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Abstract:  

In recent years, more and more, utterances and foreign elements of foreign origin often made their 

appearance in the titles of journalistic articles in the Hellenic press. The journalistic discourse, along with 

the advertising one, often uses this procedures in order to draw the readers’ interest by using accessible 

and/or original verbal forms with great repercussion to the public. The present study examines the 

semiotic dimension of the use of both the English and French languages in the titles of journalistic articles 

in Greece. These are classified and studied under three main categories: a) utterances and foreign 

elements which appear in their original language, b) utterances and foreign elements which appear in 

Greek characters, and, c) utterances and foreign elements which are verbal cultural palimpsests.  
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1. Εισαγωγή 

H παρατήρηση του λόγου των ΜΜΕ προσφέρεται για τη µελέτη των λεκτικών µέσων 

επικοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε όλο και περισσότερο σε τίτλους 

άρθρων στον ελληνικό τύπο, την παρουσία εκφωνηµάτων και λεξικών στοιχείων από 

άλλες γλώσσες, κυρίως την αγγλική και τη γαλλική. Ο δηµοσιογραφικός, όπως και ο 

διαφηµιστικός λόγος, χρησιµοποιούν συχνά αυτού του τύπου τα λεκτικά σχήµατα για 

να προσελκύσουν την προσοχή των αναγνωστών. Η Συµεωνίδου-Χρηστίδου 

(1998:160) αναφέρει ότι «κάποιες λέξεις, συντάγµατα εκφράσεις, εκφωνήµατα, µε την 

παρουσία συγκεκριµένων λεξικών στοιχείων γίνονται πιο πολιτισµικά από άλλα, 

διαφέρουν ως προς το περιεχόµενο που είναι ικανό να ξυπνήσει στις µνήµες των 

οµιλητών εικόνες συµπληρωµατικές (συνδηλωτικές, θα λέγαµε εµείς) εκτός 

περιγραφόµενου σηµαινοµένου».            

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει τη χρήση της αγγλικής 

και της γαλλικής γλώσσας στους τίτλους των δηµοσιογραφικών άρθρων στον ελληνικό 

τύπο. Αυτοί οι τίτλοι πρόκειται να κατηγοριοποιηθούν και να µελετηθούν σε τρεις 

µεγάλες κατηγορίες: α) τίτλοι δηµοσιογραφικών άρθρων που δίνονται εξολοκλήρου 

στην ξένη γλώσσα, β) τίτλοι δηµοσιογραφικών άρθρων που αποτελούν εκφωνήµατα ή 

περιέχουν λεξικά στοιχεία που προέρχονται από ξένη γλώσσα γραµµένα µε ελληνικούς 

χαρακτήρες και σε αυτή την περίπτωση µιλάµε για µεταγραφή, και, γ) τίτλοι 

δηµοσιογραφικών άρθρων µε εκφωνήµατα ή λεξικά στοιχεία στην ξένη γλώσσα που 

είναι λεκτικά πολιτισµικά παλίµψηστα και των οποίων η απόδοση και 

αποκωδικοποίηση προς τα ελληνικά φέρει µια άλλη διάσταση. Μετά από µια τέτοια 

κατηγοριοποίηση των παραπάνω δηµοσιογραφικών τίτλων τίθεται ένας 

προβληµατισµός για τη δυνατότητα µετάφρασης και αποκωδικοποίησής τους από το 

ελληνικό αναγνωστικό κοινό και κατά πόσο οι συντάκτες τους χρησιµοποιούν 

συµπληρωµατικούς τρόπους για την ενίσχυση αυτής της µεταφραστικής διαδικασίας.   



 

2. Γλώσσες σε επαφή  

Σύµφωνα µε τον Weinreich (1955:1) «δύο γλώσσες ή περισσότερες γλώσσες είναι σε 

επαφή όταν χρησιµοποιούνται µε εναλλαγή από τα ίδια άτοµα». Ο Mooning (1963:4) 

ταυτίζει την επαφή των γλωσσών και τη µετάφραση, ο Oettinger (1955:50-51) θεωρεί 

τη µεταφραστική διαδικασία δυσκολότερη της αποκωδικοποίησης, που αποτελεί 

βασικό προβληµατισµό της Σηµειωτικής επιστήµης,  ενώ ο Martinet (1952:7) θέτει το 

ζήτηµα µέχρι ποιο σηµείο δύο δοµές σε επαφή µπορούν να παραµείνουν άθικτες και σε 

ποιο βαθµό επηρεάζουν η µία την άλλη.        

 Η ελληνική γλώσσα ήρθε σε επαφή µε τις δύο αυτές δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες πριν 

από το 1821 µε τους περιηγητές, τους αρχαιολόγους και τους διπλωµάτες. Σύµφωνα µε 

την Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (1994: 109-110) η επαφή της ελληνικής µε την αγγλική 

και τη γαλλική γλώσσα χαρακτηρίζεται: α) από µία έµµεση σχέση, καθώς δε 

συνυπήρξαν άµεσα στο νεοελληνικό χώρο, αλλά αναπτύχθηκε µία σχέση που οφείλεται 

στον ανώτερο πολιτισµό που αντιπροσωπεύουν οι δύο αυτές δυτικο-ευρωπαϊκές 

γλώσσες, και, β) από µία σχέση αµφίδροµου δανεισµού. Ο πρώτος λόγος είναι, κατά τη 

γνώµη µας, αυτός που προσδιορίζει τη σχέση της γλωσσικής επαφής στο χώρο του 

δηµοσιογραφικού τύπου, καθώς η έρευνα της γλωσσικής επαφής αφορά τόσο στο 

επίπεδο της γλωσσικής δοµής, όσο και στις κοινωνιολογικές πλευρές, όπως η εναλλαγή 

κωδίκων που παρατηρείται σε κάποιους από τους υπό µελέτη τίτλους δηµοσιογραφικών 

άρθρων. Η Gal (1988:247) θεωρεί ότι η εναλλαγή γλωσσικού κώδικα διαπερνάει τα 

όρια των γλωσσικών οµάδων, προκαλώντας -µεταξύ άλλων- τις διαπροσωπικές 

σχέσεις. Η χρήση, όµως, αγγλικών και γαλλικών εκφωνηµάτων και λεξικών στοιχείων 

στους ελληνικούς δηµοσιογραφικούς τίτλους άρθρων, αυτή η καταστασιακή εναλλαγή 

γλωσσικού κώδικα (Gumperz, 1982:60-61), συνιστά πρόκληση των διαπροσωπικών 

σχέσεων των συντακτών αυτών των τίτλων άρθρων, των εφηµερίδων που τους 

φιλοξενούν και του αναγνωστικού τους κοινού; Κατά τη γνώµη µας, η επιλογή αυτή 

των συντακτών συνιστά πρόκληση µεταφρασιµότητας και αποκωδικοποίησης του 

γλωσσικού µηνύµατος, καθώς υποχρεώνει τον αναγνώστη να ανασύρει, εάν µπορεί, 

γλωσσικές γνώσεις σε ξένη γλώσσα, την οποία δεν είναι θεσµικά υποχρεωµένος να 

γνωρίζει, για να διαβάσει και να κατανοήσει τα µηνύµατα του ελληνικού τύπου.         

