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To <<ΓEΓoNoΣ> ΩΣ oYΣΙAΣTΙKo-KEΛYΦOΣ.
xPΗΣtΙ ΚAΙ ΛEΙTOYPΓΙA ΣE HΛEKTPONΙKA ΣΩMATA
KEΙMENΩN TΙΙΣ EΛΛHNΙKHΣl
ΣTAMATΙA KoYTΣoYΛEΛoY & ΓΙΩPΓoΣ MΙKPOΣ

This study analyses the lexico-grammatical patterns favοred by Greek writers and speakers in the use of the shelΙ noun "γεγον69''. The material discussed is derived from the corpus of Greek Texts (c.G.T.), which consists of lvritten (academic, jοurnalistic) and oral
(news, intervieιγs, parliament speeches) texts. "Γεγoν6g" as a shell noun appears in high
frequencies in our data and is preferably used in the written texts. Ιt is also argued that coΙlocations and pattems of this noun play a crucial role in genres and cοncur with generic
puφose. Special attention is devοted to the functions and sub-functions (ideational, textual and inteφersonal: informative, evaluative, aΓgumentative) ιvhich these patterns fuΙfill.

1.

Eιοαγωγri

Ιδιαiτεqα ενδιαφ6ρoυσα αλλα xαι γ6νιμη €1ει απoδειxθεi τα τελευταlα 196νια
η μελ6τη μιαζ χατηγoQιαζ των αφηQημ6νων oυσιαστιχων πoυ εμφανiξουν υψηλη ουxν6τητα σε ηλεχτQoνιxd, oιilματα xειμ6νων (ΗΣK) xαι παρdλληλα απoτελοriν ευθλιxτα, δυναμιxd, πoλυλειτoυQγιχα γνωoιαxα xαι γλωoοιxα μ6oα. Πq6χειταt για τα oυσιαστtxd-xελυφη (shell nouns), πoυ συμπllxνιirνoυν μtα οιiνθετη
πληρoφoQi,α, η oπoiα πρoηγεiται η 6πεται στoγ λ6γo.
Tα oυαιαατιxa αυτα αγαφ6Qoγται με μια πoιχιλ[,α 6qων αναλoγα με τoγ
ερευνητη χαι την πqoo6γγιαη. ',Ετoι, τα εντoπiξoυμε ατη βιβλιoγqαφiα ωE γεγιxd oυσιαστιxd (general nouns) xατα τoυζ Halliday & Hasan (|976)' λεξιλ6γυo τliπoυ 3 (type 3 vocabulary), μη συγχεxqιμ6να oυσιαστιxd (unspecific
nouns) χαι μεταγλο:αoιxd oυσιαστιxd (metalanguage nouns) xατα τoν Winter
1. Aπ6 τη θ6oη αυτη θα θ6λαμε να ευχαQυοττ|ooυμε τoυζ συγαδ6λφoυg, Δ. ΓoΦτoo, Α.
M6ξερ xαι E. Παναρ6τoυ για τιg πολιiτιμεζ παQατηQηοειζ τoυg, oι oπolεg μαg βoτiθησαν γα παρoυoιασoυμε με μεγαλυτεQη ειrχQiνευα χαι συστηματιx6τητα τα ευρηματα
τηζ 6Qευγαζ μαζ.
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(|977, 1992)' αναφoQtχα oυσιαστLτlα (anaphoric nouns) xατα την Francis
(1986, 1994), oυσι,αστιxα-οηματα (signalling nouns) :ll'ατα τoν Floν/erdew
(2003α), oυσιαστιxd-πεgι6χτεζ (cοntainer nοuns) xατα τoν Vendler (1968), oυσιαστιχα-φoQειE/χoμιστ6E (carrier nouns) τdατα τoγ Ιvani (1991), ετιx6τεg
(advance labels) οriμφωνα με την Tadros (1'994)' oυσιαστιxα-xελriφη (shell
nouns) xατα τoγ Schmid (200Ο) χαι τιζ Ηunston xαι Francis (1999), xωqlg β€βαια να xαλtiπτoυν ot παQαπdνω 6goι τιg iδιεg αxqιβιilg xατηγoqiεg αφηρημ6νων oυσιαoτιxιilν. Αναφoρ69 για τα χαQαχτηQtστιχ,d τoυg βqiοxoυμε επioηg
στιζ γQαμματιxθg των Jespersen (ι927) xαι Pοutsma (1929), xαθιilg χαι στtζ γε6τερε9 των Quirk et al. (1985) xαι Sinclair (1990). Ιδιαi,τεQα σημαγτιx(,g, ιδi,ωg
γtα την χειμενιχη λειτoυQγια τoυζ, απoτελotiν πqιilιμεg χαt μεταγεν6στεQεζ
θρευνεg στoγ γεqμαν6φωνo 1ιilqo (Raible L972, Κrenn 1985, Kοeppel 1993). H
πoλυλειτoυργιx6τητα τωγ oυσιαστιxιilν αυτιilν, η oυ1ν6τητα τηE παqoυolαg
τoυE, ιδια(,τεqα αε xαπoια χειμενιxα ε(,δη, xαΘιbg }tαt τα πqoβληματα πoυ παqατηqoιiγταt xατα τη χQηση τoυE απ6 τουg φυαιxoιlg χαι πεQιoo6τερo απ6
τoυE μη φυσtχotig oμιλητes,6δωoε τα τελευταiα 196νια μια ιδιαiτεQη ωθηoη
στη συστηματιxη μελ€τη τoυE. Mεταξti τωγ χυQιοτ6gων μελετΦν αυγxαταλ6γεται αυτη τoυ Schmid (2000), 6πoυ εξεταξoνται με συστηματιx6τητα oι λειτoυqγlεg 670 oυοιαoτιxιilγ πoυ εμφαν(,ξoυν την ιδι6τητα τoυ xελιlφoυg οε
ΗΣK τηs AγγλLτ!'h1
H oνoμαofu oυoιαoτιxα-xελriφη, πoυ εiναι χαι η πto πρ6οφατη, θεωqorlμε
6τι απoxαλriπτει με μεταφoqιx6 χαι επoμ€νωg παQαστατιx6 τρ6πo τη λειτoυQγ(,α των oυσιαστιxιilγ αυτιilν. Συγxεxqιμ6να, 6πω9 6γα xθλυφoζ συγχqατεi, xαι
πQoστατειjει 6να συγχεχQιμ6νo χαι αγαγνωqlαιμo xdθε φoQd πεqιε16μενo, 6τσι
χαι τα oυσιαστιxd-xελriφη συμπυχνιirνoυν, πεqι61oυι αλλd χαι σηματοδoτoriν
μια oriνΘετη πληρoφoqiα. Aπoτελoιiν την εττxtτα με τηγ oπoi,α η πληqoφoqlα
αυτη αναγνωQi,ξεται χαt μπoQε(, γα μεταφεqθεi oε διdφoqα oημε(,α τoυ xειμ6νoυ. O oμιλητηg επιλ6γει 6να oυoιαoτιx6-x6λυφoζ για να δημιoυqγηαει 6να ουγxεxqιμιiγo γγωσιαx6 xθλυφoE γtα μια oιiνθετη πληgoφog[,α πoυ πQoηγε(,ται η
6πεται xαι, παqαλληλα, με αυτ6 τo συγχεxqιμ6νo x6λυφog δiνει τη διxη τoυ ετιxtτα οε 6να πληqoφoqιαx6 πεqυε16μεγo. Tα oυσιαστtxα-xελriφη αποτελοfν μια
λειτουργιxη τdξη πoυ xατ6χει μια ενδιdμεoη θ6oη μεταξti τωγ συγχεxqιμ6νων
oυσιαστιxιilγ xαι των αναφoqιxιilν αγτων1Jμιι.δν, ιoοqqoπιilνταg 6τoι αναμεαα
στην ενγoιoλoγtχη oταθεq6τητα χαυ την πληqoφoQιαχη ευxαμιpiα (Schmid
2000: 19). Exφqαξoυν αφηQημ6νεg o16oει9 (γεγoνoτα, ιδ6ε9, εxφωνηματα) xαι
oυμβαντα (xαταοτασειζ, εν6qγειεg, διαδιxαo[εg) xαι ε(,ναι μη συγχεxριμ6να xαυ
αxαθ6qιoτα (unspecific)2. Δεν αναφ6qoνται σε συγχεxριμ6να πgdγματα τoυ
εξωτεqιxoιi x6oμoυ, αλλα απoτελoriν μεταγλιilooα γtα μια πληqοφoqi,α, τη
φliαη τηg oπo[,αg εξηγotiν μ€οα οτo xεlμενo (Winter 1992:133). Πqθπει να διευ2. Σιiμφωνα με την 6ννoυα πoυ δ[γει η Francis (1994:83), η oπo(α επιoημα(,νει 6τι η σημαοiα τωγ oυσιαοτιxιilγ αυτιilγ 1ρειdξεται γα διαoαφηθε( μ6oα oτo xε[μενo.

To <γεγoν6ζ> 0)ζ oυoιαατιxo-x6λυφog. Xρioη xαι λειτoυqγ(,α oε ηλεxτρoνιxα
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χQtγησoυμε 6τι η ιδιοτητα τoυ xελιiφoυg δεν εiναι μ6νιμη χαι σfμφυτη με θνα
oυσιαστtx6. Yπdqχoυγ oυσιαστιχd πoυ εμφανιξoνταt συχν6τερα με την ιδι6τητα αυτη xαι dλλα oπανι6τεQα χαι πεQιστασιαxα.
Tα ουoιαoτυxa-xεkbφη 6xoυν χατα τoγ Schmid (2000: 13-19) τQειE βαoιx6g
λειτoυργ[,εg: α) τη σημασιολογιxη,Ιlατα την οπo(,α χαQαχτηρ[,ξoυν τμηματα τoυ
xειμ6νoυ με οriνθετεg πληρoφoqlεg. H λειτoυQγια αυτη ουνδθεται d,μεαα, επoμ6νωE, με τηγ αξιoλoγιxη λειτoυQγια, την 6xφqαση τηE οταoηg τoυ oμιλoυντogγραφoντoE πQoζ το μηνυμα (Charles 2Ο03: 314), β) τη γνωοιαxη, oιiμφωνα με
την oπolα παg61oυγ μια παρoδιxη εννoιoλoγιxη μορφoπo[,ηαη τηg πληqoφoρiαg xαι γ) τηγ xειμενιxη, xαθ6αoν αυγδθoυν χευμενιxα τμηματα μεταξri τoυg

xαι oυμβdλλoυγ στη συνoλιxη εQμηνε(,α τoυ χειμ6νoυ. Aπoτελοtiν μoναδιxo
γλωooιx6 φαιν6μενo, χαι επoμ6νω9 αξιo παqατηqησηE χαt εQμηνεi,αg, δι6τι

επιτελotiν oημαoιολoγιx6g, πQαγματολογιx6g χαι χειμενιx6g λειτoυqγ(,εg, xαθεμ[,α απ6 τιg οπο(,εζ στη γλιilαoα πQαγματοπoιεiται με διαφoρετιxd, ανεξαqτητα
γλωοαιxd oτoι1ε[α. (Schmid 2Ο00: 19).
H 6Qευγα θxει δε(,ξει 6τυ τα oυσιαoτιxα αυτd στην Αγγλιxη γλΦααα εμφανiξoνται εντααο6μενα σε τ6ooεqιg βαoιx6E χαι τυπιxtg }τεξιxoγQαμματιxθg δoμ6g πoυ εxφρdξoυγ χαι συγχεχQιμ6νεg λειτoυqγ(,εζ: α) Noun-clause, β) Nounbe-clause, γ) that-Noun, δ) that-be-Noun. Oι τυπιxθg αυτ6g δoμ69 απoτελotiγ
παQdλληλα xαι τoυE τg6πoυ9 αναγνιilρισηE χαι επιoημανσηζ των oυσtαστιxιilγ πoυ φ6ρoυν την ιδι6τητα τoυ xελriφoυζ. Στη oυν61εια τoυ dqθqoυ, θα
πρooπαθηooυμε να δε(,ξoυμε τιζ τυπtxtg λεξιxoγραμματιx6g δoμ6g μθoα οτιg
oπo[,εg εμφαν(,ξογται τα oυσιαστιxd-xελriφη τηE Eλληνιxηζ, γα τιζ συγχQiγoυμε με εxεiνεg τηζ Aγγλυxt1gxαι να τιζ o1ολιααoυμε ωζ πQoζ τη λειτoυργiα πoυ
επιτελoιiν.
Για τη συστηματιx6τεqη πεQtγQαφη των oυσιαστιxιilν αυτιilν πoυ 6xoυν γενt-

xαι, επoμ6νωζ, επιφανειαxd παg6μoιεζ σημασi,εg, πqoτεiγεται (Schmid
ss) η χατηγoQtoπolηoη τoυζ αε θξι oημααιoλoγιxθg ταξειg με βdoη αγτ(,στotχα oημαoιoλoγιxd χαQαχτηQιoτιxα.'Eταυ 61oυμε oυσιαστtxd γεγoνoτιxα

x(:g

20Ο0:

(factual), νoητιxd (mental), γλωooιxα (linguistic), τqloπιxd (modal), xαταοτασιαxd (circumstantial) xαι τα αναφερ6μενα oε δραατηρι6τητε9 (eventive).

2.Υ\ιx6

- M6θoδο5

Για τη μελ6τη μαζ χQησιμoπoιηoαμε αυΘεγτιxα xε[μενα oε ηλεxτρoνιxη μoaφη
(HΣK) τα oπο[α απoτελoι]γ ευxρλα πQoσ|3ασtμη πηγη δεδoμ6νων χαι μαE παq6-

χoυν ααφαλη πληροφ6Qηση αyετιxα με τηγ χaηση εν6E λημματοζ οτη μελετιilμενη
γλιbαoα. Tα δεδoμ6να μαg αγτληααμε απ6 τo ΣΦμα EλληγιxΦν Κειμ6νωγ (ΣEΚ),
μια ουλλoγη oιiγ1Qoγων ελληνιxιΙtν xειμιiνων απ6 διdφoQα χειμενιxd εi,δη πoυ
αυνε1i,ξει να εμπλουτ[ξεται ατο πλαi,oιο τoυ ΠqoγΦμματoE <Bαoιx6 ΣΦμα Eλληγιxιilν Κειμθνων> (αιtνεργααi,α τoυ Eθγιxoti xαι Kαποδιoτριαxoti Παγεπιατημ(,ου
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Λxαδημαixα HΣΚ
M6αo
Θ6μα

Περιoδιx6

Hλεxτρoνιx6

Bιβλ('o

Σ(sνoλo

427.365

792.547

ΑνΘρωπιoτιxd

270.457

94.725

Θετιxt6 επuoτημεg

137.368

53.659

Koινωνιxd'
oιxoνoμιxd

t87.tt4

145.723

37ι.1Φ

703.946

Σι}νoλo

594.939

294.107

798.474

1.687.520

ΠLναxαg

191.47

1

Δημoοιoyqαφιx&

HΣΚ
E('δog

Aρθqo yνcbμηg

Ειδτtoειg

198.219

167.186

365.405

Κoιγωγιπα-πoλυτιxd

51.952

241,.O84

293.036

oιxoνoμιxd

20.739

372.443

393.182

270.910

780.713

1.051.623

Θ6'μα

EλειiΘεqoυ 1ρ6νoυ

Σιjνoλo

Σι}νoλo

Πiναxαg2
Αθηνιilν χαt τoυ Πανεπιoτημιoυ Ι(υπqoυ)3. Eπιλ6ξαμε τgiα xειμενιxα εiδη γυα τη
μελ6τη αυτη: α) ΑxαδημαΤxα χειμεγα (A) απ6 τoν χ6Qo των ανθQωπtστιχ6γ, χoιγωγιχων, oιχoγoμιxων xαυ θετιxιilν εJτιστημωγ, β) ΔημoσtoγQαφιxa xεtψενα (Δ)
πoυ πεQtλq^rβdνoυν dqθqα γνιbμηE xαι ειδηoειE χαι γ) Πqoφoqιxd xεi,μενα (Π)
πoυ αντληθηxαν 1ιατα 6να πoλιi μεγdλo πoooατ6 απ6 oμιλiεg βoυλευτιilν oτo
Eλληνιx6 Koινoβor}λιo, 6πωg βρioxoνται στα Πqαxτιxα τηg Boυληg, αλλα xαι
απ6 ουνεγτειiξειg xαι ξωνταν6 προφoQιχ6 λ6γo. 'Eτσι ε[xαμε τη διwατ6τητα να

μελετηαουμε τα oυσtαστιxd-xελυφη χαι να συpιQiνουμε την παQoυoiα xαθιbg xαι
τιg oυναιpειζ τoυs oε διαφogετιxaxειμενιxα εi,δη, τ6oο ωS πQoE την επιχoιγωνtαxηxαταoταση χαt τoν oτoxo, αλλα χαι τo επiπεδο oμιλ(,αg (πqoφoqιx6g-γqαπτ6g
λ6γog). Η αναλυτιn\ oisαταση των HΣK που χQησιμοπoηΘTp{αν στην παqolioα
6qευvα ανd xευμενιπ6 θ6μα xαι μθοo φαi,νεται στoυE πlναxεg 1,2 xαι 3.
Σxoπ6g τηζ 6Qευνdg μαg υπηqξε αρxιxd η αν[,1νευση τωγ oυσtαστtπιilν με
την ιδι6τητα τoυ xελιiφoυg τoυζ ατo ΣEK, θ6μα με τo oπolo η οriγxqoνη 6qευνα
δεν 61ει αoxoληθεl oυοτηματιxa. Mια πqιbτη π9oo6γγιση απoxαλυψε την πα3. Σxετιxα με τo πq6γραμμα βλ. Γoriτoοg 2003α.

