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H ΕΙΣAΓΩΓΙKH ΠPoTAΣH TΩN TΗΛBoΠTΙKΩN EΙΔHΣEΩN

-

AΙKATEPΙNΗ MΠΑKAKoY-OPΦANoY

In this paper we study the function of theme of the initial utterance in TV news. We
maintain that the strategy of chosen lead (according to the writer's style and the
importance of the news item) and of chosen theme has as a target either the involvement of the audience or its rapid orientation to the upcoming information, in order to
capture its attention and to shovr the change of subject.

1.

Eιoαγιυγιi

To xεlμενo τωγ ειδηoεων xαι ιδιαiτεQα τωγ εγτυπωγ 61ει απαα1οληoει την
6qευνα επ(, μαxρ6ν με αξιoλoγα dqθgα χαt μoγoγqαφ(,εg. AπoτελεL εiδog xευμ6νoυ τo oπoιo μπoQει xανεlg γα τo πqoαεγγlσει με διαφoqετιxoιig στ6χoυE,
θ6τoνταg xαθε φoQα xαινoΦργια εQευγητιxα ερωτηματα εi,τε απ6 την πλευρα
τηE χQιτLχηg ανdλυσηζ τoυ λ6γoυ, ε(,τε τηg χoιγωγLoγλωoαoλoγlαζ, εiτε απ6
την πλευρd τηζ xειμενιxηg δoμηg. Στo πλαi,σto τηζ τελευταLαg θα xινηθε(, η
παρot3oα μελ6τη, στην oπolα θα εqευνησoυμε τoν τq6πo με τoγ oπolo ευodγoγταL τα διdφoqα ειδηαεoγqαφιxα θ6ματα oτιg τηλεoπτtx€g ειδηoειg. Eιδιx6τεqα, θα μαg απαoxoλησεt η λειτoυργi,α τηζ αqxιxηg πq6ταοηg αε xαθε εlδηoη xαθιbg χαι τα ατoι1ε(,α πoυ χαταλαμβdνoυγ τηγ πριbτη θ6oη (θεματoπoιotjνται) αε αυτη, με σχoπ6 γα επιαημανoυμε χαQαχτηQνoτιxa του εγ λ6γω χευμενυxoιi εlδoυg. To θθμα παqoυoιαξει ενδιαφ6qoν, διoτι, 6ooν αφoρα
στηγ πqιilτη θ6οη xαι oυμφωνα με τηγ υπαq1oυoα βιβλιoγqαφ(,α (Fries 1983,
1994, 1995, t997, Martin 1985, 1986, Gosden 1992, 1993, Berry 1995,
Ghadessy 1995), αε θ6oη θ6ματog πqoωθoιiνταL τα ατoι1εiα εxεi,γα πoυ πQαγματιilνoυν τoυζ oτ61oυg τoυ oυγτατLτητLαL υπαγoqεfoνταt απ6 τo εLδog τoυ
* M[α πqιilτη
ν€δριo

μoaφη τηg παρoυoαE εqγαοlαg απετι1λεοε αναxoiγωση στo
ελληνιxη γλιilooα (Παρ[oι, Σεπτ6μβQιoq 20ο1).

1/ια την

E'

Διεθνθg Συ-
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xειμ6νoυ1. Kατd ουγ6πεια, η παταλληλη επιλoγη τoυ θ6ματo9, διαφoqετιxη
για τo xαθε xειμενιx6 εiδog, oυμβαλλει στη δημιoυqγ(,α εν6g επιτυ1oΦζ χαt
απoτελεoματιxoti xειμθνoυ.
'Eναυαμα για τη μελθτη τoυ τηλεoπτιxot xειμ6νoυ απετ6λεoε η παqατηaηση μαg 6τι τα ειδηoεoγραφιxα θ6ματα ειodγoνται με τq6πo πoιxlλo xαι
oυxνα διαφoρετιx6 απ6 τoν oυνηθη oε αλλα ε(,δη xειμ6γoυ. Γεγγιilνταt επoμ6νω9 τα εξηE εqωτηματα, τα oπolα θα μαg απααχoλησoυγ με τη oειqα πoυ

αναφ6ρoνται:

Tι εLδoυg xεiμενo ε[γαι oι τηλεoπτυxtq ειδηoειE; 2) Πoιoυg q6λoυg διαxqlνoυμε oτη λειτoυqγlα τηζ αQχtχηg πq6τασηζ; 3) Πoιoι παqαγoντεζ επηρεαξoυν τη θεματoπolηoη oτoιxεlων τηζ χαt πotoυζ oτ6xoυg υπηqετεi η συγxεxqιμθνη xαθε φoQα επιλoγη; 4) Πoια oυ1ν6τητα εμφανLξoυγ τα θεματoπoιημθνα oτoι1ε[α αε ox6oη με την συvταχτιχη τoυζ xατηγoglα χαι τo σημαoιoλoγιx6 τoυζ περιε16μενo;
Tα δεδoμθνα μαg πεqιλαμβd,γoυγ πεq[ τα 1500 διαφoρετιxα θ€ματα ειδησεωγ τα oπolα πqo6gxoνται απ6 τα xεντqιxΦ ειδηoεoγραφιxα δελτ(,α διjo
τηλεoπτιxιilν oταθμιilν, εν6g xqατιxoυ (NET) xαι εν69 ιδιωτιxotj (MΕGA),
απ6 τιg 15.10. - 3Ο.10.2ωσ.
1)

2.

oι

ειδriοειE ω5 εiδo5 xειμ6νoυ

oι

ειδηoειg απoτελoυν γενιπιilg 6να o1εδιαoμ6γo xαι xαταλληλα oqγανωμ6νo πληqoφoριαx6 xεlμενo για τηγ τq61oυoα πoιxlλη πQαγματtx6τητα με
πoλλoυg απoδ6xτεg. Συνι,oτoυγ 6γαγ ευρυτεqo xειμενιx6 τtiπo, στoγ oπo[o
μπoqoυμε να διαxqlνoυμε επιμ6qoυg ε(,δη, με xqιτηρια εξωτεqιxd,, ωg πQoζ
τo δ[αυλo χαι τoυζ τρ6πoυ9 επtχotγων(,αg (6ντυπεζ, εχφωνoιiμενεg ειδηαειg:
ραδιoφωνιxθg, τηλεoπτιxθg), αλλd χαL εσωτεqιxα, ωζ πQoζ τo πεQtεχ6μενo
των πληqoφoqιιilν (πoλιτ ιx6E,

o

Lχoγo μυx6 g, xαλλ ιτε1νιx6 g xλπ).

Aπ6 τα διαμoqφoιiμενα αυτα εlδη, αγ απoμoγιboει xανε(,g xαι oυγxq(νει
τιg θντυπεζ με τιζ εχφωγoιiμενεg ειδηoειg, θα διαπιoτιiloει μεταξυ τoυζ ση-

1. Η απoυδαι6τητα τηE αg1ιxηE θ6oηE oτην πq6ταση χαι η θεματoπoiηoη οτoι1εLων oqιαμ6νηE oημαoi,αg πoυ επtσημανθηxαν αρ1ιxα απ6 τoγ Ηalliday, μελετηθηxαν περαιτ6qω απ6 τoν Fries, o oπoloE τιg oυν6δεoε με τo xε[μενo, αγαδειxγΦoγταE τη λεγ6μενη
θεματιxη ανdπτυξη τoυ xειμ6νoυ. H xειμενιxη αυτη διdαταoη τηg θεματoπolηoηE αξιoπoιηθηxε επιτυxιilg οτην oργανωση συγχεχqιμ6νων xειμενιxιilν ειδιilν απ6 τoυg Maπin
1985, 1986, Berry 1995, Ghadessy 1995, Gosden |992, 1993 x.α.
2. Eυxαqιoτιil θερμα τoυg υπευθιiνουE των τηλεoπτιxι.δγ oταθμιilν τηg NET xαι MEGΑ
για τηγ πqoθυμη παqα1ιilqηoη τωγ γqαπτΦν xειμ6νων απ6 τα xεντqιxd, δελτlα των τη-

λεoπτιxιilν ειδηoεων.
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μαντιxθg διαφoρ6g: Oι 6γτυπεg ειδηoειg διαφoqoπoιotjνται με τoυζ τ(,τλoυg
τoυζ, τoυζ γενιxotig η ευδιxoriE, πoυ πληqoφoqoriν γtα τηγ ευqι}τεqη θεματιxη εν6τητα η τo επιμ6qoυE θ6μα. To γεγoν69 6τυ εLγαι γqαπτθg παq61ει 6λα
τα πλεoνεxτηματα τoυ γQαπτor3 λ6γoυ στoγ αναγνιiloTTl, o oπolog μπoρε[ να