 

3. Η λειτουργία των τίτλων δηµοσιογραφικών άρθρων 

Όπως χαρακτηριστικά µας αναφέρει ο Πολίτης (2001:80) οι δηµοσιογραφικοί τίτλοι 

είναι ένα µικροκείµενο µε αναγνωρίσιµο ύφος, συνοχή και σχετική αυτονοµία 

αναφορικά µε το επερχόµενο ειδησεογραφικό άρθρο, αναφέροντας ότι θα µπορούσαµε 

να ισχυριστούµε ότι αποτελεί ένα είδος ειδησεογραφικού παλίµψηστου. Το ιδιαίτερο 

αυτό δηµοσιογραφικό είδος φαίνεται να ασκεί µεγάλη επιρροή στο αναγνωστικό κοινό 

εάν υιοθετήσουµε την άποψη του Abastado (1980:149) ότι οι τίτλοι ενώ θα έπρεπε να 

αναγγέλλουν το θέµα, αγκιστρώνουν και κατευθύνουν την κοινή γνώµη. 

 Ειδικότερα, σε θέµατα πολιτικής και οικονοµίας, που αποτελούν τα δύο κυριότερα 

σηµασιολογικά πεδία όπου εντοπίσαµε τους περισσότερους από τους δηµοσιογραφικούς 

τίτλους που µελετήσαµε. Ο Mounin (1963:73) αναφέρει ότι η έννοια του 

σηµασιολογικού πεδίου ενδιαφέρει πρωτίστως τη θεωρεία της µετάφρασης «γιατί 

προσφέρει τις πιο χειροπιαστές αποδείξεις και τις πιο ποικίλες, καθώς κάθε γλωσσικό 

σύστηµα περικλείει µια δική του ανάλυση του εξωτερικού κόσµου και η οποία διαφέρει 

από αυτή των άλλων γλωσσών ή άλλων επιπέδων της ίδιας γλώσσας».  

 Ο Peytard (1975), αναλύοντας περισσότερο, αναφέρει ότι η κατασκευή ενός 

ειδησεογραφικού τίτλου στον τύπο προϋποθέτει τη συνεργασία δύο σηµειωτικών 

συστηµάτων: του γλωσσικού και του χωροθετικού-τυπογραφικού. Τι συµβαίνει όµως 



στην περίπτωση που το γλωσσικό µήνυµα αρθρώνεται διαγλωσσικά, µε περισσότερα 

του ενός γλωσσικά συστήµατα, όπως στην περίπτωση του ελληνικού τύπου όπου στους 

δηµοσιογραφικούς τίτλους άρθρων των εφηµερίδων παρεµβάλλει στην ελληνική 

γλώσσα η αγγλική ή η γαλλική; Λειτουργούν αυτού του είδους οι τίτλοι «ως 

ερµηνευτικός δείκτης σε όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης του κειµένου»; Είναι 

«ευµνηµόνευτοι και εύκολα ανακαλέσιµοι», όπως υποστηρίζει ο Χατζησαββίδης 

(1997:644);           

 Οι όροι ερµηνευτικοί, ευµνηµόνευτοι και ανακαλέσιµοι σχετίζονται άµεσα µε τη 

µεταφραστική διαδικασία, διότι όποια µορφή κι αν έχει ο δηµοσιογραφικός τίτλος που 

αποτελείται από ξένο εκφώνηµα ή περιέχει ξένα λεξικά στοιχεία, το ζητούµενο είναι 

εάν το δηµοσιογραφικό µήνυµα µεταφέρεται, στην ουσία, µεταφράζεται ή 

αποκωδικοποιείται σωστά από τον αναγνώστη. Αξίζει σε αυτό το σηµείο να σηµειωθεί 

ότι µέρος του προς µετάφραση ή αποκωδικοποίηση γλωσσικού µηνύµατος δεν είναι 

µόνο το γλωσσικό µήνυµα, αλλά και τα σηµεία στίξης που το συνοδεύουν και που          

ο Χατζησαββίδης (1997:646) χαρακτηρίζει ως σηµειολογικές συµβάσεις.   

   

4. Η αγγλική και η γαλλική γλώσσα 

Σε προγενέστερη έρευνα για τα λεκτικά πολιτισµικά παλίµψηστα στον ελληνικό τύπο 

(Κουρδής, 2005) διαπιστώσαµε ότι οι ξένες γλώσσες που χρησιµοποιούσαν κυρίως       

οι συντάκτες των δηµοσιογραφικών τίτλων, όταν ήθελαν να δηµιουργήσουν λεκτικά 

πολιτιστικά παλίµψηστα, ήταν η αγγλική και η γαλλική. Οι τίτλοι δηµοσιογραφικών 

άρθρων στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα που ακολουθούν επιλέχθηκαν τυχαία, 

από ένα ευρύ φάσµα ελληνικών εφηµερίδων και για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα 

µηνών.    

 

4.1. Τα αγγλικά εκφωνήµατα και λεξικά στοιχεία  

Ξεκινώντας από την περίπτωση των αγγλικών εκφωνηµάτων και λεξικών στοιχείων 

στον ελληνικό δηµοσιογραφικό λόγο, που είναι και το µεγαλύτερο µέρος ξενόγλωσσων 

εκγωνηµάτων και λεξικών στοιχείων λόγω της γλωσσικής ηγεµονίας της αγγλικής 

γλώσσας και στον ελληνικό χώρο, διαπιστώνουµε ότι:   

α) Υπάρχουν δηµοσιογραφικοί τίτλοι που συντάσσονται εξολοκλήρου στην αγγλική 

γλώσσα και που οι Έλληνες οφείλουν να µεταφράσουν και να αποκωδικοποιήσουν στη 

µητρική τους γλώσσα για να τα κατανοήσουν, σκεφτόµενοι πολλές φορές το λόγο 

εµφάνισής τους στον ελληνικό τύπο. Το φαινόµενο αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως 

παράδοξο, αλλά εξηγείται καλύτερα εάν σκεφτούµε τις σηµειωτικές συνδηλώσεις που 

επιφέρει η χρήση της αγγλικής γλώσσας.    