Xρioη xαι λειτoυqγiα

To <yεyoνoζ> ωζ oυαιαoτιxo-x6λυφog.

Πρoφoριxιfi

αε ηλεxτρoνιxα

αrbματα

HΣΚ

Tαξιν6μηoη

M6,oo

Eιδtjαειg

Eπ[xαιρα ν6α

Pαδι6φωνo

1.147

Eιδηoειg

Eπi,xαιqα ν€α

Tηλε6ραoη

34.O82

Eιδt|oειg

Ψυ1αγωγιxd ν6α

Tηλε6ραoη

75.557

Συν6vτευξη

1με1

Pαδι6φωνo

44.734

Συγ6γτευξη

1με1

Tηλε6ρααη

223.925

Συν6ντεξη

1με1

Zωνταγ6

2.125

Συν6ντευξη

1ψε2-3

Tηλε6qαoη

70.973

Ε'[δog

69

Σι1νoλo

Συν6ντευξη

1 με

πoλλotig

Tηλε6ραoη

91.920

Συν6ντευξη

1 με

πoλλotig

Ζωνταν6

101.235

oμιλ(,εg

AxαδημαΤx6g

Zrινταν6

30.292

oμιλiεg

Mη αxαδημαΤx6ζ

7ιnιταν6

1.687.612

Συνoμιλiα

1 με 2_3

7'ιωνταlι6

4.Ogt

Συνoμιλiα

i\λλo

Tηλ6φωνo

8.376

Σιiνoλo

2.376.M9
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Qoυσια μιαζ σειQdζ τ6τoιων oυσιαστιxιilν με ιδιαiτερη συχν6τητα στo συγχεHΣΚ τηE EλληνLxrtζ'χαθωζ χαt την €ντoνη λειτoυqγιx6τητα τoυE τ6oo
στo σημασιoλoγιχo-γνωoιαx6, 6αo χαι στo χειμενιχ6 επ[,πεδo ανdλυoηE. ot συχν6τητεζ με τιζ oπoιεE εντoπιστηχαγ τα 15 συχγ6τεQα oυσιαστL1λα-14εkbφη στα
(A), (Δ), χαι (Π) υπo-HΣK τηζ παQoriααg 6qευναg φαiνoνται στoυE πtνατιεE 4
xαι 5. Oι πiναxεζ αυτoι β6βαια δεlxνoυν τη αυνoλtχη παQoυσια των oυσιαστtπΦγ oτα τQια εiδη xαι 61ι μ6νo με την ιδι6τητα τoυ xελr}φoυζ. oπωg ε(,γαι xατανoητ6, 6ναg τ6τoιoE χαταλoγog μπogεl να χαταQτιοθεi, μ6νo 6ταγ μελετηθofν 6λα τα παQαπdγω oυσιαστιχd στα διαφoρα εiδη.
Στo παρ6ν dρθρo θα αo1oληθoriμε με 6να απ6 αυτd' τo oυσιαoτιxo yεγoν6E,
xαι θα πρoαπαθηαoυμε να ανtχνευooυμε τιE λειτoυQγιεζ πoυ εμφαν(,ξει οτα δεχQιμ6νo

δoμ6να μαg.

3. To .<γεγoν65> ωE oυσι,αστιx6-x6}uυφo6. Λει,τoυqγiα oτο

ΣEK

To oυoιαστιχ6-χ6λυφ0ζ γεyoν6g α$ψφωγα με τηγ χατηγoqιoπo[,ηση τoυ Schmid
(2ω0) ανηχει στα γεγoγoτLιια,χαt μαλιστα στηγ πQωτη χατηγoQια εξ αυτιbν, τα

Δημaoιoγραφιx&

Aπ6λιπη

Κανoνιx.

Συ1ν6τητα

Συ7ν6τητα4

Ψo

Θ6μα

721

686

0,069

θ6αη

620

590

0,ο59

περiπτωoη

562

534

0,053

γεγoν6g

474

451

0,045

οτoι21εiα

468

445

0,045

απoτ6λεoμα

422

401

0,040

τρ6πo

41,6

396

0,ο40

βdoη

395

376

ο,038

πqoβλτiματα

372

354

0,035

o16oη

346

329

0,033

πρ6βλημα

326

310

0,031

xατd,oτααη

315

300

0,Ο3Ο

Θ6ματα

275

262

διαδιxαo[α

255

242

0,46
o,a4

oυαιαoτιu6

-

x6λυφog

Λxαδημαixιf

Aπ6Ιwη

Κανoνιx,

Συxy6τητα

Συ7ψ6τητα

ox6oη

1515

898

0,090

τρ6πo

1335

791

0,079

χafση

934

553

0,0δ5

γεγoν6ζ

906

537

0,054

απoτ6λεoμα

887

526

0,o53

βdoη

861

510

0,051

στoιγει,α

846

501

0,o50

συoιαoτιx6
xtλυφoζ

-

Vo

θ€oη

845

501

0,050

πλαloιo

7ω

453

0,045

πε0ιπτωση

761

45t

0,045

μoaφf

744

441

0,u4

6woια

734

435

0,Ο43

παρdδειγμα

725

430

ο,043

διαδιxααiα

71L

42l

0,M2

Πlναxαg 4

4. Η xανoγυχoπoιημ6νη ου1ν6τητα χQησυμoπoιεiται γtα λoγoυg οι}γxριoηg. Tα ΗΣΚ
πoυ χQησιμoπoηθηxαν ηταν ανισoμεγεθη xαι για τo λ6γo αυτ6 oι απ6λυτε9 oυ1ν6τητtg τουE χανoνιxoποιηθTΙχαγ oε οταθερ6 μ6γεθo9

HΣΚ

1.ω0.0Ο0 λθξεων.

To <γεγoν6ζ> ωζ oυoιαoτιxo-xtλυφog. Xρiαη xαι λειτoυργ(,α αε ηλεxτρoνιxd'

αrbματα 7'

Πρoφoριxd,

Aπ6λυτη
Σνxν6τητα

Κανoνυx.
Συxν6τητα

/ο

θ6μα

43tt

1814

0,181

θ6ματα

1605

675

0,068

Θ6αη

1430

6m

0,060

πq6βλημα

1399

589

0,059

βdαη

Ι375

579

0,058

εQιilτηoη

Ι373

578

0,058

πqoβληματα

1155

486

0,M9

τρ6πo

1153

485

0,049

ατoυ1εi,α

1062

447

0,o45

πQ&γματα

1040

438

o,M4

α16oη

998

420

o,u2

περiπτωoη

971

409

0,041

διαδιπαα(,α

946

398

0,040

πλα[oιo

823

346

0,035

γεγον6E

767

323

0,032

Oιloιαατιx6
x6λυφog

-

Πlναxαg 5

oυδ6τεqα (neutral)s. Στην iδια xατηγoQια εμφανιξoνταυ στα δεδoμθνα μαζ συ-

χγ6τεQα τo oυσιαστL14o ττQαyμα χαι σπαγι6τερα τα Ιtε8[Ιττωση tlαL φαLν6μενo.
Tα γεγoνoτιxd, oυσιαστιxα δημιoυQγoυν γνωαιαxd, xελιiφη για αφηQημ6νεg xαταστiισειζ χαι γεγoν6τα, ανηχoυγ στoν χεντQιχ6 πυgηνα-πQωτoτυπιχη χατηγoρi,α των oυσιαστιxιilν πoυ φ6goυν την ιδι6τητα τoυ xελtiφoυg, απoτελoliν τα
πλ6oν μη χαθoQιoμ6να σημασιoλoγιχα χαι, επoμ6νω9, λαμβανoυγ ουσιαστL1ηα
τo πεQιεχ6μεν6 τoυE, τη σημασ[,α τoυg, μ6νo μ6σα απ6 το Xεiμενo (απ6 τo περιε16μενo μιαζ φQdσηζ η πgoταoηζ πoυ πqoηγεiται η αxoλoυΘεi) χαt, τθλoζ,
στo υλιχ6 μαζ παQoυοιαξoυν υψηλ69 αυ1ν6τητεg.

To ουαιαοτυxo γεyoν6g (6πω9 χαι τα περιoα6τεQα oυσιαoτιxα με την ιδι6τητα τoυ xελr}φoυg, Schmid 20Φ: 380) πρo6ρ1εται απo τo qημα γ('yνoμαι χαι μdλιατα απ6 τo oυδ6τερo τηζ μετoχηζ τoυ παQαχειμ6γoυ χαι απαντd ηδη στηγ αQ5.

oι

υπ6λoιπε9 xατηγoρ[εζ τωγ γεγoνοτιχΦν ε[ναι xατa τoγ Schmid (2000: 92) τα αιτιoλoγιxα (causal), απoδειxτιxd (evidential), συγχQιτιχd (comparative), μερυατιιd
(partitive) χαι υπoχειμενιxα (attitudinal).

Σταματ(,α Κoυτooυλ6λoυ & Γιcbργog Mιxρ6E

γεyoν6g (oυo.

-x6λυφog)

Δημoοιoγqα-

Λuαδημαiixα

vο

sos t8s3l6

5,o5Ψo

s6e te61l

5,69Ψo

γεγoν6g
(oυνoλ.)

lo

Πρoφogιxrt

Vo

43s [4s71

4,34Ψo

322 [7641

3,21Ψo

4st [474\

4,5Ψo

34s [820]

3'45Ψo

φιxft

Πi,ναxαg 6
ΓQαπtd

Vo

Πρoφoqιxd,

Vo

γεyoν6ζ (oυo.-x6λ υφoζ)

478 [1310]

4,"78Ψo

322 [7641

3'ZLΨo

yεloν6ζ (αυνoλ.)

524 [Ι4351

5,23Ψo

34s t8201

3,45Ψo

Πiναxαg

7

χαι6τητα. H φραoη τo γεyoν6ζ xQησtμoπoιειται απ6 τoν oμtλητη για γα χαQα_
χτηQισει 6να πληgoφoQιαχ6 πεqιε16μενo ωζ πQαγματtχ6 χαι αληθθg. <ΥπογQαμμιξει τoν πQαγματLtlo τlαL αναπ6τQεπτo χαQαχτηQα μιαt πqαξηg... η oπoια
δεν μπoρεi να διαιpευαθε(, η να αλλαξει> (MπαμπιγυωτηE 2w2', Λημμα: <γεγoγosr). Exφρdζoνταζ, επoμθνωE, επιστηψL'q βεβαι6τητα απoτελεi δε[xτη εγισχυτιχ6 (boοster) (HyΙand 1998 στo Koutsantoni 2W: 166) των απ6ψεωγ τoυ
συγγQαφθα xαι, 6πωg θα δε[ξoυμε, συμβαλλει oτην απoδειχτιχ6τητα τoυ μηγfματoζ.
To γεyoν6q ε[ναι απ6 τα oυ1ν6τερα oυσιαστιxa-xεχriφη oτα (A) xαι (Δ).
Σtlμφωνα με τoν πiγαxα 4 xατ€γευ την 4η θ6αη στoν παταλoγo oυ1ν6τηταE τωγ
συγχεχQιμθνων oυσιαστιxιilν oτα δυο αυτα εiδη. Στα (Π) αγτi,Θετα χατθχεt την
15η Θ€αη. Tα (A) xαι (Δ) ενδιαφ6qoγται, oπωg φαινεταt, πεQισσ6τεQo για τα γεγoν6τα, ενιil ατα (Π) για θθματα xαι πqoβληματα. H αυ1ν6τητα τoυ oυσιαστιxot γεγoν69 (oυνoλιxη παqoυoiα/μ6γο με την ιδιoτητα τoυ xελriφoυE) oτα (A),
(Δ)

xαι (Π) φαi,γεται στoγ πiγαxα

6.

Αν ουγ1ωνεtiαoυμε τιg διio oτηλεE πoυ δεi1νoυγ τηγ παρουoiα του oυσιαστιxot γεγoν69 oτα (A) xαι (Δ) xαι τα συγχQ(,νoυμε με την τq(,τη oτηλη των (Π)
€1oυμε τoν πiγαxα7, o oπolog δεixνευ 6τι τo συγχεχQtμ6νo oυσιαστιxo παqουoυdξει μεγαλriτεqη ου1ν6τητα στα γQαπτd απ' 6,τι οτα πQoφoQtxd ΗΣΚ.
To yεγoν65 επoμ6νω9 λειτουqγεi, xατεξoχηγ ωζ oυσιαoττxo x6λυφog (παρ. 1),
παρα ωg απλ6 αφηQημ6νo oυσιαστLτ{o (παQ.2):
1'. To γεyον6E 6τι πρ6πει να πληqoυνται oι xtριεg πqoUπoθΕσεLζ yLα παq6μβα6. Για λ6γoυg oriγxριοηg χαι χαγoγιxoπoiηοηζ τωγ διαφoρετιxιilν μεγεθιilγ τωγ δrio
HΣK η απdλυτη oυ1νdτητα (εμφανiξεταυ σε [ ]) xαγoγιxoπoιηθηxε οε οταθεq6 μθγεΘοg

ΗΣK μεγ6θoυg

1.ωΟ.Ο00 λ6ξεων.