πληρoφoqηθεl περιληπτιxα για τo oυμβαγ απ6 τo αqxιxd ofντoμo τμημα
τηg εiδηoηζ, τηγ πρoταξη (lead), χαι, αγ τογ εγδιαφ6qει, να συγεχ(,αει μ61ρι
τθλoυg, για λεπτoμεqθοτερη πληqoφ6Qηση, να διαx6ιpεL, αγ δεν τoγ αφoρα,
η να επαν6λθει oτo xεlμεγo σε dλλη xqoνιxη oτιγμη.
oι εxφωνoιiμενεg ειδηoειg διαφ6qoυγ. Aπoτελoυν πρooxεδιαoμΕνo yραπτ6 πρoφoριx6 )'6γo, πoυ εξυπαxotiεταυ 6τυ δεγ 6xει αυνταxθε(, για να διαβdξεται απ6 τoγ αναγνιiloτη, αλλα γα εχφωγε[ται απ6 τoγ εxφωνητη. Κατ'
ανd,γxην, θxει τη μoQφη εν6g oυνεχoliE λ6γoυ, στoγ oπoio αλλoι μηxανιoμol,
αναλoγoι loωg τωγ τ[τλωγ τωγ 6γτυπωγ ειδηαεων, χQησιμoπoιoι}γται απ6
τoγ oυγτd,χτη γLα γα διευxoλιiγoυγ τoγ αχQoατη oτην xαταν6ηoη τoυ.
Απ6 μ[α αλλη πλευqα εξεταξ6μεγεζ, oι εχφωγoιiμενεg ευδηoειg απoτε-

λoΦγ μ6oo ενημ6qωoηζ τoυ xoυγotj σε πεQιoQιoμdνo 1q6νo, με τηγ παqoυolα
τoυ εχφωνητη να δημιoυργε(, την εντtiπωαη τηζ πQoσωπιxηg ενημ6ρωoηg,
τηg πρooωπo με πρ6oωπo επιχoινωνiαg. Oι τηλεoπτtxtg ειδηοειg, β6βαια, υπεqτεqoυγ oε αυτ6, γιατ(, χQησι,μoπoιotjγ επιπλ6oγ χαL την ειx6να, η oπolα
γενιxιilg oυμπληqιilγεt τoγ λ6γo. Eνιil o τελευταlog παqαμ6γει αγαγτιxατd,στατoζ γtα τα Lδια τα γεγoν6τα, για τηγ λεπτoμ6ρεια η τo σχετtχ6 ox6λιo, η

ειx6να λειτoυqγε| παqαατατιx6τερα, γtα γα παqoυoυdσει τη δρααη, γα εγεQγoπoιηoει oυγαιoθηματα χαι να επηqεαoει θετιxd η αqνητιxα τo xoιγ6. T6λog, με τα πλανα απ6 τα ουμβαντα, τα απQoαδ6xητα αλλd χαL τα oυνηθιoμθνα, επιτυγ1dνει τηγ εμπλoxη τoυ τηλεθεατη αε αυτα με τθτoιo τq6πo, ιilστε γα τoυ δημιoυqγε(, την ψευδαLoθηoη 6τι βιιilνει ωg αυτ6πτηζ μαqτυg την
επιxαιρ6τητα.
Aπ6 την πλευqd τηE χειμενιxηg oriνθεoηg, τo τηλεoπτιx6 xεiμενo χαQαxτηqiξεται απ6 θεματιxη ετερογθνεια, αφori μπoρε[ γα συμπεqιλαμβανει €γα
δυoαqεoτo γεγoν69, μ(,α πoλιτιxη απ6φαoη, μLα επLστημoνιxη αναxαλυψη η
xαλλιτε1ντxt1€xΘεoη. Aπoτελε[ 6μω9 θνα xειμεγυx6 ofγολo, παρα τo γεγoν69 6τι χαQαχτηQiξεται απ6 θλλειιpη xειμενιxηg ουνo1ηg χαι συνεχτιxoτηταg μεταξf τωγ δυαφ6qων ειδηoεoγqαφιxιirν θεμdτων.
Λ6γω τωγ χαQαχτηQtστιχΦγ αυτιilγ, o Ηoey3 εγταooει τυg ειδηoεtE στo
xειμενιx6 εiδoE τηζ απoιχ(,αg, oτo oπolo επLoηg ανηxoυν εγxυxλoπα(,δειεg,

3. Η 6γνoια τηζ αjτoιxLαgxαυ των χαQαχτηριoτιxιilν τηE ειοαγoνται για πρΦτη φορα oτo
Ηoey 1986, o oπoloE, oε αλλα dρθρα του, τηγ εφαqμoξει με επιτυ1[,α oτo xεlμενo τωγ
νdμων. Tελευταiα παρoυolαoη τoυ χειμεγιxoιj ε[δoυE χαι τηE εφαqμoγηE τoυ στo γoμιx6 xεlμενo oτo Ηoey 2001.
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χαταλoγoι πqoΤ6ντων, τηλεφωγιxol xαταλoγoι x.λπ. Γιατ[, αυμφωνα με τoν
oqιoμ6, ωζ απoιχ[α 1αgαxτηqlξoνται τα xε|μεγα, τα oπolα oυγτ(,θενται απ6

επιμθρoυg τμηματα με γoηματιxη αυτoτ6λευα, με απoτ6λεσμα, αν επιχεtQηθεl
αλλαγη τηg οειqαg, η απdλεtψη η πqooθηxη εν69 αλλoυ τμηματoζ να μην α(,To παραδoξo ε[γαι 6τι τo 1αQεταt η χεLμεγιχ6τητα τωγ εγ λ6γω xειμθνων.
των
αυτoνoμlαg
μεριilγ τoυ xειμθνoυ απoQαχτηQtστιx6 αυτ6 τηg απ6λυτηζ
xεLμενo.
τελεl xριτηqιo μη χεLμενιx6τηταg γtα τo oriνηθεg

Η απoιxlα εμφαν[ξεται οε διαφoQoυζ oυνδυαoμoυg xαι σχηματtσμofζ'

Mπoqε[ π.χ. να συνυπαqxει με αφηγηματιx6 xεlμενo η να εντασσεταt σε μια
ιεqαq1ιxη xειμενιxη oqγανωοη χαι γα απoτελε(, υπερxε[μενη η υπoxεLμενη
απoιxlα. Στην τελευτα[α πεqlπτωοη εγτασσoγταL oι τηλεoπτιxtq ειδηoειg.
Aν τιg εξετdooυμε απ6 την πλευqd τoυ ημεqηoιoυ τηλεoπτιxorl πρoγQαμμα_
τoζ, απoτελorjγ επιμ6qoυg απoιxlα στo συγoλιx6 τηλεoπτιx6 πq6γραμμα, εγιil oε o1θoη πQoζ επιμθqoυg θεματιx6g εν6τητε9 (oιxoνoμιx6g, αθλητιx6g
x.λπ.) χαQαχτηQ[ξoνται ωζ υπεQχεlμενη. Στην εqιbτηoη τι ε[γαι εxεlγo πoυ
πqooδlδει στtζ τηλεoπτιx6g ειδηoειg εν6τητα, τιg αυνθχει σε θγα xαι μoναδι-

x6 xε[μενo, απαντor|lμε 6τι απoτελoΦγ σημαγτιxt'gxαι αγαxoιγιbσιμεζ ειδησεoγQαφtxθζ πληQoφoρLεg πoυ εγημεqιilνoυν για την τρθ1oυoα πqαγματιx6τητα μθoω τηζ τηλεoπτυxt1gεπtχoLγωνlαg. Η αξιoλ6γηση εν69 γεγoν6τo9 ωg
εi,δηoηζa χαt η αναγxη τηζ σχετtxηg ενημ6qωoηg τoυ χotγori δημιoυQγoυγ

τoυζ παραγoντεg εxεLνoυζ πoυ oυνθ1oυν χαt πQoσδLδoυγ την 6ννoια τoυ

xειμθνoυ σε μtα oειqd απ6 ετερ6xλητα θ6ματα'
Θα πρoτεLναμε για τo ειδηαεoγραφιx6 τηλεoπτιx6 xεi,μενo τoν 6qo υβQιδιx6 xεlμενo γιατ(,, παqα την €λλευι|.lη oυνoxηg μεταξr1των επιμ6Qoυζ ειδηoεων, η xdθε μ(,α απoτελε(, εοωτεριxα 6να oυνo1ιx6 χαι συγεχτιxo xεLψεγo. Συνυπαρxει δηλ. τo oriνηθεg xεlμενo πoυ πQoσδιoρ[ξεται απ6 τoυζ xλαoιxoι}g
παραγoντεζ τηζ xειμενιx6τηταζ με τo xεlμενo τηζ απoιχ[αg, απ6 τo oπolo απoxλεlεται η λειτoυqγ(,α τηg oυνoxηg χαt τηζ oυγεxτιx6τηταζ.

3.