Έτσι, το εκφώνηµα ««Mr Alogoskoufis, come here!»» (Ο Κόσµος του Επενδυτή,      

6-8/1/2006, σελ. 4), δε δίνεται από την εφηµερίδα στην ελληνική γλώσσα «Κύριε 

Αλογοσκούφη, έλα/ελάτε εδώ», αλλά γράφεται στην αγγλική γλώσσα γιατί ο συντάκτης 

θεωρεί ότι η αγγλική έχει επικρατήσει ως οικονοµική µεταγλώσσα και εφόσον               

ο κ. Αλογοσκούφης είναι Υπουργός Οικονοµικών υπάρχει αιτιακή σχέση ανάµεσα στην 

ιδιότητά του και στη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Επίσης, καθώς το κείµενο έχει 

οικονοµικό ενδιαφέρον πιστεύουµε ότι ο συντάκτης του ίσως θεωρεί δεδοµένο ότι         

ο αναγνώστης του συγκεκριµένου άρθρου µπορεί να διαβάζει και άρα να µεταφράζει 

από την αγγλική γλώσσα, καθώς πουθενά µέσα στο άρθρο δεν υπάρχει η ακριβής 

µετάφραση του εκφωνήµατος, ώστε να γίνει κατανοητό και από κάποιο µη αγγλόφωνα 

αναγνώστη. Η συσσώρευση τριών σηµείων στίξης στον τίτλο όπως των εισαγωγικών, 

του κόµµατος και του θαυµαστικού υποχρεώνει τον αναγνώστη στην πραγµατικότητα 



να προβεί όχι µόνο σε διαγλωσσική, αλλά και σε διασηµειωτική µετάφραση-

αποκωδικοποίηση (Jakobson 1963)
1
.          

Μια διαφορετική περίπτωση είναι το αγγλικό εκφώνηµα «She is the boss»              

(Ο Κόσµος του Επενδυτή, 18-19/2/2006, σελ. 16), όπου αν και δεν υπάρχει στο κείµενο 

του άρθρου η µετάφρασή του στα ελληνικά («Αυτή είναι το αφεντικό») και εκ πρώτης 

όψεως το εκφώνηµα κρίνεται αµφίσηµο, ο συντάκτης εξηγεί ότι το «she» αναφέρεται 

στη Ντόρα Μπακογιάννη και ότι ολόκληρο το εκφώνηµα είναι τίτλος µουσικού 

άλµπουµ του Μικ Τζάκερ.     

 Μια άλλη περίπτωση είναι  το αγγλικό εκφώνηµα «Feed the Greek and he will 

score» (Espresso, 25/3/2006, σελ. 54), όπου ο αναγνώστης δεν αντιλαµβάνεται για ποιο 

λόγο ένα αθλητικού περιεχοµένου άρθρο πρέπει να είναι γραµµένο στην αγγλική 

γλώσσα, από τη στιγµή µάλιστα που δεν αποτελεί κάποια γνωστή ρήση ή έκφραση της 

αγγλικής. Ακόµη και όταν ο συντάκτης του άρθρου αναφέρει ότι ο συγκεκριµένος 

τίτλος µεταφέρεται αυτούσιος από αντίστοιχο άρθρο της αγγλικής εφηµερίδας 

Independent, δεν γίνεται καµία µνεία στο άτοµο που εκφώνησε το εκφώνηµα, δεν 

εµφανίζεται πουθενά στο άρθρο η µετάφραση του εκφωνήµατος, παρά µόνο 

αναφέρεται ότι γράφτηκε στην αγγλική εφηµερίδα για Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή. 

Στην πραγµατικότητα η µόνη σύνδεση του τίτλου µε την ελληνική γλώσσα είναι το 

αγγλικής προέλευσης ρήµα «score» το οποίο συνδέεται συνδηλωτικά µε το γνωστό 

ρήµα του αθλητικού χώρου «σκοράρω».       

Ένα φαινόµενο διασηµειωτικής µετάφρασης χαρακτηρίζει την ερµηνεία του τίτλου 

«Wine, politics and rock ΄n΄ roll» (Ο Κόσµος του Επενδυτή, 24-26/3/2006, σελ. 32).    

Σε αυτήν την περίπτωση το άρθρο αναφέρεται στον Έλληνα επιχειρηµατία Γιάννη 

Μπουτάρη και τίποτα δε συνδέει το αγγλικό εκφώνηµα µε τη νεοελληνική 

πραγµατικότητα του επιχειρηµατία, καθώς πρόκειται για Έλληνα επιχειρηµατία που 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ο αναγνώστης όµως προχωρεί σε σηµειωτικούς 

συνειρµούς από την εισαγωγική παράγραφο του άρθρου όπου γίνεται αναφορά στην 

επιχείρηση οινοποιίας του κ. Μπουτάρη, στην ανάµειξή του στις πολιτικές διεργασίες 

των τοπικών εκλογών και στη χρήση σκουλαρικιού στο αυτί του, στην εµφάνισή του.  

Στην περίπτωση αυτή η αγγλική γλώσσα χρησιµοποιείται ως µέσο έκφρασης της 

διαφορετικότητας αναφορικά µε την ελληνική πραγµατικότητα.             

β) Μια άλλη περίπτωση περιλαµβάνει εκφωνήµατα που προέρχονται από την 

αγγλική γλώσσα γραµµένα µε ελληνικούς χαρακτήρες και σε αυτή την περίπτωση 

µιλάµε για µεταγραφή. Ο Έκο (2003:316) αναφέρει ότι η µεταγραφή υπακούει σε 

αυστηρή κωδικοποίηση και µέσω αυτής µπορούµε να ξεφορτωθούµε την ερµηνεία. 

