
  

Τα ζηερεόησπα ηων Ελλήνων για ηοσς λαούς ηης Βαλκανικής ως 

παράγονηας μεηάθραζης/απόδοζης από ηις Βαλκανικές προς ηην 

ελληνική γλώζζα. Σημειωηική προζέγγιζη  

 

1. Δηζαγωγή 
  

Οη πην κεγάιε δπζθνιία ζηηο κεηαθξαζηηθέο ζπνπδέο έρεη παξαδνζηαθά λα 

θάλεη κε ην δίιεκκα αλάκεζα ζηελ ηζηνξηθή θαη ζπγρξνληθή πξνζέγγηζε, ζηελ 

αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο κεηάθξαζεο (Torop, 2002:593). Κη‟ απηό 

γηαηί κεηαθξάδνληαο κηα γιώζζα πεξλάκε από κία δνκή ζηελ άιιε, ηηο νπνίεο ν 

Prieto (1975b: introduction) πξνζδηνξίδεη σο ζημειυηικέρ δομέρ όηαλ απηέο είλαη 

θνξείο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο. Δπεξεάδεηαη ε κεηαθξαζηηθή πξνζπάζεηα από 

ζηεξενηππηθνύο παξάγνληεο όηαλ απηόο πνπ κεηαθξάδεη δελ είλαη απαξαίηεηα 

επαγγεικαηίαο κεηαθξαζηήο ή απηή θαζνξίδεηαη-επεξεάδεηαη από ην γεγνλόο όηη 

απηόο πνπ κεηαθξάδεη αλήθεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εζλνηηθή ή εζληθή νκάδα; Δάλ λαη, 

ζε πνην βαζκό θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ζηεξενηππνινγίαο ζηε δηαδηθαζία απηή θαη 

πσο απνηππώλεηαη ζεκεησηηθά ζηε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία;    

 Ο Ladmiral (1979) ζεσξεί όηη ε κεηάθξαζε δελ είλαη γισζζνινγηθή 

δηεξγαζία, αιιά κηα πξαθηηθή ζεκεησηηθήο. Ζ Νελνπνύινπ-Γξόζνπ (2001:37) 

παξαηεξεί όηη ν Ladmiral ζεκεηώλεη ηελ ακθηζεκία πνπ πεξηέρεη ε έλλνηα ηεο 

ηζνδπλακίαο ησλ θεηκέλσλ, ηνπ πξσηόηππνπ κε ηε κεηάθξαζή ηνπ, θαη όηη πξνηείλεη 

κηα δπτζηηθή πξνζέγγηζε: εξκελεία ή κεηαθσδηθνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην εθάζηνηε 

θείκελν. ύκθσλα κε ηνλ Ladmiral (1986) δύν είλαη νη θύξηεο ζηξαηεγηθέο 

κεηάθξαζεο νη νπνίεο, αλ θαη βξίζθνληαη ζε αληίζεζε, δελ απνθιείεηαη ε πηζαλόηεηα 

ζπλύπαξμήο ηνπο. Από ηε κία πιεπξά απηόο πνπ κεηαθξάδεη λα δηαηεξήζεη ηελ 

αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ-πεγή θαη από ηελ άιιε λα ηξνπνπνηήζεη απηή ηε 

ιεηηνπξγία θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηελ εθαξκόζεη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ 

πνιηηηζκνύ-ζηόρνπ. Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ζε πνηα από ηηο 

δύν θαηεγνξίεο αλήθεη ε απόδνζε ησλ εθθσλεκάησλ πνπ κειεηνύκε από ηηο 

βαιθαληθέο γιώζζεο ζηελ ειιεληθή θαη θαηά πόζν ε πνιηηηζκηθή εηθόλα γηα ηνπο 

ιανύο απηνύο νδεγεί πξνο ηε κία ή πξνο ηελ άιιε επηινγή. Άξαγε, νη εηδηθέο αλάγθεο 

ηνπ πνιηηηζκνύ-ζηόρνπ, ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ, ηξνπνπνηνύλ κεηαθξαζηηθά ηα 

«βαιθαληθά» εθθσλήκαηα ώζηε λα εθαξκνζηνύλ ή λα ελαξκνληζηνύλ κε ηελ 

λενειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα; Μπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα γισζζηθέο ζηάζεηο πνπ 

ζπλδειώλνληαη ζηε κεηάθξαζε;                              

 

2. Βαιθαληθές εζληθές γιώζζες ζε επαθή θαη ζηερεόησπα 
 

Ζ γισζζηθή ζπλύπαξμε ησλ ιαώλ ηεο Βαιθαληθήο, αξρηθά θάησ από ηε 

ζθέπε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα από εζληθά θξάηε πνπ 

δηαηήξεζαλ επαθέο κεηαμύ ηνπο, είρε σο ζπλέπεηα ηελ απόδνζε/κεηάθξαζε όξσλ 

ζεκαληηθώλ γηα ηνπο ιανύο απηνύο, αλάινγα κε ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό γίγλεζζαη 

ηεο επνρήο θαη ην γισζζηθό θύξνο ηεο θάζε ρώξαο. Έηζη, ελώ ην 17
ν
 αηώλα «θαιή» 

γιώζζα ζεσξνύληαλ ε γιώζζα ησλ θαηαθηεηώλ, ηα ηνύξθηθα, ζήκεξα, πνιιέο 

βαιθαληθέο ρώξεο θαζαξίδνπλ ηηο γιώζζεο ηνπο από ηα ηνύξθηθα, πνπ ζεσξνύληαη 

ζήκεξα «θαηώηεξε» γιώζζα (Πεηξνύληαο, 1993:131) θαη απνδίδνπλ ζηελ εζληθή 

ηνπο γιώζζα όξνπο θαη εθθσλήκαηα, θπξίσο ηνπσλύκηα
1
. ηε ζύλδεζε ηεο έλλνηαο 

έζλνπο θαη γιώζζαο ζπκβάιιεη ην γεγνλόο όηη θαηά ηε λεόηεξε επνρή δηάθνξα θξάηε 



ρξεζηκνπνίεζαλ ην γισζζηθό ζέκα ζαλ επηρείξεκα γηα πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη 

πνιηηηθό εμαλαγθαζκό (Πεηξνύληαο, 1993:133). ηα Βαιθάληα, ηδηαίηεξα όηαλ νη 

βαιθαληθέο ρώξεο άξρηζαλ λα επηδηώθνπλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ νκνεζλώλ ηνπο, ην 

νζσκαληθό θξάηνο άζθεζε, επηπιένλ ηνπ ζξεζθεπηηθνύ θαη γισζζηθό εμαλαγθαζκό, 

ν νπνίνο παξαηεξήζεθε κεηά ηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο θαη ηνλ πξώην παγθόζκην 

πόιεκν ζε όιεο ηηο βαιθαληθέο ρώξεο ράξηλ ηεο εζληθήο ελόηεηαο.                  

Δίλαη γλσζηό όηη ζηελ παγίσζε ησλ ζηεξενηύπσλ ζπληεινύλ πνιινί θαη 

δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο όπσο ε ηζηνξία, ε επαθή κε άιινπο πνιηηηζκνύο, νη 

δηαπνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ή νκνηόηεηεο, ε πνιηηηθή, νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, θ.ά. 

Ζ πνιηηηζκηθή εηθόλα θαη ζρέζε κε ηνπο βαιθαληθνύο ιανύο νδεγεί ζηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλσλ όξσλ απόδνζεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα από δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο πνπ θαινύληαη πνιιέο θνξέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, όπσο 

πνιηηηθνί, εθπαηδεπηηθνί, δεκνζηνγξάθνη, λνκηθνί, κεηαθξαζηέο δηεξκελείο, θ.α. 

Δηδηθόηεξα γηα ηε ζηεξενηππνινγία ζηα Βαιθάληα, πξνγελέζηεξε 

θνηλσληνζεκεησηηθή έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηα ζηεξεόηππα πνπ έρνπλ νη Έιιελεο ηεο 

Βνξείνπ Διιάδαο γηα ηνπο Βαιθάληνπο γείηνλέο ηνπο (Κνπξδήο, 2004), έδεημε όηη νη 

ηδενινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη νη ζηάζεηο πνπ έρνπλ γηα απηνύο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο 

ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο, ζηα Μ.Μ.Δ. θαη ζηελ πξνζσπηθή επαθή πνπ έρνπλ 

καδί ηνπο είηε επηζθεπηόκελνη σο ηνπξίζηεο ηα θξάηε απηά, είηε ζπλαλαζηξεθόκελνη 

καδί ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ βνξείσλ γεηηόλσλ καο σο νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. Ζ ίδηα έξεπλα έδεημε όηη ηα ζηεξεόηππα είλαη αξλεηηθά γηα 

ιανύο όπσο νη Αιβαλνί θαη νη Βνύιγαξνη, ζεηηθά γηα ηνπο έξβνπο-Μαπξνβνύληνπο 

θαη ηνπο Ρνπκάλνπο, ελώ νη ζηάζεηο κνηξάδνληαη γηα ηνπο “ιαβνκαθεδόλεο” θαη 

ηνπο Σνύξθνπο.          