ΛειτoυQγiα xαι εiδη τη5 εισαγωγιxriE πq6ταoη5

Γενιxιilg, τo xεlμενo τηζ ε(,δηοηg εLγαι xαθαρd γεγoνoτιχ6-πληρoφoριαx6
4. 'Eγα γεγoν6g αξιoλoγεlται ωζ ε(,δηoη βαoει πoλυotνθετωγ χQιτηQ[ων, πoυ χQησtμoπoιoι1γται αnαιbγα χαι με τo πoλιτιoμιx6 περιxεiμενo. oι διαφoqεE συστηματoπoιη-

σειζ τoυζ, nou oronroυν οτη βιβλιoγραφ[,α, δε(,1νoυγ με τoγ παλι)τεqo τρ6πo 6τι η εiεηoη aεγ εiναι απλη oυγx6ντρωοη γεγoνoτωγ πoυ_ μεταδ[δoνται 6πω9 αxριβιilg 61oυν
ουμβεi, αλλα απoτ6λεoμα τηg δημooιoγqαφιxηE διαδιxαolαζ τoυ <φιλτqαρ[oματoζ>>
αυ_
τωU γεγoν6των μ6oα απ6 xQιτηQια χαt αQχ6ζ επιλoγηg (news values). Σxετιxd, με
τ6g,βλ. Foνrler 1991: 13χ.εξ., Bell 1991: 155-160,Ungerer |997:311 x' εξ'
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χειμεγo χαt γL αυτ6 πQoσαγατoλιομ6νo απoχλειστιxα πqoζ τoγ αναγνιilστη/αxQoατη. E[γαι θται δoμημ€νo, ιilστε να λαμβανει υπ6ψη 6λεg τιg πιθαν6g εξωτεqιxθg αυνθηxεg πληqoφ6QησηE τoυ χoLγoti (λ[γog η αqxετ6g διαθ6-

σιμoζ 1q6νog, επLφαγεtαxη η επυoταμ6νη παqαxoλot}θηοη τωγ πεQtγQαφ6μεγωγ γεγoν6των) xαι γα τoγ διευxoλriγει αγαλoγα στηγ ενημ6qωoη τoυ.
Στη λoγιxη αυτη ατoιxεi χαt η ειααγωγη τηζ εlδηoηζ, με τη λεγ6μενη πρ6τα-

ξη, πoυ 6xει xαqαxτηριoθεi ωζ τo σημαγτtχ6τεqo loωg μ6Qoζ ενog επιτυxorig
ειδηoεoγqαφιxoιi xειμ6νoυ, αφot} πq6πει να εiναι πληqoφoqlα γ6α, σημαντLxt1xαι ενδιαφ6qoυσα χαt συγχQ6νωg oΦντoμη, πεQιεχτtχη xαι ααφηζ5.
Στιg 6ντυπε9 ειδηοεtζ η πληρoφ6Qηση, η oπolα γ[νεται αταδιαxα χαt χυxχιxa, αρx[ξει με τoγ τ[τλo τηg ε(,δηoηζ, συγεχ(,ξει με την πq6ταξη, για γα oλoxληρωθε(, με τo xεlμενo ατo oιiγoλ6 τoυ. o τlτλog απoτελεi, τη μεγαλιiτερη

xαι ου1να περιxλεlεt τo χεγτQιx6 θθμα,
ενιil η πq6ταξη, oε θγα δευτεqo επLπεδo, πληqoφoρεl περιληπτιxa γLα τo

αφα(,ρεoη oλ6xληqoυ τoυ xειμ6νoυ

xαινot}ργιo γεγoν69.
Στιg τηλεoπτtxtg ειδηoειg η πρ6ταξη, συγτoμ6τερη oε αx€οη με τηγ €γτυπη (δεν εLγαι αυνηθωg μεγαλriτεqη απ6 μLα απλη η or1νθετη πρ6ταοη ), θ1ει ιδιαlτεQη oημαα[α χαι απαντα,xατa την απoιpη μαE, με εγLσχυμ€νεg λειτoυqγLεg. Δεν απoτελε[ παγτα αυντoμ6τατη πεqiληψη τηζ εLδηoηg, αλλd λειτoυργεi ε[τε ωg θετιxη η αqνητιxη αξιoλoγιxη ειααγωγη oε αυτην, δημιoυqγιilγταζ 6γα αγαλoγo με τo θθμα συγχtγησιαx6 xλ[μα, ε[τε ωg xαθαqα πληqoφoqιαπη αναφoqd, πoυ απoτελε(, η μετ61ει στo χεγτQιxd θ6μα τηg εiδηαηζ, με
τελιx6 οxoπ6 xαθε φoQα να δεoμεt}σει τηγ πqoooxη τoυ τηλεθεατη. O ειoαγωγιx6g αυτ69 q6λog αηματoδoτεl αυγ1q6νωg χαt τη διαφoqoπolηoη των
πληqoφoριιilν xαι μ6oω αυτηg τη μετdβαση στη νθα εiδηoη. Η πq6ταξη επoμ6νω9 oτιg τηλεoπτιx6g ειδηoειg δημιoυqγεl oυγαιoθηματα, πληqoφoqεl για
τo xιiριo θ6μα, πqooελxrioγταζ τo ενδιαφθqoν, διαφoqoπoιεl xαι δηλιilγει
oυγxq6νωζ τηγ αλλαγη τηg εLδηoηg. 'Eται, ειjxoλα μπoqεl xανε(,g να παqαλληλioει τη λειτoυργ[α τηg πq6ταξηg τoυ τηλεoπτιxotl ειδηοεoγqαφιxoΦ xει_
μ6νoυ με αυτην τoυ τlτλoυ τωγ 6γτυπωγ ειδηoεων.
Αναλoγα με τo πεqιεx6μενo διαxρlνoυμε την πρ6ταξη οε διio πατηγoqlεg: α) τη διεπιδqαoτιπη xαι β) τη γεγoνoτιxη. Πoια εχ τωγ δΦo υπεqτεqεl
xατa τη oυνταξη τoυ ειδηoεoγqαφιxoti xειμ6νoυ φα(,νεται γα απoτελεL oτoιxεio πqooωπιxotj ιiφoυg η xαι πoλιτιoμι"xηg ν6ρμαζ, η oπolα δυναμει xιyεiται σε 6να φαoμα μεταξιi τηζ ψυχQαtμηζ χαL απoστασtoπotημfνηζ αγαφoqαg οτα γεγoν6τα χαL τηζ Qητηζ oυναιαθηματιxηg εμπλoxηg oε αυτd.
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3. 1.

Διεπιδραατιxη πq6ταξη

Mε τη διεπυδqαατιxη πg6ταξη o oυνταxτηζ εxφQdξεt υπoχεtμενιxη εxτi,μηoη

xαι αξιoλoγιxη αναφoρd oτα oυμβαγτα. Πρ6xειται για πq6ταξη πoυ ελd1ιoτα πληρoφoqεl χαt πεQtσα6τεgo πqoxαλε(, ουναιoθηματα6 χαι εγτυπωoιαξει,6πωg φα(,νεται στα παQαδεlγματα πoυ αxoλoυθofγ:
1.

Mi,α περ(,εqγη υπ6θεoη απαoxoλεl τιg διxαoτιxtg χαι αστυνoμιx6g

(MEGΑ, 19.10)
M[α oυγxλoνιoτιxη ιατoρ[α με απlθανεζ πQoεχταoειg εxτυλlαoεται
oτιg Ηνωμ6νε9 Πoλιτε[εg. (MΕGΑ, 22.to)
Aπ6 τα oυντqlμμια τηζ β(,αg oτη M. Αγατoλη αναδΦεται μLχQη ελπ(,δα για €ξoδo απ6 την xqloη. (NET,5 .10)
αQχ6E τηg ΚθqxυQαζ.

2.
3.

4.

Tην υπ6qτατη αγαμ6τρηoη με τη φtjoη τ6λμηοαν'Eλληνεg oqειβατεg.

5.

Πoλλη φανταo[α χαL πεQισo6τερo θqαoog θα xqειαξ6ταγ xαπoιog
για γα υπooτηqlξει 6τι θα ξαναγεννηαει τo Xριοτ6. (MEGΑ, 15.10)

(MEGA,

15.10)