Κατά τη γνώµη µας, η µεταγραφή βρίσκεται πολύ κοντύτερα στην αποκωδικοποίηση 

και ερµηνεία του γλωσσικού µηνύµατος συγκριτικά µε την αυτούσια παράθεσή του 

στην ξένη γλώσσα, καθώς η ηχητική µεταγραφή των εκφωνηµάτων και των λεξικών 

στοιχείων τα καθιστά ευκολότερα αναγνωρίσιµα από το ελληνικό αναγνωστικό κοινό 

καθώς έχουν ισχυρότερη ανακλητική λειτουργία. Θεωρούµε, δηλαδή, τη µεταγραφή ως 

πιο προσιτό τρόπο επικοινωνίας του συντάκτη του τίτλου µε τον αναγνώστη του 

άρθρου.         

∆ιακρίνουµε στους τίτλους άρθρων των εφηµερίδων δύο περιπτώσεις µεταγραφής.  

Η πρώτη περίπτωση περιλαµβάνει τίτλους που αποδίδονται εξολοκλήρου µε 

µεταγραφή, όπως για παράδειγµα το εκφώνηµα «Μάι ντίαρ Θιοντόρα» (Ο Κόσµος του 

Επενδυτή, 29-30/4/2006, σελ. 16). Καθώς στο κυρίως σώµα του συγκεκριµένου άρθρου 

δε αποδίδεται πουθενά το αγγλικό εκφώνηµα στην ελληνική γλώσσα, ο αναγνώστης 

                                                 
1
 Ο Jakobson (1963:86) αναφέρει χαρακτηριστικά: «trasposition intersémiotique d’un système de signes à 

un autre, par exemple de l’art de langage à la musique, à la danse, au cinéma ou à la peinture».        



αντιλαµβάνεται ότι πρόκειται για την υπουργό εξωτερικών της Ελλάδας Ντόρα 

Μπακογιάννη από την εµφάνιση του ονόµατος «Καραµανλής», ενεργοποιώντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο τις σηµειωτικές συνδηλώσεις που επιφέρει το συγκεκριµένο όνοµα. 

Πρόκειται για συνδηλώσεις που χρωµατίζουν πολιτικά τη λέξη «Θιοντόρα» και 

υποδηλώνουν τη φιλοαµερικανική πολιτική που προσάπτεται στην Ελληνίδα υπουργό.     

  Η δεύτερη περίπτωση περιλαµβάνει τίτλους άρθρων όπου η µεταγραφή αποτελεί 

µέρους του τίτλου. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο τίτλος του άρθρου υφίσταται επιβάρυνση 

παλιµψηστικού τύπου µέσα από εναλλαγή γλωσσικού κώδικα, όπως, παραδείγµατος 

χάριν, στον τίτλο: «Λίµιτ ντάουν» µετά τις δηλώσεις» (Τα Νέα, 18/5/2006, σελ. 7). 

Επίσης, τα σηµεία στίξης που χρησιµοποιούνται καθιστούν το δηµοσιογραφικό τίτλο 

ως τίτλο β΄ επίπεδου κατανόησης, καθώς ο αναγνώστης πρέπει πρώτα να κατανοήσει το 

αγγλικό εκφώνηµα στην ελληνική, καθώς το εκφώνηµα δε µεταφράζεται από το 

συντάκτη στο σώµα του κύριου άρθρου, και στη συνέχεια να προβληµατιστεί,             

να αποκωδικοποιήσει τη λειτουργία των εισαγωγικών. Βεβαίως, τη λειτουργία των 

εισαγωγικών µπορούν να επιτελέσουν και άλλα σηµεία στίξης µε περισσότερο 

προτιµητέα από τους συντάκτες των άρθρων τα αποσιωπητικά, παραδείγµατος χάριν, 

«Ο Γιώργος είναι …Κίλερ» (Τα Νέα, 3/4/2006, σελ. 10). Πιο συγκεκριµένα,                 

τα εισαγωγικά χρησιµοποιούνται ως δείκτες παρεµβολής στοιχείων, ενώ τα 

αποσιωπητικά ενεργοποιούν περισσότερο απ’ όλα τα σηµεία στίξης τη 

διεπιδραστικότητα του γραπτού λόγου (Πολίτης, 2001:91). 

 Υπάρχει, βέβαια, και η περίπτωση τίτλων που χρησιµοποιούν την αγγλική γλώσσα 

χωρίς να επιβαρύνονται από σηµεία στίξης, παραδείγµατος χάριν, «Ανφέρ κατά του 

«Αγγελιοφόρου»» (Αγγελιοφόρος, 29/3/2006, σελ 8) και το κύριο σώµα του άρθρου να 

δίνει ως ερµηνεία του αγγλικού όρου ένα συνώνυµο όρο, όπως στη συγκεκριµένη 

περίπτωση τους όρους «απαράδεκτο» και «ανοίκειο». Προφανώς στις προηγούµενες 

περιπτώσεις της ίδιας κατηγορίας οι συντάκτες των άρθρων ίσως να µη θεωρούν την 

απόδοση των αγγλικών εκφωνηµάτων στην ελληνική γλώσσα ως παράγοντα που 

ανυψώνει ποιοτικά το άρθρο.  

γ) Μια τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τίτλους άρθρων που είναι λεκτικά πολιτισµικά 

παλίµψηστα, µε την προσθήκη αγγλικών λεξικών στοιχείων, και των οποίων                        

η µετάφραση προς τα ελληνικά φέρει µια άλλη διάσταση, καθώς µία λέξη µπορεί να 

κρύβει µια άλλη (Galisson, 1995:104). Στην κατηγορία αυτή διαπιστώθηκαν τέσσερις 

περιπτώσεις: η πρώτη περίπτωση, περιλαµβάνει αγγλικά λεξικά στοιχεία-παλίµψηστα 

που ανακαλούν άµεσα το αρχικό λεξικό στοιχείο καθώς υποβοηθούνται ηχητικά από 

την ελληνική γλώσσα, παραδείγµατος χάριν, «Fanny Πάλλη-Πετραλιά» (Espresso, 

25/3/2006, σελ. 21). Στο συγκεκριµένο, µάλιστα, παράδειγµα, έχουµε και µία από τις 

σπάνιες περιπτώσεις που ο συντάκτης του τίτλου προσπαθεί να δικαιολογήσει στο 

κύριο άρθρο την επιλογή του ξένου όρου χωρίς να δίνει την ακριβή µετάφραση του 

όρου «Funny», περιγράφοντας όµως την κοινωνική περίσταση που το δηµιούργησε, 

παραδείγµατος χάριν, «…Έφτασαν να την αποκαλούν «Funny», λόγω της διαρκούς 

χιουµοριστικής διάθεσης που τη διακρίνει και των αστείων µε τα οποία διάνθιζε τις 

συζητήσεις της µε τους εκπροσώπους των διεθνών µέσων ενηµέρωσης».         

