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1. Εισαγωγή 

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μία συγκριτική μελέτη στη διαδικασία της 

μετάφρασης σε κείμενα Γαλλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς. Γαλλικά κείμενα 

που ανήκουν στο θεματικό πεδίο της Αρχιτεκτονικής δίνονται προς μετάφραση σε 

φοιτητές του Τμήματος  Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε 

φοιτητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Οι πρώτοι παρακολουθούν το μάθημα της Γαλλικής 

Γλώσσας Ειδικών Σκοπών στο Τμήμα τους, έχουν επίπεδο γνώσης γαλλικής γλώσσας 

τουλάχιστον Β2 και στα πλαίσια του μαθήματος προχωρούν σε μετάφραση γαλλικού 

κειμένου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος προς την ελληνική γλώσσα. Οι δεύτεροι 

είναι φοιτητές που επιλέγουν ως μάθημα τη Μετάφραση Γαλλικών Κειμένων Ειδικών 

Σκοπών στα πλαίσια του οποίου μεταφράζουν τα ίδια αρχιτεκτονικά κείμενα. 

Το ερώτημα το οποίο τίθεται έχει να κάνει με το είδος των μεταφραστικών 

επιλογών που κάνουν, από τη μια πλευρά, φοιτητές που έχουν μεγαλύτερη 

εξοικείωση με την αρχιτεκτονική μεταγλώσσα της γλώσσας στόχου (τα ελληνικά)  
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και, από την άλλη, φοιτητές που έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση και ευχέρεια με το 

γλωσσικό σύστημα της γλώσσας προέλευσης (τα γαλλικά). Σημαντική θέση στη 

μελέτη μας κατέχει η εξέταση του βαθμού συνεπικούρησης στη μεταφραστική 

διαδικασία των μη γλωσσικών σημειωτικών συστημάτων, όπως αυτά της εικόνας και 

του αρχιτεκτονικού σχεδίου.       

 

2. Η  μετάφραση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών 

Τα τελευταία χρόνια η μετάφραση, μετά από πολυετή αποκλεισμό, 

επανεντάχθηκε σταδιακά στην τάξη και η χρήση της έγινε ξανά αποδεκτή όχι μόνο 

από την ωφελιμιστική άποψη του ζητήματος  (υπό την έννοια ότι η μετάφραση 

αποτελεί συχνά το γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο εξήγησης του 

νοήματος μιας νέας λέξης), αλλά και ως θεωρητικά αιτιολογημένη δραστηριότητα 

που βοηθά στην εκμάθηση της γλώσσας (Cook, 2001: 119). Παλαιότερα, μέχρι τη 

δεκαετία του ΄90, ακόμη και στα ξενόγλωσσα τμήματα των ελληνικών 

πανεπιστημίων η μετάφραση δε συγκαταλέγονταν στους κύριους στόχους των 

τμημάτων, αλλά στους δευτερεύοντες (Ντάλτας, 1995: 63). Σήμερα, αναγνωρίζεται 

ότι η σωστή χρήση της μετάφρασης είναι από μόνη της ένας τρόπος για πολλούς 

φοιτητές για την καλύτερη εκμάθηση της γλώσσας. Η μετάφραση προτείνεται ως       

η πέμπτη μακρο-δεξιότητα (skill) μετά την κατανόηση, την ομιλία, την ανάγνωση και 

τη γραφή, αναφορικά με τους στόχους ενός μαθήματος γλώσσας (Hatzigeorgiou, 

2002: 258) και διατυπώνονται θέσεις του τύπου ότι η ίδια έννοια των ξένων γλωσσών 

αποτελεί τη βάση της μετάφρασης (Peeters 1999: 196).       
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3. Από τα σημασιολογικά δίκτυα στην ειδική γλώσσα  

Σύμφωνα με τη θεωρία του Halliday (1973) περί σημασιακών δικτύων, 

υπάρχουν σχέσεις που συνδέουν τις κοινωνικές λειτουργίες με τις γλωσσικές μορφές. 