Στιg παραπd,γω πqoταξειζ με τηγ xυq[αρxη συγχιγησυαxη φ6qτιση, ενυπαq1ει xαι θναg πoλιj γενυx6g θεματι,x6ζ πQoσαγατoλιoμ6E γLα την εLδηoη
πoυ θα αxoλoυθηαει, μαξ(, με αγαφoρd τoυ τ6πoυ: τηg Κ6ρxυQαζ (1)' ατιg
HνωμtνεE Πoλ"ιτε{,εζ (2), ατη Mtoη Aνατoλi (3), o oπolog εxφqαξει τηγ τoπυxt| εγγιiτητα η απ6oταoη απ6 τoγ απoδ€xτητηE εi,δηoηζ η τoν χωQo με τLζ
τq61oυoεg γνωoτ6g χαt με γενιx6τερη απηxηoη πoλεμιx6g επι1ειρηoειg. Στo
παρ. (4) η πληρoφoρLα τηg πρ6ταξηg εξαγτλε[ται oτo 6τι <<xατι oημαντιx6>
(αλλd αγνωoτo τι ) 6xαναν'Eλληνεg oqευβατεζ ( η εγγιiτητα επαν6q1εται μθoα απ6 τo εθγιx6 6νoμα: 'Eλληνεg), εγιb στo παQ. (5) πεqιoglξεται αε μiα υπoθετιxη εν6qγεια πoυ oυγδ6εται με τo πρ6oωπo τoυ Xqιoτof. Exε[νo 6μω9
πoυ υπεQτεqεi, στα παQαδεiγματα αυτd εiγαι η aητη αξιoλoγιxt1xαι oυγxρ6γωζ συγαιαθηματιxη 6xφραοη, πoυ επιτυγ1ανεταt με την xατd,λληλη λεξιλoγιxη επιλoγη xαι τιg λεξιλoyιx€E oυναψειg (περiεργη υπoθεαη, oυyxλoνιατιxη ιoτoρ(,α, απ(,θανεg πρoεxτασεLζ, συντQ('μμια τηg β['αg, αναδιjεται μιxQη
ελπ(,δα, υπΕρτατη αναμ6τqηoη, τ6λμηααν, πoλλη φανταα(,α xαι περιαo6τερo
θqαoog), με oxoπ6 τη δημιoυqγ(,α οτoν αxgoατη oυναιαθημdτων περι6ργειαg, φ6βoυ, λt3πηg, αιoιoδoξlαζ χαι θαυμααμot]. To διαμoqφofμενo αυτ6 αυγχtγησLαχ6 πλα|αιo xαταληγεt γα απoσπαoει τηγ πQoσoxη τoυ αxgoατη xαι
να xυνηoει τo εγδιαφ6ρoν τoυ για πεqαυτθρω oυσιαστtχθg πληqoφoqlεg, πoυ

6. Σxετιxα με τoγ τρ6πo πoυ υπoδηλιilνεται τo συγχtνηoιαx6 oτoι1ε[o oτην
Ungerer 1997.

εi,δηοη, βλ.
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εξ αqxηg.

Η διεπιδραoτιxη πq6ταξη, γtα γα θυμ(,ξει τη αx6oη τηζ με τoν τ[τλo, μπoqεL να εμφανιoθε[ xαι ελλειπτιxα:

6.
7.

Eυ1αqιoτα τα γ6α απ6 τo χωQo τηg oδoντυατριxηg. (NET, 22.10)
Ηλεxτqιoμ6νo xαι πdλι τo xλlμα οτη M6οη Ανατoλη. (NET, 24.|o)

Δεγ λεlπoυγ 1{αι oL πεQtπτΦοειg, ιδια(,τεqα οε πqoτdξειg πoυ απoτελoιiγται απ6 oιiνθετη πq6ταoη, oτιg oπolεg η δυεπιδραoτιxη λειτoυργ[α (xιiρια
πq6ταoη) αυνυπαρxει με oυσιαστι,χη πληqoφ6Qηοη (δευτεqειioυσα πq6ταση).
8.

9.

Συγxlνηoη 6xει πqoxαλdoεt η πεQLπ6τεια τηg υγεi,αζ τoυ Φ6qεντg
Πoιiαxαg, o oπolog αναμ6νεταt γα βγει oε μια εβδoμαδα απo τo γoαoxoμεlo τηg Boυδαπ6oτηg. (MEGΑ, 15.1Ο)
ΚλLμα τρ6μoυ επιxqατε(, ατη Xευμdρα,6πoυ 6xλειoαν πQυγ απ6 λ[γη
Φqα oι xaΧπεg, για τoγ δεriτερo γrjQo των δημoτιxΦν εxλoγιilν.

(MEGΑ,

15.10)

3.2 Γεγoνoτιxη πq6ταξη

Η γεγoνoτυxη πρ6ταξη μαE ειααγει dμεoα στην εlδηαη με πληqoφoqi,εE πoυ

oυ1να oυγδ6oγταL με τo χεγτQιx6 θ6μα τηg ε(,δηαηζ, χωQιE γα πQoηγε(,ται oυγχtγησtαχot] τιiπoυ ειοαγωγη. Tα αξυoλoγιxα, α1oλιαατιxα oτoιxε|α πoυ τυ1oν πqoxfπτoυγ δεγ απoτελoιiγ εLσαγωγLχ6 τμημα τoυ Θ6ματog, αλλα απoQ-

ρ6oυν απ6 τα Lδια τα πεQιστατιxα, ωg παqαγ6μενη 6μμεoα συγχtγηoιαxη
φ6qτιoη7, 6πωE φαiνεται στα παQαδε[γματα (10) xαι (11).

10. Πoλιiνεxρo δυoτrixημα νωq(,E τo πQω[ oτην εθνιxη oδ6 ΘεooαλoγL- Σεqqιilν. (NET, 22.|0)
'Lηζ
11. N6α
oιδηqoδqoμιxη τραγωδ(,α ατη Bqεταν(,α με 6ξη νεxqoιig xαι δεxdδεg τqαυματ(,εg. (MEGΑ, 17.10)
To περιε16μενo τωγ παQαJτανω πρoταξεων, xαταλληλα διαμoqφωμ6νo,
θα μπoρotioε γα παqαλληλιoθεl με τiτλo θντυπηg ε(,δηoηg. Aναφ6qεται oε δυ7. o Ungerer (1997:309 x. εξ.) xdνει διαxqιoη μεταξri τoυ συγαισΘηματog πoυ πqoxαλε(,ται απ6 τη Qητη δηλωoη τoυ (described emotion) xαι τoυ συνεπαγoμενoυ (invoked
emotion), πoυ πρoxtiπτει απ6 την [δια τη φι1oη των γεγoνoτων. Πρooδιoρlξει πεqαιτ6Qω τα γεγoν6τα με συνεπαγ6μενo oυναi,oθημα βαoει των ειδηoεoγqαφιxιilν αξιoλoγιxιilν αρ1ιilν, 6πωE τoυ μεγ6θoυE, τηζ εγγriτηταE, τoυ δυoαqεστoυ γεγoγoτoE x.α.
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oαρεοτα γεγoν6τα πoυ ουν6βησαγ oε ανθριilπoυζ oε oριoμ€νο xq6νo xαι τ6πo
χαι πoυ αγαxαλoιiγ τo γγωστιx6 oxημα <δυοαqεστo γεγoγ6ζrr.To οxημα αυτ6
απ6 τη φιjοη τoυ πQoχαλε(, τo ενδιαφ6qoγ για επιπλ6oγ πληqoφoqlεg xαι μαλυoτα η τoπιxη εγγriτητα τoυ oυμβαγτoζ σε o16oη με τoγ τηλεθεατη τo επαυξαγει χαL πιθαγ6γ να xαθoρLξει xαι τo εriqog τωγ σχετtxιilν πληqoφoριιilν.

Η γεγoνoτιxη πq6ταξη εLναι δυγατ6γ γα συμπυxνιilνει, σε μtα oιiνΘετη
πq6ταoη η πoλriπλoxη otiνταξη, παλαι('gxαι xαινoιiqγιεg πληρoφoqiεg (1214). oπωg εlναι αναμεν6μενo, η xrlqια πρ6τααη εμπεqι61ει τιg ν€εg πληqoφoq[εg, ενιil η δευτερευoυαα πq6ταoη (12), (13) xαι o χQoγtχoαιτιoλoγιxdg
πρooδιoqιoμdg (14) πεQιoqlξoνταt στηγ υπενθriμιoη παλαιιilγ η ηδη γγωoτιilγ πληQoφoρυιilν, πoυ ουγδθoγται με τo γεγoν6g.
12. Στo λιμεναqxεlo τηg ΚαβαλαE xαταθθτoυν απ6 τo πqω[ oι ναυαγoi
τoυ ελληνιxori φoqτηγoυ πoυ βυθi,οτηxε 1θεg ανoιxτα τηg Σαμοθqαxηg.

(MEGA,

15.10)

Eξ6πνευοε oημεqα η πqoθεομ(,α πoυ εLxε διiloει τo YπoυgγεLo εμπoQtχηζ Nαυτιλiαg oε 65 επιβατιxα πλoiα, γtα γα βελτιιilοoυγ τα σωoτιxa τoυζ μ6αα χαt τα oυoτηματα πυQασφαλειαg. (NET, 21.t0)
t4. Tην αμεoη διαxoπη τηg doxηαηζ τoυ NATO Nτ6oτιγ Γxλ6qι ξητηοε η
ελληνιxη Κυβ6qνηoη απ6 τη Συμμαx[α, μετd τυg ν6εg μεθoδεrioειg
τηg ΑγxυQαζ γα μηγ επtτQ6ψει'ατα ελληνιxα αεqooxαφη να εxτελ6σoυγ τηγ απoστoλη τoυζ. (NET, 2l.l0)

13.

