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ΛEΞΙΛoΓIKEΣ EΠΙΛoΓEΣ ΣTΙΣ EΙΣAΓΩΓEΣ
ΓΛΩΣΣoΛoΓΙKΩN APΘPΩN
ΣTAMAΤΙA ΚoYTΣoYΛEΛoY

The aim of this paper is to identify the presence and the role of shell-nouns in the schematic structure of linguistic arιicles' introductions. Ιt is argued that in the tripartite move system of an introduction the selection of certain shell-nouns reflects the cognitive structure
as rvell as the genre intentionality. Specifically, in the first move factual and mental shell
nouns present facts and vieνvs about the scientific field, in the second one linguistic shellnouns raise questionsin order to signify the probΙematic points and in the third the mental
and factual shell nouns reveal the aim of this particular scientific research. Finally, it is
drown from the anaΙysis of our data that these lexical choices have a significanτ role in
shaping expectations about the semωitic representation and the cognitive structure of a

linguistic introduction.

1.

Eιoαγωγιi

H γλωoooλογιxη ανd,λυoη των σωμd,των xειμ6νων (coφus linguistics) χαQαχτη_
ρ[,ξεται ωE 6ναζ απ6 τoυE ταχfτατα αναπτυσo6μενoυg επιστημoνιχoliζ xιilρoυg.
Tα ηλεxτQoνtχd oιbματα xειμ6νων (HΣK), απoτ6λεoμα τηζ τεχγoλoγιxηg ανd,_
πτυξηζ των τελευταιων xρ6νωγ εi,ναι βdοειg χεtμεγιχων δεδoμ6νωγ ειδιxd πωδιxoπoιημθνων γtα συλλoγη γλωοoιxιilν πληqoφoqιΦν με τη βoηθεια πατdλληλoυ λoγισμLχoli. H εtixoλη πρ6oβαoη oε βdoειE ΗΣK, xαθιilg χαι η εξoιπε(,ωοη
με τα xατdλληλα εργαλεiα ανd,λυοηg 6δωoε, ιδ(,ωg τα τελευτα[,α xρ6νLα, σημαντιxoιig xαρπoιiE στoν χωQo των χειμενιxιilν τιiπων.. Πq6αφατεζ 6Qευγεg oτρθφoγταt οτη μελ6τη των λεξιxoγqαμματιπιbν δoμιbν oε oυνd,qτηση με τη qητoριπη
oργdνωoη διαφ6ρωγ χεtμεγιχωγ ε.ιδΦγ (Banks 1994α, |994β, Gledhill 2000,
oυνδυαξovταE 6τoι την ανd,λυoη των oωμd,των χειμθ_
Gunawardena 1989
'l.α.),
νων με τη θεωqiα τωγ
ευδιilν (genre anaΙysis). H διπλτi αυτη πQooπτLχη μαg πQooφθρει τη δυνατ6τητα να εντd,ξoυμε τα στoιχε(,α με τιg oυνd,ψειs τoυE oε θνα
xειμενιπ6 πεqιβdλλoν χαι να αJτoχαλriψoυμε τη λειτoυqγιx6τητd τoυg χαι τη
oυμβoλη τoυE στην ιxαγoπo[,ηση χαι πqoιilθηαη των xειμενιxιilν oτ61ων oτα
διdφoρα oQγανωτιxd μθgη τoυ χειμ6νoυ. Παραλληλα, oι τελευταiεg oυμβoλ6g
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στη θεωQiα των ειδιbν (PaΙtridge 1997) δ[νoυν μεγαλ,riτερη 6μφαoη στη γνωσtαxη-oχηματιxη δoμη των χειμθνων xαυ εντdoσoυν 6λε9 τιE πQoσδoxlεg πoυ 61oυμε γtα την πQωτoτυπιxη μoaφη εν6g ε[δoυE μ6oα στo νoητιx6 oxημα τo oπo[,o
61oυμε διαμoρφιboει ωg απoδtnτεg χαι παQαγωγo[ τoυ σηχεxqιμ6νoυ ε[,δoυg.
Mε τoν τρ6πo αυτ6 μπoqoιiμε να συσχετlooυμε την oQγανωτιxη δoμη με τιg λεξιxoγqαμματιxdg επιλoγ6g ωζ στoιχεLα πoυ απoτελoιiν τo o1ημα τoυ ε[,δoυg.
H θqευνα των }.{,εtμενιxιilν ευδιbν θxει διiloει ιδια(,τερη 6μφαoη στη μελιθτη του
επtστημoνιxoιi dρθqoυ, xαΘ6ooν Θεωρε(,ται η πQωτoτυπιxη μoaφ{ τoυ επυστη-