 Σν εξώηεκα όκσο πνπ γελληέηαη είλαη κήπσο απηά ηα ζηεξεόηππα επεξεάδνπλ 

ηε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία θαη εάλ ε κεηάθξαζε/απόδνζε ζπγθεθξηκέλσλ 

βαιθαληθώλ εθθσλεκάησλ πξνθαιεί ζπρλά έληνλεο αληηδξάζεηο. Ζ κεηάθξαζε 

ππνθξύπηεη γισζζηθέο ή κήπσο εζληθέοή εζλνηηθέο–πνιηηηθέο ζηάζεηο; Ο Baker 

(1992) αλαθέξεη όηη ν όξνο ζηάζειρ απέλαληη ζηε γιώζζα είλαη έλα όξνο ¨νκπξέια¨ 

θαη θαηεγνξηνπνηώληαο ηηο ζηάζεηο ζα αλαθεξζεί ζε ζηάζεηο απέλαληη ζηε γισζζηθή 

πξνηίκεζε. Δίλαη άξαγε ε γισζζηθή πξνηίκεζε απόξξνηα ζπγθεθξηκέλσλ θηλήηξσλ ή 

αηνκηθή επηινγή; Καη ηα θίλεηξα απηά είλαη ζηεξενηππηθά; Με ηνλ όξν ζηεπεόηςπο 

ραξαθηεξίδνπκε ζηελ Κνηλσληνγισζζνινγία νπνηαδήπνηε θαηεγνξεκαηηθή 

γελίθεπζε γηα αλζξώπνπο ή θνηλσληθέο νκάδεο, πνπ αγλνεί ηελ αηνκηθή ή θνηλσληθή 

πνηθηιία θαη δηαθνξά (Κσζηνύια-Μαθξάθε, 2001:116). κσο, ε κεηαθξαζηηθή 

δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη εμ αλάγθεο ζηελ αηνκηθή δξάζε θαζώο απηόο πνπ κεηαθξάδεη 

εκθνξείηαη κε ηδηαίηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλεμάξηεηα από ην όηη αλήθεη ζε 

ζπγθεθξηκέλε εζληθή ή εζλνηηθή νκάδα, ηα κέιε ησλ νπνίσλ κνηξάδνληαη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κεηαμύ ηνπο. πλεπώο, δελ δηθαηνινγείηαη ε αληίδξαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαθξαζηηθέο επηινγέο ιόγσ ηεο αηνκηθόηεηαο. Σν πξόβιεκα όκσο 

έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ηα ζηεξεόηππα είλαη πεπνηζήζεηο «πξνθαηαζθεπαζκέλεο» 

(Unesco, 1972) θαη άξα απηόο πνπ κεηαθξάδεη ζα επηιέμεη κελ κε βάζε ην αηνκηθό 

θξηηήξην, αιιά ππάξρεη ν θίλδπλνο λα επηιέμεη κεηαμύ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

γισζζηθώλ εθθσλεκάησλ ή όξσλ, ε επηινγή ησλ νπνίσλ ζπλδειώλεη ηαςηόηηηα
2
. 

Μήπσο απηή ε ηαπηόηεηα είλαη εθείλε πνπ πξνζαλαηνιίδεη ηε κεηαθξαζηηθή επηινγή 

πξνο ηε κία ή ηελ άιιε θαηεύζπλζε ; Μήπσο ηα θνηλσληνγισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία
3 

θαη νδεγνύλ ζε ζεκεησηηθά 

κελύκαηα, άιινηε πεξηζζόηεξν, θαη άιινηε ιηγόηεξν ηζρπξά θαη αληηιεπηά;  

 

 



3. Μεηαθραζηηθές επηιογές θαη ζεκεηωηηθή  
 

ύκθσλα κε ηνλ Ούγγξν ζεκεησηηζηή Albert (2004:11) ε κεηαθξαζηηθή 

δηαδηθαζία ιακβάλεη ρώξα ιόγσ ηεο ζρεηηθήο αλεμαξηεζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο 

έθθξαζεο, γεγνλόο πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα απόδνζεο ελόο πεξηερνκέλνπ κε κία 

έθθξαζε ξηδηθά δηαθνξεηηθή. εκεηνινγηθά, όρη κόλν ε κεηαθξαζηηθή δξαζηεξηόηεηα 

δε ζέηεη θαλέλα πξόβιεκα, αιιά ε δπλαηόηεηα κεηάθξαζεο επηηξέπεη λα 

επηβεβαηώζνπκε όηη «ε κεηαθξαζηκόηεηα θαίλεηαη ζαλ κία από ηηο βαζηθέο ηδηόηεηεο 

ησλ ζεκεησηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη απνηειεί ηε βάζε ηεο ζεκαζηνινγηθήο δηαδηθαζίαο 

(Greimas & Courtès, 1979:398).       

ζν θαη αλ θαλεί παξάμελν ηε ζεκεησηηθή δηάζηαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

βαιθαληθώλ εθθσλεκάησλ γηα ηε λενειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, πξνηξέρνπλ λα 

επηθαιεζηνύλ νη πνιηηηθνί θαη νη δηπισκάηεο, ησλ ζεκεηνιόγσλ, ησλ 

θνηλσληνγισζζνιόγσλ θαη ησλ κεηαθξαζηώλ
4
. ηαλ όκσο απηόο πνπ κεηαθξάδεη 

κεηαθπηεύεη έλα εθθώλεκα πνιηηηζκηθά πνιύ θνξηηζκέλν θαη κε ζπλδειώζεηο 

(connotations) από ηε κία γιώζζα ζηελ άιιε, ε ιέμε κπνξεί λα πεξάζεη ζην επίπεδν 

ηεο γιώζζαο (σο γισζζηθό ζεκείν), αιιά ράλεη ην ζεκείν αλαθνξάο θαη ηηο αξρηθέο 

ζεκαζίεο πνπ είρε ζηνλ πνιηηηζκό-πεγή, θαη παίξλεη ακέζσο θαηλνύξγηεο ζεκαζίεο, 

ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ πνιηηηζκνύ-ζηόρνπ. πλεπώο, νη πνιηηηθνί παξάγνληεο ζηελ 

Διιάδα όηαλ αλαθέξνληαη ζε ζημειολογική ζύγσςζη, αλαθέξνληαη ζηηο ζπλδειώζεηο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε κεηάθξαζε/απόδνζε ζπγθεθξηκέλσλ εθθσλεκάησλ κε 

πνιηηηζκηθό θνξηίν.     

ηελ πξνζπάζεηα καο απηή ζα αλαδεηήζνπκε ζημειυηικούρ κώδικερ ζηε 

κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία. Ο κώδικαρ απνηειεί βαζηθό όξν ηεο εκεησηηθήο 

επηζηήκεο. Καηά ηε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία αιιάδνπκε κέζνλ (θώδηθα) γηα λα 

πξνζεγγίζνπκε ηνλ ίδην ζηόρν (πκεσλίδνπ-Υξεζηίδνπ, 2001:229). Οη θώδηθεο είλαη 

δνκεκέλα ζεκαζηνινγηθά ππνζύλνια (Greimas, 1966) ή, αιιηώο, νκνηνγελή επίπεδα 

λνήκαηνο (Eco, 1979:5), ε κειέηε ησλ νπνίσλ θαηαδεηθλύεη ηελ εζσηεξηθή ηδενινγία 

πνπ επεξεάδεη ηε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία/απόδνζε, από ηηο βαιθαληθέο γιώζζεο 

πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Οη θώδηθεο θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε δύν 

ηύπνπο: ζηνπο κςπιολεκηικούρ (denotatifs) θαη ζηνπο ζςνειπμικούρ (connotatifs).        

Οη θπξηνιεθηηθνί θώδηθεο επηρεηξνύλ απιά λα νλνκάζνπλ θάηη. Πξαγκαηνπνηνύλ, 

δειαδή, κηα αληηθεηκεληθή αλαθνξά ρσξίο ηελ παξεκβνιή κηαο πξνζσπηθήο 

εθηίκεζεο ή ηελ έθθξαζε κηαο ππνθεηκεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο. 

Αληίζεηα, νη ζπλεηξκηθνί θώδηθεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εθθξάζνπλ κία 

πξνζσπηθή άπνςε, εληύπσζε, ζπλαίζζεκα ή βίσκα
5
. Πνηνη θώδηθεο, όκσο, θξύβνληαη 

πίζσ από παξαθάησ βαιθαληθά εθθσλήκαηα, όπσο ηνπιάρηζηνλ θάλνπλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο ζηνλ ελληνικό ηύπο θαη πνηα θαηεγνξία αληηπξνζσπεύνπλ;     

 
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 1 

 

Δθθώλεκα ζηε ‘’ζιαβοκαθεδοληθή’’  Απόδοζε/κεηάθραζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

γιώζζα προειεύζεως 
 

Republica Makedonija    (1)    Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (ΠΓΓΜ) 

πνιηηηθόο  ηνπσλπκηαθόο           ρξνληθόο  πνιηηηθόο          πνιηηηθόο       ηνπσλπκηαθόο  

θώδηθαο    θώδηθαο            θώδηθαο  θώδηθαο θώδηθαο             θώδηθαο 

 

(2) Γεκνθξαηία ησλ θνπίσλ    

     πνιηηηθόο           ηνπσλπκηαθόο  

      θώδηθαο     θώδηθαο 



(3) θόπηα  

ησπνλπκηαθόο θώδηθαο 

 

(4) FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia) 

              ρξνληθόο  πνιηηηθόο    πνιηηηθόο ηνπσλπκηαθόο  

                    θώδηθαο   θώδηθαο     θώδηθαο      θώδηθαο 

 

(5) “Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο” 

      πνιηηηθόο   ηνπσλπκηαθόο 

       θώδηθαο θώδηθαο 

 