Mιxρη επιβραδυγση τηζ xεντqιxηg πληρoφoQ[αζ, 1αριν ιiφoυg, γ[νεται
με πqoταξεtζ πoυ λειτoυqγoιiν ωg πλαιolωαη8 xαι πQoετoιμαξoυν γtα τηγ

xoqυφωoη τηζ ε(δηoηg, 6πω9 στo παQ. (15), ατo oπolo η βαoιxη πληqoφoqlα
ε(,γαι: oλα δε('xνoυν 6τι πqoxληθηxε ixρηξη.Σε αλλεg πρoταξειζ o συγγQαφ6αζ χQησtμoπoιεl τo φαινoμενo τηζ xαταφoqαζ, χαι δεν δηλιilνει εξαq1ηg
οαφιilg τα πq6oωπα στα οπoLα αναφ6ρεται, αλλα τα απoχαλr]πτει oτη oυνθχεLα, xατaτην αναπτυξη τηg πληqoφoqlαg (xαταφoqα),6πω9 αυμβα[νεt στα

παq. (16) xαι (17): H Tααoυλα Κελεo[δoυ χαL o Δημooθtνηg Tαμlταxoζ (16)
xαυ H νΕα Mιg Aμεριxi(17) ε(,ναυ τα πρooωπα περi τα οπoLα oτρ6φεται η
πληρoφoρlα xαι τα oπolα γγωστoπoιofνται oτη δεr1τερη πq6ταoη.

15. 'Eνα αημε(,ωμα, πoυβρ6θηχε στηγ τo6πη νεxqof Pιilooυ αξιωματιxoΦ
στo μoLQα[o υπoβqιi1ιo Κoriqαx φωτ[,ξει πoλλα oημε(,α τηζ τQαγωδ(,αg. [oλα δεi1νoυν 6τι πqoxληθηxε xαπoια 6xqηξη]. (NΕT, 26.Lo)
8. Σ1ετιxα με τηγ €ννoια τηE πλαιoiωσηζ, ωζ πQoαιQετιxof μηχανtσμοt}αλλαγηE θθματoE
oτo εxθετιx6 xε[μενo, βλ. Goutsos 1997: 46 x. εξ'

H ειoαγωγυxη πρoτααη των τηλεoπτιxrbν ειδηαεων 9|

t6. Tα ε[δωλα τoυ,g πoυ ειχαγ θαυμααει μ6νo απ6 την τηλε6ραoη χαι
τιg μεταδ6oει9 τηg EPT απ6 τo Σ[δγε'ι oυναντηααγ μιχQoL μαθητ69
τηg Θεαoαλoνlxηg. [Η Tαooriλα Κελεolδoυ χαt o Δημooθθνηζ Tαμπdxog μi,ληοαν γLα τtζ εμπειqlεg τoυg]. (NET, 20. 10)
t7. Elγαι απ6 τη Xαβdη, αλλd €λxει την χαταγωγη τηζ απ6 τιg Φυλιππlνεg, εlναι 24 ετιjlν, γυμναατρια σε xαΘoλιx6 oxολε[o, θxει oxτιil αδθλφια χαι τoγ ελευθεqo 1q6νo τηg πα(,ξει xlμπoqντζ σε γυναιxε[,o
Qoχ συγχq6τημα. [Tα oτoιxε|α αυτd, ανηxoυν oτη ν6α Mιζ AμεQιxη].

(MEGΑ,

16. 10)

Σ1oλιdξoγταζ τιg διαφoQεζ μoQφ6g πq6ταξηζ, υπoστηρLξoυμε 6τι η διεπιδραoτιxη αλλoτε ε(,γαι xαθαqα υφoλoγιxη επιλoγη τoυ oυγταxτη xαι αλλoτε εxφραξει την πoλιτιαμιxα 1αqαxτηqιαμ6νη αντ(,δqαοη τoυ oυλλoγιxoι}
υπoxειμ6γoυ στo γεγoν69. Αγτ[θετα, oι διαφoQεζ μoQφ6ζ τηζ γεγoνoτιxηg
πq6ταξηg φα(,νεται γα ουγδθoγταt με τo εlδog τηg εLδηoηE. Η αQγη oλoxληQωση τηg πληqoφoqiαg oυνηθωg απαγτd, με ειδηoειg ηααoνog oημαo[αg, ενιil

txταxτα, μη αγαμεν6μενα η ooβαρα γεγoν6τα, διεθνη η εαωτεqιxα (hard

news)g, απαιτor1γ dμεoη εξαqxηg ενημθρωoη τoυ xoιγoΦ. Mε τoγ τρ6πo αυτ6
διαφoqoπoιofγται τα θθματα ωζ πQoζ τη βαqι3τητα τουg, απoφειiγεται o μo-

ν6τoνog τρ6πo9 τηg μεταδoσηζ χαι επtτυγ1ανεται η 1αλαqωση τηζ 6νταoη9
τωγ αχQoατιbγ.

4. H θεματoπoiηοη στηγ πq6ταξη
'Εyευ

ηδη αναφεqθε[ 6τι τo xεLμενo των τηλεoπτιxιirγ ειδηoεων,6πωg χαι τα
dλλα ειδηoεoγqαφιxα xε[μενα, εiναι πQoσανατoλιoμ6νo στoν αxqoατη πoυ
επιξητεL πληρoφoqiα. Η αναδειξη τoυ αχQoατη ωg βαoιxor3 παqdγoντα oQγανωαηg τηζ ε(,δηoηζ απoτελεL τo επ[,xεντρo 6λων τωγ επLμ6ρoυg ατ61ων
τoυ συντaxτη. Mεqιxol απ6 αυτoιig επιτυγ1ανoνται με μηχανιαμoυg πoυ
αρ1[ξoυν απ6 την xαταλληλη επιλoγη τηg πq6ταξηg xαι oλoπληqιilγoγταt με
τα στotχεlα πoυ θεματoπoιorjγται οε αυτην1ο. Η αq1ιxη θ6oη γενιxιilg oυγδ€εταL, αλλoτε με τo oημεlo εxxlνηαηg χαι πQooπτιxt1g τoυ μηνΦματoζ, αλλoτε

9. Σ1ετιxα με τη διαπqιση σε hard xαι soft news, τιE oπolεg μεταφqαξoυμε αντ[oτoιχα, σε
μ(,α πριilτη απoδooη, ωgtxταxτεE xαι oυνηθειE η αναμεν6μενεg ειδηoειg βλ. Bell 1991:
14 -15.

10. Eπειδη o dqog Θ€μα δεν χQησιμoπoιεlται παγτoτε με τo [διo πεqιε16μενo, στη μελθτη
αυτη αxoλoυθoιiμε τoν (Ηalliday 1994:38-39), o oπolog oq(ξει: τo Θ6μα, ωg oημεio
εxxi,νηoηg τoυ μηνιiματoζ, τηγ πqιbτη θ€oη ωE μ€ooν πραγματωoηζ τηζ λειτoυργiαg
τoυ Θ6ματo6 xαι ταυτ(,ξει, τ6λoE, τo iδιo τo Θ€μα με τoγ πqιilτo ogo τηE πq6ταoηg.
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με τηγ xατανoμη τηg πληgoφoqlαg oε παλιd xαι γθα, xαυ αλλoτε με τoγ ψυxολoγιx6 q6λo τηζ πQoσoχηζ'1 πoυ δ(,δεται στηγ πληqoφoρ[α τηg. Στην πε-

qLπτωοη τηg θεματoπoiηαηg στηγ πQoταξη τoυ τηλεoπτιxoli xειμ6νoυ, θεωqoυμε 6τι ια1tiει η παQdμετQoζ τηE πQoσo1ηg. Αυτην αξιoπoιεl o oυγτατιτηζ,
τoπoθετιilνταζ στηγ αq1ιxη θ€oη τιζ οημαα(,εg εxεLνεg πoυ θα διευxoλιiγoυγ
τoγ αχQoατη να αναγνωq[σει τoυζ πoλλαπλoυg oτ61oυζ τoυ: γα τoγ πQoσαγατoλi,oει, γα τoγ ειoαγαγει αμ6oω9, με τα πιo xατdλληλα oτoι1ε[α, στoν συγχυνησιαχ6 θεματιxo 1ιilqo τηg ε(,δηoηζ χαι γα τoυ αναγγεiλει oυγ1q6νωg
τη μεταβαση σε xαινofqγια ε[δηαη.
Συγxεxριμθνα, στα παQ. (1-9) τηg διεπιδqαoτιxηg πρoταξηg, με τηγ 11ατεξoxηγ διαπρooωπιxt1 }"ειτoυqγ(,α τηg μεταβlβαoηζ xαι πq6xληoηE oυναυoθηματoζ, πρoηγoυνται oι εxφqdoειζ με τα αξυoλoγιxα oτoιxεLα, ανεξdqτητα απ6 τoγ συγταχτιx6 τoυg q6λo. EνΦ ατη γεγoγoτtχη πρ6ταξη παQ. (10 _17),
θεματoπoιotjγται οτoι1εlα τα oπolα ειοdγoυν τoν αχQoατη oε 6ναγ xαινoιlρ-

i

γιo εγγoLoλoγιx6 χιilQο, πoυ o1ετiξεται με τo xεντqιx6 θ6μα χαt πoυ πqo'ιδεαξει για τo σxετLtl6 γνωoτιx6 oxημα. Eπειδη τα πQoταoo6μενα oτoυ1ε|α απoτελoιjγ ενδε(,ξειg γγωστLχoιi αχηματog, 61oυν ωg απoτ6λεoμα γα χιγητoπoιorjγ τη φανταο(,α, αλλα χαt γα xεντqlξoυγ τo εγδιαφ6ρoν τori αxqoατη
γtα πεQαιτθρω πληρoφ6Qηση με δ6oμευση τηζ πqooοxηg τoυ μθ1ρι τ6λoυg.
E[γαι επ[οηg δυγατ6γ να ειoαγoυν αλλη αναφoρα τ6πoυ, επιοημαlνoγταζ απλιilg την αλλαγη τηg εLδηoηg.