μoνιxoιi-αxαδημαΤxoti xειμ6νoυ xαυ θνα απ6 τα xιiqια μθoα μετd,δooηE χαι
πqoo6γγισηE τηζ επιστημoνιxηζ γνιiloηE. Oι περιαο6τερεg μελθτεg βαolξoνταυ
oτo πρ6τυπο τoυ Swales 1990 (ΙMRD model), τo oπolo απoτυπιilγει την πQo_
Θετιxη δ6μηoη των επιστημoνιπιilν d,ρΘqων. To εQευνητιx6 ενδιαφ6qoν εντoπ[αΘηxε ειδιx6τεqα στην θρευνα τηζ εtσαγωγηζ τoυ επιστημoνιχoυ dρθρoυ, δι6τι
απoτελε(, 6να μιxg6 oγετυxα τμημα τoυ }ιειμ6νoυ, με αυτoνoμLα, ειixoλo στηγ
πgooθγγιoη τoυ απ6 τoν μελετητη, αλλd xαι δtioπoλo oτη συγγQαφη τoυ. To
σχηματιχ6 πg6τυπo τoυ Swales γΠ τιζ ειοαγωγ6E των επιστημoγιxιilν dqΘρων
<ΔημιoriQγησε 6ναν εQευνητtx6 xιilqo> (Create a Research Space η CARS
model) χαQτoγQαφε(, τη σχηματι}ιη oργdνωση μtαE τυπιxηg ειoαγωγτ]ζ επιστημoνιxoιi d,ρθρoυ σε τQειE gητoqιxdg xινηoειζτlαL επιμ6ρoυg βηματα. To πρ6τυπo αυτ6 61ει εφαqμooθεi σε εισαγωγ6E dρΘqων απ6 διdφoQoυζ επιστημoνιxor}E xωρoυg (Γλωoooλoγ[α, Φυoιxθg επιoτημεg, Ψυxoλoγ[,α, Γεωπoνiα, Mιxρoβιoλoγi,α x.λπ)1. Oι εQευνητLn6E αυτtg πρooπdθειεg €δειξαν 6τι oι εισαγω_
γθg ε(,ναι xε[μενα με συγχεxριμιiνo oτ61o χαt σχηματνx"i1oqγd,νωoη, παqd τιg
απoxλ[οειE τιατa επιστημoνιxη η xoινωνιxoπoλιτιoτιxη xoιν6τητα, χαι xατa
oυγ6πεια, μπoρoιiν να χαQαχτηqιoθoιiν ωg αυτ6νoμα εiδη λoγoυ (Bhatia 1997
oτo Sarnraj 2Οo5 14Ζ).
M6oα o' αυτ6 τo πλαloυo τηζ θεωq(αg των χειμενιxιilν ειδιbν χ,αι τηE ανd,λυoηg oωμd,τωγ χειμ6νωγ θα xινηθε[ xαι η παqorioα μελ6τη. Eιδιx6τερα, θα εξε_
τdooυμε την oQγανωτιxη δoμη των εισαγωγιilν γλωoooλογιxιilν dρΘqων εoτιd,ξoνταg στηγ παρoυolα συγχεχριμ6νων λεξιπΦν επιλoγΦν: τωγ oυoιαoτιxιilν
εxε[νων πoυ φιigoυν τηγ ιδι6τητα τoυ xελ,ιiφoυζ (shell-nοuns) (π.x. πρoβλημα,
γεγoν69, ερcbτημα, oτ6yog x.λπ.). Mε τoν 6qo <<oυoιαατντια-xελliφη> αναφεg6μαστε σε μια σημαγτιχη λειτoυqγιxη τdξη oυσιαστιxιbν πoυ απαντd, oτη βιβλιoγραφ(,α με μια πoιπιλ(,α 6qων2, γνωoτ6τεQoζ των oπolων εi,ναι o dqog τηg
Francis (1986) <<αναφoQιxd oυαιαστιπd>> (anaphoric nouns). Tα oυοιαoτιxα
αυτd, απoτελοιiν μεταγλιbοoα γtα μια πληρoφoρ[,α, τη φfοη τηE oπolαζ εξηγoιiν
μθoα oτo πεi,μεγo. E[ναι ox6πιμεE επιλoγιθg τoυ oμυλoriντoE-γqdφoγτoζ χαι
επιτελotjν πoιxlλεg λειτoυQγιεS oι oπolεg μrroρoΦν να oυνoιpιοθoιiν ατιE εξηS:
η αναπαQαoτατιxη, η oπoiα εxφqdξει τoν τq6πo με τoγ oπoi,o αναπαQtοτdται
1. Για o1ετιx6g αναφορ69 βλ. Koυτοoυλ6λoυ (2oσ2:22).
2. Για τoυζ σχετιxorig dqoυg αγαλυτιxd βλ6πε Κoυτooυλ6λoυ-Mιxρ6s

(2ωa-5).
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xdθε φoQd η πQαγματtχ6τητα, η διαπgoσωπιχη, πoυ αφoQα oτη δηλωση τηζ
στασηE τoυ συγγQαφ6α 6ναντι τoυ μηvιiματoζ χαι, τθλoζ, η χεtμενιxη, η oπof,α
ανι1νειiεται στην επiτευξη oυνo1ιxηζ χαι συνεχτιχηg oιiνδεσηζ μεταξιi των
τμημdτων εν69 xειμ6νoυ (Koυτοoυλ6λoυ & Mιxρ6s2W-5). Στo παρ6ν dρθρo
ειδιx6τερα, Θα πρoοπαθηooυμε να ανιχνειiooυμε τηγ παQoυoiα, xαΘιbg χαι τoν
λειτoυqγιx6 q6λo τωγ συγ}ιεxqιμ6νωγ oυσυαστιxιilν στα oQγαγωτιπd, μ6Qη τηζ
ειoαγωγηE επ ιστημoνιxιbν-γλωoooλoγ ιxιilν dρθqων. Η μελ6τη των συγχεxqιμθ_
γων oυσιαoτιxιilγ ανα x[νηση στoχεtiει oτo να oυνδθσει την παqoυα[,α, αλλd,
χαι την αγαπαQαoτατιxη_γνωoιαxη τoυE λειτoυργiα με τη σχηματιxη-γνωoιαxη
ogγdνωoη τωγ συγχεχQιμ6νων dρθqων.

2.Υ}'ιx6
H μελ6τη αυτη βαoiξεται οε 6να ΗΣK πoυ δημιoυργηθηxε απ6 67 γλωοooλoγι_
xα αqθqα πoυ παQoυουαoθηχαν στo 6o διεΘν6g oυν6δqιο Eλληνιxηg Γλωσσo_
λoγ(,αg, τo oπolo 6λαβε χιilQα oτo P6θυμνo τηζ Κqητηg απ6 18-21 Σεπτεμβρ[oυ
2003. Eιδιπ6τεQα, τo oιbμα απoτελε(,ται απ6 τιζ εισαγωγ6E των παQαπdνω d,q_
Θqων χαι, συγχεxριμ6να, τωγ 48 εξ αυτιbν (τα υπ6λotπα 19 δεν ε[1αν διαxεxqιμθνη εν6τητα πoυ να χαQαχτηQIξεται ωE <<εισαγωγη> η <ειoαγωγιxd,>>), περιλαμβανει δε t7781 λ6ξειg. To λoγιoμιx6 πoυ χQησιμοπoιηθηχ,ε για την ανd,λυoη ε[ναι τo πρ6γ9αμμα Monoconc' τo oπoio μαg παρ6xει πληρoφoglεg τ6oo
γtα τLE oυ1ν6τητεE των λημματωγ, 6oo χαt γtα τιg ουνd,ψεtζ τoυE μιθoα oτo
xε[,μενo.

3. Aγιiιλυση τoυ

υλιxoιi

Αxoλουθιilνταg τo πq6τυπo τoυ Swales (1990,2oo4) πρooδιoρloαμε πατ'αρ_
χην τη σχηματtχη oργανωση τωγ ειoαγωγιbν πoυ απoτελoιiν τo οιilμα τoυ
υλι,πoιi μαg. Eντoπi,oαμε τQειE xινηαειg oι oπoiεg εxφqdξoυν αντ(,στoιχoυζ
οτ61oυ9 των συγγραφιiων, επιβεβαιιbνoνταg την πλειoν6τητα αντ[oτoι1ων
μελετιilν:

Κ[νηoη Α: Kαθoqιoμdg τoυ ευριiτεQoυ εQευνητιχori πεδioυ
Κ[νηοη B : Καθoq ιoμ6 g εν6g εQευνητ tχoιl xενoli-πqoβληματoE
Κ[νηoη Γ: Παρoυolαoη τηg iqευη τιxt1g πρooπαθειαg