Στη δεύτερη περίπτωση, κατηγοριοποιούνται δηµοσιογραφικοί τίτλοι-λεκτικά 

πολιτισµικά παλίµψηστα που συντάσσονται εξολοκλήρου στην ξένη γλώσσα, 

παραδείγµατος χάριν, «make deals, not war» (Ο Κόσµος του Επενδυτή, 8-9/4/2006, σελ. 

26) και που θεωρούµε ότι ανακλητική µνήµη όσων γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα δεν 

είναι απαραίτητα άµεση. Παρόλα αυτά δεν θεωρείται απαραίτητο να µεταφραστεί        

το αγγλικό εκφώνηµα. Το ίδιο παρατηρείται και σε άλλες περιπτώσεις, παραδείγµατος 

χάριν, «Copywrite», (Μακεδονία, 2/7/2006, σελ. 19 (αντartε)), «We are the winners…» 

(Τα Νέα, 29/5/2006, σελ. 47).   



Στην τρίτη περίπτωση κατηγοριοποιούνται δηµοσιογραφικοί τίτλοι-λεκτικά 

πολιτισµικά παλίµψηστα που το αγγλικό λεξικό στοιχείο µεταφράζεται µερικώς µέσα 

από την µεταγραφή του στην ελληνική γλώσσα και ταυτόχρονα µε την παρουσίαση της 

κοινωνικής περίστασης δηµιουργίας του. Έτσι, παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση 

του δηµοσιογραφικού τίτλου «ΠεριGOOGLEωµένος πλανήτης!» (ΒΗΜΑSCIENCE, 

22/1/2006, σελ. 4 (38)) η µετάφραση δίνεται ως εξής: «…Στην πραγµατικότητα, η λέξη 

«Γκούγκολ» (Google) είναι ήταν απλώς η αντίδραση ενός εννιάχρονου όταν ο 

µαθηµατικός θείος του (ο Edward Kasner, το 1938) προσπάθησε να του περιγράψει ένα 

πολύ µεγάλο αριθµό».  

Στην τέταρτη περίπτωση, οι δηµοσιογραφικοί τίτλοι-λεκτικά πολιτισµικά 

παλίµψηστα παρουσιάζονται να δοµούνται εσκεµµένα σε λανθασµένη γλωσσικά βάση, 

καθώς ο τίτλος µετατρέπεται σε παλίµψηστο µε την προσθήκη ελληνικής µεταγραφής, 

παραδείγµατος χάριν, «Put the kot down» (Πρώτο Θέµα, 15/1/2006, σελ. 18).               

Ο συγκεκριµένος αγγλοελληνικός τίτλος δε µεταφράζεται, ούτε επεξήγεται στο κύριο 

άρθρο που τιτλοφορεί. Κατά τη γνώµη µας, αυτό γίνεται γιατί ο συντάκτης του δε 

θεώρησε απαραίτητη την αποκωδικοποίησή του, καθώς το αρχικό αγγλικό εκφώνηµα 

(put the gun down) είναι παγιωµένο εκφώνηµα και γνωστό στη νεοελληνική 

πραγµατικότητα, ενώ το παλίµψηστο που προέκυψε διατηρεί την ανακλητική του 

µνήµη στο ελληνικό κοινό λόγω της επαναλαµβανόµενης διαφήµισής του στην 

τηλεόραση.   

 δ) Υπάρχουν, τέλος, τίτλοι άρθρων που αρθρώνονται µέσω της εναλλαγής 

γλωσσικού κώδικα και που αξίζει να µελετηθούν ιδιαίτερα, κυρίως, όταν το αγγλικό 

εκφώνηµα ή λεξικό στοιχείο είναι φορέας ειδικών πολιτισµικών χαρακτηριστικών, 

όπως παραδείγµατος χάριν, «The Mall» No 2 στο Μαρούσι» (Ελεύθερος Τύπος, 

29/8/2006, σελ. 60). Ο όρος «mall» χρησιµοποιείται στις ΗΠΑ και στον Καναδά για να 

δηλώσει ό,τι αποκαλούµε στα ελληνικά «εµπορικό κέντρο». ∆εν είναι όµως σίγουρο 

κατά πόσο αυτό είναι γνωστό στον αναγνώστη του δηµοσιογραφικού τίτλου. Βεβαίως 

µέσα στο σώµα του κύριου άρθρου υπάρχει ο όρος «εµπορικό κέντρο». Και πάλι, όµως, 

η αποκωδικοποίηση του όρου δεν είναι ολοκληρωµένη καθώς οι Αµερικανοί 

χρησιµοποιούν τον όρο «mall» για να αναφερθούν σε επίγειο εµπορικό κέντρο, ενώ     

οι Καναδοί σε υπόγειο (Ντάλτας, 1995:113), στοιχείο που δεν προσδιορίζεται στο κύριο 

σώµα του άρθρου.    

Στην περίπτωση, όµως, του δηµοσιογραφικού τίτλου που ακολουθεί, «Ο… easy rider 

των τροφίµων» (Ο Κόσµος του Επενδυτή, 26-27/8/2006, σελ. 20) το αγγλικό εκφώνηµα 

όχι µόνο δε µεταφράζεται στο σώµα του κύριου άρθρου, αλλά επαναλαµβάνεται µέσα 

σε αυτό στην αγγλική γλώσσα και χωρίς αποσιωπητικά µε τη µορφή «easy rider».              

Ο Halliday (1989:32-34) κατατάσσει τα αποσιωπητικά στα σηµεία στίξης που 

αντιστοιχούν στη διαπροσωπική µεταλειτουργία, δηλαδή, σε αυτά που έχουν 

προσλεκτική και µετακειµενική λειτουργία. Ο Πολίτης (2001:88), ο οποίος µελέτησε τη 

χρήση των αποσιωπητικών σε δηµοσιογραφικούς τίτλους άρθρων, καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι τα αποσιωπητικά «εκχωρούν τις σιωπές των τίτλων ως δικαιώµατα 

ερµηνείας στους αναγνώστες ανοίγοντας κάθε φορά ένα µικρότερο ή µεγαλύτερο πεδίο 

υπονοηµάτων». Η επανάληψη όµως του αγγλικού εκφωνήµατος στο σώµα του κύριου 

άρθρου χωρίς αποσιωπητικά αναστέλλει τη λειτουργία των υπονοηµάτων και δε βοηθά 

τον αναγνώστη στην αποκωδικοποίηση του µηνύµατος.    