5.

Θεματoπoiηοη χαι συγταxτιxoi 6ρoι

Eξεταξoνταζ τtζ επιλoγ6g τηg θεματoπolηαηg απ6 την πλευqα τωγ συγταxτιxων 6qων παQατηQoι}με 6τι χQησιμoπoιoΦγται ωg θ6ματα με σεtQα oυxν6τηταg 1) oυμπληqιilματα τoυ ρηματog 2) υπoxεiμενα 3) επLQQηματιxoi
πρooδιoριομol 4) πρoαδιoριoμol ωg oυμπληqιbματα τoυ υπoχευμ6νoυ 5)
ρηματα12.

Mε τιg διαφoqεg αυτθg επιλoγθg, δημιoυgγofγται πoιx[λεE δoμθg, πoυ 6'Eτσι, oι διαφoχoυγ ωg xoιν6 oτoι1ε(o την αξιoπoiηoη τηg πgιilτηg θθοηg.
ρετιxoi αυτo[ συγταχτtxol 6ρoι, πoυ επιλ6γoγταt χαL πQoωθofνται xαθε φoqα oε αqxιxη θ6oη, αναλoγα με τo oημαoιoλoγιxd τoυζ πεqυεx6μεγo, συγη-

11. Η Lascaratou (1994:38 x. εξ.) o1oλιαξει εxτενιbg την απoιpη τoυ Giv6n για τη oriνδεoη
τηE πρΦτηE θ€oηg με τoγ παραγovτα τηg πqοoo1ηE.
12. Tα oτατιoτιxα oτoι1εiα επ[ oυν6λoυ 1500 παgαδειγματωγ δ[δoυν 34.9Ψo για τo αντιxε[μενo, 29Ψo \υα τo υπoxε[μενo, 20.2Ψο για τα επιQQηματtxa' lo.|Ψο για τo χατηγoρoιiμενo xαι5.8Ψo για τo ρημα.
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γoρoriν υπ6Q τηg απoψηg 6τι η αq1ιxη θ6oη ατo τηλεoπτιx6 ειδηoεoγqαφιx6
xεLμενo λειτoυqγε[, xυqlωg, ωg xθντqo πqoooxηg, πoυ υπηqετε(, τoυg πoλλαπλoιiE ατ61oυg τoυ oυγτατ{,τητlαL λιγ6τεqo ωζ θ6οη πqoβoληg η εατ(,ααηζ τoυ
σημαγτtχoιj13.
5.1. Θεματoπolηαη τωγ συμπληρωμdτωγ τoυ ρηματog

Oι oνoματιx€E φqααειg πoυ συμπληqιbνoυν υπoχQεωτιxα την εν6qγεια τoυ

gηματog oυγδθoγταυ με τηγ εγεQγητυxt1δυdθεoη η oπolα χQησtμoπoιεlται xατεξoxην oε 6γα xεlμενo με γεγoν6τα χαι δρdoη. Σε 6γα τ6τoιo xεlμενo δηλ.
χυQιαQχεi o oημαoιoλoγιxdg ρ6λo9 τoυ δqαoτη μιαζ εν6qγειαg xαι τoυ πασχoγτoζ. Σε αυτ6 τo σημασιoλoγιx6 σχημα περιλαμβανoυμε χαL τηγ παθητιxη oυνταξη, η oπolα επιλ6γεται ε[τε γιατl o δqαoτηζ δεγ ε(,ναι γνωoτ69 ε[τε
γιατ(, δεν 6xει xαμ[α πληρoφoριαxη αξLα η αx6μη, γtα γα παQoυσιαoθεl η ε[δηoη ωg xατdoταση παι 61ι ωg δqdoη, φθqνoνταζ τoγ παoxoντα oτη θ6oη
τoυ υπoχειμ6νoυ.
Στo xεi,μεγo τωγ τηλεoπτιxιbν ειδηoεωγ, τα θεματoπoιημ6να oυμπληqιilματα απαγτor1γ με qηματα πoυ εχφQdξoυγ αυνηθωg }"εxτιxt1, xατευθυντιxt1t1
φυoιxη δραoτηρι6τητα η λεξιxoπoiηoη τηg αιτ(,αg (δηλιΙlνω, εxφρdξω, αΙτoφαo[,ξω, ξητιb, διατd'αoω, επιox6πτoμαι, πρoxαλtb, oδηycb oε. x.α.). Mε τη θε_
ματoπolηoη αυτη o oυγταxτηg επιλ6γεt τo αντυxεiμενo, γιατi τo πεQtεχ6μεν6
τoυ xqlνεταt τo πιo xαταλληλo γtα να πQoσαγατoλlοει πoλλαπλιilg τoν α-

xρoατη, δημιoυqγε[, 6μωg, αγαγχαστιxα μια συγταχτtχd xαqαxτηqιoμ€νη
δoμη (ωζ μη χαQαχτηQιoμθνεζ/oυδ6τεqεg δoμ€g θεωρoυνται ot oειqθg: υπoxεlμενo _ Pημα _ Aγτυxεiμενo (YPΑ) xαι Pημα - Yπoxεlμεγo _ Αγτιxεiμενo
(PYΑ)14).

13. Tο πεqιε16μενo τηg εοτLαoηζ (focus), ot3μφωνα με τoγ Werth (1984: 7-10), πoιx[λλει.
Δεγ ε(,γαι 6μωE οαφ6ζ αγ η απλη πq6xληoη τηζ πqooo1ηg πoυ επιτυγ1ανεται με τηγ
αq1ιxη θ6oη oτην πq6ταoη, για λ6γoυ9 πoυ δεγ oυνδ6oγται πd,γτα με τo σημαγτιx6
χαι τa προβεβλημ6νo oτoι1εi,o στηγ πληρoφoqlα oΦτε με την 6xφqαoη αντLθεoηg, θxπληξηg η θαυμαομoιi, εγταoαεται στη λειτoυqγ(,α τηg εoτ[αoηE, η oπolα αλλωoτε μπoρεi να επιτευxθε[ ανεξαqτητωg θ€oηg χαι με αλλα μ€oα, φωνoλoγιxCI, η oημαoιoλoγιxd (Werth 1984: 98). Στη Γqαμματιxη τηg N6αE Eλληνιxηg τωγ Ηolton, Mackridge, Φιλιππdxη - Warburton (1999: 4|6),η θεματoπolηση τoυ αντιπειμ6νoυ, η oπolα συγoδεtjεται παγτα απ6 εμφατιx6 τoνιoμ6, Θεωqε(,ται εoτiαoη, για να δηλωoει την αντiθεoη, 6xπληξη x.λπ. Η θεματoπolηoη 6μωg τoυ αντιxειμ6νoυ στo xεLμενo των τηλεoπτιxιilν ειδηoεων, xατα την απoι|.rη μαE, δεν 6xει oτην πλειoνoτητα τηg τ6τoια λειτoυργiα.
|4. Σγετιxα με τη oειqα των xιiqιων 6qων τηE πq6ταoηζ, στη N€α Eλληνιxη xαθιbE xαι
για τιE πqoτειν6μενεE βαoιxιθg, oυδ6τεgε9 oειρ6g, βλ. Φιλιππαxη-Warbuπon 1982,
1985, Ηorrocks 1983, Mackridge 1990: 335 τl.εξ.' Κατoιμαλη 1996, Ηolton, Mackridge
& Φιλιππdxη - Warburton 6.π.: 4M x. εξ.
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Eνδιαφθρoν 6μω9 παqoυoιαξει παι η oημαolα τωγ πQoταoo6μενωγ στoL1ε[ων. Aπ6 πλευραg oημαοιoλoγιxoιi πεqιε1oμ6νoυ απoτελoΦν xυqlωg αφηqημ6νεg 6ννoιε9 με xυqLαQχεζ τLζ oγoματoπoιημ6νεg qηματιxθg εν6qγειεg
(18), (19), (2o), (21), μεταφερ6μενε9 δηλιiloειg οε ευθri λ6γo (22),xαι oπαγι6τεQα πρ6αωπα (23), (24), (Ζ5) χαt συγχεxριμ6να αντιxεLμενα (26). Tα πρ6σωπα oυ1να δηλιilνoνταt με την ιδι6τητα τoυg xαι μ6νo, 6ταγ ε(,ναι γνωoτα
η θ1oυν €qθει πρ6oφατα oτη δημoαι6τητα, με τo xιiριo 6νoμα.