To <γεyoν6ζ> ωζ oυαιαατιxo-x6λυφog. Χρrioη xαι λειτoυρyiα oε ηλεuτqονιxd'

αιΙlματα
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ση rτQoτoιi ξεxινηooυν oL συy}{,ε11QLμ6νεg θεqαπευτιx6g πραxτL}l6S αwLιζ,QoυεL
τoυ ζ μιiθoυg ytQω απ6 τ ιg γνωα ιαxt ζ-συμΙtεQ LφoQ Lστ L}l6E θεραπε ιεs. . .(A)
2. oι περιπτtboεLζ σ, β, γ1 εi,ναι Ιτoυ μαζ ενδιαφEρoυν εδιb γtατ(' αιπ66 εxφραζoυν
αυo7ετιx6 yq6νo, δηλαδi μLα χQoνLxη αx6oη xατα την oπo(,α o εσωτεQιx6g xφνog εν69 γεyoν6τog τ[θεται ωζ εΦQτημ6νo51ρ6νoE για tνα αλλo γεyoν6g. (A)

Η λειτoυQγια τoυ συγχεxqιμ6νoυ oυσιαστιxoti στα παQαπd,νω παqαδε(,γματα
6γxειται oτo 6τι o oμιλητηg οτo (1) χαραxτηqiξει ωg yεγoν6ζ τlαL 61ι ωg θ6μα,
πρ6βλημα, ξητημα x.λ.π. τo πεQιεχ6μενo τηE συμJτληqωματιπηg πρ6τασηt πoυ
ειααγεται με τo 6τι. Aυτη τη συγχεxqιμθνη πληροφoQiα/ατdαη θ6λει β6βαια να
μεταδιilαεt χαι στoν αποδ6xτη τoυ μηνriματoζ. Mε την επιλoγη τoυ συγχεxgιμ6νoυ oυσtαατιxor]-xελr}φoυg στηγ εννoιoλoγιxη λειτoυργ(,α τoυ μηνt1ματoE πQoατ(,θεται επoμθνωE χαι η διαπqooωπιxη (Ηalliday & Hasan 1976:276), αλλd xαι
η χεtμεγιxη λειτoυQγια, δι6τι oυνδ6oνται συνoχιxα xαι σιJνε^ιLτL'Lα δtio χειμενιxd τμηματα. Στo (2) η χaηση τoυ oυσιαoτιxori ε[γαι αφηQημ6νη, γενιχη xαι xωqi,E τo λειτoυqγιx6-πληqoφoqιαx6 βdqog πoυ 61ει oτo (1).
4. ΛεξιxoγQαμματιx6E δομιiE
Στo υλιx6 μαt τo oυσι,αoτιxo γεγoν6E εμφανiξεται στυs αx6λoυθεE λεξιxoγQαμψατιxt g δo μ697 xατα οε ιqd αυ1ν6τητα98 :

1. (τo) (EΠΙΘ.) γεγoν6ζ (ε(,ναυ) 6τι
γεγoν6g πoυlτo oπoio,
3. To γεγoν69 αυτ6

2.

4.
5.
6.
7.
8.

αυτ6 τo γεγoν69
(ε[ναι) (EΠΙΘ.) τo γεγoν6E (ε(,ναι) (EΠΙΘ.)
(ε(,ναι) (το) γεγoν6g (ε(,ναι) πωg
(αυτ6) εiγαι (EΠΙΘ.) γεγoν69
τo γεγoν6g+ΓEN.
Πlναxαg 8

Για να πoσoτtχoπoηαoυμε την o1θοη τoυ oυσιαoτιxου-xελtiφoυ5 με τιg δομθg πoυ αυτ6 εμφαν[ξεταυ, εφαQμ6oαμε δtio δεixτεζ πoυ αυνoιp[,ξoυγ πoooτιxα
xαι αμφi,δρoμα την τdoη αυνεμφdνισηE τoυ oυσtαoτιxoti-xελt}φoυg χαι συγχεxριμ6νων δoμιbν. Toυg δεlxτεg αυτοtig χQησιμoπο[ηoε για πqιilτη φoρα ο
Schmid (2000:54) παι εi,ναι oι εξηg:
7. Mε τιg δoμ69 αυτ6g (αλλd φυαιxα 61ι με την (,δια oειgα oυ1ν6τητα9) εμφανiξρνται
χαι τα υπ6λoιπα oυσιαστυχd-xελriφη πoυ εvτoπloΘηπαν οτα δεδoμ6να μαE.
8. H oειρ& αυτη με ελ01ιoτεE απoπλlαειg εiναι iδυα ατα (Α)' (Δ) και (Π).
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δε[xτηζ 'EλxυαηE Δ.EΛ. (Αttraction) πoυ εχφQαξει τoν βαθμ6 oτoν
οπο1o μια λεξιχoγQαμματιxη δoμη ελxι1ει 6να ουγxεχQιμ6νo oυαιαατιx6.
(ii) o δεixτηE Eξdqτηoηg Δ.EΞ. (Reliance) που εxφqdξει τoν βαθμ6 oτογ
oπoιo η εμφdγιαη εν69 oυσιαστιπoti εξαρτdται απ6 μια συγχ,ε1{Qιμ6γη λεξιxo(i)

o

γQαμματιxη δoμη.

T6oo ο Δ.EΛ., 6oo xαι o Δ.EΞ. εμφαν[ξoυν τιE τιμ6g τoυζ σε πoσoστα (Ψo).
oαo μεγαλriτεqoι εiναι αυτoi oι δεi,xτεE, τ6oo μεγαλr}τεqη εi,ναι η o16οη τoυ oυσtαστtχoti-xελtiφoυE με την δoμη στην oπoiα εξεταξεται. O υπoλoγιoμ6g τoυζ
γiνεται με βdαη τoυζ αx6λoυθoυζ τfπoυE:
Δεixτηg'Eλxυαηg (Δ.EΛ.)

=

Δεlxτηg EξdqτηoηE (Δ.EΞ.)

Συxν6τητα τoυ oυσιαoτιxor} σε μLα δομη
Συνoλιxη ου1ν6τητα τηg δoμηg οτo

=

HΣΚ

Συ1ν6τητα τoυ oυσιαστιχoιi oε μια δoμη
Συνoλυxη ουxν6τητα τoυ oυσιαοτιxof oτο

ΗΣΚ

4.l. τo yεγoν6g 6τι
To yεyoν6E εμφαν[,ξεταυ xατεξoxην με τη δoμη αρθρo+oυσLαστιx6+oυμπληqωματιxη π96τααη ειoαγ6μεγη με τo oτι τ6oo ατα (A), ατα (Δ) 6αo xαι τα (Π)
επιβεβαιιilνoνταζ τα δεδoμ6να τηg Αγγλιxηg. 'Eναg πριilτog υπoλογιομ6g των
συγχεχQιμ€νων δειxτιitγ για τηγ o16οη πoυ εμφαν(,ξει τo oυσιαoτιxo γεγoν69 με
τηγ δoμη τo
6τι φαtνεταt στoν παqαxdτω πi,ναxα:

-

Λxαδημαtxα
Δ.Β'^. [τo

-6τι]:
Δ.Ε'Ξ. [γεyoν6g]

Δημoοιoγqαφιxd,

75Ψo

(3l5l42|)

82Ψo

Qa247)

37Ψo

(3|51853)

44Ψo

Qa/457)

Πgoφoριxrt,
47,5Ψo (382/8M)
50Ψo

(382Π64)

Πlναxαg 9

o Δ.EΛ.
oε 47

υπολογi,oτητ{ε για τα (A) oε '75Ψo, για τα (Δ) oε 82Ψo 1aαL για τα (Π)
πgαxτιxd, oημα[,νει 6τι η δoμη τo
6τι αoxεt σημαντtχη 6λξη

στo oυσιαoτιxo γεyoν6E, αφori oτo 75Ψo των πεQιπτιilοεων
εμφdνιoηE τηζ στα
(A), ατo 82Ψo στα (Δ)9 xαι, πoλri λιγ6τεqo, στo 47,5Ψo oτα (Π) εμπεqιθxει τo oυoιαoτιx6 yεγoν6E. Αγτ[ατoι1α υπoλoγloτηxε ο Δ.EΞ. για τα (A) oε 3'7Ψo, γtα τα
(Δ) oε 44Ψo xαL τα (Π)10 οε 5oΨo. Aυτ6 δεixνει τoν βαθμ6 εξdρτησηζ τoυ oυσtα'5Ψo._Aυτo

9. H διαφoρα oτoν Δ.EΛ. τωγ (A) xαι (Δ) δεγ ε(,γαι στατιστιχα οημαντιxη (xz=0,5,
p>Ο,05).
10.

Η διαφoqα ατoγ Δ.EΞ. τωγ (Α), (Δ) xαι (Π) δεγ εiγαι στατιστιχd οημαντιxi(γ3=2'8,
p>Ο,05).

To <yεyoνoζ> ωζ oυoιαoτιιι6-x6λυφo5. Xqioη xαι λειτoυρyiα oε ηλεxτρoνιxd

otΙlματα

Γραπtd

Πqoφoριιοιd.

Δ.Ε^. [τo

77,37o (5171668)

47,5Ψo (382/804)

Δ.Ε'Ξ.

39,4Ψo (517/1310)

-6τι]:
[γεyoν6ζ]

Πlναxαg

5oΨo

75

(382Π64)

10

oτι.Tα συγχεχQυμ6γα πoσoστd εiναι υδιαiστιχoli yεγoν6s απ6 τηγ δoμη τo
εξdρτηαη11 τoυ oυσιαστιχof απ6 τη συσημαντL\rΛ
δε[1νoυν
τεQα υψηλd xαι
γχεχQιμ6νη δoμη. To 44Ψo τωγ εμφαγi,oεωγ τoυ oυσιαστtχoli yεγoν6ζ στα (Α),
6τL.
τo 37Ψo στα (Δ) χαι τo 5oΨo στα (Π) εiναι μ6σα στη δoμη τo
την οx6oη
H xqηαη τωγ δt}o δειxτιilγ μαζ βoηθαει να πoσoτιχoπoιηooυμε
δoμιilν χαι oυσιαoτυxιilν xαι δεi1νει τoν τQ6πo με τoν oποlo oυσιαστtxd με
ιδια(,τερα ασαφη χαι αφηQημ6να σημασιoλoγιχd χαQαχτηQιστιχd, αξιoπoιoιiν
τιg πεqιβαλλoυoεg λεξιxoγραμματιx6E δoμ6E για γα xαγoυν οαφ6oτεqη τη λειτoυqγlα τoυs. Για τoν λ6γo αυτ6 υπoλογi,ααμε τoυζ δtio δεixτεE στα oυ1ν6τεqα πεqιβdλλoγτα τoυ oυσιαατιxoιi γεγoν69 χαι συγχq(,ναμε xατα π6oo oι δε(,χτεζ αυτo(, παραμ6νoυγ οταθερoi η αλλαξoυγ αγdλoγα με τo χειμεγιx6 ε1δog
(αxαδημαΤxd-δημoσtoγQαφ xa xεLψενα) χαι τoγ τQ6πo (πQoφoQ ιχ6_γQαπτ6).
Στoγ π[,ναxα 10 η oι}γχQιση τoυ Δ.EΛ. στα γgαπτd χαι τα πQoφoQιxd HΣΚ
6δειξε 6τι υπαρχει στατιoτtxa σημαντιχη διαφoqα12. Ωoτ6σo, η αriγxqιoη τoυ
Δ.EΞ. δεν θδευξε στατιστιxd οημαντιxη διαφoqα13. Aυτ6 oημαiνει 6τι η δoμη
6τι εχx$εL τo yεyovd5 πεqιooιiτεqo στα γQαπτa απ' 6τι ατα πqoφoqιxd
τo
υ

xε[μενα.
-

Tα oυοιαoτυxα πoυ 61oυγ αυξημ6γη παQoυα[α ατo ΣEK εLγαι περιoα6τεqo
ευdλωτα. Χdγoυν δηλαδη την αQχιxη τoυg oημαolα xαι oδηγoriνται σε γQαμματtχoπoiηαη. Πoλλd oυσιαστιxa-xεkbφη βQloxoνταt o' αυτη τη θ6oη (Schmid
2000: 99). Στη φQdση τo γεγoν6g 6τι τo oυσιαoτιxo yεγoν6g μπoρε[, γα απoυoυαξει, εφ6αoν θ1ει απoδυναμωθε[ οημαoιoλoγιxd. 'Ετσι,, μπoqoriμε γα τηγ
αντtχαταoτηαoυμε στoν λ6γo με την 6ναρθρη oυμπληρωματιxη πq6ταoη τo
6τι... Στo υλιx6 μαζ 6μωg η δoμη αυτη επιλ6γεται οε πoλf μιxρ6τεqo πoσooτ6. Aυτ6 oημαiνει 6τι η δoμη τo yεyoν6g 6τι απoτελοt]μενη απ6 δrio οτοι1εiα
πoυ φ6ρoυγ την [,δια λειτoυργiα (απ6 6να oυαιαoτιx6 τo γεγoν6ζ τdαL lλLα συμπληqωματιxη πq6ταoη με τo 6τι πoυ 6xει θ6αη oυσιαστιxof) χαι τα oπoiα
11.

Αγ xαι δεγ 61oυν xαθοριoτε( oαφη πριτηρια γυα τη οημαντιx6τητα τoυ μεγ6θoυg τoυ
δε[xτη εξαρτηοηg, μπορoιiμε γα υιoθετηooυμε την εμπειριxη πρ6ταση τoυ Schmid
(20ΟΟ: 55): Tιμ69 παγω απo t5Ψo ενδιαφ6ρoυσεζ, τιμ69 παγω απo2oΨo δε[1νoυν υπoΨηφιo oυσtαστιχ6-x6λυφog xαι τιμ69 απ6 3oΨo, 4oΨo, 50Ψο xαυ παγω θεωροr3νται
εξαιρετιx6g.

12.* = 12,8,p< 0,05.

Β.f

= 3,8, p> Ο,05.
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εξιoιilνoνται με σχ6ση παQαθετιΙ{"ηl4,6xει μεγαλι}τεqη αναπαQασταστtχη δriναμη (Langacker t991: 432) απ6 την απλη oυμπληqωματιxη πg6ταoη ψε τo 6τι.
H dποψη αυτη τoυ Langacker oγετιxα με την αυξημ6νη αναπαQαoτατιx6τητα
(reificatiοn) τηζ διπληg δoμηg τo yεγoν6g + 6τι πιoτεfoυμε 6τι δεν αφi,αταται
εxε(νηg τoυ Schmid (2000: 368) πoυ αγτιπαQαθ6τει τoν φιλoooφιx6 6qo <<υπoστασιoπoiηοη" (hypostatization). Aπ6 διαφoqετιx6g oπτ ιx€g xαταληγουμε οτo
iδιo oυμπ6qααμα, 6τι δηλ. η συγχεχgιμ€νη δoμη πgoτιμdται γιατi τo oυσιαoτυxo-xt}asφoζ γεγoν6E oυψβdλλει πεgιαα6τεQo στηγ αναπαgd,σταση αφηQημ6νων xαταoτdσεων η ενεργειΦν ωE συγχ,εχQιμ€νων πqαγμdτωγ. Eπ[αηg εiναι
ευxoλ6τεQo για τoγ δθxτη γα ουλλαμβd,νει, να απoθηxεt}ει χαι γα αναoιiqει
απ6 τη βρα1υπq6θεoμη μγημη oυσιαστιxα-xεkbφη παgd oνoματιχoπoιημ6νεg
πqoτdαειg. Πιoτειioυμε, 6μωζ, 6τι πqθπει, να υπoστηQiξουμε την dπoψη
(Langacker 6.π. xαι Heyvaert 2003) πεqi παqαθετιxηζ, οημαoιoλογιxα εξιoωτυxfi5 αx6oηg μεταξιi τoυ oυσιαοτιxoti γεγoν65 χαι τηs ουμπληqωματιxηg
πq6ταoηE με τo 6τι. kΙ 6λλεψη τoυ oυσιαοτιxot} τo γεγoν65 στη δoμη τo yεγoν69 6τι μαρτυqεi τον ιooδtlναμo 96λo τoυ πoυ xdπoια οτιγμη θεωρηθηχε πεgιττ69.