Η xiνηoη A oqυoθετεl τoν επιστημoνιx6 χιilQo στoν oπo[,o αναφ6ρεται τo
dqθρo, εxθ6τει την τρ6xoυσα επtστημoνιxη γνιiloη στo συγ},ι,εxριμ6νo γλωoοo_
λoγιx6 πεδio χαL επισημα(,νει τo ενδιαφ6qoν πoυ παQoυoιdξει για τoν εQευγη_
τη. H x[νηoη B τoνiζει τo εQευνητιx6 πεν6 η επιατημoνιx6 πq6βλημα πoυ
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oQιoΘετεi xαι παρdλληλα διxαιoλoγεi τo συγχεxqιμ6νo d,ρθρo, αλλd χαι την
πQoσφoQ0 τoυ στην επι,στημoνυxη 6qευνα. Η xi,νηoη Γ, τ6λo9, παqoυoιd,ξει τoν
oxoπ6 }ιαι την oργd,νωoη τoυ dqθρoυ. H υψηλη τηE στατιoτιxη oυ1ν6τητα (εμφαν[,ξεται 50 φoq6E στo υλιx6 μαg θναντι 39 εμφανi,oεων τηζ A παι 21 τηgΒ),
xαΘιbg χαι τo γεγoν66 6τι oυ1νoτατα απoτελε[ την μoναδιxη πqoΘετιxη επυλo-

γη oτην oργdνωoη τηζ ειoαγωγηE oδηγoιjν στo ουμπ6gαoμα 6τι η xlνηoη Γ
απoτελεi τoν βααιx6 πυρηνα των εξεταξ6μενων ειoαγωγιbν. Δειiτεqη ωs πQoζ
τη oυ1ν6τητα εμφανiξεται η πQωτoτυπιx't'1oειρα ABΓ, 6πωg παQατηQoιiμε xαι
στoγ πiναxα 1. Στη oυν61εια τηg xλ[μαχαζ oυ1ν6τηταE αxoλoυθoιiν διdφoρα
oQγανωτιxd oχηματα, 6πoυ xυq[,ωg παQατηQεiται xυlι}νυτιt1εμφd,νιοη τηζ x[,γη_
σηE Γ xαι A.
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Η πρoΘετιπη επιλoγη των παραπdνω xυγηoεων απoδειxνιiει 6τι oι συγγQα_
φειE των συγxεxριμθνων εισαγωγιilν ενδιαφ6qoνταt να παQoυoιdooυν την

6qευνα τoυζ χαι, παQdλληλα, να τηγ τoπoθετησoυν στoν αντ[,oτoιχo επtστημoνιx6 χ6Qo }tαι στην υπdρ1oυoα προβληματιπη με τηγ oπoiα μπogεi να διαφωνoliν, να 61oυν xdπoιεE επιφυλdξειE η να αxολoυθotiν συγχ,εχQιμ6νo τρ6πoπρ6τυπo αναλυoηE.
Στη oυν6χεια τηζ 6ρευνα9 μαζ ανtχνειioαμε την παQoυo[α oυσιαστιxιbν πoυ
61ουν την ιδι6τητα τoυ xελriφoυE χαι τα ταξινoμηoαμε ανd,λoγα με τη θ6oη
τoυζ στα oQγανωτιx0 μ6qη των εtσαγωγιilν. o π(,ναxαg 2 παρoυoιdξει τηγ χα-

τανoμη τωγ πιo αυ1νd, εμφανιξ6μiνων oυσιαστιπιbν πoυ φ6qoυν την ιδι6τητα
τoυ xελιiφoυE ανα x(,νηαη:
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Kivηοη

Κi'νηaη2

1

απoΨη/ειζ 8
γεγ0ν6ζ 7
βoaφi/6g 7
oτoιxεio/α 5

εριbτημα/τα 8
πρ6βλημα 3
αlτoψrι/ειg 3

περlτtτωσrl/εων 4
τιjπog/oυ 4

μελΕτεg

3

εiδog/cbν 3

xριτηριo/α 3
ζητiματα 2
θ6ματα 2
θεωρiεg/tbν/

iαζ

αltαwηαη/ειζ 2
διαατααη 2
ξiτημα/τα 2
oτoιχεio/α 2
αtroτtλεαμα 2
υπ6θεαη 2,
λoγog,/oυg 2