Γηα ηνπο Έιιελεο ν όξνο «Μαθεδνλία» απνηειεί ζπλεηξκηθά ζςζζώπεςζη 

κηαο ζεηξάο ζεκεησηηθώλ θσδίθσλ, ηόζν κςπιολεκηικών, όζν θαη ζςνειπμικών όπσο 

ηος κώδικα πποέλεςζηρ, ηος ιζηοπικού, ηος πολιηιζμικού κώδικα, ηος κώδικα 

μνημείυν, ηος ηοπυνςμιακού κώδικα, ηος βιυμαηικού κώδικα, κ.ά.. Γη‟ απηό ην ιόγν 

θαη ν όξνο «Μαθεδνλία», όηαλ αλαθέξεηαη ζην λενζύζηαην βόξεην θξάηνο πνπ 

πξνήιζε από ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, κεηαθξάδεηαη /απνδίδεηαη ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα ζπλήζσο σο «Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο», εθθώλεκα πνπ γηα ηνπο Έιιελεο απνηειεί ην ζπγρξνληθό άζξνηζκα 

κόλν ηος ηοπυνςμιακού και πολιηικού κώδικα, ζεσξώληαο όηη εθθξάδεη γεσγξαθηθά 

κία πνιηηηθή νληόηεηα. Ο Ullmann (1975:267) ππνγξακκίδεη ηε κεησηηθή αμία πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ πνιύ ζπρλά νη εζληθνί όξνη θαη όηη νη αμίεο πνπ αληαλαθινύληαη ζε 

κία γιώζζα πνηθίιινπλ ζύκθσλα κε ηελ ηδέα πνπ έρεη ν θάζε ιαόο, ηδέα πνπ κπνξεί 

θάιιηζηα λα κελ είλαη ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ απηνρζόλσλ 

(πκεσλίδνπ-Υξεζηίδνπ, 1998:34). Ο Berman (1985) αλαθέξεηαη ζε εθνοκενηπική 

μεηάθπαζη ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αλσηεξόηεηα ηεο γιώζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ 

ππνδνρήο θαη ε νπνία ππνβάιιεη ην θείκελν-πεγή ζηηο λόξκεο, ζηα ηδαληθά θαη ζηηο 

αμίεο ηεο γιώζζαο-ζηόρν. Έρνπκε όκσο ην δηθαίσκα λα κεηαθξάδνπκε εζλνθεληξηθά 

έλα εθθώλεκα ην νπνίν εκθαλίδεη ην παξάδνμν λα έρεη ζεκαίλνλ θαη λα ζηεξείηαη 

ζεκαηλόκελνπ
6
;  Ο Grammenidis (2002:204) ζέηνληαο ην κεηαθξαζηή απέλαληη ζην 

πνιηηηζκηθό ζηνηρείν ηνπ ππό κεηάθξαζε θεηκέλνπ, θάλεη ιόγν γηα ζεβαζκό ηνπ 

άιινπ θαηά ηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, αιιά ηνλίδεη όηη απηή ε ζηάζε νξίδεηαη 

πάληα ζε ζρέζε κε ηηο γιώζζεο θαη ην θνηλό πνπ εκπιέθνληαη.   

 Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ θαηά ηελ κεηάθξαζε/απόδνζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εθθσλήκαηνο από ηε „‟ζιαβνκαθεδνληθή‟‟ ζηελ ειιεληθή γιώζζα, 

είηε πξνζηίζεληαη θπξηνιεθηηθνί θώδηθεο ζηνπο θώδηθεο ηνπ πξσηόηππνπ 

εθθσλήκαηνο (πεξίπησζε 1) ή ε ειιεληθή κεηάθξαζε/απόδνζε δηαηεξεί ηνπο 

αξρηθνύο ζεκεησηηθνύο θώδηθεο (πεξίπησζε 2) ή ππνβηβάδεηαη ην πξσηόηππν 

εθθώλεκα ζε μεηυνςμία απαιείθνληαο, όκσο, ηον πολιηικό κώδικα (πεξίπησζε 3) ή 

ηίζεληαη πξνζθόκκαηα ζηελ απνθσδηθνπνίεζή ηνπ εθθσλήκαηνο κεηαηξέπνληάο ην 

ζε ακπυνςμία ζηελ αγγιηθή γιώζζα, θαζηζηώληαο ην ζηελ νπζία όξν ηεο πνιηηηθήο 

κεηαγιώζζαο (πεξίπησζε 4) ή κεηαθξάδνπλ πηζηά ην αξρηθό εθθώλεκα 

ηνπνζεηώληαο ην κέζα ζε εηζαγσγηθά (πεξίπησζε 5), δηαδηθαζία πνπ αθπξώλεη 

ζεκεησηηθά ηελ πηζηή κεηάθξαζε θαη ηηο θπξηνιεθηηθέο ηεο ζπλδειώζεηο. Σν 

παξάδνμν ηεο πεξίπησζεο απηήο είλαη όηη αλ θαη νη θώδηθεο απηνί είλαη 

θπξηνιεθηηθνί, ηθαλνπνηνύλ ζπλεηξκηθά ηε ζηάζε ησλ Διιήλσλ. Δηδηθόηεξα γηα ηελ 

πξώηε πεξίπησζε, πνπ είλαη θαη ε ζπρλόηεξε ζηηο επίζεκεο πεξηζηάζεηο, ν ρξνληθόο 

θώδηθαο θαζίζηαηαη ζε ππξεληθό θώδηθα ηνπ εθθσλήκαηνο θαζώο επηρεηξείηαη κε ηε 

ρξήζε παξειζνληηθνύ ρξνληθνύ θώδηθα ε πεξηγξαθή ηεο ζεκεξηλήο πνιηηηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη θαη ε επηινγή ηνπ ρξνληθνύ 

πξνζδηνξηζκνύ «former» (πεξίπησζε 4), αληί ηνπ «ex» απνηειεί, θαηά ηε γλώκε καο 



ζεκεησηηθή επηινγή, αθνύ αληαπνθξίλεηαη, πξώηνλ, ζε κηα πιεξέζηεξε ερεηηθή 

παξαίζζεζε θαζώο είλαη κεγαιύηεξε ζε αξηζκό ζπιιαβώλ από ην εθθώλεκα «ex» 

(εθθώλεκα πνπ κπνξεί πνιύ εύθνια λα ¨ραζεί¨ ζηε ξνή ηνπ ιόγνπ θαζώο μεθηλά από 

θσλήελ), πξνζδίδνληαο, έηζη, θσλεηηθά, βαξύηεηα ζην εθθώλεκα, θαη δεύηεξνλ, 

ζπληζηά ηελ θαιύηεξε επηινγή γηα ζρεκαηηζκό αθξσλπκίαο ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

γηα ηνλ ίδην ιόγν, δειαδή, επεηδή μεθηλά από ζύκθσλν. Δπίζεο, ζα ήηαλ παξάιεηςε 

λα κελ αλαθεξζνύκε θαη ζηε ζεηξά ησλ όξσλ ηνπ κεηαθξάζκαηνο, θαζώο ππάξρεη 

ζεκαληηθόηεηα ζηε ζσζηή ζεηξά ησλ όξσλ (Culler, 1976:2001) θαη θαζ‟ όζνλ ε 

γξακκαηηθή κεηαθέξεη λνήκαηα (Nida & Taber, 1969:34). Παξαηεξνύκε, ινηπόλ, όηη 

ν πξώηνο όξνο ζηε ζεηξά ηνπ κεηαθξάζκαηνο είλαη ν όξνο «πξώελ»/ «former», όξνο 

πνπ αλαζηέιιεη εμ αξρήο ηε ζπγρξνληθή βαξύηεηα ηνπ εθθσλήκαηνο.      

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κεηάθξαζεο/απόδνζεο είλαη 

η έλλειτη ποζοηικήρ ιζοδςναμίαρ αλάκεζα ζην πξσηόηππν θαη ην απνδνζέληα ζηα 

ειιεληθά εθθώλεκα. Ο Derrida (2000:29) ζέηεη ην κεηαθξαζηή απέλαληη ζην 

θαζήθνλ ε κεηάθξαζε λα είλαη ποζοηικά ιζοδύναμη κε ην πξσηόηππν θαη 

ζπκπιεξώλεη όηη «θακηά κεηάθξαζε δελ πξέπεη λα κεηώζεη απηήλ ηελ πνζνηηθή 

δηαθνξά ε νπνία κε ηελ θαληηαλή έλλνηα ηεο ιέμεο είλαη αηζζεηηθή, δηόηη αθνξά ζηηο 

κνξθέο ηεο αηζζεηόηεηαο ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν» θαη  όηη «δελ πξόθεηηαη γηα κηα 

θαηακέηξεζε αξηζκνύ ησλ ζεκείσλ, ησλ ζεκαηλόλησλ θαη ησλ ζεκαηλνκέλσλ, αιιά 

γηα κηα θαηακέηξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ιέμεσλ». Παξαηεξνύκε, όκσο, όηη ζηελ 

πξναλαθεξζείζα κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία, ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηπηώζεηο 1, 2 θαη 4 

ε πνζνηηθή απηή ηζνδπλακία δελ ηεξείηαη, θαη όηη εηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε 1, νη 

έλλνηεο ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ επαλαηνπνζεηνύληαη ζε δηαθνξεηηθό επίπεδν πνπ 

κεηαβάιιεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ αξρηθνύ εθθσλήκαηνο, αλαηξώληαο ηε ζέζε απηή ηνπ 

Derrida. Γηα λα δνύκε, όκσο, ηη ζπκβαίλεη κε έλα άιιν εθθώλεκα πνπ πξνέξρεηαη, 

απηή ηε θνξά, από ηελ ηνπξθηθή γιώζζα.                