Για να xατανoηooυμε τoν g6λo των oυσιαoτιxιilγ με την υδιoτητα τoυ xελfφoυE στα ΗΣΚ θεωqorlμε αx6πυμo να ελ6γξoυμε τιζ λεξιλoγιx6g τoυE
oυνdψειg15 γιατi πιoτεrioυμε 6τι η μελ6τη τoυ γλωαoιxotj περιβdλλoντog θα

απoxαλιiψεt συστηματιx6τεQα τη λειτoυqγιx6τητd τoυζ. Tη διααταoη αυτη θεωqotiμε χαι ωζ μια oυμβoλη τηg διxηg μαg μελ6τηE στo συγχεχQιμ6νο θ6μα.
Συγxεπqιμ6να, oι π[,ναxεE συμφQαoτιxt1g oυ1ν6τηταζ για τη δoμη τo yεyoν6g
6τι δεtμoυν 6τι στηγ αqιoτερη θ6oη oυ1ν6τεgα εμφανiξονται oι λ6ξειE απ6,
με, παρα, Παρα, xαι, ε('ναι, ηταν, για, ενιil απ6 τα δεξιd διαφogοι τυποι τηg
oνoμαστιxηg τoυ oQιστιχof αqθqoυ. Oι διαφoQ6E ωE πq6E την xλlμαxα αυ1ν6τητoζ πoυ xατ6χoυν oι συγχεχgιμθνεg λ6ξει9 ατα (A), (Δ) xαι (Π) εiναι dμεoα
συναQτημ6νεg με το ε1δog τoυ xειμ€νoυ. Συγxεπqιμ6να, στα (Δ) xαι (Π) εμφαν(,ξεται υψηλ6τε9α o αγτιθετιx6g παgd πoυ δεi1νει τηγ 6ντoνη αντιπαραθεαη τoυ
14.
15.

Bλ. παραxατω 4.4.
Η λειτoυργιxη αναλυοη τηg γλιilαοαg 61ει διiloει τα τελευτα[α 1q6νια 6μφαoη στη μελ6τη τδν λεξιxoγqαμματιxιilν επιλoγιbν ωζ στoιχε[ωγ πoυ απoxαλιiπτoυγ την χειμενιxη oqγdνωση χαt την πqοθετιx6τητα των διαφ6Qωγ χειμεγιxιilν ειδιilγ. Bλ. ο1ετιxα.Ηalliday & Martin 1993, KoυτοoυλL}νoυ 20σ2 xαι Sinclair 1991. Η γλωοοoλoγιxη
αναλυoη των ηλεxτρoνιxΦν oωματων xειμ6νων (corpus linguistics) oε oυνδυαoμ6 με
την αναλυση τωγ xειμενιxιilγ'ειδιilγ (genre analysis) 6δωοε οημαντιx6g μελ6τεg oτoν
χωQo (οxετιxi| βιβλιoγqαφ(,α οτoν Gledhill 20ΟΟ: 2), απoδειxνrioνταg 6τι oι ου1ν6τερεE λεξιxoγQαμματιχ6g oυναιpεtζ αγταγαxλοriν πqοτιμιilμεγoυζ τg6πoυ9 6xφραοηg
απ6 μια xoιν6τητα oμιλητιilν xαι, β6βαια, oε 6να συγχεχQιμ6γo xoινωγιxoπoλιτιoτιx6 περιβαλλoγ. Σμετιxα με τLE oυνdιpειg oqιομ6νωγ oυσιαστιxιilν με την ιδιdτητα
τoυ xελrltφ oυE (παqατiQηαη, αχ6λ ιo) βλ. Γotiτo og 20σ2: 22 1.

To <γεγoν6ζ>> (ι)ζ oυσLαστL1l6-x6λυφog. Xρioη xαι λειτoυρy['α oε ηλεxτρoνιxd,

αιbματα
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συγγQαφι6α-oμιλητη με οτ61o την πειθω. Στα (A) η αυ1ν6τεgη εμφdνιση τoυ
απo oυψβdλλει στηγ απoδειxτιx6τητα τoυ επιχειqηματog.
4.1.1. απ6 τo γεγ0ν69 6τι

H δoμη απ6 τo γεγoν69 απoτελε(, xoμμdτι τηE ν6αg πληqoφoQiαζ στηγ πρ6ταoη
xαι μdλιoτα oυμβαλλει στην απoδειxτιx6τητα τoυ oυλλoγιαμoιi παq6xoνταg
τιg απoδεi,ξειg o1ετιxα με αυτ6 πoυ ισχυq[,ζεται o γqαφων. Tα qηματα που
πρoηγoriγται εiγαι oυνηθωg βεβαιωτιxa, απoδειxτιxa @πιβεβαιιΙlνεταη απoδειxνιiεται, y(,νεται εμφαν69, τεxμηριcbνεταL, ερμηνευεται, δtxαυoλoyεiταL, απoQρtει, επιxυρrbνεται).
3.

H θεα δε(,7νει επoμt'νωζ να 7ταQαπ6μπει ατo Λ6γo ωζ μLα αaχη τq6πoν τινα
πιo ειixαμΙττη }lαL ευx(πητη απ6 τo Noε(ν, xατι πoυ επιβεβαιrbνεταL xαι [[απ6
τo γεγ0ν6ζ 6τι]] η πQoσφυγη αε αυτ6ν λαμβανει γιbgα ατo πλα(πιo τoυ
απoQQLΙττιxoιj ελ6y7oυ τoυ "τρ(,τoυ δρ6μoυ". (A)
Η ουγηθηE πq6ταξη τoυ tιαL τtQoσθθτει ιδια(,τεqη 6μφαoη στην απoδειxτιxη

πηγη:
4.

Aυτi

η παQαλληλ('α τηg αυλλoγιoτιxηg επιxυρtbνεται [[xαυ απ6 τo γεγoν65
οτι]] o πλατωνιx6g ΣωxqατηE εxθ6τει τα μεLoνεxτηματα τηζ γQαπτηg xαταyQαφηζ πgoαφειjγoνταζ oτo παqαδεLγμα τoυ ν6μoU. (Α)

η φQdση απ6 τo γεγoν69 εμφαν[ξει αυξημ6νη πληqoφoqιαxη λειαπoδειxτιx6.
oτ61o
τoυργ(,α με

Επoμ€νωζ

4.1.z. παρα τo γεγoν69 6τι
Σημαoυoλoγιxη απoδυναμωση xαι τελιxd γραμματιxoποiηση συγαvταμε xαι ατη
φQαση παqα τo γεγoν6q 1=μoλoν6τι). H επιλoγη 6μωg τηg φqdoηg αυτηg αντi,
τoυ αγτιθετιxoιi oυνδ6oμoυ δεi1νει 6τι τo oυσιαστιχo γεγoν65 εξαxολoυθεi, να
6xει την ιδι6τητα του xελriφoυζ χαt να εiναι θναg "πq61ειρog τq6πoζ για να βd-

ξει

μαξ(, οε 6γα x€λυφog

γεγoνoτα χαι αφηQημ6νεg oγtoευg'' (Schmid 2Ο00: 100).

5. 'Ε,ται η xινεξιxη γQαφrt, [[παqd τo γεγoν6g 6τι]] ε('ναι tνα μη oL?toνoμLκ6 oιjστημα λ6γω του μεyαλoυ αριQμoι) αυμ'ιβoλων πoυ χQησLμoπoιε(,, ε(,ναι αΙταρα('τητη γLα τη αυνενν6ηση των Κιν6ξων μεταξιi τoυE, xαθιbg δεν παραπtμπεL στη φωνητιxη μoqφi τηg γλιbαααζ. (A)

To (,διo αυ1να η φQαση εμφανi,ξεται στηγ αaχη τηg πq6τ0σΙlζ, δηλ. αε θ6οη
θ6ματoE (theme) χαι εχφQαξει μαζi, με τη ουμπληφωματιχη πρ6τααη πoυ αχo_
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oταν 6μωg εμφαγιζεταt στην αQχη παqαγqdφoυ η
q6λo
στηγ ogγανωoη τoυ xειμθνoυ. Συγxεxριμ6να,
φQdση πα(,ξει σημαντιχ6
αποτελεi xειμενιx6 δεi,xτη, o oπoιoζ επισημαινει τηγ αντ(,θεοη τoυ συγγqαφ6α
λoυθε(, γγωστη πληqoφoqiα.

στηγ τgθ1oυoα γνιitoη-πληροφoρiα:

6. Π6ρυαι η ετηoια xατd, xεφαλην xαταναλωση ΙταLχνιδιcΙlν δεν υπεqtβη τιg
19.000 δραxμ6g. </p> <p> [[Παρα τo yεγoν6ζ]] 6μωE 6τι τo ξ€νo παιδιx6
παιxν(δι €7ει xυριαρxηαει πλ6oν στην ελληνιxη αγoqα, oι ξ6νε9 εταιqε(,ε5

67oυν επLtl,εντQιΙlαει τα

<πυqα>>

τoυζ στην xαταργηση των ΙτεQLoQLστιxιΙlν

διαταξεωv... (Δ)
Στην πεqiπτωοη τoυ αxαδημαΤxori xειμ6γoυ η φQαση οηματoδoτεi τo π€qασμα σε μια αλλη xειμενιxη εν6τητα, αυτη πoυ αναφθqεται oτo πq6βλημα-xεν6
τηζ επιστημονιx(g γνιbαηg xαι 6qευναg (Koυταoυλθλου 2W2: 47,95).
7. <p> [[Παqα τo γεγoνog oτι]] oτη βιβλιoγqαφlα γ(,νεται oυyνα αναφoρα ατη
oυo16τιoη των αναyνωστιxων δυαxoλιtbν με την παραβατιxη αυμπεριφoρα,
διαππτrbνoυμε 6τι oι πεqιαo6τερεg 6qευνεg 61oυν πQαγματoπoιηθε(, σε νεαQo1jζ

4.1.3.

παραβατε5...(Α)

11αL

τo yεγoν6g 6τt

Η αtiναιpη }1,αL τo γεγoν65 παQoυσιdξει xαι αυτη ου1ν6τητα στα δεδoμ6να μαg.
Σε θ6oη Qηματoζ πρooθ6τει με εμφατιx6 τρ6πo γ6α πληρoφoqlα oυμβαλλoνταg
οτη διαδιxαα[α πειθor}g.

8. o διευθυντηg... Στ. Mαν6ληg 6xει να πqooθ6αει [[xαι τo γεyoν6g 6τι]] oι
επενδιjoει5 ελληνιxrbν oυμφεq6ντων στη N.Α. Eυριbπη δεν 61oυν απoδιbαευ,
αυνεπrbE oL αxτoτLμηαειE των εταLQειrbν ε(,ναι πoλιj xαμηλtg αε α16αη με τLζ

επενδιjoειg.(Δ)

Στo επ6μενo παqdδειγμα 61oυμε δtio xατα αειqα oυσιαστιxd με την ιδι6τητα
τoυ xελυφoυζ:
9. <p> E'π('oη; x('νητQo απoτελoιioε [[xαι τo yεγoν6ζ 6τι]] μdθαιναν διioxoλεg
λ6ξειE αβ(,αατα xαι ευxd,ρLστα με παιγνιtbδη τqoπo.... (A)
To oυoιαοτι:ιι6 x('ητρoχαQαχτηQ[ξει xαι επloηg τoπoθετεi μ6oα oε 6να x6λυφog
6λη την υπ6λoιπη πληqoφoQ[α, η oπoiα επ[,oηg χαQαχτηQiξεται πφληπτιxα αsto
6να dλλo oυσιαστιx6-x6λυφoE. Η παqoυαiα τoυ επ[oηEδηλιbνει 6τι o oυγγραφ6α9

χαι την πφηγoι}μεvτ1 πληqοφogiα ιllg x (,vητ qο.
Tα δtio oυσtαστι,χd με την i,δια λειτoυqγιxη ιδι6τητα, αυτη του xελιiφoυζ, χατααxευαξoυν νoητιχα διαoτηματα (space builders) (Fauconnier 1985 οτo Schmid
χαQαχτηQ iξει αναδρομιxd

To <yεγoνoζ> α)ζ oυoιαατιx6-x6λυφoE.

Xρiαη xαι λειτουργ(π

αε ηλεxτρoνιxα

αtbματα
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2oΦ:315), αγαδιατdσσoυν χαυ παQoυσtdξoυν την πQαγματιχ6τητα με 6να oυμεχιητQo δηλαδη χαι γεγoν6g. Mε τη συμεχQιμ6γη αυτη μoaφη
xαι στoν αναγνιiloτη, o oπoi,oE <σαγιδειiεται> στην
πληqοφoqiα
μετΦιβdξεταυ η
oπτιxη τoυ συγγ9αφ6α, oδηγεiται σε σηχεχqιμ6νoυg νoητιxoυg 1ιitρoυg xαι 6τoι
γiνεται ευαλωτog στην αναπτυξη τηζ επιχειqηματoλoγiαg τoυ xειμ6νoυ.

χQιμ6γo τQ6πo, ωζ

4.ι.4. ε('ναι/iταν τo yεγoν6g 6τι
Στην περ|πτωoη τηζ δομηE ε(,ναι τo γεγoν6E παQατηρot}με εoτ[,ααη τηg πληρoφοq(,αg (focalizatiοn), η oπoiα ενιo1tiεταυ απ6 τα αξιoλoγιxd επ(,θετα πoυ ουνηθωg πqoηγotiνται xαι δηλιilνoυν τo σημαγτιxo (oημαντιx6, αξιoαημε(,ωτo, εwυπωαιαx6), τηγ απoδειxτιx6τητα των ισχυqιoμιbν (πqoφαν6E, ενδειxτιx6),t1την
ιpυ1ιxη διdθεοη χαt τα oυναιoθηματα τoυ oμιλoriντog-γqd,φoντog (ανηoυxητιxo). oταν δε τo επ[θετo βρiοxεται αε δoμ6ζ πoυ δηλιilνoυν υπερθετιx6 βαθμ6,
τ6τε φυοιxd η εατ(,αοη λειτoυqγε[, απoτελεαματιx6τεQα:

1,o.τo πλ6oν αξιooημε[ωτo, 6μωE, [[ε('ναι τo γεγoν6s 6τι']] αx6μα

αναληψη των xαθηx6ντων τoυ ...oι εxθtαειE αξιoλ6γησηζ τoυ
βα εξαxoλoυθoιjααν να ε(,ναι εξα('ρετε5. (Δ)

xαι μετα την
24.

Παπαoαβ-

Στη δομη iταν τo yεyoνog 6τι (την oπoiα βρloxoυμε oτα Α xαι Π) η συμπληρωματιxη πq6ταoη απoτελε(, τo θ€μα (topic), αλλd χαι τηγ εατιαoμ6νη
πληqoφoQiα. H εοτiααη επιτυγ1dνεταυ τιilqα με την ενoωματωση τηζ φQdσηζ
oε θγα dλλo x6λυφoE πoυ δημιoυqγofν oυσιαστιxd-xελtlφη τα oπolα ανηxουν
στην xατηγoρ[,α των γεγoγoτιxΦν-μεριοτιxιilγ χαι εχφQdξoυν α1θoη πqoδιoqιoτιxη (xαραxτηριoτιx6, παρdγoντα;, 11,QLτηQιo, ζiτημα)' η oτην xατηγορ(,α
τωγ γεγoνoτιxιilν-αιτιολoγιxιilν (αιτ(,α), η γεγoνoτιxιilν-υπoχειμενtχων (πq6βλημα), τα oπoiα oυναπτoνται με επiθετα πoυ δηλιilνoυν τo σημαντιxo (xιiQLoζ, βααιx6ζ).

l|.o

βααυx6E λ6γog yLα τoν oπo('o επιλ6ξαμε τη συγ1a,qιτιxη θειbqηαη δυo λoyo-

τε1νιxrbν 6ργων διαφoρετιxηg εθνιxηg xαι πoλιτιαμιxηg πρo6λευoη9 [[ηταν
τo γεyoν6E 6τι]] με τη αιiγxριαη διευριiνoνται oL πρooπτιxtE τη5

αναyνωαη5...(A)
12.αλλd τo αoβαρ6τερo ιτqoβΙnμq, xατα τη γνιΙlμη μoυ, Ιtoυ αwιμετrbπLσε η
Δημoκqατ{'α, [[iταν τo γεγaνd; 6τιJ] τ6oο η ηγειτiα των Eλληνoι+υπρiων 6αo
\ζ,αL

η ηyeσια των T0υQ111?ζ,υ1τQιων δεν π[oτει!tαν στη

λ{ση'.(rΙ)

4.1.5. με τo γεγoν69 6τι

Η oriναψη με τo γεγoν69 6τι, η oπoi,α δηλιbγει o16oη, εiναι αυ1ν6τεqη ατα (A),
γιατi επιδιιilxεται η παqoυo[,αση των α1θoεων μεταξti των διαφ6ρων ενγoιιilν.
Eξαλλoυ oτα (A) τo oυσιαατιx6-xθλυφoE α76oηπαρουοιdξει τη μεγαλυτεQη συ-

Σταματ(,α Κoυταoυλ6λoυ & Γιιbgyog Mιxρ6g

χν6τητα. Bq[oπεται χαι αυτη η φQdση αε Θ6oη Qηματoζ, απoτελει μ6QoE τηζ
ν6α9 πληqoφoqlαg xαι ουναπτεται με τα qηματα oxετ(ζoμαι, αυνδ6oμαL η τιE
φqαoειg ε('μαι συναQτημ6νog, 67ω α76αη.

