unit). 

2ος κανόνας (εφαρµόζεται σε όλα τα επόµενα TRP): 
Όταν ο κανόνας 1 ΙΙΙ έχει εφαρµοστεί από τον Τ, τότε οι κανόνες 1 Ι-ΙΙΙ 
εφαρµόζονται περιοδικά στα επόµενα TRP, µέχρι να γίνει η αλλαγή. 
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Παραδείγµατα 
Α: Στις Βρυξέλλες σας βρίσκουµε; 1 
Β: Σήµερα (.) τώρα (.) θ� αρχίσει η σύνοδος εεε των Υπουργών Εξωτερικών. 2 Μετέχει ο κύριος 
Παπούλιας κι εγώ γιατί έχουµε hhh στο επίκεντρον εεε το θέµα του- της Βοσνίας 3 και του 
τρόπου αντιµέτώπισής του από πλευράς τουλάχιστον ευρωπαϊκής. 4 

Α: Ποια θα είναι η ελληνική στάση κύριε Υπουργέ; 5 
Β: hhh Η ελληνική στάση είναι ξεκάθαρη και πάνω στις εεε γραµµές που έχουν χαραχθεί. 6 αντ- η:: 

µια- Το πρόβληµα µπορεί να λυθεί µόνο µε πολιτικά µέσα. 7 hhh και η λύσις µπορεί να είναι 
µόνον πολιτική. 8 Η εµπλοκή µας η στρατιωτική, η πολεµική hhh µε εεε θα είναι όχι µόνο 
καταστρεπτική και για τα ίδια ευρωπαϊκά συµφέροντα αλλά θα τροφοδοτήσει την κρίση. 9 

Α: hhh Ωστόσο κύριε υπουργέ ((  )) 
 
Greatbatch, D., 1988. �A turn-taking system for British news-interviews�, Language 

in Society 17, 401-430. 
Μπότσογλου, Ά., 2000. Συνεντεύξεις στο ελληνικό ραδιόφωνο: Συγκριτική µελέτη. 
Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

 
ταυτόχρονη οµιλία επικαλύψεις προτροπές διακοπές 
 (συµπτώσεις) κλασική  
  σχόλιο  
  συµπλήρωση  
  επανάληψη  
έλεγχος θέµατος αλλαγή θέµατος 
 αµφίδροµη 
 δεσµός 
 απότοµη 
βήµα 
µοιρασµένο 
αγώνας 
 
Σ: hhh είναι επανάληψη //των* πάγιων θέσεων 
Τ:                              //ναι* 
Σ: του ΝΑΤΟ //µε µία* 
Τ:                //µµµ    * 
Σ: πολύ µικρή διαφορά η οποία δεν είναι κρίσιµη, δηλαδή= 
Τ:                                                                                          =ότι διευρύνεται η στρατιωτική δύναµη 
Σ: όχι, κατά πόσον= 
Τ:                          =ναι 
Σ: κατά πόσον η εεε hhh απόσυρση των δυνά- η εεε η εεε η διακοπή των βοµβαρδισµών hhh  θα 
συµπέσει µε την έναρξη απόσυρσης ή µε την ολοκλήρωση της απόσυρσης ((  )) 

 
Κ: Απ� ό,τι φαίνεται τα αποτελέσµατα της Κυριακής δείχνουν ότι εεε οι εκσυγχρονιστές στο µπλοκ 
του οποίου εεε το εεε του οποίου µπλοκ hhh είστε από τους πρωτοµάστορες και τα τους 
πρωταγωνιστές hhh ο δεύτερος θα �λεγα �γω και χρειάζεται να συµµαχήσει ο Λα//λιώτης µε άλλους 
για να        * 

Λ:                             //εγώ είµαι απ� 
αυτούς εεε* 

Κ: είναι ο δεύτερος εν πάση περιπτώσει / 
Λ: hhh κύριε //Κακαουνάκη* 
Κ:                  //εεε κύριε Λα*λιώτη εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω 
Λ: Εγώ είµαι //µε το ΠΑΣΟΚ* γιατί 
Κ:               //ναι ναι ναι ναι*  
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Λ: //το ΠΑΣΟΚ* 
Κ: //ναι πώς      *       πώς πώς θα υλοποιηθεί //όταν έχετε πάρει το ογδόντα τοις* εκατό 
Λ:                                                                     //και όχι (                                       )* 
Κ: //ένα λεπτό * τώρα 
Λ: //µε ακούτε;*        //έρχεται από πο*λύ µακριά και 
Κ:                              //ένα λεπτό* 
Λ: οφείλει να πάει µακριά. //Γι� αυτό το λόγο*      για αυτό το λόγο, 
Κ:                                       //ναι ναι ναι όταν/ ναι* 
Λ: στη διαλεκτική σχέση που να εεε έχει εεε να έχουν ο- να έχουµε όλοι µας µε τον εεε Κώστα Σηµίτη 
ως δηµοκρατικά εκλεγµένο πρόεδρο ((  )) 

 
 
Θέµα για εργασία. «Οµαλοποίηση» διαλόγου στις έντυπες συνεντεύξεις. 
 
Συζήτηση. Παραδείγµατα διαλογικών προτύπων που ανταποκρίνονται στις δύο 
εικόνες. 

 
     Α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. 