 
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 2 

 

Δθθώλεκα ζηελ ηοσρθηθή   Απόδοζε/κεηάθραζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

γιώζζα προειεύζεως 
 

Istanbul     (1) Κσλζηαληηλνύπνιε  

ηνπσλπκηαθόο θώδηθαο   ηνπσλπκηαθόο θώδηθαο 

           

 

   (2) Πόιε  

    ρσξηθόο θώδηθαο 

       

Ο όξνο «Ηζηακπνύι» πνπ απνηειεί γηα ηνπο Έιιελεο έλαλ θαζαξά 

ηοπυνςμιακό κώδικα, κεηαθξάδεηαη/απνδίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα κε ηνλ όξν 

«Κσλζηαληηλνύπνιε», πνπ ελώ απνηειεί έλαλ εμίζνπ ηνπσλπκηαθό θώδηθα, 

εληνύηνηο ν όξνο απηόο ζπλδειώλεη ζπζζσξεπηηθά ηον ιζηοπικό κώδικα, ηον 

πολιηιζμικό κώδικα, ηο θπηζκεςηικό κώδικα, ηον κώδικα μνημείυν, ηον εθνολογικό, ηο 

βιυμαηικό και ηον ηοπυνςμιακό κώδικα. Θεσξείηαη, ινηπόλ, ειιεληθόηεξνο, είλαη 

πεξηζζόηεξν αλαγλσξίζηκνο σο ζεκαίλνλ από ηνλ πξώην, ελώ δειώλεη κέζα από κία 

ζεηξά ζςνειπμικών αλλά και κςπιολεκηικών κυδίκυν, ηε ζπλέρεηα ηεο ηδέαο ελόο 

έζλνπο. Μάιηζηα, ζε αληίζεζε κε ηελ πξώηε πεξίπησζε ηνπ πξώηνπ παξαδείγκαηνο, 

όπνπ ε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία πξνζπαζεί λα ππνβαζκίζεη ηελ απόδνζε ηνπ 

εθθσλήκαηνο ζηελ ειιεληθή γιώζζα (ε πεξίπησζε ηεο «Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο»), ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δηαπηζηώλεηαη 



αθξηβώο ην αληίζεην, θαζώο νη όξνη «Κσλζηαληηλνύπνιε» θαη «Πόιε» απνηεινύλ 

όξνπο εζληθνύ θύξνπο γηα ηνπο Έιιελεο. Ο Έθν (2003:235) αλαθέξεη  όηη γηα πνιιά 

ηνπσλύκηα δελ ηίζεηαη ζέκα ζηε κεηάθξαζε/απόδνζή  ηνπο ζηε γιώζζα-ζηόρν (π.ρ. 

ην London ζηα ηηαιηθά σο Londra, ην Paris ζηα ηηαιηθά σο Parigi), αιιά ζεκεηώλεη 

κε έκθαζε όηη πξόθεηηαη γηα θέμα διαππαγμάηεςζηρ όηαλ πξόθεηηαη γηα πεξηπηώζεηο 

όπσο ε κεηάθξαζε/απόδνζε ηνπ Bolzano/Bozen θαη ηνπ Kalinigrad/Könisgsberg, 

ηνλίδνληαο ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο ηεο ηζηνξίαο ζηελ θαηάιιειε 

επηινγή.                   

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ππάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο πνπ ν όξνο «Istanbul»  

κεηαθξάδεηαη/απνδίδεηαη θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα κε κεηαγξαθή (translittération) 

σο «Ηζηακπνύι». ε ηειενπηηθή ηνπξθηθή ζεηξά γλσζηνύ ηδησηηθνύ θαλαιηνύ εζληθήο 

εκβέιεηαο κε ηίηιν «Σα ζύλνξα ηεο αγάπεο» ν κεηαθξαζηήο κεηαθξάδεη από ηα 

ηνύξθηθα ζηα ειιεληθά ηνλ όξν «Istanbul» σο «Πόιε» όηαλ εθθσλείηαη από εζνπνηό 

πνπ ππνδύεηαη Σνύξθν, ελώ όηαλ ν εζνπνηόο πνπ ππνδύεηαη ηνλ Έιιελα εθθσλεί 

«Kostantinoupolis» ν όξνο κεηαθξάδεηαη «Κσλζηαληηλνύπνιε». εκεησηηθά ν όξνο 

«Ηζηακπνύι» ζεσξείηαη όηη είλαη πην θνληά ζηνλ όξν «Πόιε», δηόηη είλαη ερεηηθά 

εγγύηεξνο ζην ηνπξθηθό εθθώλεκα, πνπ ζεσξείηαη άιισζηε από ηνπο Έιιελεο 

παξάθξαζε ηνπ εθθσλήκαηνο «εηο ηελ Πόιελ», ελώ, ηαπηόρξνλα, δε ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ην ζξεζθεπηηθό ραξαθηήξα ηεο πόιεο. Ζ ζεκεησηηθή δηάζηαζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ όξνπ «Κσλζηαληηλνύπνιε» («Constantinople», ζηα αγγιηθά θαη γαιιηθά) θαη ε 

ζεκεησηηθή ηνπ δύλακε θάλεθε επίζεο πνιύ παιαηόηεξα, όηαλ ν καθαξηζηόο 

Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Γεκήηξηνο επηζθέθηεθε γηα επίζεκε επίζθεςε ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη νη ακεξηθαληθέο αξρέο ηνπ αεξνδξνκίνπ, ζε κία πξνζπάζεηα 

λα ηνλ ηηκήζνπλ, αληηθαηέζηεζαλ ζηνλ πίλαθα αθίμεσλ ησλ πηήζεσλ ηνλ όξν 

«Istanbul» κε ηνλ όξν «Constantinople» ε αληίδξαζε ηνπ Σνύξθνπ πξέζβε ζηηο ΖΠΑ 

ήηαλ ζθνδξόηαηε. Αιιά θαη πην πξόζθαηα, ε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηηο δύν ρώξεο 

γηα ηελ κεηάθξαζε ή ηελ επηινγή ηνπ όξνπ «Κσλζηαληηλνύπνιε» ή «Ηζηακπνύι» 

θαηαγξάθεθε από ηνλ ηνπξθηθό ηύπν όηαλ ν ηόηε ππνπξγόο εμσηεξηθώλ Γηώξγνο 

Παπαλδξένπ νλόκαζε δεκνζίσο ζηελ Σνπξθία ηελ «Κσλζηαληηλνύπνιε», 

«Ηζηακπνύι»
7
. εκεησηηθή δηάζηαζε ζηε κεηάθξαζε θαη επηινγή όξσλ από ηελ 

ηνπξθηθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα δηαπηζηώλνπκε, όκσο, θαη ζην αθόινπζν 

παξάδεηγκα.              

 

 
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 3 

 

Δθθώλεκα ζηελ ηοσρθηθή   Απόδοζε/κεηάθραζε ζηελ ειιεληθή  

γιώζζα προειεύζεως     γιώζζα 
 

Kuzey        Kıbrıs       Türk   Cumhuriyeti (1) Καηερόκελα 

ηνπνινγηθόο  εζληθόο εζλνηηθόο πνιηηηθόο  πνιηηηθόο + ηνπνινγηθόο 

θώδηθαο        θώδηθαο θώδηθαο    θώδηθαο  θώδηθαο         θώδηθαο 

 

      (2) Σνπξθν - θππξηαθή θνηλόηεηα 

       εζλνηηθόο εζλνινγηθόο ρσξνηαμηθόο 

       θώδηθαο    θώδηθαο          θώδηθαο 

 

      (3)      “Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνξείνπ Κύπξνπ”  

       ηνπνινγηθόο  εζληθόο εζλνηηθόο πνιηηηθόο 

θώδηθαο  θώδηθαο θώδηθαο θώδηθαο 

  



ην εθθώλεκα «Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνξείνπ Κύπξνπ» ζηελ ηνπξθηθή 

γιώζζα ππάξρεη κία ζπζζώξεπζε θσδίθσλ πνπ πξνζδίδνπλ πνιηηηθή ππόζηαζε ζε 

κηα κε αλαγλσξηζκέλε πνιηηηθή νληόηεηα, ελώ ζηελ ειιεληθή γιώζζα ηίζεηαη ππό 

ακθηζβήηεζε ο εθνικόρ θαη δελ αληηπξνζσπεύεηαη ν εθνοηικόρ κώδικαρ (πεξίπησζε 

1). Με ηελ απόδνζε «Καηερόκελα» είλαη πνιύ ηζρπξόο ο πολιηικόρ κώδικαρ, πνπ 

ζέηεη ζε πνιηηηθή βάζε ην πξόβιεκα ηεο Κύπξνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ζπλεηξκηθά ο 

ηοπολογικόρ κώδικαρ, θαζώο ζπλδειώλεηαη ρσξηθά ε θαηνρή (πνιηηηθόο όξνο πνπ από 

ηελ θύζε ηνπ θέξεη ηε ζεκαζία ηεο αδηθίαο θαη ηεο μέλεο επηβνιήο), ελόο ρώξνπ πνπ 

είλαη ηζηνξηθή θαη εζληθή ζπλέρεηα ηεο Κύπξνπ. Αληίζεηα, ζηε δεύηεξε πεξίπησζε 

(πεξίπησζε 2), ο ηοπολογικόρ κώδικαρ «Kuzey=Βόξεηα» ππνβηβάδεηαη ζε συποηαξικό 

«θνηλόηεηα», δηαηεξώληαο όκσο ζην εθθώλεκα απηό ηνπο κςπιολεκηικούρ κώδικερ 

(εθνοηικό και εθνολογικό). Ζ ηξίηε πεξίπησζε νκνηάδεη κε ην παξάδεηγκα ηεο 

«Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο», θαζώο ηα εηζαγσγηθά ρξεζηκνπνηνύληαη σο δείθηεο 

παξεκβνιήο ζηνηρείσλ (Πνιίηεο, 2001:91). Ζ ζεκεησηηθή δηάζηαζε, βέβαηα, είλαη 

δηαθνξεηηθή ζην παξαθάησ βαιθαληθό εθθώλεκα από ηελ αιβαληθή γιώζζα.   

