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«Η γλώσσα» των ειδήσεων 
2. Οργάνωση των κειµένων 

 
 

Αφηγηµατικές δοµές  
(βλ. και σηµειώσεις του µαθήµατος «Στοιχεία σηµασιολογίας � πραγµατολογίας» -∆εικτικά στοιχεία του λόγου) 

 
N. Stein κ.ά. 
σκηνή ! επεισόδιο 
εναρκτήριο γεγονός, 
αντίδραση ή απάντηση του πρωταγωνιστή στο γεγονός 
απόπειρα 
συνέπειες της απόπειρας 
αντίδραση του πρωταγωνιστή στις συνέπειες 

W. Labov 
Περίληψη 
Προσανατολισµός 
Πράξη επιπλοκής 
Αξιολόγηση 
Επίλυση 
Επιµύθιο (coda)

(What was the most important fight that 
you remember, one that sticks in your 
mind?�) 

a. Well, one (I think) was with a girl. 
b. Like I was a kid, you know, 
c. and she was the baddest girl, the baddest girl 

in the neighborhood. 
d. If you didn�t bring her candy to school, she 

would punch you in the mouth; 
e. and you had to kiss her when she�d tell you. 
f. This girl was only about 12 years old, man, 
g. but she was a killer. 
h. She didn�t take no junk; 
i. She whupped all her brothers. 
j. And I came to school one day 
k. and I didn�t have no money. 
l. My ma wouldn�t give me no money. 
m. An I played hookies one day, 
n. (she) put something on me. 
o. I played hookies, man, 
p. so I said, you know, I�m not gonna play 

hookies no more �cause I don�t wanna get a 
whupping. 

q. So I go to school 
r. and this girl says, �Where�s the candy?� 
s. I said, �I don�t have it.� 
t. She says, powww! 
u. So I says to myself, �There�s gonna be 

times my mother won�t give me money be-
cause (we�re) a poor family 

v. and I can�t take this all, you know, every 
time she don�t give me any money.� 

w. So I say, �Well, I just gotta fight this girl. 
x. She gonna hafta whup me. 
y. I hοpe she don�t whup me.� 
z. And I hit the girl: powww! 
aa. and I put something on it. 
bb. I win the fight. 
cc. That was one of the most important. 

* * * 
a. When I was in fourth grade � 

no, it was in third grade � 
b. this boy he stole my glove. 
c. He took my glove 
d. and said that his father found it downtown 

on the ground. 
(And you fight him?) 

e. I told him that it was impossible for him to 
find downtown �cause all those people were 
walking by and just his father was the only 
one that found it? 

f. So he got all (mad). 
g. Then I fought him. 
h. I knocked him all out in the street. 
i. So he say he give 
j. and I kept on hitting him. 
k. Then he started crying 
l. and ran home to his father. 
m. And the father told him 
n. that he ain�t find no glove.
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(W. Labov, Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular, Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 1972, κεφ. 9.) 
 
Συζήτηση: Ο κόσµος του επενδυτή, 24-25.1.2004, 41 [∆ιεθνή Νέα]: «Ταϊλάνδη / Η Ε.Ε. σταµατάει 
εισαγωγές πουλερικών // ∆ιαστάσεις επιδηµίας έχει πάρει στη νοτιοανατολική Ασία η λεγόµενη «γρί-
πη των πουλερικών» µετά την ανακοίνωση και των αρχών της Ταϊλάνδης ότι δύο αγοράκια προσβλή-
θηκαν από τη νόσο και ένας 56χρονος άνδρας, που παρουσίαζε συµπτώµατα, πέθανε από βαριάς 
µορφής πνευµονία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε χθες να απαγορεύσει τις εισαγωγές κρέατος και 
προϊόντων πουλερικών από την Ταϊλάνδη, µετά από αντίστοιχη απόφαση που έχουν πάρει πολλές χώ-
ρες της Ασίας. Παρότι δεν έχει αποδειχθεί ότι η ασθένεια µεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, η 
ΠΟΥ προειδοποιεί ότι υπάρχει ενδεχόµενο ο ιός να µπορεί να µεταλλαχθεί, και η ασθένεια αυτή ίσως 
αποτελέσει µεγαλύτερη απειλή απ� ό,τι η άτυπη πνευµονία.» 

(Βλ. επίσης παραδείγµατα στο προηγούµενο φυλλάδιο.) 
 
Προϋποθέσεις 

  (βλ. «Στοιχεία σηµασιολογίας-πραγµατολογίας � Προϋπόθεση - Υπονόηση) 
Υπονοήµατα  
 
Ρητορική οργάνωση των κειµένων 
• πρόβληµα � λύση 

- αλυσιδωτό σχήµα 
- ελικοειδές σχήµα 
- προοδευτικό σχήµα 

• ερώτηση � απάντηση 
• υπόθεση � πραγµατικότητα 
• αντιστοιχία / αναλογία 

- αντιθετική 
- συµφωνική 

• Ρητορικά σχήµατα 
 
Επιχειρηµατολογική οργάνωση 
θέση   αιτιολογία   συµπέρασµα 
 

στοιχεία επιχειρήµατα ανασκευή αποδοχή 
 

 κίνητρο  επέκταση 
 
  γενίκευση παράδειγµα 
 
Μεταφορική οργάνωση των κειµένων  
• Γενικευµένες προϋποθέσεις 
 
Συζήτηση: 1. Η Καθηµερινή, 20.1.2004, 1: «Oι Βρυξέλλες προειδοποιούν. Η ελληνική οικονοµία κιν-
δυνεύει από τα ελλείµµατα, τα χρέη, τις υπερδαπάνες και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας» [Κύριο 
άρθρο σελ. 12, λεπτοµέρειες σελ. 21], «Κρύβουν 193.588 ανέργους» [! σελ. 21]· 12: «Η απατηλή 
βιτρίνα της οικονοµίας». 2. Π. Μπουκάλας, «Μόνο για τους ξένους η εκεχειρία;», Η Καθηµερινή 
20.1.04, 1. 

 
Άσκηση: Συγγραφή επιφυλλίδας. 