θ6ματα 2
3

απoτ6λεαμα/τα Ζ
λειτoυργ('α/εg 2

λ6γo

Κivηοη 3
oτ6yog 17
olιoπ6g t2
φαιν6μενo 6
αντιxεiμενo 5
εQγαλε[,o/α 5

θ6μα/ατα 4
ττjπog/oυζ/ων 3
υπ6θεαη/ευζ 3

αημε[o/α 3
βαoη 2
δoμi/6g z
επιγεiρημα/τα 2
εφαρμoγη 2
μελ6τη/εζ 2
μoντ6λo 2

2

περιπτωoη/ειζ Ζ

μ6θoδoι/ων 2
μ6αo 2

πρoα6γγιση 2

παρdγoντα/ων 2
παρατηρηoη/ειζ 2

ζητηματα 2
θεωρ[α 2

πεδ(,o Ζ

πλα(πιo 2
τdoη Ζ
υπ6θεoη 2
χαQα}lτηQιoτικ6

Πtναxα1Ζ
Eιδιx6τεQα, στην πρΦτη x(,νηoη εμφαν[ξoγται ωE oυ1ν6τεqα τα: dπoψη/ειζ,
γεγoν69, tloQφi/6ζ' oτoι1ε(,o/α, περ(,πτωσTl/εων, τυπog/oυ, μελ6τε9, εtδog/cbν,
xqιτηqιo/α, ζητηματα, θ6ματα, θεωρ('ε{ων/(,αg, αttoτ6λεoμα/ατα, λειτoυqγiα/εg,
λ6γo, μ6θoδoι/ων, μ6σo, παραγoντα/ων, ΙtαQατηρηoη/ειg, πεδ(,o, πλα(oto, τααη,
υπoθ εαη, χαQα'tτη Q ιoτ ιx6.
Απαγτotiν επloηg απ6 μ[α φoQd τα απ6λoυθα ουαιαoτιπd xατα αλφαβητιxη
οειρd: ανταναxλαση' αντ('ληψη, αtταγγελ('α, αφoQμi, βoiθημα, γQαμμη, δε(γμα,
δημoαιειjσεLζ, διαβαθμιoη, διαδιxciα[εg, διαnQιαη, διαπ(,ατωαη, διαφoρα, 6xφQαση, ατdθμη, εξf'λιξη' επαναoταoη, 6ργα, εργαo[εg, 6ρευνε9, xαν6να, xατασταση, xaμματι, μεθ6δων, μoντ6λo, ν6μo, oπτιxη, παqαδε(,γματα, πλευρ6ζ, πληρoφoρiεg, πρdξη oμιλ('αg, πQ6γQαμμα, πρ6ταoη, oιιλλoγη, αυμlrερd,oματα, σUναγωγ6; oυy6πεια' συστατLxα, αrbμα, ταξη, ταξινoμησεLζ, τε1νoλoγ[εg, τoμ6ων, τρoπo.
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Tα oυoιαστιχd-χελfΨτl τα oπoiα 61oυν γενιxθg χαι, επoμ6νω9, επιφανειαxα
παρ6μοιεζ σημασ(,εg, xατηγoQιoπoιotiνταυ xατα τoν Schmid (2OOO: 88)3 oε 6ξι
οημαoιoλoγιxθE τdξειg με βαoη αγτioτoιχα σημαoιoλoγιxα xαqαxτηριoτιxd.
ιDυοιπd λαμβdνεται υπ6ψιν χαι τo xειμενιx6 περιβαλλoγ στo oπolo εμφανiξoνται τα συγχεχQιμ6να oυσιαστιxd δι6τι oυμιβd,λλευ στoν πqooδιoριoμ6 τηζ ση_
μαoιoλoγιxηζ τdξηg. Eτoι διαxglνoυμε oυσιαoτιxd γεγoνoτtxd, (factual), νoητι_
xd (mentaι), γλωoοιxd (tinguistic), τqoπιxα (modal), xαταoταoιαxd, (circum_
stantiaΙ) χαι τα αναφερ6μενα oε δqαoτηqι6τητεg (eventive). Axoλoυθηoαμε χαι
εμεig τηγ παQαπdγω δυd,xQιση με oτ6xo να }ιατανoηooυμε περιoo6τεQo τα oυαιαoτιxd αυτd χαι γα πρooδιoqlooυμε τo xlνητρo τηE επιλoγηζ τoυζ αν0 x[νηoη. Παρd,λληλα, τα χατηγoριoπoιησαμε xαι ανd,λoγα με τo πεδ[o αναφoqdg
τoυE (π.x. διαπιoτωμθγη γνιilοη, αντιxε[,μενo 6ρευναg x.λπ.). Mε τoν τρ6πo
αυτ6 απoxτdμε μια oυνoλιxη ειx6να, τ6oo γtα την xατηγoρ[,α πoυ εμφαν(,ξεται
oυ1ν6τερα αγd, x[νηoη, αλλd χαι για τo πεδlo εxεlνo τηE αγαφoQαζ πoυ ελxι}ει
χαι πεQισo6τεqα oυσιαστLχd, με τη συγχεχQιμ6νη ιδι6τητα τoυ xελtiφoυE. O πα_
ραxdτω πlναxαg παqoυoιdξει με οαφηνεια τιE συγχεπqιμ6νεE λεξιλoγιx6g επιλoγ6g στην πριilτη x(,νηαη:
Γεγoνoτιπ0
(ss)

Noητιxα
(36)

Καταoταoιαxd (15)

Γλωooιxd'

}('ατασταση

διαπ(,oτωoη

(10)

Αναφερ6μενo
oε δραoτηQι6τητεζ (2)

Διαπιoτω-

γεγoν6E Q)

μθνη γνιilοη

Αvτιxεlμενo

απoτ6λεαμα αwαναlιλα- βoiθημα

6ρευναE

(2)

ση

εξελLξη

απαγγελ('α
Εxφqαoη

εΙtανασταση

αφoQμi
διαxριoη

θ6μα/τα (2)

μ6oo (2)

πληgoφo-

πqdξη

Qtεζ

oμιλ('α5

ξητiμα/τα

διαβαθμιoη
διαφoqd

(2)

ε[δog (3)

λειτoυργ('α
/εs (z)

δε('γμα

xαν6να

xoμμdτι

νoμo

λ6γo (2)

πρ6γραμμα

oταθμη

τdoη (2)
τεxνολoγ('εg

τρ6πo

lιoρφi/6s
(7)

παρdγoντα
(2)

3.

o

Schmid (20ο0) χQησtμoπoιεi την χατηγoQtoπolηοη αυτη για να πεQιγQαιpει τιg βαoυxtg λειτoυργlεg 67o oυσιαστtχιilν πoυ 61oυv την ιδιιiτητα τoυ xελrlφoυg oε ηλεxτρoνιxα oιilματα πειμ6νων τηg Αγγλιxηg.
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πεQLΙtτωση
(4)

πλευρ6E
oτoιxε('o/ωτ
(s)

oιlλλoyη
oυν6πεια
oιιναγωγ6g

oυoτατιxd
ocΙlμα

ταξη
τoμ6ων
τυπoζ/oιt(4)
χαQα}{'τηQL-

ατυx6 (2)

Θεωqητιxιig
πqooεγγi-

παqαδε('γ-

σεLζ

αυμlcερd,-

αwtληψη

σματα
ταξινoμη-

γaαμμi

ματα

σεLζ

αlτoψr7/ειE
(8)

διαδιxαoiεg

δημoαυευ-

πεδ[o (2)
πλα('αιo (2)

σεLζ
6Qyα

εργαα(,εg

παρατηρη-

6gευνεg
θεrυ8('εζ/rbν

αη/ειg (2)

(3)

πρ6τααη

xqιτηριo/α
(3)

μ6θoδoι/ων
(2)

μελ6τεζ (3)

μovτι!λo

oπτιxη

υπ6θεoη (2)

Πiναxαg

3

Aπ6 τoυg πiναxεg Ζ xαι 3 μπoqotμε γα oδηγηΘοtiμε στtE αx6λoυθεE παQατη_
φηoειg: στην πριilτη xiηoη oυνoλιπd, εμφανlξoνταt αυxν6τεqα τα γεγoνoτιxd,
oυσtαστιxα xελ.ιiφη, αxoλoυθofν τα νoητιχ,d,, xαταoταoιαxd,, γλωοοιxd, xαι, τ(:λog, oε πoλιi μtχQ6 πoσoστ6, τα αναΦεq6μενα σε δQαστηqι6τητεg. Tα oυ1ν6τεqα
επιλεγ6μενα δε oυσιαστtπd εiναι: τo γoητιχo απoψη (8 φoρθg) χαt τo γεγoνoτι_
τι6 γεγoν65 (7 φoq6g). Eιδιlι6τεQα, τα επιλεγ6μενα oυσιαστιxα-xελ,riφη χαQαχτηρiξoυν τεμd,1ια πληqoφοQιcilν, πoυ αναφ6ρoνται oτη διαπιoτωμ6νη γνιilοη o1ε_
τιxd με 6ναν εQευνητι}ι6 1ιilqo η 6να επιστημoνιπ6 Θ6μα, ατιE Θεωρητιx6E απ6ιpειg oι oπoiεE επtχQατoιiγ oτoν συγχεχQtμ€νo χωQo η πρooεψlξoυν 6να θ6μα,
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στo αντιχεiμενo τηζ 6QευναE χαι στην αιτια πoυ oδηγε[ oτη συγγQαφη εν6g επιστημoνιχoιi αφθqoυ. To πqιilτo πεδ[o αναφoqdg δεν σηχεντQιilγει πoιxιλlα oυ_
oιαoτιxιilν, αλλd η παQoυσ[α τoυ oυσιαστtχa$ γεγoν6ζ εiναι η δειiτερη σε συ1ν6τητα στηγ x(,νηoη αυττi. H επυλoγη του επιβεβαιιbγει τo αναμφισβητητo τηE
πληQoφoQ[αζ χαι, υχανoπoιεi αττoτελεoματιxα την πq6Θεση γtα την παQoυolαoη
τηζ επιστημoνιxηg xατdoταoηE/θ6ματoE με τq6πo αδιαμφιοβητητo (Koυτooυλθχoυ 2WL 111-112). Πoλιi πεQιoQυσμ6γη εi,ναι η επιλoγη χαταστασιαxιbν (xαταoταoη) παι γλωooιxιilγ (διαlτioτωαη) oυoιαoτιxιilγ, τα oπoiα 6μωE oηματoδo-