Άρα το κάθε κείμενο είναι προϊόν κοινωνιογλωσσολογικού συνδυασμού που έχει να 

κάνει κυρίως με τον αναγνωστικό στόχο1. Ο Ντάλτας (1995: 194) αναφέρει για αυτό 

το θέμα ότι οι αποφάσεις μας λειτουργούν σαν διακόπτες που ενεργοποιούν 

ορισμένες διόδους του σημασιολογικού δικτύου προς ορισμένες γλωσσικές μορφές 

και θέτουν εκτός λειτουργίας άλλες διόδους. 

Αυτές οι ενεργοποιούμενες δίοδοι είναι μεταξύ των παραγόντων που οδηγούν 

τη μετάφραση ενός επαγγελματικού κειμένου ειδικών σκοπών σε μια μεταφραστική 

επιλογή που να ανήκει στην ειδική γλώσσα της επαγγελματικής ομάδας-στόχου, μια 

μεταγλώσσα για την οποία υπάρχει ενίοτε ο κίνδυνος να είναι αρκετά μακριά από την 

καθομιλουμένη (English, 2004: 47). Το μετάφρασμα, όμως, οφείλει να εναρμονίζεται 

με την Ομιλία της γλώσσας-στόχου προκειμένου να αναγνωριστεί ως κείμενο αυτού 

του συγκεκριμένου είδους (Μπατσαλιά & Σελλά-Μάζη, 2004: 229). Οφείλει, δηλαδή, 

να έχει όχι μόνο τη σημασία, αλλά και τη μορφή ενός ειδικού κειμένου, γιατί η μορφή 

εμπεριέχει σημασία και η σημασία έχει μορφή (Νενοπούλου, 2006: 115). 

Η Σελλά-Μάζη (2007: 230) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο μεταφραστής 

ειδικών κειμένων, ως δέκτης και συγχρόνως πομπός ειδικής γλώσσας, βρίσκεται πολύ 

συχνά μεταξύ επιστημονικού γνωστικού υπόβαθρου, ορολογίας και γλωσσικού 

επιπέδου εναρμονισμένο με το κείμενο-πηγή. Βέβαια η  διεθνής πείρα στη διδακτική 

της επιστημονικοτεχνικής μετάφρασης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για να  
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μεταφράσει κανείς ένα ειδικό κείμενο2 δεν είναι απαραίτητο να είναι εμπειρογνώμων 

στο θέμα στο οποίο αναφέρεται το ειδικό κείμενο, αλλά αρκεί να κατανοεί πλήρως το 

κείμενο και να κατέχει, έστω και προς στιγμή, τη σχετική ορολογία (Newmark, 1988: 

15). Υπάρχουν γλώσσες ειδικότητας πιο γνωστές από άλλες, πιο μεστές από άλλες  

και, επίσης, πιο προσβάσιμες από άλλες και τα κριτήρια επιλογής είναι πολλά, 

σύνθετα και αλλάζουν συνεχώς (Lethuillier, 2003: 385).  

    

4. Γαλλική Γλώσσα Ειδικών Σκοπών και Μετάφραση 

Οι ειδικοί της διδακτικής των γλωσσών παραδέχονται ότι η μετάφραση 

κειμένων ειδικών σκοπών έχει μια στρατηγική χρησιμότητα που διευκολύνει την 

προσπάθεια των μαθητών (Nenopoulou, 2007: 79). Σύμφωνα με τον Cuq (2003: 109) 

η Γαλλική Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς γεννήθηκε από την ανάγκη να 

προσαρμοστεί η διδασκαλία της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας σε κοινό ενηλίκων που 

επιθυμούσαν να αποκτήσουν ή να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους για μία 

επαγγελματική δραστηριότητα ή για ανώτερες σπουδές. Οι Mangiante & Parpette 

(2004: 16-18) αποσαφηνίζουν ότι η Γαλλική Γλώσσα Ειδικών Σκοπών είναι ένα 

πρόγραμμα κατάρτισης που ανταποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη ανάγκη, είναι 

προσδιορισμένης χρονικής διάρκειας και είναι το κοινό εκείνο που προσδιορίζει τον 

προσανατολισμό της κατάρτισης. Η Mourlhon-Dallies (2006: 25-26) αναφέρει, 

επίσης, ότι η Γαλλική Γλώσσα Ειδικών Σκοπών απευθύνεται σε μη ειδικούς, που 

έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 120 ώρες γαλλικής γλώσσας και για τους 

οποίους η γλώσσα είναι ένα υποχρεωτικό πέρασμα για την επίτευξη των στόχων τους.

 Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα παραπάνω χαρακτηριστικά του  
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μαθήματος ειδικών σκοπών και προκειμένου για τη γαλλική γλώσσα, στην αρχή κάθε 

ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιείται στους φοιτητές του τμήματος της 

Αρχιτεκτονικής έρευνα γλωσσικών αναγκών με τη βοήθεια ερωτηματολογίου.          

Οι έρευνες αυτές έχουν  δείξει ότι οι φοιτητές προσδιορίζουν τις ανάγκες τους στη 

συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε γαλλόφωνα πανεπιστημιακά 

προγράμματα, στην επαφή τους με τη γαλλόφωνη βιβλιογραφία, στο γεγονός ότι η 

γαλλική σχολή της αρχιτεκτονικής έχει ¨επιβάλει¨ και κληροδοτήσει μια 

αρχιτεκτονική παράδοση, καθώς και ένα ειδικό λεξιλόγιο στην ελληνική 

πραγματικότητα, αλλά, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι φοιτητές 

συμπεριλαμβάνουν στις γλωσσικές τους ανάγκες και τη μετάφραση (περιστασιακή/ 

διαμεσολάβηση και γραπτή).  

Αναφορικά με τη γραπτή μετάφραση, τα κείμενα που επιλέγονται στο μάθημα 

της Γαλλικής Γλώσσας Ειδικών Σκοπών παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα σε σχέση 

με κείμενα ειδικών σκοπών που χρησιμοποιούνται ως υλικό για μετάφραση σε άλλες  

επιστήμες. Η ιδιαιτερότητά τους συνίσταται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) είναι 

αυθεντικά κείμενα δημοσιευμένα σε γαλλικά επιστημονικά περιοδικά αρχιτεκτονικού 

ενδιαφέροντος, β) περιλαμβάνουν φωτογραφίες από τους εξωτερικούς και 

εσωτερικούς χώρους των κτιρίων στα οποία αναφέρονται, και γ) περιλαμβάνουν 

αρχιτεκτονικά σχέδια των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων των κτιρίων στα οποία 

αναφέρονται (βλ. πίνακα 1). 

Διαπιστώνουμε αμέσως ότι οι φοιτητές που μεταφράζουν δεν περιορίζονται 

μόνο σε διαγλωσσική μετάφραση (γαλλικά-ελληνικά), αλλά και έχουν τη δυνατότητα 

να προχωρήσουν και σε διασημειωτική μετάφραση3 (Jakobson, 1963). Είναι από τις  
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λίγες περιπτώσεις που αυτός που μεταφράζει συνεπικουρείται εκτός από την εικόνα, 

και από ένα δεύτερο σημειωτικό σύστημα, από το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Επίσης, ένα 

από τα πλεονεκτήματα των ειδικών κειμένων είναι ότι δεν ανήκουν από λειτουργική 

άποψη σε αυτά τα κείμενα που ονομάζουμε αμφίσημα. Αντίθετα, χαρακτηρίζονται 

λειτουργικά κείμενα, τα οποία επιτρέπουν και απαιτούν μονοσήμαντη ερμηνεία 

(Μπατσαλιά & Σελλά-Μάζη, 2004: 99), χρειάζεται, όμως, προσοχή για την 

κατάλληλη επιλογή του αρχιτεκτονικού όρου που προσιδιάζει περισσότερο στο 

γλωσσικό ύφος και στο ειδικό λεξιλόγιο της αρχιτεκτονικής επιστήμης4. 