 Από την  άλλη πλευρά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο συντάκτης ενισχύει τη 

λειτουργία των υπονοηµάτων των αγγλικών εκφωνηµάτων και λεξικών στοιχείων όχι 

χρησιµοποιώντας σηµεία στίξης, αλλά  δίνοντας συµπληρωµατικά στοιχεία στο κύριο 

σώµα του άρθρου που συνδηλώνουν σηµειωτικά τα αγγλικά εκφωνήµατα και λεξικά 

στοιχεία. Έτσι, παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση του δηµοσιογραφικού τίτλου    



«Η συνταγή είναι: keep walking…» (Ο Κόσµος του Επενδυτή, 6-7/5/2006, σελ. 15)       

ο αναγνώστης, που δε γνωρίζει την αγγλική γλώσσα ή που τη γνωρίζει αλλά προσπαθεί 

να αντιληφθεί το δηµοσιογραφικό υπονήµα, µπορεί να ερµηνεύσει τα ξένα λεξικά 

στοιχεία από την επεξήγηση «…∆εν είναι τυχαίο που η Ελλάδα σήµερα είναι 

παγκοσµίως η πρώτη σε κατανάλωση Johnie Walker Red Label», εκτός και εάν 

ανακαλέσει µνηµονικά το τηλεοπτικό διαφηµιστικό µήνυµα που διαφηµίζει αυτό το 

ποτό.   

 

4.2. Τα γαλλικά εκφωνήµατα και λεξικά στοιχεία 

Η περίπτωση των γαλλικών εκφωνηµάτων και λεξικών στοιχείων διαφοροποιείται από 

την αντίστοιχη των αγγλικών όχι µόνο λόγω του σαφώς µικρότερου αριθµού Ελλήνων 

που γνωρίζουν τη γαλλική γλώσσα, αλλά, κυρίως, επειδή οι συνδηλώσεις του γαλλικού 

πολιτισµού δεν είναι ευρύτερα γνωστές στη νεοελληνική πραγµατικότητα, λόγω της 

υποχώρησης της γαλλικής γλώσσας σε όφελος της γλωσσικής ηγεµονίας της αγγλικής 

και στην Ελλάδα. Μελετώντας, λοιπόν, τη χρήση των γαλλικών εκφωνηµάτων και 

λεξικών στοιχείων στους ελληνικούς δηµοσιογραφικούς τίτλους διαπιστώνουµε ότι:  

 α) ∆εν εντοπίσαµε κανένα δηµοσιογραφικό τίτλο άρθρου γραµµένο εξολοκλήρου 

στη γαλλική γλώσσα, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το αναγνωστικό κοινό 

που γνωρίζει τη γαλλική γλώσσα είναι σαφώς πιο περιορισµένο από το αντίστοιχο 

αγγλόφωνο. Συνεπώς, η χρήση ενός εκφωνήµατος στη γαλλική γλώσσα θα καθιστούσε 

δυσχερέστερη την αποκωδικοποίηση του µηνύµατος, γεγονός που είναι αντιληπτό από 

τους αρθρογράφους, ακόµη και από εκείνους που αρθρογραφούν σε εφηµερίδες που 

θεωρείται ότι απευθύνονται σε ένα πιο εξεζητηµένο µορφωτικά και, κατ’ επέκταση, 

γλωσσικά, αναγνωστικό κοινό.     

β) Όσοι δηµοσιογραφικοί τίτλοι αποτελούν µεταγραφή γαλλικών  εκφωνηµάτων,  

δεν είναι γαλλικά εκφωνήµατα που ηχούν παράξενα, αλλά γαλλικά εκφωνήµατα που 

είναι παγιωµένα Έτσι, παραδείγµατος χάριν, στο δηµοσιογραφικό τίτλο «Σαβουάρ 

βίβρ» (Μακεδονία, 8/3/2006, σελ. 30) ο συντάκτης όχι µόνο δεν προχωρά σε 

µετάφραση του γαλλικού εκφωνήµατος στο κύριο σώµα του άρθρου, αλλά δεν 

προσπαθεί καν να συνδέσει συνδηλωτικά το γαλλικό εκφώνηµα µε τον προσεγµένο 

γαλλικό τρόπο ζωής. Το άρθρο, που έχει αθλητικό περιεχόµενο, αρκείται στο να 

παρουσιάσει ως ευγενική φυσιογνωµία κάποιο Γάλλο τεχνικό γαλλικής οµάδας 

µπάσκετ, χωρίς να σχολιάσει τα λόγια του και χωρίς να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε 

όρο σχετικό µε την ευγένεια ή το γαλλικό τρόπο ζωής.     

γ) Υπάρχουν δηµοσιογραφικοί τίτλοι που περιλαµβάνουν λεξικά στοιχεία της 

γαλλική γλώσσας µε µεταγραφή στα ελληνικά που είναι ταυτόχρονα λεκτικά 

πολιτισµικά παλίµψηστα. Στο παράδειγµα που ακολουθεί, «Σαρλε-ρουά µατ στους 

Ρώσους» (Μακεδονία 31/3/2006, σελ. 33) ο δηµοσιογραφικός τίτλος υφίσταται µια 

διπλή διαδικασία παλιµψηστοποίησης καθώς το όνοµα του γαλλικού γηπέδου 

«Σαρλερουά» χωρίζεται µε παύλα σε δύο συνθετικά µέρη, εκ των οποίων το δεύτερο 

ανακαλεί στη µνήµη τη γνωστή στρατηγική του σκακιού («ρουά»), ανάκληση που 

ολοκληρώνεται µε την προσθήκη του εκφωνήµατος «µατ». Καθώς στο σώµα του 

κύριου άρθρου δεν επεξήγεται τι είναι το Σαρλερουά, αλλά αφήνεται ο αναγνώστης που 

δεν το γνωρίζει να συµπεράνει ότι πρόκειται για γαλλικό γήπεδο από το συγκείµενο,            

ο αναγνώστης καλείται στη συνέχεια για αποκωδικοποιήσει τον καινούργιο τίτλο-

παλίµψηστο και να τον κατανοήσει.            