τoιiν χαQαχτηQιoτιxd το [διo εwoιoλoγιxd πεδlo. Tα πεqιoo6τερα oυoιαoτιxdxελυφη oχoλιαξουν πληρoφoqiεg πoυ αφoQoιiγ ατo αντιxεlμενo τηζ 6ρευνα9. To
χαQαχτηQiξουν αυ1νoτερα ωE μ6QoE μtαE ευριiτεqηζ χατηγoQi,αE (γεγoνoτιxα
μεqιoτιxd) (π.x. χαQα'tτηQιoτιx6, μoQφi, παqαγ6ντων, τιjπog, ε[δoE), ωE συστατιx6 αιτιατLηζ oχ6oηζ (γεγoνoτιxd αιτιoλoγιxd) (π.x. λ6γo, απoτΕ,λεoμα, συν6πεια), ωg τρ6πo η μ6oo για τηγ επiτευξη xd:ιoιoυ oτ61oυ (xαταoταoιαxd-τqoπιτιa)xαυ oπανι6τεQα ωE γλωooιxη θxφqαoη (γλωooιxd) (π.x. 6xφραoη) η δQαoτηgι6τητα @.x. πqαξη oμιλ(αg).
Tα περιoo6τερα απo τα παgαπdνω oυσιαστιxα-xεk(lφη εμφαν(,ξoνται oτo
πλαloιo oqιoμori τoυ θθματoζ τηE 6ρευναg. oι oqιομol ε[ναι oυxνo[, στηγ πQωτη x[,νηoη }iαt εμφανiξoνται με τη δoμη: 6QoE + τdξη,6πoυ τo oυσυαoτιx6-x6λυφoζ απoτελε(, την τdξη στην oπoiα ο 6ρog-αvτιxε[μενo τηζ 6qευναg ανηxειa:
@.x. oι αιiντoμεg ειδηαειg απoτελotν €να ιατogικo εiδoζ λoγoυ τηg δημoαιoγραφ(π5 - To yιoτjμoQ !ΙΙtoQεi να λειτoυQγioει ωg μ6oo txφραoηg ταυτ6τηταζ H εgωτηση ωζ 6xφQαon μεqιxηg i oλιxηg d,γνoιαg... Στα παgαπd,νω παqαδε(,γματα, τα oυσιαoτιxa-xεkbφη ε['δog, μ6αo xαι 6xφραση ττQoσδιoρiξoυν τηγ τdξη

στην oπolα oι 6qoι otwoμεg ειδηoειg, τo xιotμoQ, η εqcbτηαη εντd,οooνται).
oιlοιαoτιxα+ιεkbφη πoυ αναφ6ρovται στo αvτιπε(,μενo τηE 6qευναg δεν πgoοδιoQ[ξoυν μ6νo τo α\πtχε[μενo, αλλd πρoβαλλoυν χαt την χεv[Qιxoτητd τoυ. Mε
τη βoηθεια oυναψεων εγταασoυν τo θ6μα αε 6ναν γνωοτ6, παρdλληλα 6μω9 ενεQ_
γ6 επιoτημoνιx6 χωQo η δηλιilνoυγ 6τι απoτελεi xεντqιx6 oημε(,ο τηζ σηχQoηE
6qευναg: (π.N. Eνα απ6 τα πιo wωmd θ6ματα ...αφoqα στην xατdxτηαη - 'Ενα
αlτ6 τα κιiQια ζητiματα πoυ αΙtαoγoλo'ιjν τη γλωoαιxη xαταxτηση αlτoτελoυν η
αυνδεoη μoρφoλoγ[αg xαι πgαγματoλoγ[αg.) Aλλd χαι η επιλoγη τoυ xαταλληλoυ oυαιαoτιxoti_xελ,ιiφoυg τoν[ξει την χεντQιx6τητα χαι σημαwιx6τητα τoυ xιb_
yα αJτoθrpιεtoυν 6να τερoυ: (π.1. H ιxαν6τητα των ηλεxτρoνιxιΙlν υπoλoγιoτcbν
qαατ ιo 6lxo γλωoαυxcbν πληqoφoqιcbν αlτoτελε(, ΙτQαγ ματLxη επαναoταoη...)
Bαoιx6g oxoπ6g τηE πqΦτηg xlνηoηg ε(,ναι η αγαφoρd oτην τg61oυoα επι-

bτημoνιxη γνιboη χ,αt η αιiντoμη παqoυolαση των οxετιxιbν θεωqητιxιbν πρo_
oεγγ[oεων. Συν6πεια τotiτoυ απoτελεi xαι η oυχνη εμφdνιoη oυσιαστιxιilν με
την ιδι6τητα τoυ xελιiφoυg πoυ πQοσδιoqlξoυν o1oλιαoτιxd αναλoγεg πληqo4. H xλαoιxη δoμη τωγ oQtσμιilν ε[γαι περι,oo6τεQo αγαJττυγμ6νη: 6qoζ
χτη8ιστtχ6 (Flowerdew 2003: 337).

+

ταξη

+

χαQα-
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φoQιεE. Kατd σειQd συχνoτηταζ εμφαν[ξoνται oυσιαστιxα-xεkbφη τα oπoια
παρoυoιdξoυν τιg δυdφoQεE επLστημoνιx6g πQoσεγγισεtE χυQ[,ωg ωg νoητιx6g
oυλληψειg (πx. αlτoψη, πoυ αJτoτελε(, χαι τo oυ1ν6τερα επιλεγ6μενo oυσιαστιx6 oτην x(,νηoη αυτη, αντ(,ληιpη, θεωρ('α), ωg γλωooιx6E πραγματιboειg (π.χ. ερ_
γαα(,εg, πQ6ταoη) χαι ωζ μθoα γι"α την επιστημoνιxη θρευνα (π.x. διαδιxαα[εg,
μovτ6λo, πλα[oιo)
Στη δεtiτερη π(,ιηαη oυ1ν6τεQα εμφανιβμενα εiναι τα αx6λoυθα oυαιαστι_
xd_xελιiφη: ερtbτημα/τα, πq6βλημα, dπoΨη/ειg, απαντηση/εLζ, διdαταoη, ξiτηΓεγoνoτιxd,
(24)

Noητιxd

Καταoταoταxa

Γλωοoιxd,

(13)

(3)

(t2)

απoτ6λεoμα

απαwηαη (2)

(2)