18. Tην υπooτηqιξη τωγ Hγωμθνων Πoλιτειιilν εxφqαξει η δηλωση...
(NET,22.10)

|9. Tην επιταχυγση

τoυ xυβεqνητιxoti 6qγoυ ξητηoε o πqωθυπoυqγ6g...

(NET,20.10)

20. Eπε[γoυαα 6ρευνα δι6ταξε o εtσαγγελθαg...(MEGA,

17.10)

2|.

Tην 6ντoνη αντ[δραση......πqoxαλεoε η oυνθντευξη... (NET, 15.10)
22. Η Eλλαδα εLναι πρooηλωμ6νη oτην πoλιτιxη τηζ βημα πQoζ βημα
πρoo6γγισηζ με την Toυqxlα δηλωσε...o υπoυqγ6g των EξωτεQtxιilγ. (NET,22.|0)
23. Mαθητ6ζ o1oλε[ων απ6 6λη την Eλλdδα βραβεΦτηxαν τo πρω(, γtα

τη oυμμετoxη τoυζ oτo πq6γQαμμα oιxoλoγιxα o1oλε[α. (NET,
zt.ro)
24. Στoγ ειααγγελ6α τηζ Xloυ oδηγηθηxαγ τo μεoημ6qι τα επτα μθλη
τoυ πληριilματog τoυ υπ6 τoυqxιxη oημα(,α πλoioυ.... (NET,22.10)

25. Toγ Kιbατα Kεγτ6Qη, τo xqυο6 oλυμπιoν[xη, βραβευσαγ o(μεgα εxπρ6oωπoι τηζ ναυτιλιαxηg εταιqlαg Λ6oβoυ. (MEGΑ,25.10)

26. To εμβ6λιo γtα την πoλιoμυελ(,τιδα τηζ εταtQε[αg Mεντ6βα απ6αυρε
απ6 την xυxλoφoqlα το βρετανιx6 Yπoυqγεlo υγε[αg. (NET,20.10)

5.2. Θεματoπoiηoη τoυ υπoχειμ6νoυ

To υπoxεLμενo 6qxεται δειiτεqo στηγ πρoτlμηoη των oυγταxτιilγ χαι απoτελε[ xαυ αυτ6 6πωζ χαt τo αντιxεlμενo, xriqιo συγταχτιχ6 6qo τηg πρ6ταοη9
με τoγ οπoio δηλιilνoνταt χαι πqooδιoqlξoνται αξιoλoγιxα oνoματoπoιημ6γεζ Qηματιxt'g ενθqγειεg, απqooδ6χητα γεγoν6τα, ου1να με πρooδιoριoτιxα
επ[θετα (27), (28), (29), (30) xαθιilg xαι πq6oωπα, ατoμιxα (31-35) η oυλλoγιxa,υπo τη μoQφη oqγανιiloεων η θεαμιilν, (36), (37) xαι τ6λog πQαγματα (38).
Eιδιx6τερα, επισημα(,νoυμε 6τι τα πρ6οωπα oε θ6oη υπoxειμ6γoυ, απαγτoυν ου1ν6τερα απ6 6,τι σε θθoη αντιxευμ6νoυ. Eμφαν[ξoνταL με την ιδι6τητα η τηγ εθνιx6τητd, τoυg, ενιil τα xιiqια oν6ματα χQησLμoποιoΦγται με τtζ
Lδιεg πρoUπoθ6σεtζ πoυ αναφ6ραμε χαι στηγ περ[πτωαη τoυ αντιxειμ€νoυ.
E[γαι χαQαχτηQυοτιx6 6τι δημ6oια πq6οωπα, ιδια(,τερα πoλιτιxd,, πoυ λ6γω
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τηg ιδι6τηταζ τoυζ βqloxoνταt σε διαqxη επιxαιρ6τητα, χαt xατa ουγθπεια
στηγ ενεργ6 μγημη15, οπαν[ωg θεματoπoιotiγται.

27. Η εμμoνη τηg ελληγιxηζ xυβθqνηαηg....απ6δωσε χαQπorig. (NET,
20.10)

28. Η xαταoτqατηγηoη xdθε νoμιμ6τητα9 6xει πqoxαλ6οει...(NET,
16.10)

29. o

6λεγxog τoυ λεγ6μεγoυ

παox6ληοαν...(NΕT, 19.

πoλιτιxof xρηματog χαι τηζ διαφανειαζ α10)

30. Mεγαλη πυρxαγια ξ6oπαoε τo πqω(, στoγ Αoπq6πυqγo. (NET,2l.lo)
31. Pιilooι διiτεg ξεx[,νηoαν oημεqα τηγ επtχε|Qηαη διεloδυoηζ στo εσωτεqιx6 τoυ γαυαγ[oυ τoυ Κoυqοx... (MEGA,21.10)
32. 'Eναg 48xqoνog oδηγ6ζ €μεινε αναπηqog μετd απ6 εγ1ε[ρηoη.
(MEGΑ' 23.|o)
33. o Toμ Κqoυξ αναλαμβανει τo p6λo τoυ ειδιxoιi πqαxτoQα στηγ ταtγ[α...(MEGA, 2l.to)
34. o μιxq6g 0δυοo6α9 απ6 την Αλβαν(,α δεν παρηλαοε τελιxα oημερα ωg
οημαιoφ6Qoζ τoυ o1ολεi,oυ τoυ στη Θεοοαλoγ[xη. (MΕGΑ,28. 1ο)
Απ6 τα

oπolα πoλιτιx6 πρ6oωπo αναφ6qεται σε
θθαη αqxιxη απoτελεL τo παqαδειγμα (35) πoυ αxoλoυθεL.. H περ[πτωση αυτη διxαιoλoγεlται απ6 τo γεγoν6g 6τι η Lδια η oυνdντηαη τωγ δrjo πoλιτυxιilγ
λ(,γα παqαδε(,γματα oτα

πqoαιilπων θεωρεi,ται ενδιαφ6qoυoα ε[δηoη.

35. o Κιiloταg
36.

3]

ΣημLτηg χαι o τotllρxog oμ6λoγ69 τoυ Mπoυλ6γτ Eτoεβ[τ
εL1αν τo απ6γευμα δεxdλεπτη συγoμιλlα..... (MEGΑ,25.10)

H ελληνιxη γαυαγoσωoτιxt1 Αxαδημiα παρoυolασε τo
(NET, 15.10)

πqω(,

To NAΤo απoδθxθητLετLζ ελληνιx6g θ6oει9... (MEGA'20.10)
38. To γ6o υπεQηχητιx6 πoλεμιx6 αεqoαxαφog τηg Λ6xxηγτ ....π6ταξε
με επtτυχ[α. (NET, 25.|o)

5.3. Θεματoπolηαη τoυ επtQQηματιxoιi πqooδιoqιαμoti

Mε τη θεματoπolηoη τoυ επLQQηματυxo(s πqooδιoqιομoιi τoυ τ6πoυ επtτυγ1ανεται αναφoρα ατo εξωτεqιx6 τoπυx6 αxηνιx6 μ6oα οτo oπolo λαμβd,νει
χιilQα τo γεγoν6ζ (39), (40). Η αλλαγη τoυ σχηγLxoιi oηματoδoτε[ xαυ αλλαγη
15.

oι

πεqrιπτιiloειg αυτ6g ανηxoυν στηγ χατηγoρiα τηE πληqoφoq|αg, η oπo[α, μoλoν6τι
δεν 61ει αναφεqθε(, στo πQoηγoιiμενo xε[μενo, βqioxεται στην εγεQγ6 μγημη xαι ε[ναι
αναxληoιμη (unused), βλ. o1ετιxα F. Prince 1981:235.
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τηg ε[δηoηg. Για τo λ6γo αυτ6, η επιλoγη τoυ τoπtχoυ πqooδιoριoμoΦ ωg θ6-

ματoζ πεqιoρlξεταt στη συγχεχQtμ6νη αυτη λειτoυqγlα χαt δεν oυμμετ€γεν
στηγ xεντqυxη πληqoφoqlα:

39. Στην Ελβετiα, τ6γoι λαoπηg παq6ουραν αx6μη xαι

oπi,τυα στo χωρι6 Γx6ντo... (NET, 15.10)
40. Στα xατω Πατηoια, τQεtζ 6γoπλoι ειoθβαλαν τα ξημεqιilματα σε χαφενεLo. (NET, 15.10)

Mε πoλrj μιxq6τερη oυxν6τητα απ6 αυτη τoυ τ6πoυ, θεματoπoιεlται xαι

o πqooδιogυoμdg τoυ xq6νoυ (41), με oxoπ6 γα απoτελ6αει αντιxεlμενo
πgoooxηg τo χQoγtχ6 oημεlo πoυ αγαφ6qεταυ στηγ ε(,δηoη:

1η Ιανoυαρioυ 2001 6λε9 oι επυxειqηoειg αλλα xαυ oι τραπεξεg ε(,ναυ υπoχQεωμ6νεg να αναγqdφoυγ στα πqoΤ6ντα χαt στtζ υπηqεα(,εg πoυ παρ6χoυγ... (MEGA, 30.10)

41. Απ6 την

Η θεματoπolηoη τoυ πQoσδιoqιoμotl τoυ τρ6πoυ χαt τoυ oqγdνoυ εlγαι
απ6 τιg λiγεg περιπτιboειg πqoαδιoqιoμιilν πoυ πQαγματoπoιotjγται για 6μ_
φαση τηg πληqoφoρlαg:

42. Mε
43.

θναν πQωτoφαη τq6πo αντ6δqαoαγ ot φoιτητ69 τηg Ιατqυx'ηζ....
6ταγ πληqoφοgηθηxαν. . .(MEGA, 20.10)
Mε την απειλη μαχαιQιoιi dγνωοτog νεαq6g επεxεiρηoε ..... (MEGΑ,
27.10)

5.4. Θεματoπolηoη τoυ χατηγoqoυμ6νoυ

Η θεματoπolηοη oυσιαστtχoΦ ωg χατηγoQoυμ6νoυ πoυ απαγτα oε πqoτασεtζ ταυτ6τηταg (υπoxε[μενo χαt χατηγoQoυμενo oυναναφ6qoνται) ε|γαι
oγετιxa oυ1νη ατιg τηλεoπτυxtg ευδηoευg (4446).