 

 
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 4 

 

Δθθώλεκα ζηελ αιβαληθή   Απόδοζε/κεηάθραζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

γιώζζα προειεύζεως 

 

     Jug                shqipëri   (1) Βόξεηα     Ήπεηξνο 

ηνπνινγηθόο εζληθόο     ηνπνινγηθόο ηνπσλπκηαθόο 

θώδηθαο θώδηθαο    θώδηθαο   θώδηθαο 

 

      (2) “Νόηηα            Αιβαλία”  

       ηνπνινγηθόο εζληθόο   

θώδηθαο θώδηθαο  

 

Καηά αληίζηνηρν ηξόπν, όπσο θαη ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα, 

αλαθεξόκαζηε ζηνλ ειιεληθό ηύπν ζηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ζε «Βόξεηα Ήπεηξν» 

θαη όρη ζε «Νόηηα Αιβαλία»
8
. Σν εθθώλεκα «Νόηηα Αιβαλία» είλαη έλαο 

κςπιολεκηικόρ, έλαο ηοπυνςμιακόρ κώδικαρ γηα ηνπο Έιιελεο. Αληίζεηα ζην 

εθθώλεκα Βόξεηα Ήπεηξνο, εθηόο από ηον ηοπυνςμιακό, ζπγθπξηαξρεί κηα 

ζπζζώξεπζε ζςνειπμικών κυδίκυν, όπσο ηος ιζηοπικού, ηος θπηζκεςηικού, κώδικα 

μνημείυν, ηος ζςναιζθημαηικού και ηος βιυμαηικού κώδικα. Αμηνζεκείσην είλαη όηη 

θαη ην αιβαληθό θαη ην ειιεληθό εθθώλεκα δηαηεξνύλ ηνλ ηοπολογικό κώδικα, ελώ ο 

εθνικόρ κώδικαρ πνπ ραξαθηεξίδεη ην αιβαληθό εθθώλεκα, αληηθαζίζηαηαη ζην 

ειιεληθό κε ηοπυνςμιακό, θαζώο γηα ηνπο Αιβαλνύο ε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή είλαη ηκήκα ηεο εζληθήο ηνπο επηθξάηεηαο, ελώ γηα ηνπο Έιιελεο 

αλαπόζπαζην ηκήκα, κία από ηηο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Καηά ηε 

δεύηεξε πεξίπησζε κεηάθξαζεο, γη‟ αθόκε κία θνξά βάιιεηαη ην πεξηερόκελό ηεο σο 

κε ζσζηήο ζπλδήισζεο, όπσο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο 1 θαη 3 ηνπ πξνεγνύκελνπ 

παξαδείγκαηνο.                                    

Οη Giles θαη Johnson (1986) δηαπίζησζαλ όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα άηνκα 

αηζζάλνληαη όηη απεηιείηαη ε εζλνγισζζηθή ηνπο ηαπηόηεηα, ηείλνπλ λα απνθιίλνπλ 

από ην ζπλνκηιεηή ηνπο ηνλίδνληαο ηε δηθή ηνπο γιώζζα γηα ιόγνπο εζλνηηθήο 

αιιειεγγύεο θαη ηαπηόηεηαο. Ο Marley (1993) ζεσξεί ην θαηλόκελν απηό σο θαζαξά 

θνηλσληνγισζζνινγηθό θαη νλνκάδεη ην θαηλόκελν γλυζζική πποζήλυζη 

ζπκπιεξώλνληαο όηη ην θαηλόκελν είλαη πην έληνλν όηαλ θαίλεηαη όηη κία γιώζζα 



απεηιείηαη. Αμίδεη ζε απηό ην ζεκείν λα ηνλίζνπκε όηη νη Έιιελεο έρνπλ ηε γιώζζα 

σο βαζηθή πνιηηηζκηθή αμία       

 

4. Η έρεσλα 
  

Πξνρσξώληαο ζε κία κηθξήο έθηαζεο θνηλσληνγισζζνινγηθή έξεπλα
9
, 

δεηήζακε από πηπρηνύρνπο ηξηηνβάζκηαο μελόγισζζεο εθπαίδεπζεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Θεζζαινλίθε σο κεηαθξαζηέο ή σο εθπαηδεπηηθνί μέλσλ 

γισζζώλ λα καο κεηαθέξνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε κεηαθξαζηηθή επηινγή/απόδνζε 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ θνξηηζκέλσλ πνιηηηζκηθά γεσγξαθηθώλ ηνπσλπκίσλ. Ζ 

επηινγή ησλ πιεξνθνξεηώλ ζηεξίρζεθε, γηα ηνπο κελ κεηαθξαζηέο ζηε 

κεηαθξαζηηθή ηνπο εκπεηξία, γηα ηνπο δε εθπαηδεπηηθνύο ζην γεγνλόο όηη ζηελ 

εθπαίδεπζε δνκνύληαη, θαηά κεγάιν κέξνο, ηα ζηεξεόηππα γηα ηα γισζζηθά θαη 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά άιισλ ιαώλ,  θαζώο επίζεο, θαη επεηδή θαη νη ίδηνη  

είραλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα κεηάθξαζεο θαηά ηηο παλεπηζηεκηαθέο ηνπο 

ζπνπδέο. Υξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη πιεξνθνξεηέο απηνί 

ξσηήζεθαλ γηα κία ζεηξά κεηαθξαζηηθώλ επηινγώλ πνπ ζα έθαλαλ νη ίδηνη θαη ηνπο 

δεηήζεθε λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο απηή.  

Αλαθνξηθά κε ην πξώην παξάδεηγκα (πίλαθεο 1 θαη 2), κε πνην ηξόπν, δειαδή, 

ζα κεηάθξαδαλ ην „„ζιαβνκαθεδνληθό‟‟ εθθώλεκα «Republica Makedonija» ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα, δηαπηζηώλνπκε κηα ειαθξά ππεξνρή ζηε ρξήζε ηνπ όξνπ 

«Π.Γ.Γ.Μ.». Οη εξσηεζέληεο αλ θαη  εκκέλνπλ ζηελ κεηαθξαζηηθή αξρή ηεο πηζηήο 

απόδνζεο (41,7%) δείρλνπλ λα επηθξνηνύλ ηε δηεζλώο θαηνρπξσκέλε νλνκαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο (58,3%). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κεηαθξαζηέο θαίλεηαη λα 

κνηξάδνληαη αλάκεζα ζηελ πηζηή απόδνζε ηνπ εθθσλήκαηνο ζηα ειιεληθά (25,0%) 

θαη ζηε δηεζλώο θαηνρπξσκέλε νλνκαζία (25,0%), ελώ νη εθπαηδεπηηθνί μέλσλ 

γισζζώλ δείρλνπλ κία απξόζκελε πξνηίκεζε ζην θξηηήξην ηεο πηζηήο κεηάθξαζεο 

(33,3%).        

 
Πίνακας 1: Σσζτεηιζμός επαγγέλμαηος και μεηαθραζηικής επιλογής για ηο εκθώνημα  

«Republica Makedonija» 

 

  Δπάγγεικα 

 

 

  Μεηαθραζηές 

 

Δθπαηδεσηηθοί     ύλοιο 

Μεηαθραζηηθή 

επηιογή 

Π.Γ.Γ.Μ.  3 

25,0% 
4 

33,3% 
7 

58,3% 

Γεκοθραηία ηες 

Μαθεδολίας  

3 

25,0% 
2 

16,7% 
5 

41,7% 

  

ύλοιο 

6 

50,0% 
6 

50,0% 
12 

100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 2: Σσζτεηιζμός επαγγέλμαηος και αιηιολόγηζη ηης μεηαθραζηικής επιλογής για ηο 

εκθώνημα «Republica Makedonija» 

 

  Δπάγγεικα 

 

 

  Μεηαθραζηές 

 

Δθπαηδεσηηθοί     ύλοιο 

Αηηηοιόγεζε 

κεηαθραζηηθής 

επηιογής 

πηζηή κεηάθραζε   3 

25,0% 
4 

33,3% 
7 

58,3% 

δηεζλής όρος  3 

25,0% 
1 

8,3% 
4 

33,3% 

αποθσγή ζύγτσζες  1 

8,3% 
1 

8,3% 

  

ύλοιο 

6 

50,0% 
6 

50,0% 
12 

100,0% 

 

Αλαθνξηθά κε ηε κεηάθξαζε/απόδνζε ηνπ εθθσλήκαηνο «Istambul»  από ηελ 

ηνπξθηθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα (πίλαθεο 3 θαη 4) δηαπηζηώλνπκε όηη ην εθθώλεκα 

«Κσλζηαληηλνύπνιε» ζεσξείηαη ε θαιύηεξε δπλαηή απόδνζε (66,7%) θαη αθνινπζεί ε 

επηινγή ηνπ εθθσλήκαηνο «Δηο ηελ Πόιε» (16,7%) θαη ε επηινγή «Ηζηακπνύι» 

(16,7%). Ζ ηειεπηαία πεξίπησζε ππαθνύεη ζηελ πξαθηηθή πνπ ππνζηεξίδεη όηη             

ε απόδνζή ηνπο πξέπεη ερεηηθά λα βξίζθεηαη θνληά ζηε γιώζζα-πεγή. ηελ πεξίπησζε 

απηή είλαη ηδηαίηεξα πεξίεξγν ην γεγνλόο όηη νη κεηαθξαζηέο δελ αλαθέξνληαη ζην 

θξηηήξην ηεο πηζηήο κεηάθξαζεο ηνπ εθθσλήκαηνο, αθήλνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα 

ην επηθαιεζηνύλ (25,0%) θαη όηη επηιέγνπλ λα κεηαθξάζνπλ ζηεξηδόκελνη ζηελ 

αληηζηνηρία κε ηελ ειιεληθή γιώζζα (25,0%). Από ηελ άιιε πιεπξά, ν παξάγνληαο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ζηε κεηαθξαζηηθή επηινγή θαηαγξάθεηαη ηζόηηκα θαη γηα ηηο δύν 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο.       
 