13.<p> Tα βαθτiτεqα α(,τια τη5 oL?toνoμιxηg εξαρτησηζ αxετ(,ξowαt [[με τo γεyoν6g 6τι]] oι περιo16ζ τηζ περιφtqεLαζ πQoσφ6ρoυν τη δυνατ6τητα xτQαyματoπo(,ησηE υJtεQlιερδcbν oτιg βιoμη1αν(,εg τoυ xtντqoυ. (Α)

Στα δεδομ6να μαE παQατηqoιiμε χαι τη oυνεμφdγιση τQoπιxΦγ qημdτων η
επιρρημdτων πoυ φ6qoυν αυξημ6νo βαθμ6 επtστημιxηg τqoπιx6τηταg, ωoτε xτ
εδιil oι λεξιλoγιx6g επιλoγ6g να αυμβdλλoυν στην επιχειQηματoλoγiα τoυ χειμ6νoυ.
14.... ε(,ναι, β!,βαια, συναQτημ6νεE [[με τo γεyoν6s 6τι']] τα yλωαoιxd περιεx6με-

να, τα νoηματα, ε(,ναι αναλυτιx65 αναx}νdοειg τηζ εμΙτεLQ[αζ...(A)
15.ΠQ6.πει oμωζ να τo αυνδ6,ooυμε ?ιαL [[με τo γεγoν6E 6τι]] ατη Φλανδρα,
6πoυ βρ('oxεται η Aμβ6qαα, ηδη απ6 τα μ6oα τoυ 16oυ αιrbνα αxεδ6ν 6λoι,

αx6μη

11,αL

στα ψωριd, yνωρlζoυν yQαφη xαι ανd,yνωαη. (A)

4.1.6. γLα τo γεyoν6g 6τι

H οtiναψη.yLα τo yεγoνog 6τι παQατηQεiται με

ιδια(,τεQη συχν6τητα oτα (Π)

παι oυγdπτεται xυqi,ωg με qηματα ιpυ1ιxori πdθoυg (λυπαμαι, εxφραξω ανηαυχ('εζλιiπη/ ιxανoπoiηση). H 6xφραση των πQoσωπιxιbν ουγαιoθημdτωγ εiναι δε(,γμα εμπλoxηE τoυ oμιλητη χαt επoμ6νω9 χαQαχτηQιoτιxo πρoφoqιx6τηταE.

Γι αυτ6 τo λ6γo εγιb 6yω στεναχωQηθε(' ιδια(,τερα, ΙτQαyματιxd, λυπαμαι [[για τo γεyoν6s 6τι]] η xυq('α Mπαxoγιdννη αρνηθηxε αυτi
την εβδoμd,δα να xανoυμε διαλoγo. (Π)

16.xp. ΠAΠoΥTΣHΣ:

4.1.7. To γεγoν6g oτι

H oιiναιpη τo yεyoν65 6τι... εi,ναι πεqιoα6τεqo oπdνια στα δεδoμθνα μαg. Aπoτελεi την αQχιxη επιλoγη τoυ oμιλoι}ντog-γρdφoντoE (θ6μα: theme), αλλα xαι
τo στoιχεiο για τo oποlo γiνεται γ(,νεται λ6γoE στηγ πq6τααη (θ6μα: topic).
77.Για μαζ, 24υQ[εg xαι xιiριoι αυνdδελφoL, ε}{τQoπη βαqυτατη απoτελε(,, δι6τι
t4αL τo δια παqαλε('ψεω5 Εγxλημα ε(,ναι εξ('ooυ με τo εx διd, πqαξεωg 6yxλημα. [[To yεγoν6g 6τa] μ6χQι αημερα, μετα απ6 ε('xoαι €ξι yq6νια, δεν 61oυν
τιj7ει εφαQμoγiζ τα ψηφ('αματα των Hνωμ6νων Β,θνcbν δεν ε(,ναι μLα ε?{τQoπi απ6 τoν }l,αταoτατιx6 χdQτη των Hνωμ6νων Εθνrbν; (Π)

To <γεγoνoζ> ωζ oυσLαστL1d6-x6λυφog. Xqiαη xαι λειτoυqy('α αε ηλεxτρoνιxα
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Αx6μη σπανι6τεQη ειναι η εμφαγιση τηζ στην αaχη παQαγQαφoυ. Στην πεQιπτωση αυτη χαυ η (,δια η παqdγqαφoζ, αλλd χαι η παQoυσια τoυ oυσtαστLτlo()-τlελυφoυg λειτoυργoriν ωg δεlxτεg τoυ χειμενιxoιi θ6ματoE (discοurse topic). Συμεxqιμ6να, θ1oυμε ειoαγωγη εν6g νθoυ θ6ματo9,6πω9 oτo επ6μενo παqdδειγμα:
18.Κεφαλαιo 14. <p> [[To γεyoν6g 6τι]] η παQαγωyη xαt η αναπτυξη απoτελoιjν ανLσoμεQε(,5, αoυνεηε(6 xαι αντLμεταθετιx6g διαδιxαo(,εζ στo γεωyQαφιx6 χ6Qo ιnαL τoν ιoτoριx6 yρ6νo ε(,ναt γνωατ6 απ6 πoλιj παλιd. (A)
Στο επ6μενo παρdδειγμα η φQdση τo yεγoν6E εiναι μεν πρoληπτιxog χαQαxτηριoμ6g, αλλα αναφερ6μενη oε πληροφoqlεg γνωατ69 απ6 τo πρoηγoι1μεγo
xε[,μενo, ενιbγει συγεχτιχd τιg παραγqαφoυE xαι, παqd,λληλα, απoτελεi τη βιioη
γtα μια ν6α πληqoφoqi,α χαι την ειααγωγη εν69 ν6ου χεtμενιχotl θ6ματo9
(Schmid 2000: 359).

19....περιαo6τεqo 6μωζ απ6 αυτην την πρoUπ6θεαη ενδιαφ6QεταL o Παqμεν('δηg για την ρητη θ6oιν τoυ Ε,(,ναι,6πω9 αυτη επιτελε('ται εντ69 xαι μtoω τoυ
Noε(,ν. </p> <P> [[To yεγoν6g 6τι]] ατo VΙ.1 τo λεγεLν πQoηγε(,ται τoυ νoεLν
δεν επιτq6πεται επoμ6νωζ να μαζ oδηyiαει στην υπ6θεαη 6τι αμφ6τεqα ε('ναι ιαoδιjναμα, xαι πoλυ λιγ6τεgo στην αναγνrbgLση μLαζ πQoτεQαLoτηταE
τoυ λ6yειν 6ναντι τoυ...(A)
4.2. τo yεyoν6g πωg

To γεγoν6ζ xτωζ Lγει τιg [,διεg λειτoυgγiεg με τo γεyoν65 6τι. Στα (Α), 6πoυ xαι
παρoυοιdξει τη μεγαλιiτεqη ου1ν6τητα, oυναπτεται με τα απ6, με' 11,αL.

2o.H υψηλη πoλιτιxoπo('ηαη πgoxιIπτει απo [[τo yεγoν6E xτωζ]] πgαxτιlια μ6νo
μ(,α εφημερ(,δα, η νεoεμφανιαθε(πα Εspresso, θ6τει αε δειiτερη μoiρα τα πoλιτιxα θ6ματα...(Α)
4.3. εfuαι γεγoν69 6τι/yεyoν6g ε(,ναι 6τι

Η oυ1ν6τητα των δομΦν ε(,ναι γεγoν65 oτι xαυ γεγoν6E ε(,ναι oτι εiναι μιχQη
oτα (Α) xαι (Δ). H επιλoγη τoυg 6μωE ε[ναι xαθoqιατιxη γιατ1 φ6qονταg υψηλ6
δεixτη επιστημιχηg τρoπιx6τηταg16 1αgαxτηqiξει την αxoλoυθoliαα πληqoφoρ(,α ωg βεβα(,α. Eπoμθνωg oυμβdλλoυν στηγ επιχειQηματολoγ[α τoυ xειμθνoυ.
21.Εξαλλoυ [[εiναι γεyoν6g oτι]] τo γQαμματιx6

14αL

τo γQαφηματιx6 αιiατημα

|6.Σγεττxα με την τρoπυx6τητα παQεμφεριilν δoμιilν βλ. Γotiτοοg (2Φ3: 262-263) xαι
Mπαxαxoυ & Koυτooυλ6λου (1999: 732).
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τηζ ελληνιxηg txoυν πoλυ μεyαλη αy6αη μεταξ1j τoυζ, 6πω9 δε('ξαμε με λ(γα
παραδε('γματα ΙτLo πdνω. (A)

Περιoα6τε9o αυξημθνη παqoυoιαξεται η αυ1ν6τητα τωγ παqαπdνω δoμιilν
οτα (Π) τα oπoiα εxμεταλλεlioγται τη βεβαι6τητα τηg φqααηζ για να ενιο1ι1σoυν τηγ επιχειρηματoλoγi,α τoυ oμιλotiντog. Xαραxτηqιoτιxη εiγαι η εμφdνιοη τoυ στην αQχη τηE oμιλi,αg εν69 βoυλευτη:

22.xp. ΠoΥPΓoΥPΙΔιlz: </p> <p> ΚtQιε Πρ6εδρε, [[ε('ναt γεγoν69 6τι]] εx μ6ρoυ9
τηE εxτελεατιxηg εξoυo[αg τ6θηxε ωg θtμα πoυ δημιoυqγε(' ΙtQαγματιxd δυαxoλ('εg...(Π)

To γεγoν6ζ στLζ πεqιoα6τερεg απ6 τιζ παQαπdνω λεξιxoγραμματιx6E δoμ6g
απoτελεi πqoληπτιx6 1αqαxτηqιαμ6 για τηγ πληgοφoq[,α που αxoλoυθε(, με την
oπoi,α η α16oη τoυ εi,γαι χαταφoQιxη. Απo τη oυ1ν6τητα τωγ παQαπdνω δoμιilν
oτo δεiγμα μαζ φαiνεται 6τι τo συγχεχQιμθνo oυσιαστυx6-x6λυφog επιλ6γεται
ου1ν6τεqα17 ωE πqoληπτιx6g, παρd ωg αναδqομιx6g χαQαχτηQιoμ6g μtαζ πληgoφoqi,αE.

4.4. γεγoν65 πoυ/ yεyoν6E τo oπo(,o

}Ι δoμη, γεγoν69 πoυ εtναι ου1νη ατα δεδoμ6να μαg. Αντ[oτoι1η δoμη δεν
αναφ6qεται στα HΣK xειμ6νων τηζ ηγλL'{ηζ. Στoυg π(,ναxεg 11 xαι 12 oυ oπoloι διευxριν[,ξoυν τη ου1ν6τητα των δoμιbγ στo ΣEΚ παQατηQoriμε 6τι o Δ.EΛ.
Λxαδημαix&,

Δημoοιoγραφιx&,

Δ.E'^ [, (oυoιαaτιx6] πoυ]:

32,5Ψo

Δ.Β'Ξ. [, yεyoν6E πoυ]

|7,5Ψo (1491853)

(|491458)

ΠLναxαg

30Ψo

{

ΔΕΞ. [, yεyoν6g πoυ]

πoυ]

:

(83277)

36'6Ψo (55/150)

t8,lΨo (831457')

t2Ψo

(55Π64)

11

Γqαπτιrt

ΔΒ^.L oυαιαoτιx6]

Πqoφoριxιfi

3t,5Ψo (232t135)
t8Ψo (237l131o)

Πqoφoqιxα
36,6

Ψo

t2Ψo

(55/150)

(55Π64)

Πtνατιαg 12

Ι7.Η ου1ν6τητα αυτη 6q1εται σε αντ[θεoη με τηγ παqατηρηση τηE Francis (1994:

89)
oψετυxa με τη ου1ν6τερη παqoυolα τωγ αγαφοqιxιilν oυσιαστιχιbν ωg αναδqoμιxΦν

χαQαχτηQιoμιilν.

To <yεyoνoζ> ωζ oυαιαoτιxo-xtλυφog.

Xqioη uαι λειτoυργlα

oε ηλεxτρoνιxd,

oιbματα

83

παQoυσιαξει μια μεγαλfτεQη συχν6τητα στα πQoφoQιχd χειμενα, η oπoια 6μιυ9
δεν ε(,ναι στατιστιχα αημαντιχη18. Αγτi,θετα, o Δ.EΞ. εμφανιξεται υιpηλ6τεqog
στo γQαπτ6 υπo-HΣΚ xαι η διαφoqd του απ6 τo αντ[oτoι1o των πqoφoριxιilν
εiγαι στατιστtχd αημαντ L^rfi1.g.
H πιo λ6για μoaφη γεγoν69 τo oπo(,o εμφανiξεται σπανι6τεqα 6πωg δεiχνoυγ οι αx6λoυθoι πi,ναxεg 13 xαι t4.
Δημooιoygαφιxd,

Λxαδημαtx6,

Δ.E^ [, {oυoιαoτιx6]
τo oπoio]:

ΔΕ'Ξ. [, γεyoν6g τo oπo('o]

52'1Ψo (12t23)

2oqo

0,87Ψo (41457)

l',4Ψo (121853)

Πiναxαg

ΔΕΞ

[, γεyoν6g τo

oπoio]

36Ψo

(16la4)

t'ZΨo (16113lo)

Πlναxαg

|7Ψo

(7l42)

0'9Ψo (7Π64\

13

Γgαπτ&
ΔΕ'^. [,{oυαιαoτιx6] τo oπo('o]:

Θ20)

Πρoφoριnιdl

Πqoφoqιx&
17Ψo

(7l42)

0'9Ψo (7Π64'l

14

Και oι δrio αυτ6E δoμ69 εμφανιξoνταt παντα μετd απo xoμμα. To oυσιαστιχ6

yεyoν6g εδιil απoτελεl αγαδqoμιx6 χαQαχτηQtσμ6 τηζ πQoηγotiμενηg πληqoφoρ(,αg με την oπoια η συγoχιχη o1θαη τoυ ειγαι β€βαια αναφoqιxη.
Σημααιoλoγιxd 61oυμε μια o16αη παqαθετιxη με τo πQoηγotiμενo εxφιbνημα-πληqoφoqiα. H παqαθετυxf1o16oη, η oπoiα εδιil εiγαι εμφανηζ, απoτελει,

6πω9 φα[,νεται, χαQαχτηqιατιx6 oτoι1εio των δoμιilγ στtE oπoiεg απαγτoriν τα
oυσιαστιxα xεkbφη. Πq6xειται για μια α1θαη εξιαωτιxt1, oγ€oη συνωγυμ[,αg
(Francis 1,994:93) μεταξti ατoι1εi,ωγ πoυ παQατιθενται, στον λ6γo, εχ τωγ oπoiων τo oυσιαστtxo €γει λειτoυgγ(,α πqooδιoqιατιxη-ταξινoμιxη, ενιil η oυνηθωg
oriνθετη πληρoφoρiα επεxτεiνει, λεξιxoπoιεi, αλλd xαι επεξηγεi τo oυοιαoτιx6
(Heyvaert 2003:250).
Στην πεq[πτωαη τoυ oυσιαστιxois γεγoν6E o}τεg oι δoμ69 που αυτ6 εμφανiξεταυ (τo yεγoνog 6τι+αυμπληg. Πq., yεγoν6E πoυ..., αυτ6 τo yεγoν6ζ, yεyoν69+ΓEN.) πq6πει να εQμηγευθotiγ ωE παQαθετιxθg δoμ6g πoυ απoχαλfπτoυγ
την εξιoωτιxt1ογ€oη μεταξιi τηE πληQoφoqlαg (ΠΛ) χαι τoυ αναφoQιχoti η xαταφoQtχoιi oυoιαατιxoιi-xελr1φoυζ (oK), δηλ. ΠΛ=OK η oΚ=ΠΛ. Eπoμ6νωg
σχηματιχα 61oυμε:

18.* =03,P>0,05.