  

4. Η μετάφραση των Γαλλικών Κειμένων Ειδικών Σκοπών 

 

4.1. Παρατηρήσεις αναφορικά με τη διαγλωσσική μετάφραση 

 Τα παρακάτω αποτελέσματα προέρχονται από έρευνα με ερωτηματολόγιο 

μεικτού τύπου (βλ. πίνακα 2), κοινό και για τις δύο ομάδες, που απευθύναμε  σε  28 

φοιτητές Αρχιτεκτονικής και 28 φοιτητές Γαλλικής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-

2007. Σύμφωνα με τον Pergnier (1980: 387-388) ο επαγγελματίας είναι εκείνος που 

κατέχει τη γνώση του λεξιλογίου ενός ιδιαιτέρου τομέα. Στην προκειμένη περίπτωση 

οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής δεν είναι ακόμη πιστοποιημένοι επαγγελματίες, είναι, 

όμως, περισσότερο κοντά στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα απ’ ό,τι οι φοιτητές της 

Γαλλικής. Συνεπώς είναι δύσκολο για τους φοιτητές της Γαλλικής να μεταφράσουν 

το εκφώνημα béton laissé apparente  καθώς η απόδοση του στα ελληνικά ‘μπετόν 

που αφήνεται να εμφανιστεί’, όχι μόνο δεν επεξηγεί το εκφώνημα (αν και ανάγει στο 

σημαινόμενο ‘μπετόν’), αλλά απέχει και από την ελληνική αρχιτεκτονική  
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μεταγλώσσα που το αποδίδει ως ‘εμφανές μπετόν’. Παρομοίως, το γαλλικό 

εκφώνημα terrasse accessible μεταφράστηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος ως 

‘προσβάσιμη ταράτσα’, ενώ οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής το αποδίδουν ως ‘βατό 

δώμα’. Παρομοίως, στην ακόλουθη πρόταση η ακριβής μετάφραση των φοιτητών της 

Γαλλικής δημιουργεί και εννοιολογικό πρόβλημα. Στην περίπτωση της μετάφρασης 

της φράσης ceci avec le vide d’air adjacent, diminue la transmission vers le bâtiment 

de la radiation de grande longueur d’onde, το εκφώνημα vide d’air  δε δύναται να 

μεταφραστεί στα ελληνικά ως ‘κενό αέρος’ γιατί δημιουργείται πρόβλημα 

κατανόησης, καθώς πρόκειται για ‘τοίχο με ενδιάμεσο στρώμα αέρος’, μετάφραση 

που δίνεται από τους φοιτητές της Αρχιτεκτονικής και τα ειδικά τεχνικά λεξικά .  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετάφραση αρχιτεκτονικών όρων οδηγεί τους 

φοιτητές της Γαλλικής να προβληματιστούν, πολλές φορές, ακόμη και για την 

περίπτωση που η απόδοση του γαλλικού εκφωνήματος είναι σωστή. Έτσι, στην 

περίπτωση της μετάφρασης της φράσης un lanterneau apporte aux étages la lumière 

naturelle, οι φοιτητές της γαλλικής μετέφρασαν τη φράση ‘ένα φανάρι φέρνει στους 

ορόφους φυσικό φως’, αλλά επεσήμαναν το γεγονός ότι το φανάρι αναγκαστικά θα 

χρησιμοποιεί ρεύμα και, άρα, το φυσικό φως φαντάζει παράδοξο στην πρόταση. 