Πίνακας 3: Σσζτεηιζμός επαγγέλμαηος και μεηαθραζηικής επιλογής για ηο εκθώνημα 

«Istambul»   

 

  Δπάγγεικα 

 

 

  Μεηαθραζηές 

 

Δθπαηδεσηηθοί     ύλοιο 

  

Μεηαθραζηηθή 

επηιογή 

Κωλζηαληηλούποιε 5 

41,7% 
3 

25,0% 
8 

66,7% 

Ιζηακπούι  

 
2 

16,7% 
2 

16,7% 

Δης ηελ Πόιε 1 

8,3% 
1 

8,3% 
2 

16,7% 

  

ύλοιο 

6 

50,0% 
6 

50,0% 
12 

100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 4: Σσζτεηιζμός επαγγέλμαηος και αιηιολόγηζη ηης μεηαθραζηικής επιλογής για ηο 

εκθώνημα «Istambul»   

 

  Δπάγγεικα 

 

 

  Μεηαθραζηές 

 

Δθπαηδεσηηθοί     ύλοιο 

 

Αηηηοιόγεζε 

κεηαθραζηηθής 

επηιογής 

πηζηή κεηάθραζε   3 

25,0% 
3 

25,5% 

ζσλαίζζεκα, ηζηορία 2 

16,7% 
2 

16,7% 
4 

33,3% 

αληηζηοητία ζηα 

ειιεληθά 

3 

25,0% 
1 

8,3% 
4 

33,3% 

όρος θαζηερωκέλος 

ζηελ Δσρώπε 

1 

8,3% 

 1 

8,3% 

  

ύλοιο 

6 

50,0% 
6 

50,0% 
12 

100,0% 

 

 Αλαθνξηθά κε ηε κεηάθξαζε ηνπ επίζεο ηνπξθηθνύ εθθσλήκαηνο «Kuzey 

Kıbrıs Türk   Cumhuriyeti» ζηελ ειιεληθή γιώζζα (πίλαθεο 5 θαη 6) θαηαγξάθεηαη κία 

έληνλε αξλεηηθή ζηάζε ζε νπνηαδήπνηε κεηαθξαζηηθή επηινγή (θα παπαμείνει 

αμεηάθπαζηο, Καηεσόμενα, Ψεςδοκπάηορ) θαη γηα πξώηε θνξά ζεσξνύληαη πηζηή 

κεηάθξαζε νη αληίζηνηρνη όξνη ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο κεηαγιώζζαο (Καηεσόμενα, 

Ψεςδοκπάηορ). Ζ κε πνιηηηθή θαη λνκηθή αλαγλώξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεσγξαθηθνύ 

ρώξνπ αθπξώλεη ηελ πηζηή κεηάθξαζε ηνπ εθθσλήκαηνο ηεο γιώζζαο-πεγήο θαζώο ην 

41,7% ζεσξεί απζαίξεηε ηελ πηζηή απόδνζε ηνπ  ηνπξθηθνύ εθθσλήκαηνο θαη ην 

25,0% ζεσξεί όηη ε ίδηα ε ηζηνξία ην αθπξώλεη.      
 

Πίνακας 5: Σσζτεηιζμός επαγγέλμαηος και μεηαθραζηικής επιλογής για ηο εκθώνημα 

«Kuzey Kıbrıs Türk   Cumhuriyeti»  

 

  Δπάγγεικα 

 

 

  Μεηαθραζηές 

 

Δθπαηδεσηηθοί     ύλοιο 

 

Μεηαθραζηηθή 

επηιογή 

Θα παρακείλεη 

ακεηάθραζηο 

 3 

25,0% 
3 

25,0% 
6 

50,0% 

 

Καηετόκελα 

  2 

16,7% 
2 

16,7% 

 

Βόρεηα Κύπρος 

  1 

8,3% 
1 

8,3% 

 

Ψεσδοθράηος  

3 

25,0% 

 3 

25,0% 

  

ύλοιο 

6 

50,0% 
6 

50,0% 
12 

100,0% 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 6: Σσζτεηιζμός επαγγέλμαηος και αιηιολόγηζη ηης μεηαθραζηικής επιλογής για ηο 

εκθώνημα «Kuzey Kıbrıs Türk   Cumhuriyeti»  

 

  Δπάγγεικα 

 

 

  Μεηαθραζηές 

 

Δθπαηδεσηηθοί     ύλοιο 

 Αηηηοιόγεζε 

κεηαθραζηηθής 

επηιογής  

πηζηή κεηάθραζε 2 

16,7% 
2 

16,7% 
4 

33,3% 

ηζηορία  3 

25,0% 
3 

25,0% 

ε ζεκερηλή ολοκαζία 

είλαη ασζαίρεηε 

4 

33,3% 
1 

8,3% 
5 

41,7% 

  

ύλοιο 

6 

50,0% 
6 

50,0% 
12 

100,0% 

 

 

Σέινο, κηα αληίζεηε ηάζε ζηνπο εξσηεζέλεηεο δηαπηζηώλνπκε αλαθνξηθά κε ηε 

κεηάθξαζε/απόδνζε ηνπ αιβαληθνύ εθθσλήκαηνο «Jug shqipëri» ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα, θαζώο ην 66,7% ησλ πιεξνθνξεηώλ αλαθέξεηαη ζε «Νόηηα Αιβαλία» θαη 

κόιηο ην 25,5% ζε «Βόξεηα Ήπεηξν». Πηζηεύνπκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηε κε ζπζηεκαηηθή πξνβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο από ηα 

ΜΜΔ, ζηε κε απεηιή ρξήζεο βίαο πξνο ηελ Διιάδα από ηελ αιβαληθή πιεπξά θαη ζην 

γεγνλόο όηη ηα εληνλόηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα απηήλ ηελ ππόζεζε πεξηνξίδνληαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ. Γη‟ απηό ην ιόγν θαη ην 16,7% ησλ πιεξνθνξεηώλ αλαθέξνπλ 

όηη ν όξνο «Βόξεηα Ήπεηξνο» δελ είλαη δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνο θαη νη κηζνί 

πιεξνθνξεηέο (50,0%) αηηηνινγνύλ ηελ επηινγή ηνπο ζηεξηδόκελνη θπξίσο ζηελ πηζηή 

κεηάθξαζε.     

 
Πίνακας 7: Σσζτεηιζμός επαγγέλμαηος και μεηαθραζηικής επιλογής για ηο εκθώνημα «Jug 

shqipëri» 

 

  Δπάγγεικα 

 

 

  Μεηαθραζηές 

 

Δθπαηδεσηηθοί    ύλοιο 

 

Μεηαθραζηηθή 

επηιογή 

Βόρεηα ήπεηρος 2 

16,7% 
1 

8,3% 
3 

25,0% 

Νόηηα Αιβαλία 4 

33,3% 
4 

33,3% 
8 

66,7% 

Βόρεηα Διιάδα   1 

8,3% 
1 

8,3% 

  

ύλοιο 

6 

50,0% 
6 

50,0% 
12 

100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 8: Σσζτεηιζμός επαγγέλμαηος και αιηιολόγηζης μεηαθραζηικής επιλογής για ηο 

εκθώνημα «Jug shqipëri» 

 

  Δπάγγεικα 

 

 

  Μεηαθραζηές 

 

Δθπαηδεσηηθοί     ύλοιο 

Αηηηοιόγεζε 

κεηαθραζηηθής 

επηιογής 

δελ είλαη όρος 

δηεζλώς 

αλαγλωρηζκέλος 

1 

8,3% 
2 

16,7% 
3 

25,0% 

πηζηή κεηάθραζε 3 

25,0% 
3 

25,0% 
6 

50,0% 

δελ είλαη όρος 

αλαγλωρίζηκος  

γηα ηολ Έιιελα 

1 

8,3% 
1 

8,3% 
2 

16,7% 

είλαη όρος ποσ 

αλαγλωρίδοσλ οη 

δηεζλείς ζσλζήθες 

1 

8,3% 

 1 

8,3% 

  

ύλοιο 

6 

50,0% 
6 

50,0% 
12 

100,0% 

 

 

 

5. Δζλοθεληρηθά κεηαθραζηηθά προβιήκαηα. Γεληθόηερα... 
 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη παξόκνηα „‟πξνβιήκαηα‟‟ κεηάθξαζεο/απόδνζεο 

ηζηνξηθώλ ή πνιηηηθώλ όξσλ αληηκεησπίδνπλ θαη νη ππόινηπεο βαιθαληθέο ρώξεο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, είλαη ηδηαίηεξα πεξίεξγν λα κεηαθξάζεη θαλείο ηνλ Βαζίιεην 

ηνλ «Βνπιγαξνθηόλν» ζηε βνπιγαξηθή γιώζζα, θαζώο ην πξνζσλύκην 

«Βνπιγαξνθηόλνο» ερεί πξνζβιεηηθά γηα ηνπο Βνπιγάξνπο. Σν ίδην πξνζβιεηηθά 

ερεί θαη ε κεηάθξαζε ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα από ηε γαιιηθή ηεο ηδηόηεηαο ηνπ 

Κεκάι Αηαηνύξθ ζην έξγν ηνπ Αληνπάλ Νηε αλ Δμπεξύ «Ο κηθξόο πξίγθηπαο».       