εQtbτημα/τα (8

Πρ6βλημαxεγ6 στηγ επυ_
oτημoνιπη

πρ6βλημα (3)

6ρευνα

πqoβληματιxd

Θεωqητιxι|g

αντ[πoδα

αημε(,α

πgooεγylαει5

απoψτ/ειg (3)

εxπq6αωπoι

ερειlνcbν
μελι!τεg

oπτικη
πqoo6γιoη
ΑντιxεLμενo
6ρευναE

αντLΙταQαδε('γ-

ματα
αlτ6xλιoη
διαατααη (2)

υπoθεoη (2)
θ6ματα (2)

ξiτημα/τα (2)

εξελLξη
εqγαλε[o

δoμi

μoναδα
παqαδε('γματα

παgαθ€ματα
περ('mαoη
πεq('πτωαη

πλευqα
ατoι7ε('o/α (2)

φαινoμ6νoυ
χαQαχ'τηQLστL.
xd,

Ανdμη

επ[,λυ-

λ6γoυ5 Q)

α('τημα

σηE τoυ πQo-

απα(,τηoη

βληματog

Πlναxαg 4
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μα/τα, στoLχεio/α, απ0τ6λεσμα, υπ6θεoη, λ6γoζ/oυ9, θ6ματα. Aπαrrτoriν απ6
μ(,α φοgd τα oυσιαoτυnα; αiτημα, αντLπαQαδε(,γματα, αντ[,πoδα, απα(,τηση,
ωr6xλιoη, δoμi, ειιlτg6αωπoι, εξ6λιξη, εργαλε[o, ερευνων, μελ6τε9, oπτιxη, παραδε(,γματq παQαθ6ματα' πεq(,πτωoη, περ(,ατααη, πλευqα, πρoo6γγLση, αημε(,α,
φα ινo μ6νo1', χαQα}{,τ

ηg

ιατ ιxd,.

Στην πlvηoη αυτη 6πoυ τον(,ξεται τo εQευνητιπ6 xεν6 η τo επιoτημoνιx6 πQ6βλημα που oQιoΘετε(, χαι, παQαλληλα, διπαιoλoγεi τo συγχ,εχQιμ6νo dqΘρo, τα
oυσιαστιχd-πελυφη επιλ6γoνται απ6 τoν συγγQαφ6α γtα να χαQαχτηQ[οoυν ogιoμ6νεE πληqoφoρlεg oε o16oη με τηγ επιστημoνιxη τoυg ιo1ιi xαι εγxυqoτητα η
την επd,ρxειd τoυg. oι πληρoφoρ[εE αυτιθg oυ1νd, εμφανi,ξoγται να απoτελotiν
διαπιoτωμιiνo πq6βλημα (γεγoνoτιx6-υπoιειμενιx6). H oυγxεxgιμθνη χατηγoρ(,α των oυσtαστιπΦν ενoωματιilνει xαι πgoβλλει 6vτoνα την πQoσωπtxrt aπoιpη τoυ συγγQαφtα oγετιxd με παταoτdoειg xαι Θ6ματα χαι απoδευxνιiεται απoτελεoματιxη για την επ[,τευξη των xειμενιxιilν oτ61ων τηg δειiτεQηζ x[νηoηζ.
To εqευνητιx6 xεν6 oxoλιαξoυν xυqlωg γλωoοιxd, oυoιαoτιτιa (π.γ. εgιΙlτημα/τα) πoυ χαταγρdφoυν τα επtστημoνιxd Θ6ματα τα oπoiα παραμ6νoυν ανot1τd εgωτηματα χαι, επoμ6νωg, διxαιoλoγoιiν τη σηγQαφη τoυ συγχεχQιμ6νoυ
dqθρoυ. oι θεωqητwtEπρooεψ[,oειg o1oλιdξoνταυ oυ1ν6τεqα ωE νoητιx6E διεργαolεg 6πω9 χαι στην πQιilτη x[νηαη (π.x. αlτoιpη, μελ6τε9).To αντιxεiμενo θρευ_

ναζ εμφαν(,ξεται πυq(,ωg ω6 γεγoν6g (φαιν6μενo), ωg μ6qog μtαE ευqιiτεqηζ14ατηγoqiαg (π.γ. περ(πτωαη, παgαδεtγματα' αwιπαραδε('γματα) χαι σπανι6τεqα
ωg τρ6πo9_μ6οo γLα την επ(,τευξη xdπoιoυ oτ61oυ (π.γ. εqγαλε('o)"tι ωg νoητιxη
oι1λληψη @.x. θ6ματα). Eπioηg στηγ xlνηoη αυτη πρoβdλλoνται πληqoφoρlεg
πoυ δηλιbνoυγ την ανd,μη επiλυoηE τoυ ηδη διατυπωμιfνoυ πaoβληματoE-εQευνητιxoι} xενoι'i. Tα επιλεγ6μενα oυσtαστιxd_πελυφη πqoβαλλoυν τo παραπd,νω
α(,τημα xυq(ωg ωg γλωoοιxη 6xφραση (π.χ. α(,τημα, απα['τηoη), η ωζ γεγoν6g πoυ
παqαπθμπευ παqαλληλα oε αιτ(,εg (π.γ. λ6γou5). XαραχτηQLστιxθg ε(,ναι χαι oι
oυνdψευg με τιζ oπolεg εμφαγlξoγταt τα oυσtαστιxd, αυτd ατo xε[μενo. Tα πQoσδιoρlξoντα επiΘετα δ[νoυν xαι αυτd, την 6woLα τoυ πρoβληματoE χαι τηE ανεπdQxειαζ (π.γ. oυντnoητιxτi xαι εE ooιoμoτj πqoo6γιoη, πooβληματιxα σημε(,Φ.
Tην 6woια τηE αντ(,θεoηS χαι xατa oυν6πεια τηg αντ(θεσηE με ιo1rioυσεE απ6ιpειg τoνi,ξoυν χαι στo μoQφoλoγιπ6 επ[πεδo παQαγωγιxd μoρφηματα πoυ δημιoυ qγoιiν νθα oυo ια oτtxα-τιεkbφη (π.χ. αw LΙταQ αδ ε iγ ματ α, αw _[lτoδα) .
Στην τρLτη xiνηoη oυ1ν6τε9α επιλ6γoνται τα αx6λoυΘα oυσιαστιxd,-xελιiφη:
ατ61oE, oxoπ6g, φαιν6μενo, αντιxε[μενo, εργαλε('o/α, θ6μα/ατα, τιiπog/oιlg,/ων,
υπoθεoη/ειζ, oημε[o/α' βdαη, δoμi/6ζ, επιyε('ρημα/τα, εφαQμoγi, μελιξτη/εζ, μoντ6λo, πεgiπτωση/εLζ, πρoα6γιαη'' ξητiματα, θεωρiα. Aπαντoιiγ απ6 μiα φoQα
τα oυσιαoτιxα: αναλoγ[α, αξoνεg, αφετηg(,α, δεδoμ6να, διdxριoη, διεQειjνηαη,
δgαoτηqιoτητεg, ε[δog, ενδε(,ξειg,6woια, εξελ['ξειg, ξiτημα, ξητoυμενo, %ανoνα,
x6ρπoυg, λειτoυqγ(,εg, λ6γoυ9, μιtρoζ, μtαων, μηχανLσμ6, oντ6τητεζ, 6ψει9,
πgo'ιoν, πgαγμα, αημε(α, αταδιo, ατoι1ε('α, συστατL}lo, α'ιjoτημα, δεδoμ6να' παραγovτα.
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(ss)
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Αναφεq6μενα σε δQα_
oτηρι6τητε9
(1)