Πράγματι, ακόμη και εξειδικευμένα λεξικά αποδίδουν το lanterneau ως ‘φανάρι’, 

αλλά για τους φοιτητές της Αρχιτεκτονικής το νόημα της φράσης ήταν κατανοητό 

καθώς φανάρι ονομάζουν ‘το κενό που δημιουργούν οι σκάλες ανάμεσα στους 

ορόφους’.   
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4.2. Παρατηρήσεις αναφορικά με τη χρήση των λεξικών  

Αναφορικά με τον αριθμό των λεξικών που χρησιμοποιούν οι φοιτητές για τη 

μετάφραση κειμένων ειδικών σκοπών αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος διαπιστώνουμε 

ότι το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών Αρχιτεκτονικής (66,7%) περιορίζεται σε ένα 

μόνο λεξικό, ενώ οι φοιτητές της Γαλλικής σε τουλάχιστον δύο λεξικά (60,7%) και 

πολλοί εξ αυτών και σε περισσότερα (35,7%). Ως προς τα είδη των λεξικών οι 

φοιτητές της Αρχιτεκτονικής χρησιμοποιούν κυρίως γαλλοελληνικά λεξικά (77,8%) 

σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών Γαλλικής που χρησιμοποιεί 

γαλλοελληνικά και γαλλογαλλικά λεξικά. 

Αναφορικά με τη χρήση απλών ή εξειδικευμένων λεξικών παρατηρούμε ότι 

και οι δύο ομάδες φοιτητών προσανατολίζονται στη χρήση απλών λεξικών (77,8% 

για τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής και 60,7% για τους φοιτητές της γαλλικής), αν 

και ένα σημαντικό ποσοστό φοιτητών της γαλλικής (28,6%) δηλώνουν ότι 

χρησιμοποιούν παράλληλα και εξειδικευμένα λεξικά. Εντύπωση, πάντως, προκαλεί η 

χαμηλή χρήση ηλεκτρονικών λεξικών (μόλις το 24,3% του συνόλου των φοιτητών), 

αν και υπάρχει μια σχετική υπεροχή στους φοιτητές της Αρχιτεκτονικής (44,7%), 

έναντι των φοιτητών της Γαλλικής (17,9%) στα απλά λεξικά. Σε εξειδικευμένα 

ηλεκτρονικά λεξικά προστρέχει περίπου ο ίδιος αριθμός φοιτητών και από τις δύο 

ομάδες (22,2% και 21,4% αντίστοιχα).   

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι φοιτητές της 

Αρχιτεκτονικής χρησιμοποιούν συνήθως ένα λεξικό, συνήθως γαλλοελληνικό και μη 

εξειδικευμένο, ενώ οι φοιτητές της Γαλλικής παραπάνω από ένα λεξικά, τόσο  
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γαλλοελληνικά, όσο και γαλλογαλλικά και, συνήθως, απλά λεξικά. Οι φοιτητές της 

Αρχιτεκτονικής περιορίζονται σε αυτό το συνδυασμό λεξικών διότι κατανοούν 

ευκολότερα και γρηγορότερα το νόημα του κειμένου ή διότι υπάρχει ταύτιση της 

αρχιτεκτονικής μεταγλώσσας στην αγγλική και στη γαλλική, ενίοτε και στην 

ελληνική γλώσσα, γεγονός που τους οδηγεί σε ένα απλό λεξικό για την επιβεβαίωση 

κυρίως του νοήματος και λιγότερο του όρου που εντοπίζουν στο γαλλικό κείμενο. 

Εντύπωση, όμως, προκαλεί το γεγονός ότι την ίδια πρακτική ακολουθούν και οι 

φοιτητές της Γαλλικής που δε διαθέτουν αυτήν την ‘’πρότερη ή παράλληλη’’ γνώση.         

   Είναι πάντως ενδιαφέρον το γεγονός ότι μόνο οι μισοί φοιτητές (51,4%) και 

από τις δύο ομάδες προχωρούν σε διασταύρωση των όρων που μεταφράσουν από την 

αρχιτεκτονική γαλλική μεταγλώσσα στην αντίστοιχη ελληνική. Το γεγονός ότι από 

αυτούς το 53,5% είναι φοιτητές της Γαλλικής και το 44,4% της Αρχιτεκτονικής 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η γλωσσική ανασφάλεια είναι μεγαλύτερη στους 

φοιτητές της Γαλλικής που βρίσκονται πιο μακριά από το γνωστικό αντικείμενο της 

αρχιτεκτονικής. Αντίθετα, το 48,6% του συνόλου των φοιτητών που δεν προχωρά σε 

αυτή τη διαδικασία δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι 

εφοδιασμένοι με ειδικά λεξικά και ότι δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε ήδη 

μεταφρασμένα κείμενα της αρχιτεκτονικής ορολογίας.   