Από την άλλη πλευρά, ένα περίεργο συνδυασµό αγγλικών και γαλλικών λεξικών 

στοιχείων που δίνονται µε µεταγραφή στα ελληνικά αποτελεί ο δηµοσιογραφικός 

τίτλος-παλίµψηστο «(Τζακ) ποτ πουρί µε παιδικά -και άλλα- τραγούδια» (Το Ποντίκι, 

22/12/2005, σελ. 42), όπου η ερµηνευτική βαρύτητα πέφτει στο γνωστό στο 



νεοελληνικό κοινό αγγλικό εκφώνηµα «Τζακ ποτ», ενώ το γαλλικό εκφώνηµα «ποτ 

πουρί» δε µεταφράζεται στο κύριο σώµα του άρθρου, αλλά δίνεται µε µεταγραφή.  

δ) Υπάρχουν δηµοσιογραφικοί τίτλοι άρθρων που αρθρώνονται µέσω της εναλλαγής 

γλωσσικού κώδικα (ελληνικής και γαλλικής γλώσσας). Στην κατηγορία αυτή 

εντοπίσαµε δηµογραφικούς τίτλους που δηλώνουν την κοινωνική περίσταση της εποχής 

κάνοντας χρήση ευρέως γνωστών στο νεοελληνικό αναγνωστικό κοινό γαλλικών 

λεξικών στοιχείων. Έτσι, παραδείγµατος χάριν, στο δηµοσιογραφικό τίτλο «Το oui 

Στουρνάρα και τα…χέρια της Βάσως» (Ο Κόσµος του Επενδυτή, 19-20/8/2006, σελ. 12) 

και «Oui» λένε τα ταµεία στην Credit Agricole» (Μακεδονία 4/8/2006, σελ. 42) 

θεωρείται περιττή η µετάφραση της γαλλικής λέξης «oui», η συνδηλωτική διάσταση 

της χρήσης της οποίας είναι προφανής. Αυτό, βέβαια, που ίσως δεν είναι προφανές 

είναι το έτερο εκφώνηµα («Credit Agricole») που είναι το όνοµα γαλλικής τράπεζας. 

Το «oui» αντικατοπτρίζει σηµειωτικά τη θετική στάση γαλλικής τράπεζας στην 

εξαγορά αντίστοιχης ελληνικής, αλλά το εκφώνηµα «θετική στάση» είναι και το µόνο 

εκφώνηµα που δίνεται στο κύριο σώµα του άρθρου ως ερµηνεία του γαλλικού όρου 

στην πρώτη περίπτωση, ενώ το εκφώνηµα «θετικά» εµφανίζεται ως ερµηνεία στο 

δεύτερο παράδειγµα. Παροµοίως, την κοινωνική περίσταση της εποχής αντικατοπτρίζει 

και η αρνητική µορφή του «oui» στο δηµοσιογραφικό τίτλο, όπως παραδείγµατος 

χάριν, «Το µεγάλο Νon της Γαλλίας» (Έθνος 28/3/2006, σελ. 14), αλλά στην 

περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καµία µεταφραστική ερµηνεία ή απόδοση στην ελληνική 

γλώσσα.   

   Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις εµφάνισης σύντοµων και γνωστών γαλλικών 

λεξικών στοιχείων, ιδιαίτερη προτίµηση φαίνεται να δείχνουν οι συντάκτες των 

δηµοσιογραφικών τίτλων σε γαλλικά εκφωνήµατα και λεξικά στοιχεία που είναι 

παγιωµένες πολιτιστικά εκφράσεις, γνωστές και στην ελληνική πραγµατικότητα, που 

δίνονται µε µεταγραφή στην ελληνική γλώσσα. Αυτά τα εκφωνήµατα δε µεταφράζονται 

στο κύριο µέρος του δηµοσιογραφικού άρθρου, εµφανίζονται, όµως µε µεταγραφή, 

όπως συµβαίνει µε τους τίτλους «Ανελέητο µπρα ντε φέρ µε τη Χεζµπολάχ» (Ο Κόσµος 

του Επενδυτή, 12-13/8/2006, σελ. 35), «Σιωπηλό µπρα ντε φερ του Γιώργου µε τους 

κορυφαίους» (Ο Κόσµος του Επενδυτή, 23-25/12/2005, σελ. 14) και «Το σεµέν ντε φερ 

του ανασχηµατισµού» (Ο Κόσµος του Επενδυτή, 23-25/12/2005, σελ. 5) ή δεν υπάρχει 

καν µεταγραφή ούτε στο κύριο σώµα του άρθρου, παραδείγµατος χάριν, «Μπρα ντε 

φερ ΗΠΑ-Ιράν» (Μακεδονία, 20/9/2006, σελ. 45) και  «Ούτε γαλατάς ούτε γιαουρτάς, 

είναι bon viveur… (Ο Κόσµος του Επενδυτή, 30/9-1/10-2006, σελ. 32). Άλλες φορές 

πάλι δίνεται ως ερµηνεία του γαλλικού εκφωνήµατος η συνδήλωσή του, όπως 

παραδείγµατος χάριν στο εκφώνηµα «Μπρα ντε φέρ Άρη – Θρασύβουλου» (Ο Κόσµος 

του Επενδυτή, 15-16/4/2006, σελ. 14) όπου µπορεί να εκληφθεί ως ερµηνεία το 

εκφώνηµα «µονοµαχία» που εµφανίζεται στο κύριο άρθρο.    

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση χρήσης γαλλικών εκφωνηµάτων και 

λεξικών στοιχείων σε ελληνικό δηµοσιογραφικό τίτλο όπου η µετάφρασή τους 

επιχειρείται, στην ουσία, συνδηλωτικά µέσα από την εµφάνιση στο κύριο άρθρο όρων 

µε συναφή σηµασία. Έτσι, λοιπόν, στην περίπτωση του εκφωνήµατος «Πολιτική, 

µπίζνες και prêt-à-porter» (Ο Κόσµος του Επενδυτή, 20-23/4/2006, σελ. 32) η όποια 

προσπάθεια µετάφρασης του γαλλικού όρου «prêt-à-porter» περνάει µέσα από δύο 

συµπληρωµατικούς στη σηµασία όρους, δηλαδή, µέσα από τους όρους «βιοµηχανία 

ένδυσης» και «ετοιµατζίδικο». Ο τελευταίος, όµως, όρος δεν αποτελεί ακριβή απόδοση 

της πραγµατικότητας καθώς το έτοιµο ένδυµα περιβάλλεται στην Ελλάδα µε κύρος, 

ενώ η λέξη «ετοιµατζίδικο» που χρησιµοποιεί ο αρθρογράφος υποδηλώνει, µέσα από 

την κατάληξή του, την αρνητική στάση του αρθρογράφου απέναντι στο «έτοιµο 

ένδυµα».   