Αγτιxε[με-

αναλoγfu

6woια

εξελ('ξειE

δραατη-

νo 6ρευναg

αvτιtιε[μενo
(s)

θ6μα/τα (4)

εργαλε('α (5

ρι6τητεg

ξητηματα

μ6αων

δεδoμa,α

xαν6να

διαxριη

λειτoυργ(,εg
oντ6τητεg

δoμ116g(2)

μηxανιoμ6

εffioζ
ενδε('ξειg

μtφg
6ψειg

παρdγowα
περ(πτωoly'
αειζ(2)
xτQαγμα

πφι"6ν
αηψto/α
aταδιo
oτoι1εfu

ακπατιx6
αiατημα
τljπoζ/oυζ(3)
φαιν6ψνo(6',

Στ61oE,

dξoνεg

διεqει'iνηoη

διdqθρωoη,

βαoη (2)

δoμilts

αφετηq('α

δεδoμ6να

(2)

επι1ειρη-

μεθοδoλo_

ξητoυμενo

ματα (2)

γLα

θεωρ[α (2)

εφαQμo-

λoγoιlg

γi

μελ6τη/ε5
(2)

μow6λo (2)
πρoo6γγιση (2)

ακoπ6ζ (|7)
oτoxog (12)
ιlπoθεαη (3)
Πlναxαg 5
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Στην π(,νηoη αυτη παρoυοιαξεταL η εQευνητιχη πQooπαΘεια τoυ oυγγqαφ6α
χαι πQoσδιogiξεται o oτ61oζ χαι τo αντιχε(,μενo τηE ιθρευναg τoυ. Tα επιλεγ6μενα επoμ6νωE oυσιαστυxα-xεkbφη αχoλιαξoυν πληqoφoρiεg o1ετιx6g τ6οo με
τo εQευνητιπ6 αντιπεiμενo τoυ dqθqoυ,6σo χαt με τoν oτ61o τoυ, αλλd χαι με
τη διdQθωoη τoυ χαι τη μεθoδoλoγlα πoυ αxoλoυθε(,ται (βλ. πiναxα 4). Eιδιπ6τεQα, τo αγτιχεiμενo τηg 6ρευναE χαι οε αυτην την xiνηoη oxoλιdξεται xυglωg
ωs γεγoν6g (γεγoνoτιxd oυδθτεqα) (π.x. φαινoμενo, αντιxε(,μενo) "fi ωg μ6qog
μtαζ ευρriτεqηE χατηγoqi,αE (γεγoνoτιxd μεqιoτιxd) (π.x.τιjπog, μιξQoζ, περ(πτωαη),χαι σπανι6τεqα ωg τρ6πog_μθoo για την επ(,τευξη xd,πoιoυ ατ61oυ (xαταστασtαxa) @.x. μ6oων, μηχανLσμcbν),ωgνoητιxτ] oιiλληψη (νoητιxd) (π.x. 6ννoLα, θ6μα, oντ6τητεs) η ωs αναφεq6μενo oε δqαoτηqι6τητεg. o oxoπdg τηg
6ρευναg, η διdρΘqωση χαι η μεθoδoλoγiα τoυ dgΘqoυ παQoυoιd,ξovται xυρlωg
ωE νoητιx6ζ oυλληψειE πoυ δηλιbνoυν αντioτoι1α oτ61o (π.x. oτ67o9, αxoπ6E),
o16διo (π.x. δoμΦ η ιδ6α-oriλληψη (π.x. υπ6θεoη, θεωQ[Φ. To υλιx6 τηg 6qευνα6 o1oλιd,ξεται oπανι6τεQα χαι ωg γλωooιxt1πραγμdτωoη (π.x. δεδομ6να,

επιxειρτ]ματα) η γεγoν6E-τμημα εν6E μ6qoυg (π.x. βαoη).
Συνoλιπd,, oxoλιdξoνταζ τoυζ πiναxεg 2,3,4, xαι 5 παQατηQotiμε στην πQωτη x[νηαη μεγαλι1τερη oυxν6τητα εμφ&νιoηE γεγoνoτιπιilν }ιαt νoητιxιilν oυσtαoτιxιilν με ου1ν6τεQα επιλεγ6μενα τα: γεγoν69 uuαι αlτ6ψειE Στη δει1τερη xlνηση πQoτι,μιilνται τα γεγoγoτιxα χαι τα γλωooιx& με oυ1ν6τεQη τηγ παQoυo[α
τoυ oυσtαoτιxoιi ερcΙlτημα. TιθλoE, στηγ τqiτη x[νηαη xατ61oυν υψηλ6τεQεg θθσειS τα νoητιxd χαι τα γεγoγoτιxd με oυxν6τερα επιλεγ6μενα τα oτ6xoζ, σ}{oπ69, φαινo μενo, αvτ Lxε(μενo.

4. Συμπεριiιοματα

Aπ6 την παραπd,νω ανdλυoη τoυ υλιxoιi πqoxιiπτει 6τι τα oυσιαoτιxd-xελ,r}φη
πoυ επιλ€γoνται στιζ εtσαγωγ6E των γλωoooλoγιxιbν dqθρων o1oλιdξoυν xαι
αναJταQιστotjν την πQαγματιx6τητα πυqiωζ ωE γεγoν6g, ωg νoητιxη oιiλληΨη xαι
γλωooιxη πqαγμd,τωση, 6πω9 αxριβιbg ατo1ευει χαι η πρoθετιx6τητα αυτοι} του
εLδoυg. Nα παgoυoιαοτε[, δηλαδη μtα επιστημoνιxη xατdoταοη χαι τo διαπραγματευ6μενo θ6μα ωζ γεγoν69, παqαλληλα να παQατεθoliν χαι να ο1oλιαoΘoι}ν
ογετιx6g επtπημoνιx6E απ6ψει9, να εντoπιoΘεl τo πρ6βλημα-xεν6 στηγ επιστημoνιπη μιiloη_6qευνα xαι, τ6λoζ, να παQoυσtαοθεi, o οτ61oE χαι η δομη τoυ συμεxqιμθνoυ αqθqoυ. Αν εξετdαoυμε τα oυσιαστtxα-xελυφη πoυ επιλ6γovται συxv6τερα ανd, π(,ηση, παQατηqofμε'6τι αυτd υλoπoιoιiγ αποτελεoματιxd την εξθ_