 Τέλος, το γεγονός ότι το σύνολο των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής θεωρεί ότι 

το αποτέλεσμα της διαγλωσσικής μετάφρασης εναρμονίζεται με το γλωσσικό ύφος 

της γλώσσας-στόχου δε μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση καθώς οι φοιτητές της 

Αρχιτεκτονικής θεωρούν ότι κατέχουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, την 

ελληνική αρχιτεκτονική μεταγλώσσα. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι το 53,6%  
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των φοιτητών της Γαλλικής δεν υιοθετεί αυτή τη θέση υποδηλώνει τη γλωσσική 

ανασφάλεια των φοιτητών της Γαλλικής που δε θεωρούνται ειδικοί στο συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο, αλλά καλούνται να λειτουργήσουν ως εν γένει εδικοί για την 

αποπεράτωση της εργασίας τους. Οι φοιτητές αυτοί δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν το 

ειδικό λεξιλόγιο της γλώσσας-στόχου (21,4%), ότι πρέπει να είναι κάποιος ειδικός 

στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (3,6%), ότι δεν διαθέτουν εξειδικευμένα 

λεξικά για αυτού του είδους διαγλωσσικής μετάφρασης (7,1%) και ότι η ελληνική 

αρχιτεκτονική γλώσσα είναι ακριβέστερη της αντίστοιχης γαλλικής, γεγονός που δεν 

καθιστά τη μετάφραση ποιοτικά ισοδύναμη (3,6%) και, επίσης, επειδή η 

συγκεκριμένη μεταφραστική διαδικασία περιορίζει τις μεταφραστικές επιλογές λόγω 

της ιδιαιτερότητας της ειδικής γλώσσας (3,6%). Εντούτοις, το 42,9% των φοιτητών 

της Γαλλικής που θεωρεί ότι το τελικό αποτέλεσμα εναρμονίζεται με το ύφος της 

γλώσσας-στόχου είναι σημαντικό ποσοστό.      

     

4.3. Παρατηρήσεις αναφορικά με τη  διασημειωτική μετάφραση  

  Η Crishakova (2002: 544) επισημαίνει τη σημασία που έχει η παρατήρηση 

στη μετάφραση εικονικών γλωσσικών συστημάτων (visual languages) σε γλωσσικά 

συστήματα (verbal languages) και το αντίστροφο αναφέροντας ότι η πρακτική αυτή 

έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου πεδίου έρευνας, αυτό των διατεχνικών 

σπουδών (interart studies). Βεβαίως η αξία του γλωσσικού, από τη μία πλευρά, και 

του εικονικού ή του σχεδιαστικού συστήματος, από την άλλη, δε θεωρείται ισοβαρής. 

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη Σχολή της Μόσχας-Ταρτού (Λαγόπουλος, 2004: 

126-127) η φυσική γλώσσα είναι το μόνο σύστημα σημασίας μέσω του οποίου  
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μπορούν να ερμηνευτούν όλα τα άλλα συστήματα και προσφέρει το πρότυπο για την 

κατασκευή όλων των άλλων συστημάτων, παρέχοντας συγχρόνως το υλικό για πολλά 

από αυτά. Γι’ αυτό και ονομάζουν τη γλώσσα πρωτογενές σύστημα μοντελοποίησης, 

ενώ όλα τα άλλα συστήματα, ανάμεσά τους και οι τέχνες, δευτερογενή συστήματα 

μοντελοποίησης. 