Ο ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη ζε έλαλ «Σνύξθν δηθηάηνξα» πνπ πξνζπαζεί λα 

εμεπξσπαΐζεη ηελ ηνπξθηθή θνηλσλία. Πνιινί, όκσο, Σνύξθνη κεηαθξαζηέο 

κεηαθξάδνπλ ην εθθώλεκα  απηό σο «Σνύξθνο εγέηεο» θαη άιινη σο «ν κεγάινο θαη 

γελλαίνο αξρεγόο Αηαηνύξθ» ή «ν Σνύξθνο ν πην γλσζηόο» (Karadağ, 2005). Παξνκνίσο, απηό 

πνπ νη Σνύξθνη νλνκάδνπλ «Οξεζίβηνη Σνύξθνη» ζηα ειιεληθά θαη ζε άιιεο γιώζζεο 

απνδίδεηαη σο «Κνύξδνη» θαη ηα «ηνύξθηθα ηνπ βνπλνύ» σο «θνπξδηθά» 

(Πεηξνύληαο, 199:133). Με ην εθθώλεκα «Οξεζίβηνη Σνύξθνη» νη Σνύξθνη 

πξνζπαζνύλ λα εληζρύζνπλ ηον κςπιολεκηικό κώδικα, ηον ηοπολογικό κώδικα, ελώ ην 

εθθώλεκα «Κνύξδνη» ζπγθεληξώλεη επίζεο, πέξαλ ηος συπικού, θαη ηον πολιηιζηικό, 

ηο γλυζζικό και ηον εθνοηικό κώδικα.  

 

5. Οη ζεκεηωηηθοί θώδηθες ζηελ εζλοθεληρηθή κεηάθραζε 
 

Ο Jakobson (1963:80) ππνζηήξημε όηη ε κεηάθξαζε δελ είλαη κεηαγξαθή 

γισζζηθώλ κνλάδσλ ζε άιιεο γισζζηθέο κνλάδεο θαη όηη κεηαθξάδνληαο κία 

γιώζζα ζε κηα άιιε αληηθαζηζηνύκε πιήξσο ηα κελύκαηα θαη όρη κεκεκνλνκέλεο 

ελόηεηεο. ίγνπξα ε κεηάθξαζε/απόδνζε ησλ βαιθαληθώλ εθθσλεκάησλ πνπ 

πξναλαθέξακε ζηελ ειιεληθή γιώζζα ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο πιήξνπο 



αληηθαηάζηαζεο κελπκάησλ, θαζώο όληαο εζλνθεληξηθή, είλαη θνξέαο κελπκάησλ 

ηεο γιώζζαο ζηόρνπ, κελπκάησλ πνπ είλαη κάιινλ ηζνδύλακα, αιιά ζίγνπξα όρη 

ηαπηόζεκα (Margot, 1979).           

 Σν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ εθθσλεκάησλ 

είλαη θαηά πόζν ε ζεκεησηηθή δύλακε ηεο κεηάθξαζήο ηνπο πξνο ηελ ειιεληθή 

γιώζζα είλαη απόξξνηα απηνύ πνπ ν Newmark (1988:151) νλνκάδεη θεζμική 

μεηάθπαζη (institutional translation), θαζώο ηα εθθσλήκαηα απηά, είηε σο ηνπσλύκηα, 

είηε σο εζλνηηθνί όξνη, αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο πνιηηηθήο, ή, εάλ ε ζεκεησηηθή 

ηνπο δηάζηαζε είλαη ην απνηέιεζκα κηαο εζλνθεληξηθήο κεηάθξαζεο. ηελ πξώηε 

πεξίπησζε νκηινύκε γηα παγησκέλε δηαδηθαζία πνπ ελδύεηαη κε ηνλ καλδύα ηνπ 

θξαηηζκνύ, ζηε δεύηεξε πεξίπησζε κηιάκε πεξηζζόηεξν γηα αηνκηθή επηινγή πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε πνιηηηζκηθέο αμίεο. Σν πξόβιεκα ηεο κεηάθξαζεο, ηεο απόδνζεο, δελ 

είλαη πξσηίζησο πξόβιεκα ηερληθήο, νξνινγίαο, νύηε ελλνηώλ θαη αθόκε ιηγόηεξν 

γισζζνινγίαο, αιιά είλαη κηα πνιηηηθή ππόζεζε, ζέζε πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη αξθεηνί 

γισζζνιόγνη
10.

  

Δάλ ιάβνπκε ππόςε όηη, αθόκε θαη πξνζθάησο, κία δηαθνξεηηθή 

κεηάθξαζε/απόδνζε πξνο ηελ ειιεληθή γιώζζα ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

εθθσλεκάησλ
11

 κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξνύο πνιηηηθνύο θιπδσληζκνύο ζηελ 

Διιάδα, θαηαλννύκε ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο κεηάθξαζεο/απόδνζεο. Πνιιέο θνξέο ζε 

κία πξνζπάζεηα απόζεηζεο ηεο επζύλεο πξόθιεζεο θιπδσληζκώλ ε επζύλε 

απνδίδεηαη ζε παξεξκελείεο ηεο κεηάθξαζεο. Ο Horn (2004:31) αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά όηη όηαλ κία κεηάθξαζε δελ έρεη λόεκα, ηόηε ε επηζεηηθόηεηα θαη      

ν πόιεκνο είλαη πηζαλέο θαηαιήμεηο θαη όηη νη ¨παξεξκελείεο¨ πνιύ ζπρλά είλαη 

ζπλεηδεηά πξντόληα γηα λα δηθαηνινγήζνπλ δηακάρεο δηαλννύκελσλ ή 

δηαζξεζθεπηηθέο δηακάρεο. Δίλαη, ινηπόλ, ε κεηάθξαζε έλα ¨πνιηηηζηηθό όπιν¨;        

Αξθεηνί γισζζνιόγνη ζεσξνύλ όηη ε κεηάθξαζε/απόδνζε απνηειεί πνιηηηζηηθό όπιν 

κε επηπηώζεηο εληόο θαη εθηόο νηθείσλ ζπλόξσλ, θαζνξίδνληαο, από ηε κία πιεπξά ηηο 

πνηθίιεο θαηαζθεπέο εζληθώλ ηαπηνηήησλ γηα ηνπο μέλνπο πνιηηηζκνύο θαη παίδνληαο 

ζεκαληηθό ξόιν ζε ζέκαηα εζληθώλ δηαθξίζεσλ θαη γεσπνιηηηθώλ ζπγθξνύζεσλ 

(ειιά, 1996:226-227). Δίλαη κηα πξαθηηθή πνπ θαηαζθεπάδεη ηδενινγηθά 

θνξηηζκέλεο ηαπηόηεηεο γηα μέλνπο πνιηηηζκνύο ή πνπ αζθεί θξηηηθή ζε απηέο ή 

αλαηξεί αμίεο θαη ζεζκνύο ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο γιώζζαο-ζηόρνπ (Venuti, 1995:19). 

ηαλ, ινηπόλ, κεηαθξάδνπκε/απνδίδνπκε ηε «Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» 

σο «FYROM» θαη ηελ «Istabul» σο «Κσλζηαληηλνύπνιε» αλαθαινύληαη κέζσ απηήο 

ηεο γισζζηθήο δηαδηθαζίαο αξίερ (όπσο ε εζλνγισζζηθή ηαπηόηεηα) θαη θεζμοί 

(όπσο ην ζξεζθεπηηθό θέληξν ηεο Οξζνδνμίαο), ηνπο νπνίνπο θαιείηαη λα 

ππεξαζπηζηεί ζην όλνκα ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ ε ειιεληθή πνιηηηθή ηνπ 

ζπληεηαγκέλνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Γη‟ απηό ην ιόγν θαη όηαλ απηά ηα ιάζε 

κεηάθξαζεο/απόδνζεο γίλνληαη ελώπηνλ θνξπθαίσλ πνιηηηθώλ παξαγόλησλ 

ιακβάλνπλ κηα ηδηαίηεξε ζεκεησηηθή δηάζηαζε, δηόηη αο κελ μερλάκε ηε ξήζε ηνπ 

Barthes (1959:19) όηη ε γιώζζα δελ είλαη θνηλσληθά αζώα. Παξαπιεξσκαηηθά 

λνήκαηα πνιιά θαη πινπζηόηαηα πνπ δίλνπλ ζηηο ιέμεηο ε παξάδνζε, ηα θνηλσληθά 

πηζηεύσ θαη νη θνηλσληθνί θαλόλεο κεηαδίδνληαη κε ηηο πην απιέο θξάζεηο, κε ηελ 

επηινγή αθόκα θαη κίαο ιέμεο (Φξαγθνπδάθε, 1999:23).      