λξη των

παραπd,νω oτ61ωγ τηE ειoαγωγηg εν69 επιστημoγιxoιi dρθqoυ. Exθ6τoυν δηλαδη αlτ6ψειg oγετιx6g με τo θ6μα χαι τo ευριiτεqo εQευ\ητιχ6 πεδ[o, θ6τoυν ερωτηματα,ιjlστε μ6oω των πgοβληματιxιilν oημεlων να oριoΘετηΘε[, o εQευνητιx6g xιbQoζ πoυ θα αrrαo1ολησει τoν συγγQαφθα xαι, τ6λo9, παρoυοιd,ξoυν
την 6ρευνα τoυ συγ?ιεχQtμ6νoυ επtστημoνιxoti φαινoμ6νoυ-αvτιxεiμ6νoυ, oaιΦ-

Λεξιλoγιx6g επιλoγ69 στLζ εLσαγωγ€g
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v[αE παqdλληλα τoυg βαoιπoιig τηζ στ6χoU9. Eπoμ6νωg, η γνωσιαχη-ανατταqαστατtχη λεπoυgγ[,α τωγ oυσιαστιxιbγ αυτΦν oτηqiξει ατ16λυτα χαt απoτελεοματl;ι4α, αλλd xαι διαφωτ(,ξει τη γνωσιαxη δoμη xαι oqγdνωση τoυ σιrrχ,εxqιμ6νoυ
ε[δoυg. i\λλωoτε, oι oη1ρoγεE πqooεψ[,σειE των xειμενιxιilγ ειδιilγ πoυ βαoi,ξo_
v[αι σε μtα γνωσιαxη-o1ηματιxη θεcbgηαη (Paltridge t997), εvτd,oooι}ν τα λεξιλoγιπd oτoι1εiα μ6oα oτo oxημα τoυ συ'γ}ιεxqιμ€νoυ ε[δoυg, δι6τι απoτελoΦγ επιλογ65 τoυ γqdφovτoE πoυ εxπληqιiwoυν αJτoτελεoματιxd τυg πρoθ6oειζ τoυ, συμ_
|3αλλoυν στην xαταν6ηoη τoυ ε[,δoυg χαι στη ουν61εια, μετατρ6πoγται σε στoι_
1εi,α αναμεν6μενα-πρoαδoxiεg για τα μ6λη μιαζ χotν6τηταg oμιλητιbν. Tα oυoιαατιxd-xελιiφη ΘεωQotiμε 6τι απoτελoιiγ πυQηνιxdE_αxηματιxtg λθξειg πoυ συμ_
βdλλoυν oτη διαμ6ρφωoη χαι στην xαταν6ηoη τoυ σχηματιχoι} oxελετor} τηg
ειοαγωγηg εν6g εJτιστημoνιxoli dρΘqoυ. Αναπαqιoτοιiν τoν τq6πo με τoν oπolo o
συγγQαφ6αg αvτιλαμl3d,νεται τoν πQαγματιx6 x6oμo, τoν x6oμo τηE επιoτημηg,
αλλd χαι τη δ6μηoη εν69 επιοτημoγtχoti αqθqoυ (Charles 20Ο3: 5). oι αντιληψειg
αυτθ5 απoτελoιiν }ιαt τη γνιbαη πoυ 61ει διαμορφιilσει ωζ ενεργ6 μ6λog μιαζ επι_
ατημoνιxηg πoιν6τηταζ χαι τιg μoιqdξεταt με τα υπ6λoιπα μ6λη. Eπoμ6νωζ, τα
oυσυαστιxa-xεkbφη στιE ειοαγωγ6g γλωoαoλoγιxιilν αρθρων δεν αναδειxνtjoυν
μ6νo την πρoΘετνxt1oργdνωoη τoυ πειμιθνoυ, αλλd διαμoqφιilνolry παι πλαθoυν
τo γνωσιαx6 oxημα τoυ συγχεχQLμ6νoυ εlδοιlg. Δημιoυργoιiν προoδoxiεgs σχετιxα ψε τη σημασιoλoγιπη αναπαρdσταση μLαζ εtσαγωγηζ, δηλ. ωζ γεγoν6τoE, νoητ,olis ot}λληψηE χαι γλωοoιxηg πqαγμd,τωσηE' αλλd χαι των πεvτqιxιilν θεμd,των
εν6g dρθρoυ, 6πωg ε(,ναι oι θεωqητιx66 πρoαεψ(,σειE, τo επυστημoνιx6 πρ6βλη_
[.l,G, τo αντιxεlμενo 6qειrναg x.λπ. Eτσι, τo αγτι}ιε(,μενo τηg 6qευναg, xαθιbζ πα_
ρoυοιαξεταt σι,χν6τερα ωζ γεγoν6g_μ6qog μιαg ευριiτεQηζ xατηγoq(,αg, αναδειxγtiει 6ναν τρoπo oιiλληψηg τoυ Θ6ματoE πoυ μεταβαλλεται απ6 πQoσωπιxη επι_
λoγη oε πqooδoxlα γΠ τα μ6λη τηE αIτtστημoνιπηg xoιν6τηταg.
Tα oυoιαoτιxα-xεkbφη χQησtμoπoιotiνταt με ιδιαiτερη oυxν6τητα στιζ εισα_
γωγ6E γλωoooλογιxιbν dQθqωγ, γιατ[ αναπαQtστotiν πληQoφoρlεg ωg συγχεχQιμ6νε9 ovτ6τητεg, oυλλαμβd,γovται ευxoλ6τεQα' απoμνημoνειiovται χαι γ[,νoνται
oημε[α αναφoqdg (Schmid 20Ο0: 369). Γενιπd,, xατ61oυν βαoιxη θ6oη oτιg δoμ69
πqooδoxιιbγ πoυ 61ει διαμoρφιiloει o επιoτημoναζ σχετιxd, με τη δoμη τηE εισα_
γωγηζ εν6E γλωoooλoγιxoti dqθρoυ χαι επoμ6νωg στo χειμενιx6 σχημα τoυ συ_
γπεxqιμ6νoυ ε(,δoυg, γιατi xαθιατoιiν πQοσεγγioιμη την αφηQημ6νη επtστημoγt_
xη γνωoη-πληqoφoqi,α αλλd χαι τιE πρoΘ6oειζ τoυ συ'y}ιε}Qtμ6νoυ ε(,δoυg.
Σταματ('α Κoυταoυλ6λoυ
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5. Η 6woια τηg πρooδoxi,αg απoτελε[ θεμελιιilδη αqxη γtα τη δημιoυργi,α o1ηματων.
Για τoν λ6γo αυτ6, απαγτd, ωg βαoιx6ζ 6qοE oε ιiλεg τιg θεωρlεg (γλωoοoλoγιx6g,
ιpυ1ολoγιxtg

i

γνωoιαx6g) περi α1ηματων (Tannen

1

993 :

15
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