19.f =36,6,p<0,05.
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+τo yεγoν6g

oΚ=
ΠΛ
Π^
γεγ0ν6S

oΚ

6τι

+

συμπληQ. Πq.

Π

γεγoγ6ζ πoυ....,

=oΚ
αυτ6 τo γεyoν6ζ,
=oΚ
+ γεν
=ΠΛ

ω5 γεγ0ν6ζ
tΙ^
H επιλoγη αυτηS τηζ παQαθετιxηg, εξιoωτιxηg, oυνωνυμιχηζ α16oη9 μεταξf
τoυ oυσιαστιχof-xελtiφoυg χαι τηζ πληqoφoQi,αζ δεγ εiναι μ6νo δεixτηg τηg
πqoθετιx6τηταg τoυ πoμπof, αλλα xαι δεi,xτηζ απoχωδιxoπo[,ησηE χαι εQμηνε(,αg, δι6τι απoxαλtiπτεt τoν τq6πo με τoν oπolo τo xεiμενo πρ6πει γα εQμηνευθεi απ6 τoγ απoδ6xτη τoυ (Charles 2003: 318). Για τoν λ6γo αυτ6 η oχ6oη
αυτη, η oπolα χαQαχτηQi,ξει 6λεg τtζ παQαπdνω λεξιxoγραμματιx6g δoμ6g, πQ6πεt γα τoνιoΘεi ιδιαiτεqα. Aλλιιilg, η απλη ανdλυαη των λεξιχoγQαμματιxιilγ
δoμιilν χωQιζ τηγ αγαφορd ατη xoινη παqαΘετιxη τoυg δομη απoτελεi μtα πεqιogιoμ6νη πqoo6γγιση των συγχεxριμ6νων oυσιαστυxων χαι αJτoχρtiπτει τoν
βαoιx6 τoυζ ρ6λo να oνoμdσoυγ χαι να χαQαχτηQiαoυν μια πληqoφoq[,α.
Oι πiναxεζ συμφQαοτιxηg oυ1ν6τηταζ γtα τη δoμη , γεyoν6g πoυ δεixνoυν
6τι oι oυνηθ€oτεqεg λ6ξειE στη δεξιd Θ6oη εiναι: θα, oδηγ* (oδηyε(,, oδηγηαε)
αυξdνει, txει, απoτελε(,, αυνεπαγεται, δε(,xνει, δημιoυργε(,, oφε[λεται. To θα (παQωχημ6νo, +συνoπτιx6) δηλιbνει μελλoντιxη ενθqγεια, αλλd xαι βεβαι6τητα.
H εμφdνιoη τoυ μεταφ6qει τo αναμφιoβητητo χαι δεδoμ6νo, πoυ δηλιbνεται με
τo yεγoν6ζτι'αL oε μελλoντιxt'g ενθqγειεg:

=oΚ

23.Ax6μη πqooπαθειεg θα γ('νoυν γLα την απ6xτηση ιδι6xτητηE ατ6γηE, [[yεyoν65 πoυ]] θα ενιαy'ιJσεL την αυτoνoμ(,α τoυ

ΧΚΘ.

(^)

Mετριαoμ6γη επιστημιχη τρoπιx6τητα εxφgdξει τo θα (+παgωxημ6νo, -ουνoπτιx6) xαι αυνηθωg ευθυγgαμμi,ξεται με πρoηγoιlμεγεE ανdλoγεg τqoπιx6g
επιλογ69:

24.θα πQ6πει να τQoπoττoιηαoυν }ιαL να επεlιτε(,νoυν τo ωρd,ριo λειτoυρy(,αE
τoυζ 11'αL τLζ αxτoyευματιν6E ιΙlQεζ, [[γεγoν69 πoυ θα]l βoηθoιjoε oημαντιxd
την xαλιiτεQη διαx(lηαη τωU επειγ6ντων ΙτεQLστατιxrbν. (A)
Συ1να εμφανiξoνται στα δεξιd τηE φQdoηs, γεyoν65 πoυ τo τqiτo πρ6oωπo
Eνεoτιilτα η Αoqioτoυ τoυ ρηματog oδηγιil. Φαiνεται xι εδιb η αποδειxτυxt1ουλλoγιoτιxη χαι πoQε[α τoυ xειμθνου.

To <yεyoν6ζ> ωζ oυσLαστL14o-x6λυφog.

Xρioη xαι λειτoυργ(n

oε ηλεxτqoνιxd,

αιbματα
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25.Ωατ6σ0 oL σχ6σεLζ τηζ δLo('}{,ησηζ 11'υQ(,ωζ με τoυζ Lπτdμενoυζ φQoντLστε;
}lαL τoυζ συνoδo1jζ επLδεLν6θηxαν την εβδoμdδα αυτη εξαιτ('αg τηζ απ0χ6Qησηζ 64 επoyιxrbν φqoντLστων, [[yεγoν6E πoυ]] oδiγηoε αε 6wααη' }4αταyγελ('ε5 }tαL αχ'υQιbαεtg

πτiαεων. (Δ)

Στα παραπdνω παqαδεiγματα, δεν εlγαι μ6νo o χαQαχτηqιαμ6g τηg πqoηγotiμεγηζ πληρoφoqiαg ωg γεγoν6τog, αλλα χαι, η σημαντιχη θ6oη πoυ xατ€χει τo γεγoν6E στηγ εξθλιξη τηg πληφφοqυαxηg δoμηg τηg πq6τασηζ. Απoτελεi,6να βααιx6, xεντριπ6 οημε(,o απ6 τo oπolo εxπηγαξoυν νθεg πληφφoQιεE. O xεντqιx6g αυτ6g ρoλoζ τoυ δηλιbνεταt χαι απ6 τo οημεi,o oτiξηg (το x6μμα πoυ πρoηγεiται).
Συμεxριμθνα, τo x6μμα oqιoΘετε(, μια χαινoιiqια πληqoφoqιαxη εν6τητα (Παναq6τoυ 1'995: 4043) στην oπolα τo γεγoν69 πα[ζει σημαντtχ6 ρ6λo. Κατα την εχφιilνηαη τηg πq6ταoηg xdνoυμε παιiοη πQιν Qoγω τoυ x6μματog), αλλα xαι oυ1να
μετd τo yεγoν65, δημιoυqγιilνταg μια επιπλ6oν πληqoφoριxη μoναδα με πυqηνα
τη συγχεχQιμθνη λ6ξη. Kαι ενιil τo γεγoν65 συμπυχνιbγευ την πQοηγοtlμενη ηδη
γνωοτη xι ειixoλα αγαxαλotiμεγη πληqoφoQiα, η θνταξη τoυ ωζ πυqηνα οε μια ιδια(,τεqη πληqoφogιαxη μoναδα αυξdνει την πληρoφoQητιχ6τητd τoυ. H λεπoυqγ(,α
τoυ εiναι εμφατιxη, εoτιαξoγταE την πQoσo1η του αναμιboτη στo πεqιε16μενo,
αλλd χαι τoν συμεχQι,μθνo χαQαχτηQιαμ6 τηg πgoηγot}μενηg πq6τασηζ. Σπανι6τεQα oτα δεδoμ6να μαg εμφανLξεταt η λoγι6τεqη δoμη γεyoν6g τo oπo(,o.

26.Mtxρι αημερα, 6μωζ, εξαxoλoυθε(' o ααφηg αττoxλειαμ6g των γεωyQαφιxcbν
11αL των }{oLνωνL}lιΙlν διαλ6rtτων τηg εθνιxig μαg yλιbαααg απo τo ελληνιx6

α1oλε[o, [[yεyoν6ζ τo oπo[o]] δεν ε(,ναι απoxλειατιxα ελληνιx6 φαιν6μενo. (A)

4.5. τo γεγoνοg αυτ6

H δoμη T(τ)o γεyoν6g αυτ6 παgoυoιαξει μειωμ6νε9 oυ1ν6τητεg ατo δεiγμα
μαζ σε οx6oη με τιζ πgoηγoriμενεζ επυλoγ6E. o Δ.EΛ. ε(,ναι μεγαλιlτεQoζ στα
(Α) xαι γενιx6τεqα στα γqαπτα xεi,μενα αλλd δεν φθdνει σε στατιστιχη oημαντιx6τητα20. o Δ.EΞ. ε(,ναι υψηλ6τεqoζ στα iδια xεiμενα με στατtστιχd αημαντυxt|διαφoqαz1, oπωgφαiνεται στoυE αx6λoυθoυg πiναxεg 15 xαι 16.
λxαδημαiixα
Δ,E^. [τo

-αυτ6]:
αιπ6]
Δ.EE,[τo yεγoν6g

20,f

= O,8,

p>0,Ο5.

= l'1''7,P<0,05.
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Γραπτrt
Δ.Ε'^.

[τo-αιπ6]:

Δ.EΞ. [τo γεyoν6g αυτ6]

Πgoφoqιxd

6'9Ψo (671968)

5Ψo

(15|285)

(67l|3|o)

2Eo

(t5t764)

5,1Ψo
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Συ1ν6τεqα εμφαγιξεται η δoμη στην αaχη πQ6τασηg η oπανι6τεqα παQαγQαφoυ:
27

.

...αναμφιβoλα τo 1997 ηταν 6τo9 επιβqαδυνσηζ τηζ ασθενLxηE, 6ατω, ανoδL-

πoQεiα; τηζ βιoμηxανL?ι,ηS JταQαγωγηζ των τελευτα('ων χQ6νων. [[To γεγoνog αυτ6]] ωστ6σ0, ...δεν εμπ6διoε μLα...(^)

21ηζ

Πq6πειται γtα αναδqoμιx6 xαqαxτηqιαμ6 πQoηγoliμενηs πληqoφoρi,αg την
oπoiα συμπυχνιbνει χαι χαQαxτηq(,ξει. 'oπωE αναφ6qαμε χαι πQoηγoυμ€νωg η
oγ('oη τoυ με την πQoηγotiμενη πq6ταoη-πληqoφoqlα εiναι ο16oη παgαθετιxη,
ισ6τηταζ χαι συνωνυμ(,αg. Η δoμη To γεγoν6ζ αυτ6 απoτελε(, μια αξυoλoγιxη
επιλoγη τoυ oμιλητη για να αγαφεqΘεi oε πqoηγor}μεγεE πληqoφoqi,εg xαι, επoμ6νω9, επιτυγxdνει συγoχυxfixαι συνεχτιχη otiνδεoη. Στην αναφοQιχη xειμενιxη otiνδεοη αυμβαλλει φυoιxa xαι η παQoυσ[α τηg αντωγυμLα5 αυτ6. Aυτη η
λειτoυgγiα ε(,ναι η xυqlαqχη για τιg δoμ6E: dρθρo+oυα.-x6λυφoζ+αντων. t1
αντων.+dρθρo+oυo.-x6λυφoζ (A+oΚ+αυτ*/ αυτ* +A+oη. H δομη To γεyoνog αυτ6 βqloxεται oε θ6oη θ6ματo9, μεταφ6qει γνωατη πληqoφoQlα, η oπoiα
6μωE παi,qνει συγχεχQtμθνη μoaφη χαt χαQαxτηgιαμ6, cbατε υπ6 αυτ6 τo πq[αμα θα μποqoriοαμε να τηγ oγoμdoουμε xαι ν6α πληρoφoqi,α (Francis 1994:
86). Πιατειioυμε 6τι πq6xειται γtα εμφατιxt'g δομθg πoυ τoνlξoυν την υπαgχoυοα πληqoφoqiα χαι τηγ χQησιμoπoιotiν ωg βdoη για την δ6μηoη τηζ επtχειQηματoλoγiαE τoυ oμιλoιlντog-γgdφοντog (Charles 20o3: 314). H απoδειxτιxt1
θ6oη τηg δoμηζ στηγ επtχεtQηματoλoγιxη διαδιxαoiα ενιο1tiεται απ6 τα qηματα
πoυ ουνηθωg αxoλoυθoιiν. Στα (A), τα oπolα ατo1εtioυγ στηγ αποδειξη τωγ λ6γωγ, τα qηματα απoδειxνljει, απoxαλιiπτει, εξηγε(', ενια1υει την d'πoψη, oδηγε(,,
επιoημαlνoυγ την απoδειxτιxt1αξlα τηg πληqoφoqiαg πoυ χαQαxτηgiξεται ωg
yεyoν6g.

28....τα πQoγQdμματα 1τoυ αναφ6ρoνται στα συγ2(εxριμ6να γνωατιxd αντtxε('μενα διατηqoιjν την πρoα6yyιση Ιτoυ διαπιατcΙlσαμε τ6αo στην A/θμια 6αo
tιαL στη Β/θμια εxπα[δευoη: [[To γεγoν65 αυτ6]] ενιαyυει την dπoψη 6τι oι
ιδιαιτερ6τητε5 των αντLxειμ6νων ατη oψoλιxη τoυE εφαQμoyη υπαγoρειjoυν
τη

συy11,ε'ιQ

L

μενη πρo

α 6γy

ιση τ ων π Qoγ Qαμ ματων....(A)

Στα (Π), 6πoυ η πQoσωπιxη εμπλoxt1xαι, oυνεπιilg, η θxφqαoη των αυναιαθημdτων τoυ oμιλoι}ντog υπεριαμ1εt, η σημαντιx6τητα τoυ γεγoν6τo5 εoτιdξεται

To <γεγoν6ζ>> ωζ oυσLαστLrι6-x6,λυφog. Xρioη xαι λειτoυργ(,α αε ηλεxτρoνιxd'
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στηγ αQνητιχη oυνηΘωg επi,δqαoη πoυ θχει για τoν dνθgωπo (πρoβληματ('ζει, εμβαλλει σε ανησυχ(,α, τqoμdξει, ωφελει), ενιil oτα (Δ),6πoυ τo βdqog π6φτει στηγ

αξιoλoγιxη πεqιγaαφη τωγ γεγoγ6των, δiγεται 6μφαoη στηγ xαθoφιoτιxη θθoη
πoυ xατθ1εt τo συγχεχQιμ6νo γεγoν6g μθαα oε θγα oυνε169 διαδιxαoιιilγ xαι γεγoγ6των (ωθηαε, 67ει ευεργετιx6g oυν6πειεE, απoτελεσε αφoQμη, διειlxoλ'ι3νει).

29....ατo Mαqαθrbνα δι6.qqευoε στην περιo1η dγνωατη πoo6τητα απ6 τo τoξιx6 τoυg περιεx6μενo (xλoφ6ν). [[To yεyoν6E αυτo]] 6xει εμβαλεL σε βαθι1τατη ανησυχiα τoυg xατo[xoυg...(Π)

.αQνiθηxαν να αυμπqdξoυν στo μoρατ6ρLoυμ μεταξιi πιατωτtbν ?ιαL
ΚωναταMπoυταqη... [tTo γεyoν6E αυτ6]] dλλωoτε ιbθηαε τoν (,διo τoν
'{,.
ντ(,νo Mπoυτdqη να ΙtQoτε(,νει τρ6πoυ9 ιδια('τερηζ Lr{ανoπo(,ηoηζ των απαL-

30...