Στην περίπτωσή μας, μας ενδιέφερε να εξετάσουμε  κατά πόσο αυτά τα 

δευτερογενή συστήματα μοντελοποίησης χρησιμοποιούνται ως μηχανισμοί 

υποβοήθησης της μεταφραστικής διαδικασίας, η οποία στοχεύει φυσικά στο 

πρωτογενές σύστημα μοντελοποίησης, στη γλώσσα. Αξίζει σε αυτό το σημείο να 

σημειώσουμε ότι και στη διασημειωτική μετάφραση του Jakobson  ο κώδικας πηγή 

είναι η φυσική γλώσσα, ενώ ο κώδικας στόχος είναι μια γλώσσα μόνο με τη 

μεταφορική σημασία του λόγου. Όμως, στην περίπτωση των κειμένων εδικών 

σκοπών που καλούνται οι φοιτητές μας να μεταφράσουν, η φυσική γλώσσα 

ακολούθησε χρονικά την αρχιτεκτονική δημιουργία, το αρχιτεκτονικό σχέδιο, το 

οποίο ακολούθησε χρονικά η εικόνα. Έχουμε, δηλαδή, μία αντιστροφή στη 

διαδικασία της διασημειωτικής μετάφρασης (πίνακας 3). Εκείνο, βέβαια, που θα είχε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί είναι κατά πόσο κατά τη μεταφραστική διαδικασία 

υπάρχει απώλεια πληροφοριών περνώντας από τα μη γλωσσικά στο γλωσσικό 

σύστημα (Gorlée,1994: 166-167).    

Ο πίνακας συσχετισμού της σχολής φοίτησης και του βαθμού 

συνεπικούρησης του σημειωτικού συστήματος της εικόνας (πίνακας 4) δείχνει κάποιο 

βαθμό διαφοροποίησης ανάμεσα στις δύο κατηγορίες φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα, 

είναι φανερό ότι το σημειωτικό σύστημα της εικόνας αποτελεί πολύ ισχυρότερο  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 12

 

 

συνεπικουρικό σύστημα στη μεταφραστική διαδικασία στους φοιτητές της 

Αρχιτεκτονικής καθώς το 88,8% αυτών θεωρεί ότι βοηθιέται από πολύ έως αρκετά, 

συγκριτικά με τους φοιτητές της Γαλλικής όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 46,4% 

και όπου το ποσοστό των φοιτητών Γαλλικής που δήλωσαν ότι βοηθιούνται λίγο έως 

καθόλου είναι σημαντικό (53,6%). 

Παρομοίως, ο πίνακας συσχετισμού της σχολής φοίτησης και του βαθμού 

συνεπικούρησης του σημειωτικού συστήματος του αρχιτεκτονικού σχεδίου (πίνακας 

5) μεγαλώνει την απόσταση ανάμεσα στο σημειωτικό σύστημα του αρχιτεκτονικού 

σχεδίου και στη φυσική γλώσσα. Το γεγονός ότι το 88,9% των φοιτητών της 

Αρχιτεκτονικής βοηθείται στη μεταφραστική διαδικασία από το σημειωτικό σύστημα 

του αρχιτεκτονικού σχεδίου από πολύ έως αρκετά δεν μας προκαλεί έκπληξη, όσο το 

γεγονός ότι το αντίστοιχο ποσοστό στους φοιτητές της Γαλλικής είναι αρκετά υψηλό 

(60,7%).    

    

5. Αντί επιλόγου     

 Οι φοιτητές της  Αρχιτεκτονικής φαίνεται να ακολουθούν κατά της 

μεταφραστική διαδικασία των κειμένων την κατασκευαστική πρακτική του 

οικοδομήματος. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, πρώτα ανατρέχουν στο 

αρχιτεκτονικό σχέδιο, έπειτα στην εικόνα του οικοδομήματος και, στο τέλος, στο ίδιο 

το γαλλικό κείμενο. Αντίθετα, οι φοιτητές της Γαλλικής φαίνεται να έχουν ως σημείο 

εκκίνησης της μεταφραστικής διαδικασίας το γαλλικό κείμενο και να ανατρέχουν στα 

μη  γλωσσικά συστήματα σε περίπτωση δυσκολίας και όχι πάντα. Το γεγονός αυτό 

δείχνει ότι το γλωσσικό σύστημα είναι ισχυρότερο σημειωτικό σύστημα στους  
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φοιτητές της Γαλλικής, οι σπουδές των οποίων είναι γλωσσικής φύσεως, ενώ τα 

σημειωτικά συστήματα της εικόνας και του σχεδίου είναι ισχυρότερα στους φοιτητές 

της Αρχιτεκτονικής, καθώς είναι ευκολότερα αποκωδικοποιήσιμα.    