 

5. Συµπεράσµατα  

Η παρουσία ξένων εκφωνηµάτων και λεξικών στοιχείων στους ελληνικούς 

δηµοσιογραφικούς τίτλους επηρεάζει, κατά τη γνώµη µας, τη φυσικότητα της 

ελληνικής γλώσσας µετατρέποντας το δηµοσιογραφικό τίτλο σε γλωσσικό κώδικα,        

η ερµηνεία του οποίου προϋποθέτει την αποκωδικοποίησή του. Η µετατροπή, όµως, 

µίας γλώσσας σε κώδικα είναι γεµάτη παγίδες. Ο κώδικας είναι σύστηµα κλειστό και 

παγιωµένο µε σαφής κανόνες, προκαθορισµένους, ενώ η γλώσσα είναι ένα σύστηµα 

ανοιχτό και πάντα εξελίξιµο, µε ασαφής κανόνες, µη προκαθορισµένους (Mounin, 

1962:4).          

Οι συντάκτες τίτλων των δηµοσιογραφικών άρθρων θεωρούν εκ των προτέρων ότι   

ο αναγνώστης του άρθρου γνωρίζει την αντίστοιχη ξένη γλώσσα και µπορεί να 

αποκωδικοποιήσει το µήνυµά τους. Η επιλογή τους στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ένα 

παγιωµένο εκφώνηµα ή λεξικό στοιχείο, ακόµη και ένα µη παγιωµένο, θα αναβαθµίσει 

µε τις σηµειωτικές του συνδηλώσεις το υπό µετάδοση µήνυµα. Μήπως, όµως,                

ο δηµοσιογραφικός κόσµος απαιτεί πολλά από τον Έλληνα αναγνώστη ειδικά εάν 

αναλογιστούµε ότι η µετάφραση και η αποκωδικοποίηση των δηµοσιογραφικών τίτλων 

που είναι λεκτικά πολιτισµικά παλίµψηστα απαιτεί την κατάρτιση µεταφραστή, 

διερµηνέα, διπλωµάτη ή εκπαιδευτικού, όπως αναφέρει ο Galisson, 1999:485);              

Ο Ladmiral (1982:203), αναφερόµενος σε δίγλωσσα υποκείµενα, κάνει λόγο για 

µετάφραση που είναι οµαδική υπόθεση καθώς δεν υπάρχει θεσµικά, αναφορικά µε τα 

µηνύµατα του δηµοσιογραφικού λόγου, κάποιο άτοµο της οµάδας που να επιφορτιστεί 

µε τη διαγλωσσική µεσολάβηση.  

 Στην ουσία κανένα άρθρο του οποίου ο τίτλος περιλαµβάνει εκφώνηµα ή λεξικά 

στοιχεία στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα - µε οποιαδήποτε από τις παραπάνω 

µορφές που είδαµε – δεν αποδίδει στο κύριο σώµα του το ξένο εκφώνηµα ή τα λεξικά 

στοιχεία στην ελληνική γλώσσα. Σπανιότερα, ο συντάκτης του δηµοσιογραφικού τίτλου 

επιχειρεί να αποδώσει το ξένο εκφώνηµα και τα λεξικά στοιχεία περιγράφοντας στο 

κύριο σώµα του άρθρου του την κοινωνική περίσταση δηµιουργίας ή καθιέρωσής τους. 

Το συγκείµενο, δηλαδή, αποτελεί τις περισσότερες φορές την κύρια διαδικασία 

αποκωδικοποίησης των δηµοσιογραφικών τίτλων που είναι ή περιέχουν ξένα 

εκφωνήµατα και λεξικά στοιχεία. Επειδή όµως οι τίτλοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 

του άρθρου η όποια προσπάθεια µετάφρασης και αποκωδικοποίησής τους περνάει µέσα 

από την ανάγνωση του κύριου άρθρου (Tsitsa & Anastassiadi, 2001:149).  

 Αναφορικά µε τη διαδικασία της µεταγραφής, η µεταγραφή χρησιµοποιείται ως 

ενισχυτική µεταφραστική διαδικασία µόνο στην περίπτωση που οι συντάκτες των 

τίτλων αναφέρονται σε παγιωµένα για την ελληνική πραγµατικότητα πολιτιστικά 

εκφωνήµατα και λεξικά στοιχεία. Ενώ, όµως, η εµφάνιση των εκφωνηµάτων και των 

λεξικών στοιχείων µε µεταγραφή έχει λειτουργία καθαρά χρηστική, δηλαδή, επιδιώκει 

να βοηθήσει τον αναγνώστη του δηµοσιογραφικού τίτλου να προσπελάσει το πρόβληµα 

της εναλλαγής γλωσσικού κώδικα (εναλλαγή ελληνικής και ξένης γλώσσας),                 

η µεταγραφή δεν συνιστά παρά και η ίδια εναλλαγή γλωσσικού κώδικα, ίσως, 

περισσότερο αναγνωρίσιµης, αλλά το ίδιο περίπλοκη ως προς την αποκωδικοποίησή 

της. Κατά τη γνώµη µας αποτελεί δευτέρου βαθµού εναλλαγή γλωσσικού κώδικα.      

 Η χρήση σηµείων στίξης στους δηµοσιογραφικούς τίτλους επιτείνουν τη δυσκολία 

αποκωδικοποίησης του σύνθετου γλωσσικού τίτλου (ελληνικής-ξένης γλώσσας), 

µειώνουν τη φυσικότητα της φυσικής γλώσσας και συµβάλλουν στην κωδικοποίησή 

του. ∆εν πρέπει, όµως, να ξεχνάµε ότι από τη στιγµή που οι κώδικες προσφέρουν µια 

ευρύτητα µεταφρασιµότητας που δε χαρακτηρίζει τις φυσικές γλώσσες (Oettinger, 

1955:50-51), οι συντάκτες των δηµοσιογραφικών τίτλων στους οποίους αναφερθήκαµε 



διακινδυνεύσουν ‘’να χάσουν το παιχνίδι’’ του εντυπωσιασµού, βασικός στόχος της 

δηµοσιογραφικής πρακτικής, από µια επιπλοκή στην ίδια τη διαδικασία 

µεταφρασιµότητας και αποκωδικοποίησης του γλωσσικού µηνύµατος.     
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