τηαεrbν τηζ.(^)

Tα παqαπαγω παqαδεi,γματα δεlxνoυν 6τι αν χαι oι συνταχτιx6g δoμ6g με

τιg oπoi,εE εμφαν(,ξεται 6να oυαυαατιx6-x6λυφog 6xoυγ την [,δια πεqi,πoυ αυ1ν6τητα oτα διαφoQα χειμενιxd ε[,δη oι διαφoqετιπθg αυνdψει,ζ απoxαλfπτoυν τoν
ιδιαi,τεqo q6λo τoυ σε oυνδυαoμ6 με την προθετιx6τητα τoυ xdθε εi,δoυg.
4.6. yεyoν6E +

ΓΕ,NΙΚH

Πoλri μιxq6τεqη oυ1ν6τητα εμφανiξει oε 6λα τα υπo-HΣΚ η δoμη yεγoν6g +
ΓEN., oε α1θoη με τιζ δoμ69 πoυ πQoηγoυμ6νωg o1oλιdσαμε. Διαπιoτιilγεται
6μωζ μεγαλυτερη αυ1ν6τητα οτα (Α) απ6 τα (Δ) xαι (Π). o εντoπισμ6g τηg δoμηg [oυαιαoτιx6} + γενιxη δεν γ(,νεται αυτ6ματα απ6 τo υπαq1oν λoγιoμιx6
(monoconc). Aπαιτε(,ται μια πQoσεxτιxi1 αξιoλ6γηση των απoτελεαμdτων για
να επιλ6ξουμε μ6νo εxεiνα τα oυσιαοτυxα πoυ λειτoυqγofν ωg xελtiφη χαι συγταααoγταt με ΓEN. Eπειδη oι τιμ6g τoυ Δ.EΛ. χαι Δ.EΞ. εiναι εξαιqετιxd μιΔημoοιoγqαφιx&,

Λxαδημα|ix&

ΔE^. fτo [oυoυαoτιx6J

+

ΓEN.J:

ΔEΞ. [τo γεyoν6s

+

ΓEN./
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0'3Ψo

3'9Ψo (341853)
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δεγ υπoλoγιστηχε η στατιστιχη σημαντιχoτητα τωγ διαφoqιilν πoυ υπdQχoυν στα (A), (Δ) xαι (Π).

χQ6ζ, 6πωg φαινεται στoυS lτiνα:llεs 1,7,

"l,8,

3|.Παρd τo γεγ0ν6ζ τηζ μα2{Q6χQoνηζ διδαoxαλ('αg τoυ μαθηματoζ, η πQ6τη
συστηματιxη 6qευνα γLα τoν τq6πo διδαoxαλ(,αg τoυ μαθηματoζ
τιxα με αυτη θΕματα 6yινε μoλιg τo 1978...(A)

t{,αL

τα σχε-

Στη δoμη τo yεyoν6g+ΓΕ,N. τo oυσtαoτιxo x6λυφoE γεyoν65 χαQαχτηQIξει μια
πληqoφoq[,α πoυ βqloxεται αε επiπεδo oνoματtxfig φQdσηE xαι 61ι πq6ταοηg.
Αντioτoι1η δηλωοη θα εi1αμε οτα Αγγλιxd με την παQoυοi,α τηg πq6θεοηg of η
οπoiα εμφαν1ξει ιδια(,τεqη αυ1ν6τητα στα HΣK τηg Αγyλιxfigxαι €1ει 1αραπτηqιoτιx6E λειτoυργ(,εg (SincΙair |991' Gleghill2Φ0: 125). Ιδιαiτερα στoν αxαδημαTx6 λ6γo εiναι 6ναg τq6πog 6xφqαοηg τηg otiνθετηs oνoματιxηg φQdσηζ πoυ χαραxτηglξει τo συγχεχQιμ€νo εiδog. Στα Eλληγιxd πoλλα oυσιαστtxd με την ιδι6τητα τoυ xελtjφoυE εμφανiξoυν otiνταξη με γενιxη (π.x. 6ννοια, αx6oη, χαQαχ,τηqιoτιx6, αlτoτ6λεoμα, ξητημα, αlτoΨη, πρ6βλημα x.}ντt.). Πιilg θα χαQαχτηQiξαμε
αυτη τη γενιxη πoυ εξαqτdται απ6 ουoιαoτιxα με τη συγχεχQιμθη λειτουqγ[α
χαt πoια η ox€αη πoυ δηλιiwει; Γνωρlξoνταg 6τι τo γεγoν69 πqo6ρ1εται απ6
qημα θα μπoqoriααμε να ισχυQιοθoriμε 6τι μεταξti τωγ δυo oυοιαoτιxιilν (τoυ oυσιαστιχori-xελriφoυE χαι τoυ oυσιαατιxori oε γενιxη) υπdqxεt μια πρoταoιαxη
ox6oη (propositional relationship) τoυ τtiπoυ ΡΗMΑ-YΠoKEΙMENo (π.γ. τo γεyoν65
των Oλυ7llτιαxιΙlν αγrbνων = 6yιναν oι oλυμlτιαxo(, αyιΙlνεg). Η αυμεxqιμ6νη επιλογη 6μωg oυσιαστtχοti xαι 6xι qηματog απ6 τoν πoιΙJτ6 πιoτεtioυμε 6τι θ6λει γα
xdνει οαφθoτεqη μια o16oη εξιαωτιxη, 6πωE τη δηλιi'σαμε παqαπανω (4.4). Tα
δtio oυoιαoτιxα στην oνoματιχη φqαoη θα λ6γαμε 6τι απoτελofν δrio oυσιαστιxα-xεφαλ6g πoυ βgiοxovται σε ια6τιμη xατdoταoη xαι oυνδ6ovται με τo dqθgo.
Aλληλεπιδρor}ν δε τo 6να ατo dλλο: τo oυσtαoτιxo-xt}ωφoζ χαQαχτηqiξει την
πληρoφoρ(,α πoυ εxφqαξει η γενιxη22, αλλα χαι η πληqoφoqlα με τη oειqd τηg
συγχεχQιμενoπotεi την αxαθ6qιoτη σημασ(,α τoυ oυσιαστtxoti. Xρηoιμoπoιιilγταζ τoυζ 6qουg τηζ γQαμματιxηg θα oqiξαμε τη συp(εχQιμ6νη γενιxη ωg γενιxη
επεξηγηματli'lη, η oπolα εξειδιxεtiει, με τη σημασiα πoυ δηλιilοαμε παραπdγω, τo
oυσtαστιx6-x6λυφog. Και οι δrio 6qoι ωg ιοoδtiναμoι, θα μπoqofoαγ να λειτoυgγηooιtν ανεξdqτητα μ6οα στην πq6ταoη. Στo επ6μενo παqdδειγμα:

32. H απαyωγη 6γινε

αε 6δαφoζ των βααεων ,cαL oL Bρετανo(, φ6qoυν μεγαλη
ευθιiνη τ6αo γLα τo yεγoν6E τηζ α1ταγωγηg 6oo xαι...(Π)
Θα μποqofoαμε να εi1αμεxαι τιg εξηE διio πιθανθg επδo16g:
33α. Ι{ απαγωyη 6γινε αε 6δαφoζ των βαoεων χαL oL Βqετανo(' φ6qoυν μεγαλη
ευθιiνη τ6αo γLα την απαγωγη 6oo xαι...(Π)
22. Δεν αναφερ6μαστε σε πεqυπτιilοειg γενιxηg 1ρoνιxηζ πoυ αxoλoυθε[ 6γα oυoιαoτιx6
(π.x. τo γεγoν69 των Χριατoη6wων, τo θtμα των ημεριbνx.}νπ.).

To <γεγoν6ζ> ωζ oυoιαατιxo-x6λυφog. Xρηoη xαι λειτoυργ(n oε ηλεxτρoνιxα
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33β. Ι{ αxταyωγη ι6yινε αε ιtδαφoζ των βααεων }4αL oL Βqετανo(' φ6qoυν μεγαλη
ευθ'ι3νη τ6oo γLα τo συy1lε2t'QLμ6'νo γεyoν6g 6αo xαu'(Π)

H oυνεμφdνιoη τoυ oυσιαοτυxoti-xελriφoυE χαι τηζ γεγtχηE, εxφQαξει την
αξιoλoγιxη oτααη τoυ πoμπoιi πρog το μηνυμα χαι παραλληλα αυξdνει την
πληρoφoqητιx6τητα χαι απoδευxτιx6τητα τoυ xειμθνoυ.
H δoμη γεγoν6E + ΓEN. εμφανiξεταt σε θθoη θ6ματoE t1xαυ ο1oλioυ. Παqαλληλα, απoτελεi, χαι τo θ6μα για τo oπoio γiνεται λ6γo9. Συ1ν69, αλλd χαι χαQαχτηQιστιχθg ε1ναι oι πεQιπτιilαειg εατ[,αοηg, 6πoυ o oμιλητηE-συγγQαφθαζ δ(,γει
υδια[τεQη 6μφαοη ατo μηνυμα. Αυτ6 επιτυγxdγεται με την πq6ταξη αξιολoγυxιilγ επιθ6των, επιQQημdτων η xαι dλλωγ ουσtαστιxιilν πoυ φ6ρουν χαι εxε[γα
την ιδιoτητα τoυ xελtiφoυg.

H μ6νη αξι6λoγη διαφogd, εiναι τo γεγoνoζ τηζ ειαoδoυ τoυ Xoνγx-Κoν-

34.

γ}{....(A)

Στo παραπdνω παραδειγμα Τo γεγoν69 τηg εια6δoυ εiναι τo θ6μα γtα τo
oπolo γ(,νεται λ6γog, βgloxεται oε θ6oη ν6αg πληqoφoQiαζ xαι παqdλληλα

εoτιαομ6νηg μ6αα απ6 την πQooπτtχη πoυ δ(,νει o γρdφων χαQαχτηqlξoνταg τo
γεγoνog ω6 αξι6λοyη διαφoqd.
4.7.

A}ν}νoυ

τliπoι τηg λ6ξηs γεγoν6g. Λεξιxoγqαμματιx6g δομ69

Πgιν oλoxληΦσoυμε την 6gευνd μαζ σχετιχd με τo oυσιαστιχ6 x6λυφoζ γεγoν6E Θα αναφεqθoriμε xαι στoυζ dλλoυg τisπoυg23 πoυ εμφανi,ξει η λ6ξη, δηλαδη
στη ΓEN. ENΙKoY (γεyoν6τoE) xαι στην oNoM. χαι ΓEN. ΠΛHΘ. (γεγον6τα, γεγoν6-

των). O εντoπισμ6ζ τoυζ εiγαι αψετd 1ρoνoβoqoζ χαt πq6πει να γ(,νει με ιδια(,τεQη πQoσo1η, xαθιilg δεν γ(,νεται αυτ6ματα. oι τt1πoι αιποi εμφαν[ξoυν πoλιi μιχQη
αυxν6τητα στα δεδoμ6να μαg. Συμεxqιμ6να, η ΓEN. ΠΛΗΘ. 6xει αxεδ6ν μηδενιxη
παρoυoiα αε 6λα τα εξεταξ6μενα εiδη. H rεπ. ENΙΚoY 61ει επiαηg μηδενιxη παqoυ-

oτα (Π) xαι (A), ενιil πoλιi μιχQη oυ1ν6τητα εμφαν[,ξει στα (Δ) με τιE δομθg
τoυ γεγoν6τo9 6τι τlαL αιπoτ3 τoυ γεγoν6τo5. T6λοg, η oNoM. ΠΛHΘ.: τα γεγoν6τα,
ενιb 61ει μια στατιoτιxd oημαντιxη παρoυolα ατα δεδoμ6να μαg, χQησιμoπoιεi,ται
πoλrj πεQtoQισμ6να ωE oυσtαοτιxo-x€}ωφog. Στα (A) μ6νo παQατηQoriμε μυα μεγαλriτεqη παgoυo[α, 6ναvτι των dλλωγ δrjo xειμενιxιilν ειδιilν. Eμφαν[ξo\παι αγαφoριx6g δoμ6g (αυτd/εxε(,να τα γεγoν6τα, τα γεγoν6τα αιπα, ε[ναι (δεν εiναQ Qα)
yεyoν6τα...) xαι χαταφoQιx€g (γεγoν6τα 6πωζ...). Η αναφοριxη δoμη ε(,ναι (δεν ε('ναa GΦ γεyoν6ταεγταooεται στην xλαoιxη για τoυζ oριoμot}g δoμη: 6Qoζ + τdξη
α(,α

23.ot τιiπoυ τoυ πληθυγτιxoι} γtα την Αγγλιxτ| δεν 61oυν εξεταοθεi, (Schmid 2Φo

379).

Κατ& τoγ Flowerdew (2003β: 316) η 6λλεψη αυτη μπoρεi να επηρεdξει τoν αριθμ6
τωγ oυσtαοτιxΦγ με τηγ ιδι6τητα τoυ xελriφoυE στα HΣΚ.
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+ χαQαχτηQιστιχ62o.Σ'η συγχεχQιμ€γη
περiπτωoη τo oυσιαστιx6-x6λυφoζ αT[οτελεi την τdξη, 6πoυ 6να oτoι1εio ταξινoμε1ται οιiμφωνα με τoγ ουγγραφ6α.
oQoζ
τdξη
χαQαχ,τηQιoτιx6
yνωo(,εζ
ε('ναt
διαφoρα
τα
35. oι
γεγoν6τα πoυ λαμβανoυν ΥιbQα ατo oυνειδηoιαxo ΥιΙlQo τoυ ατ6μoυ. Mπoρε(, να 6xoυν λεxτυxη μoaφrt η να ε(,ναL νoητLx6g ειx6νε5. (A)

Στην χαταφoQιxη δoμη γεγoν6τα oπωg... τo oυσιαατιxo γεγoν6τα χαQαχτηqiζει πρoληπτιxα τolτα επ6μεγo/α ατoιχεi,o/α. H ιαoδt}γαμη ο1θαη μεταξιi τoυ

oυσιαστιxo$-xεk(lφoυζ χαt τωγ oτoι1εiων πoυ αxολoυθoιiν δηλιbνεταt ευxριν6στατα με τη χaηση τoυ 6πωg:

36.Π6ρα απ6 τη Mεαανατoλιxη τρoμoxqατ(,α γεγoν6τα 6πωE η β6μβα τηE
oxλα16μα θα ηταν αδιαν6ητα πQLν απ6 15 μ6λιg p6νια. (A)
5. ΛειτoυQγiε6 των λεξιxoγQαμματιnιbν δoμιbν

με τα εiδη των xειμ6vων

χαι η ο16oη τoυ6

Aπ6 την ανdλυση των λεξιxoγgαμματιxων δoμιilν τoυ oυσιαoτιxori-xελriφoυE γεγoν69 οτο ΗΣΚ τηg 6qευναg μαg επιβεβαιΦγεταυ 6τι τα oυαιαατιxd,
αυτα απoτελοtiν πqoθετιx6g επιλoγ6ζ τoυ oμιλoriντog-γqd.φoντoE χαι επιτελοι}γ ποιxlλεg λειτoυργ(,εg. oι λειτoυqγ(,εg πoυ εγτoπiαθηχαν οτα δεδoμ€να μαg
ε(,ναι τQειE βααιx6g. Δανειξ6μενoι τoυζ 6qoυg τoυ Halliday (με xαποια απ6xλιοη απ6 τη γνωστη τoυg xqηαη) θα τιg oνoμdooυμε: αγαπαQαστατυx,t'1, διαπqoοωπιxη χαι χειμενιxη.
H αγαπαQαστατιχη λειτoυqγiα ε[ναι αυτη πoυ φαγεqιbνει την ιδ6α πoυ 61ει
o πoμπ6E γtα τo πληρoφoqιαx6 πεqυεx6μενo μιαE φQασηζ η πq6ταoηζ, τo
οπolo χαι χαQαχτηρiξει. Στην πεq(,πτωoη τoυ oυσιαστιxo$ yεyoν6ζ, η επιλoγη
τoυ αυμβdλλει στηγ αναπαqdσταση μtαE πληqoφoQlαζ ωζ πQαγματιxoti xαι
αληΘινoιi αυμβdντοg. Η αναπαQαoτατιxt1 αυτη λειτoυqγ[,α 1αραxτηρ(,ξει 6λε9
τιg λεξιxoγQαμματιxt1 δoμ6g με τιζ oπoiεg εμφανiξεται τo γεyoν6g οτα δεδoμ6να μαE xαι επιπλ6oν γiνεται oαφ6ατεQη μ6oα απ6 την παgαθετιxη, oημαoιoλoγτxα εξιαωτιx'0 oxtoη μεταξti τoυ oυσιαoτιxoli χαι τηE χαQαχτηQιξ6μενηg πληqoφoqlαg oγtοη πoυ επioηg εi,ναι εμφανηg oε 6λεg τιg δoμ6g πoυ εξετασαμε.
'
Η xειμενιxη λειτoυqγiα αφoqd τον τρ6πo με τoγ oπo[o αυγδ6oγται χαι oQγανιilνoνται τα τμηματα εν6g xbιμθνου αε θγα oυνo1ιx6 χαι συνεxτιxo ot1νoλo.
Tα oυoιαoτυxα-xελfφη, ωg πρoληπτιxoi η xαι αναδqoμιxoi 1αqαxτηqιoμol
24.Βλ'. a1ετma Flowerdeγy (2003α: 337). H χaηση τωγ oυσιαoτιxιilγ με τηγ ιδι6τητα τoυ
xελιiφoυg στoυE oqυομorig, που εiγαι oυ1ν6τερoυ στoν αxαδημαΤx6 λ6γo, θα ηταν
οx6πυμo γα εQευγηθε[ περαιτ6gω.