44. 'Eνα

αλλιιbτιxo απ6 τα αλλα εLναι τo 6ργo oτo oπoio πQωτα(NET,
23.10)
γωνιoτε[...
45. Mηνυμα πQoζ την ΑγxυQα χαι τo NΑTo 6τι η Eλλαδα δεν πq6xειταt
να δε1θε(, πεQιoQtσμoυg οτα χυQtαQχtxa τηg διxαιιilματα θεωρε(,ται
η απo1ιilρηση.. ..(NΕT, 23.lo)
46. ΔιxαLωoη των ελληγιxιilγ θ6oεωγ χαt τωγ 1ειριoμιilν τηζ Κυβ6qνησηE ......απoτελεL γνωμoδ6τηoη τηζ γoμLχηg υπηqεolαg τoυ NATO.
θq(,λεq

(NET,24.10)
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Aξυoλoγιx'fi xαι oυxνα δημιoυργ6g αναλoγων εγτυπιilοεωγ θεωρεLταυ η

πqoιbθηαη σε αQχtxη θ6oη τoυ επιθετιxoιj χατηγoQoυμ6νoυ, πoυ απαγτα τ6σo στη διεπιδραατιxη 6αo χαL στη γεγoγoτιχη πQ6ταξη:

47. Eυ1αριoτα τα γθα απ6 τo χd)Qo τηg oδoντιατριxηg. (NET, 22.|0)
48. Eπιx[γδυγη για τoν ανθριilπιγo oQγαγtσμ6 εiγαι η αxτινoβoλ[α

την

oπolα εxπθμπoυν ηλεxτρoφ6Qα xαλιbδια. (NET, 18.10)
49. 'Eντoνη ε[γαι η αντ(,δραση τηζ χωQαE μαζ στιζ αλλεπαλληλεg τoυρxιxt'g πqoxληαειg. (MΕG A'22.1o)

5.5. Θεματoπo|ηοη τoυ qηματog

ΠoλΦ πεQιoQtσμ6νη εμφαν[ξεται η θεματoπolηoη τoυ ρηματog, τo oπoi,o αυ1να αναφ6ρεται οε 6ννoιεE πoυ δεγ ε(,γαι oτατtxΕg αλλα δεi,xνoυν x[,νηoη, 6γαQξη, τθλog, εξθλιξη tιχεxτtxi δραατηqυ6τητα χαι απoτελor]γ μ€Qog τηζτLεντqιxηg πληρoφoq[αg:

5Ο. Eπ6oτρεψαν τo πρω(, στηγ Αθηνα oι τ6oαερι9 oqειβατεg.. (NET
15.10)

51. Ανθβηxαν oι τ6νoι απ6ψε

στηγ επιτqoπη αναθειilqησηE τoυ oυνταγματoζ. (NET,18.10)
52. Ξεxiνηαε oτιE 27 Φεβρoυαqloυ απ6 τιg αxτ6g τoυ ΑτλαγτιxoΦ...

(NET,

19.10)

53. Eξθπνευoε

oημεqα η πqoθεαμLα πoυ θ1ει διboει τo Yπoυqγεlo εμπoQιχηE ναυτιλLαg αε 65 πλoiα να βελτιιilσoυγ τα σωστtxα τoυg μ6oα.

(NET,2t.t0)
54. Αtiξηoε xατa δυo πoοooτιαlεg μoνdδεg τo πqoβαδιoμα τoυ ... (NET,
24.10)

55. Συνεx[ξει αxαθεxτo τoγ xαλπαoμ6 τoυ τo δολdριo. (NΕT, 24.|0)
56. Tραυματ[στητtε ooβαqα οτo xεφαλι η oλυμπιoνlxηg.... (NET, 25.10)
6. Συμπερdοματα

Aπ6 την 6ρευνd μαE πQoχriπτει 6τι τo ειδηoεoγqαφιx6 xεLμενo, πoυ απoτελεi δεlγμα τoυ χεtμεγιxotj τtjπoυ τηE απotχ[αg, μπoρε[ γα πqooδιoριοθε(, περαιτ6ρω με βαoη τα μ6οα πoυ χQησυμoπoιε[ o αυγταxτηζ για τηγ πQαγματωση των οτ61ων τoυ.

Συγxεxqυμθνα, για τoγ συγχιγησιαx6 η πληqoφoριαxd πQoσαγατoλυoμ6
τoυ τηλεθεατη oτα xαινotiργια γεγoν6τα, τηγ πq6xληoη τoυ αγd,λoγoυ εγ-
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διαφθqoντog, αλλα χαL την αημαναη τηg μεταβασηζ oε διαφoρετιx6 γεγoν6E,
η τθxνη χαt η τεγνιxητoυ συγταxτη εoτιαξεται oε δrio επ[πεδα: α) oτo επ[πεδo τηg πq6ταξηg xαι β) οτo επ(,πεδo τηg θεματoπolηαηζ τoυ αQχtχotj oυγταxτυxo'b 6qoυ.
Δr]o ε[δη πρ6ταξη9 χυQιαQχoι}ν: η διεπιδqαoτυxt1 xαν η γεγoγoτιxη. Η
διεπιδqαoτιxη απoτελε[ αriντoμo συγαιοθηματιx6 πλα[oιo, o1oλιαoμθνη τo_
πoθ6τηαη τoυ oυγτdχτη στηγ ε(,δηoη, o oπolog εxφgαξει πQoσωπιxη επιλoγη
η τηγ υπoτιθθμεγη συγχινηοιαxη αντLδqαoη τoυ ουλλoγιxoι] υπoxειμ6νoυ.
Aγτ|θετα, η γεγoγoτιxη αναφ6ρεται αμεoα στην εiδηοη, xαλιiπτoγταg oυ1να
τηγ χεγτQ ιxt1 τηg πληρoφoρLα.
Mε τη θεματoπoi,ηoη, o oυγταxτηg oλoxληqιbνει τη λειτoυqγ(,α τηg πQ6ταξηζ xαι ωθε[ στηγ αqxιxη θ6oη 6qoυζ τηζ πq6ταoηg πoυ τo oημααιoλoγιx6 τoυg πεqιεx6μενo ανoi,γει xαιγoriQγLo εγγoιoλoγιx6 oq[ξoντα, πρoxαλε(,
τo ενδιαφ6ρoν χαι επLσημα[νει την αλλαγη τηg εLδηαηg. Παqατηρε[ται υψηλη oυxν6τητα θεματoπolηαηg τωγ δΦo xt3ριων ogων τηg πq6τασηζ, τoυ αγτιxειμ6νoυ χαt υπoχειμθνoυ, με αναφoqα oε oντ6τητε9 η oνoματoπoιημ6νεg
qηματιx6g εν6qγειεg, μιxq6τερη των επιQQηματιxιilγ πρoαδιoριαμιilν χαt πoλιi μιxρη τoυ χατηγoρoυμθνoυ χαL τoυ qηματog.
Tθλog, απ6 την πqαγματευση τoυ θ6ματog, γ[νεται φανερ6 6τυ o ρ6λog
τηg πρ6ταξηg xαι τηg θεματoπolηoηg oτo ειδηαεoγQαφιχ6 xεiμενo oτηρiξεταt στηγ επιτνyt1oιiνθεoη τηg διαπqooωπιxηg, εννoιoλo^{Lτ{ηζχαt χεtμενι'xt1g

λειτoυqγiαζ τηζ γλιbοoαg, υπ6 μoqφη αqμoνιxηg αλληλoαυμπληqωσηζ, πoυ
αγαδευxγt]εταυ oε βαoιx6 χαQαχτηQιoτιx6 τoυ τηλεoπτιxo'(s ειδηoεoγqαφιxot3 xειμθνoυ.
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