 Συνεπώς η γλωσσική ανασφάλεια είναι αναμενόμενο να χαρακτηρίζει 

περισσότερο τους φοιτητές της Γαλλικής. Εντύπωση σε αυτό το σημείο προκαλεί το 

γεγονός ότι έξι στους δέκα φοιτητές της Γαλλικής δεν ανατρέχουν σε εξειδικευμένα 

λεξικά για την προσπέλαση των μεταφραστικών προβλημάτων της αρχιτεκτονικής 

επιστήμης. Σύμφωνα με τους ίδιους τους φοιτητές αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί εν 

μέρει από το γεγονός ότι θεωρούν ότι η επαφή τους, μεταφραστικά, με τα 

συγκεκριμένα κείμενα θα είναι μελλοντικά περιορισμένη. Επίσης, εντύπωση 

προκαλεί και το γεγονός της εμμονής των φοιτητών της Γαλλικής σε αυτό που 

θεωρούν πιστή μετάφραση (όρος αυτός μετατρέπεται σε ένα νέο σημείο με καινούργιο 

σημαινόμενο αποτελώντας έτσι σημειωτικό σύστημα β΄ βαθμού) και που γι’ αυτούς 

είναι η κατά λέξη μετάφραση, καθώς η δυσκολία που συναντούν στη μετάφραση της 

αρχιτεκτονικής ορολογίας θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια πιο ελεύθερη 

προσέγγιση του αρχιτεκτονικού κειμένου.          
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Σημειώσεις 

1. Ομοίως βλ. Peeters, 1999: 196. 

2. Ο Gile (1995: 13) αναφερόμενος στην προσέγγιση ξενόγλωσσων κειμένων ειδικών 

σκοπών χαρακτηρίζει τα παράλληλα κείμενα που προτείνει να χρησιμοποιήσει ο 

μεταφραστής έμμεσες πηγές (indirect sources). Τέτοιες πηγές είναι, κατά τη γνώμη 

του, τα θεματικά, τα βιβλία, οι κατάλογοι και γενικότερα κείμενα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να ανακτήσουν οι μεταφραστές την πληροφορία-ορολογία 

καθώς περιέχουν όρους σε φυσικό περιβάλλον.  

3. Ο Έκο (2003: 302) επισημαίνει ότι η ερμηνεία του Jakobson (1963) για τη 

διασημειωτική μετάφραση δε μελετά τους μετασχηματισμούς (transmutations) σε 

συστήματα διαφορετικά της ρηματικής γλώσσας, σε αντίθεση με τον τρόπο χρήσης 

του όρου από τους μετέπειτα χρήστες του (Λαζαράτος, 2007: 194). Η επισήμανση 

αυτή καθίσταται σημαντική καθώς, επειδή το κείμενο ειδικών σκοπών στη γαλλική 

γλώσσα που δίνεται στους φοιτητές, εκτός από το γλωσσικό, περιλαμβάνει και το 

εικονικό και σχεδιαστικό σύστημα, πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να χαρακτηρίσει ως 

διασημειωτική μετάφραση και την ερμηνεία π.χ. της εικόνας μέσω του 

αρχιτεκτονικού σχεδίου και το αντίστροφο.        

4. Για κάποιους ειδικούς, τα προβλήματα που εμφανίζονται στην επικοινωνία μέσω 

των ειδικών γλωσσών και δημιουργούν δυσκολίες στη μετάφραση δεν εντοπίζονται 

στο λεξιλόγιο. Έχουν να κάνουν περισσότερο με τη γνωστική δραστηριότητα και 

λιγότερο με τη γλωσσική (Rolland, 2004: 68). 
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