To <yεγoν6ζ> ωζ oυoιαoτιx6-x6λυφog. Xρτιoη xαι λειτoυργiα oε ηλεxτqoνιxd'
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μιαζ πληQoφoQιαζ, εξ oριoμot} επιτελουγ xαι τηγ χειμενιxη λειτoυQγια τηζ σliγχαι συγεχτιxo επtπεδo). O γνωοτ6τεQoζ 6go9 για
τα oυσtαατιxα αυτd,, o 6qοg <<αγαφoQιxα oυoιαστL7ι,α>>, παqαπ6μπει στoν μηχανιoμ6 τηζ αγαφoQdζ o oποlοg εi,ναι αυνηθηg παQdγoγταE συνoγi1Exαι συνεχτιx6τηταg τoυ xειμ6νoυ. Και τo oυσιαoτιxo γεγoν69 oε 6λεg τιg λεξιxoγQαμματιx6g τoυ πQαγματιiloειg φ6qει αυτη την αναφοqιxη-xειμενιxη λειτoυργlα. Kατεξoxην oμωE φogθαE αυτηg τηg λειτoυqγi,αg απoτελε[, η δoμη To yεγoν6E αυτ6.
Στην εξ6ταoη των δεδομ€νων μαζ παQατηρηoαμε, επioηg, μια αλλη, ιδια[,τερα
ενδιαφ6φυσα, χειμενιxη λειτoυργ(,α. Αυτη τηg αtiνδεαηg, 61ι oε επiπεδo πφταοεων, αλλd oε επiπεδo χειμενιχιilγ τμημdτων. Πq6xεtται για μετdβαση σε θνα αλλo
τμημα τoυ xειμ6νoυ πoυ δηλιbνεται χαι με την αaχη παqαγqαφoυ (<r>). oι δoμθg
<τt>To γεγoν69 αυτ6, <τt>To γεyoν65 6τι}τεwoυργoΦν ωg δε[xτεE τoυ xειμενιxori
θθματog μεταξri σιΙνoQtαχιbν xειμενιxιbν τμημdτων. H δoμη <τt>To yεγoν6g αυτo
αναφ6gεται μεν oτο θθμα τηζ πQoηγoliμεηζ παραγqαφoυ, αλλd λειτoυqγε[, ωg oημεio μετdβααηs σε μtα dλλη πQooπτtχη του iδιoυ θθματog, η ιυs αημεio θναgξηg
εν69 ν6oυ θ6ματo9. H δειπερη δoμη <τt>To γεyoν6g 6τι αtιoτελεl 6γα xειμενιx6
oρ6αημo, μια πtναχi,δα πoυ πQoειχoν[,ξει τo xειμενιx6 θ6μα πoυ αxoλoυθεi.
Eπ[oηζ σημαντιχη xειμενυxη λειτoυQγια ε(,ναι η σηματoδ6τηoη oQγαγωτιxιilν
xειμενιxιilν τμηματων πoυ εxφgαξoυν διαφoρετιxo ατo1o. H δoμη <π>Παρα τo
γεγoν69 6τι απoτελεi δεi,xτη εν69 ν6oυ χειμεγtχoti τμηματoζ τo oπoio 6xει ωg
oτ61o την 6xφqαση τηζ αντiθεαηE τoυ γqαφoντog, xαθιilE χαι τo επtστημoνιx6
πq6βλημα-xεν6 πoυ εμφανiξει 6να πεδio 6ρευναg.
Αφηααμε τελευταiα τη διαπρooωπιxη λειτoυqγ(,α πoυ επιτελoιiν oι λεξιxoγQαμματtx6g δoμ6E με τιE oποiεg JτQαγματιbγεται τo oυσιαοτιx6-x6λυφoζ γε1/oν69, γιατ(, παρoυαιdξει μεγαλη αυ1ν6τητα στα δεδoμ6να μαζ χαι εxδηλιbνεται
με διαφoQεζ μoQφ6g. H διαπqoαωπtxη λειτoυqγiα αφoqd στoυE τq6πoυg με
τoυE oπoioυg o πoμπ69 εxφqdξει τη oτdαη τoυ θναντι τoυ μηνιiματoζ χαι παρdλληλα πqooπαθε[, γα πε(,αει τoν δ6xτη του γα την υιoθετηoει. Η λειτoυQγια
αυτη, πoυ χαQαχτηqiξεταυ απ6 6ντoνη διdδqαση μεταξti των επtχoινωνουντων,
ατα δεδoμ6να μαE λαμβανει τιg εξηs 6Ψειg-υπoλειτoυqγ[εg: την πληqοφοqιαxη,
την αξιoλογιxη χαt την επιχειQηματoλoγιxη.
Πληgοφoqιαxη ε[γαι η λειτoυργ[α η oπolα εxδηλιiwεται με αtiξηoη τoυ πληqo_
φοριαxoιi l3αφυs που φ6ρει θγα τμημ,α xειμ6νου. oι πεqιαo6τεqεE λεξιxoγραμματιxθ6 δoμθg ατιg oπoiεζ εμφαγΙ,Φται τo γεγoν6ζ 6τι βQi,αιoγται σε θ6οη qηματog
(rheme), dπoυ εντοπ[ξονται οι γθεE πληροφοφ[ε6 }αι σιlχνd ωτοτελοr:ν το θθμα
για το οπo[ο γ{,νεται λ6γοg στγlγ πQ6ταση, rtxαι σε μεγαλυτεQα χειμενιιια τμηlΙΙΙτα. Απ6μα 6μωζ χαι η παQoυσια σε α8χιχ1i θ6oη (theme) χαι η αναφoρd oε παλιd
πληροφoQ[α δεγ απoδιrναμιilνει τoν πληφφoqιαx6 Φλo δομιilν 6πω9: To γεγoν6E αυτ6. Kαι μ6νo o χαQαχτηQυαμ6E τηζ προηγοfμεηE πληρoφoρi,αE ω5 γεγον6g
πρoαθθτει μια ιδιαiτεqη πQooπτιχη ατo μηνυμα xαι απ6 αυτη τγlν απo(η xαι μ6νη
η παQoυσ[α εν69 oυσιαστιχori-xελriφoυg αυξdνει την πληgοφoριαx6τητα τoυ χειμνoυ. Αυξημθγη πληgοφoφιαxη λειτoυργiα παQατηρεi,ται ατη δoμη, τo γεγoν65
δεαηE (τ6oo σε συνoχιx6 6αo
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1τoυ ψε τηγ 6γταξη τηg σε μια ιδιαiτεgη πληqoφogιαxη μοναδα. oι μoqφ6g εoτ(,αoηg επioηζ πaoβαλλουγ την πληqoφoρiα. Δημιουqγoυνται τ6oo με τηγ πq6ταξη

αξιoλογιxιilν επιθ6των (επ(θ. + ε(,ναL τo γεyoν6ζ),6oο xαι dλλων oυoιαoτιxιilν
πoυ φ6qoυν τηγ ιδι6τητα τoυ xελιiφoυE Oι εμφατιχ€g δoμ6g }{αL τo yεγoν6g 6τι, τo

γεyονo5 αυτ6 τoνlξoυν την πληqoφoρ[,α. Γενιxd,,6λεg ot παQαJτdνω εxφανσειE τηE
πληqoφoριαxηg λειτoυqγiαζ στoχεrjoυγ στoγ δθxτη τoυ μηνriματoζ επιαημα[,νoγτds του τo σημαγτιχ6. Aπoτελoιiν oδηγi,α τoυ τιiπoυ: πq6oεξ6 τo!

Στην αξιολoγιxη λειτoυQγια η οπο[α εxφQdξει xατεξoxην την xρ(,οη τoυ oμιλητη-αυγγραφ6α χαι τη oτdαη του 6ναγτι τoυ μηνtiματog εντdoαεται o μηχαγισμ6E τηE τQoπιx6τηταg. Στα δεδoμθνα μαE παQατηqoιiμε 6τι δηλιilνεται τoαo
μ6οα στην εξεταξ6μενη δoμη παι Θα την oγoμdooυμε εσωτεQtχη τρoπιx6τητα
@.x. ε(,ναι γεyoν6g 6τι, γεγoνog ε{'ναι 6τι), αλλd χαι με dλλα oτoι1ε[,α πoυ
πρoηγotiνται η θπoγται. Πρ6xειται για εξωτεριxη τρoπιx6τητα 6πωg oυμβα(,νει
με την παqoυoi,α τρoπιxιilν qηματων (πρι6πει), επιgqημdτων (β6βαιΦ rt επιθ6τωγ πoυ εxφqdξoυν απoδειxτιxoτητα (προφαν6ζ.Tooo η εσωτεριxη 6oo xαι η
εξωτεqιxη τqoπιxoτητα δηλιiryoνται με υψηλot1g βαθμoιig, xυgiωg επιoτημιxηg
τqoπιx6τηταE εxφgαξoνταζ τη βεβαι6τητα των tσχυQυσμιilγ τoυ oμιλoυντogγqdφoντoζ χαι oυμβαλλoγταζ στηγ επιχειQηματoλογ(,α του xειμ6νoυ.
Η επι1ειgηματoλoγιxη λειτoυqγ(,α 61ει ιυg oτ6xo την ενδυνd,μωoη τωγ επι1ειqημdτωγ τoυ πομπori, ιilατε να γi,νoυν ευxoλ6τεQα απoδεxτd απ6 τoν δ6xτη.
Η λειτoυQγια αυτη θ1ει dμεoη o16αη με τιE πgoηγoriμενεS xαι ενια1ιiεται απo-

τελεoματιxd απ6 αυτθg. Eπiαηg, ενιo1t1εται χαι απ6 τα λεξιλoγιxα oτoιxεi,α
πoυ βqlοxoνται στo χειμενιx6 περιβdλλoγ τωγ υπ6 εξθταoη δoμων. Ιδια(,τερα
ρηματα χαι Qηματιxtg εxφρdαειE oυμβdλλoυγ στηγ επιχευQηματoλoγιxη λειτoυqγiα με διαφogετιx6 τq6πo 6μωE για xαΘε xειμενιx6 εiδog. Tα (A) επιχεtQηματoλoγoriν μθαω τηg απoδειxτιxoτηταE, τα (Δ) τoγiξoνταE τoν σημαντιx6
g6λo πoυ πα[ξει τo γεγoν6E ωE αφετηqi,α διαδιxαοιι.bγ, ενιil τα (Π) πqοβdλλoυγ
γεγoν6τα πoυ εμπλ6xoυν αυναιαθηματιπd, τoν αxqoατη.
oι λειτoυQγιεζ πoυ πQαγματιbνoυγ oι λεξιxoγραμματιx6E δoμθg xαι oυνdιpειg τoυ oυσιαστιxort yεγoν6g φαLνoνταt παQαστατιxα στoν πi,γαxα 19.
Γενιxd, η πoυxιλlα των λειτoυgγιιbν επιβεβαιιbνει την dπoψη των Hunston &
Francis (1999:185) 6τι τα oυσιαoτιxd-xελtiφη απoτελoι}γ μια ιδια(,τεQη χαι σημαντιxη λεξιλoγιxη τdξη.Θα oυμπληριbναμε 6τι η τdξη αυτη αγαδειxνιiεται οε
θναν απoτελεoματιx6 μηχανισμ6 1ειqιαμori xαι πqoωθηοηE τηζ oτααηg χαι των
oτ61ων τoυ oμιλoιiντog-γq0φoντog.

6.

Συμπεqdoματα

MελετΦνταζ τo oυσιαστιxo-xt}ωφog γεγoν6E σε γQαπτα (ΑxαδημαΤπd, ΔημoσtoγQαφιxd) xαι Πqοφoqιxd (ειδηoειg, συνεγτεriξειg, oμιλiεg στo χoινoβoriλιo), xεi,μενα τoυ ΣEK, διαπιστιbααμε τη ου1νη τoυ παQoυαiα με τηγ ιδιoτητα

To <yεyoνoζ> ωζ oυoιαατιxo-x6λυφog. Χρrιoη xαι λειτoυρy(,α αε ηλεκτρoνιxα

αcbματα

ΛειτoυgyiεE

Toμ69

Λναπαqα-

otατιxti

Κειμενιxιi

Διαπρoοωπιxη
Πληqoφo-

Λξιoλo-

lι'ιi

qιαxιi
απ6 τo γεγoν69 6τι

+

παρd τo γεγoν69 6τι

+

εi,γαι τo γεγoν69 6τι

Eπι1ειgηματoλoγιxιi

+

+

+

+

+

χαι τo γεγoν69 6τι

+

+

+

για τo γεγoν6g 6τυ

+

+

To γεγoν69 6τι

+

με τo γεγoν65
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6τι

τo γεγoγ6ζ πωE

+

+
+

f

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ε[ναι γεγoν69 6τι
γεγoν69 εiναι 6τι,
,

γεγoγ6ζ πoυ/

,

γεγoν6E τo oπoi,o

Tο γεγoν69 αυτ6

+

γεγoν69 + γεγ.

+

+

+

+

+
+

+

Π(ναπαg 19

αυτη αε oλα τα δεδομ6να μαg, αλλd χαι τη σαφη πQoτιμηση πoυ δεi,1νει ατα
γQαπτd χειμενα. Η εξ6τααη των λεξιxoγqαμματιχων δoμιbν χαι τωγ συναψεωγ
τoυ συγχεχQtμ6νoυ oυσιαστL'lo() αν6δειξε τtζ ιδtαιτεQεE λεtτoυQγιεζ των δομιilν
χαι τιζ συνθδεσε με τηγ πQoθετtχ6τητα των εξεταξ6μενων χειμενιxιilγ ειδιilν
χαt τQoπωγ. }Ι αγαπαQασταστιχη, χειμενιχt1, τlαι, ιδιαLτεqα, η διαπqoσωπιχη
λειτoυqγ(,α, η oπolα πqαγματωνεται με τιs μoQφ6E τηE πληQoφoqιαxηg, αξιoλoγιχηE χαt επιχειgηματoλoγιxηg λειτoυqγiαg, αναδειχlioυν τoν σημαντιx6 q6λo
τoυ συγχεχQιμ6νoυ oυσιαστιχoυ χαι διχαιoλoγotiν τη αυ1νη τoυ επιλoγη στα
δεδoμ6να μαg.

ΓιιΙlργog Mιxρ6g
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