                      

6. Αληί επηιόγοσ 
 

 Δίλαη αμηνζεκείσην όηη νη ζεκεησηηθνί θώδηθεο πνπ θαηαγξάςακε ζηα 

εθθσλήκαηα πνπ κειεηήζεθαλ έρνπλ ηέζζεξα ζεκαληηθά θνηλά ζεκεία : 

α) αλαθέξνληαη ζην πξνηεξόρξνλν πξνβάιινληάο ην ζε ζπγρξνληθό επίπεδν. 



β) ε αλάιπζή ηνπο δείρλεη όηη είλαη θπξηνιεθηηθνί θώδηθεο 

γ) ηθαλνπνηνύλ ζπλεηξκηθά ηνπο Έιιελεο θαζώο πξνθαινύλ ζεκεησηηθή 

ζπζζώξεπζε θσδίθσλ θνξηηζκέλσλ κε ην ζηεξενηππηθό θνξηίν ηνπ αλήθεηλ  

δ) ζπγθιίλνπλ ζηε ζέζε ηνπ Meschonic (1973:321) όηη ε κεηάθξαζε, σο όξνο 

θαη σο ηδέα, αλάγεηαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο ηζηνξίαο.   

 Οη εζληθέο εηθόλεο θαη ηα ζηεξεόηππα δξνπλ αλαζηαιηηθά ή απνηξεπηηθά ζηε 

κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία. Τπάξρνληα εζληθά ζηεξεόηππα κπνξεί λα παξαθηλνύλ 

κεηαθξαζηέο λα πξνβνύλ ζε αιινηώζεηο ηνπ πξσηνηύπνπ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ ππνδνρήο, ώζηε λα κελ έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηα δηθά ηνπ ζηεξεόηππα (Οηθνλόκνπ-Αγνξαζηνύ, 1992:59). Έηζη, 

όπσο αλαθέξεη ν Πεηξνύληαο (1993:228), ζεσξείηαη εζληθή πξνζβνιή λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αθόκα θαη από μέλνπο ην παιαηόηεξν δηεζλέο όλνκα ηεο πόιεο, ην 

όλνκα «Κσλζηαληηλνύπνιε». ηε ζεσξία ηεο εκεησηηθήο κπνξνύκε λα πνύκε όηη ν 

πνιηηηζκόο είλαη κεηάθξαζε θαη όηη ε κεηάθξαζε είλαη πνιηηηζκόο. Ζ κεηαθξαζηηθή 

δξαζηεξηόηεηα είλαη επίζεο κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ εμεγεί ηνπο πνιηηηζκηθνύο 

κεραληζκνύο θαη ε ίδηα ε κεηάθξαζε είλαη κηα έλλνηα πνπ είλαη κεζνδνινγηθά πνιύ 

θνξηηζκέλε (Torop, 2002:603). Ίζσο απηό λα ελλνεί ν Υξηζηίδεο (2001:288) όηαλ 

αλαθέξεη όηη «νη ιέμεηο αληερνύλ θαη όηη ε κεηάθξαζε δελ είλαη παξά ε άζθεζε ζε 

απηή ηε κύρηα αθαλή αληήρεζε, πνπ είλαη ηεθκήξην θαη γέλλεκα ηεο ηζηνξηθόηεηαο 

ηεο γιώζζαο, ε νπνία ηζηνξηθόηεηα έρεη πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλεο εθθάλζεηο».            

   

 
1
 Αλαδεηώληαο ηα ζεκεησηηθά κελύκαηα ζην ζέκα απηό αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη 

θαηαγξάθεηαη πιένλ κηα ηάζε επηζηξνθήο ζηα ειιεληθά ηνπσλύκηα ζηελ Σνπξθία, 

γεγνλόο πνπ θαηά ηνλ θαζεγεηή ηνπ Γαιιηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αλαηνιηθώλ πνπδώλ Εαλ 

Φξαζνπά Πεξνύδ ππνδειώλεη έλα είδνο ζηξνθήο ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο ηεο Πόιεο 

πξνο ηνλ Διιεληζκό (Μετληάλε, 2006:21).  
2
 Ο όξνο ηαςηόηηηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κηα ζθαηξηθή έλλνηα, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ ηελ πξνζσπηθή ηαπηόηεηα, ηελ θνηλσληθή, ηελ εζλνηηθή 

θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα (Κσζηνύια-Μαθξάθε, 2001:92). Ο De Vos (1995)  

ππνγξακκίδεη όηη ε έλλνηα ηνπ αλήθεηλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην 

παξειζόλ, θαη ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ θαηαγσγή, είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή.                 
3
 Οη εξγαζίεο ησλ Baker θαη Hatim θαη Mason θέξλνπλ ζε επαθή κηα ζεηξά ηδεώλ 

από ηελ πξαγκαηνινγία θαη ηελ θνηλσληνγισζζνινγία νη νπνίεο είλαη 

θαηάιιειεο/ζρεηηθέο γηα ηε κεηάθξαζε θαη ηε κεηαθξαζηηθή αλάιπζε (Munday, 

2001:106).  
4
 Βιέπε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνύ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ «…Με ην 

λα νλνκάδνληαη Μαθεδόλεο κόλν νη ιαβνκαθεδόλεο κνλνπσιείηαη ην όλνκα απηό 

ππέξ ησλ ιαβνκαθεδόλσλ θαη δεκηνπξγείηαη ζημειολογική ζύγρπζε…» 

(www.mfa.gr/GoToPrintable.aspx?UICulture=el-GUID={7508… 
5
 Ο Guirand (1971:47-48) ραξαθηεξίδεη ηνπο θπξηνιεθηηθνύο θώδηθεο σο 

ανηικειμενικούρ λογικούρ κώδικερ (codes logiques objectifs) θαζώο ζεσξεί όηη κε 

απηνύο απνθαζίζηαηαη κηα «αληηθεηκεληθή επηθνηλσλία αλαθεξόκελε ζηε θύζε ηεο 

θαηάζηαζεο» θαη νλνκάδεη αληίζηνηρα ηνπο ζπλεηξκηθνύο σο αιζθηηικούρ 

ςποκειμενικούρ κώδικερ (codes esthétiques subjectifs) επεηδή ζεσξεί όηη 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ πνκπό ηεο επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ απηόο λα εθθέξεη κία 

θξίζε  πνπ επηζπκεί θαη λα θάλεη ηνλ παξαιήπηε λα ηελ ζπκκεξηζηεί.       
6
 Ο Androulakis (2002:72) αλαθέξεη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο όηη ζε νξηζκέλα εκπνξηθά πξντόληα εκθαλίδεηαη ν 

ινγόηππόο ηεο σο γιώζζα «ρσξίο νλνκαζία». Γειαδή, ππάξρνπλ ηα ζπζηαηηθά 



ζηνηρεία ηνπ πξντόληνο γξακκέλα ζηα ζιαβνκαθεδόληθα, αιιά ν ρώξνο ηνπ εζληθνύ 

ινγόηππνπ παξακέλεη θελόο.       
7 

Ζ εθεκεξίδα Υνπξηέη αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά όηη «ο Έλληναρ ςποςπγόρ έπιξε 

ηαμπού 550 εηών» κε ηε γισζζηθή ηνπ επηινγή (βι. http://www.aske.gr/cgi-

bin/fylla.cgi?f96&3).   
8
 Ζ αληηπαξάζεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ ελόο ή ηνπ άιινπ όξνπ έρεη θηάζεη ζε ζεκείν 

δεκηνπξγίαο αθόκε θαη δηθηπαθνύ ρώξνπ (βι. ελδεηθηηθά, 

www.geocities.com/giosx/boreios_hpeiros-notia_albania.html) όπνπ θαηαηίζεληαη 

απόςεηο ππέξ ηεο κεηάθξαζεο, ηεο απόδνζεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ελόο ή ηνπ άιινπ 

όξνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηέηνηεο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

πξνζεθηηθά ζην δηαδίθηπν γηα ¨ηε ζεκεησηηθή¨ απνθπγή εζληθηζηηθώλ εμάξζεσλ.      
9
 Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ην κεηαθξαζηηθό γξαθείν 

Θεζζαινλίθεο Γιώζζεκα Βεξράηκ.   
10 

Ζ ειιά (1996:237) ραξαθηεξίδεη ηε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία σο κία «θαηεμνρήλ 

πνιηηηζκηθή πνιηηηθή πξαθηηθή».   
11 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, όηαλ ν Γεξκαλόο Καγθειάξηνο Γθέραξη ξέληεξ απέδηδε ζηα 

αγγιηθά ην εθθώλεκα «Former Yugoslav Republic of Macedonia» σο «Macedonia», 

ελώπηνλ ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνύ Κώζηα Καξακαλιή (βι. 

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=610614&lngDtrID=244 ή όηαλ ε 

Τπνπξγόο Δμσηεξηθώλ ησλ ΖΠΑ Κνληνιίδα Ράηο, απέδηδε σο «Βόξεηα Κύπξν» ηα 

«Καηερόκελα» ηεο Κύπξνπ, ελώπηνλ ηεο Διιελίδαο Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ Νηόξαο 

Μπαθνγηάλλε (βι. http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=701166).  
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