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Abstract: 

Tourism discourse constitutes the verbal realization of a multidimensional phenomenon such as tourism. 

Its complex nature comprises different verbal elements, typical of various discoursal genres and is defined 

furthermore by the kind of medium used in tourism communication. The aim of this paper is to 

investigate the ways in which tourism discourse is being translated, focusing on the study of travel guides 

as media of tourism and intercultural communication. More specifically, based on a trilingual corpus 

consisting of source texts in English and their respective translations in Greek and Italian, we will 

concentrate on ‘culturemes’ included in them and on the different translation techniques used in order to 

render their semantic and cultural load in the two target ‘languacultures’. 
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1. Εισαγωγή 

Ο τουρισµός αποτελεί πολυδιάστατο φαινόµενο, ενώ συχνά περιγράφεται και ως 

δραστηριότητα ή ακόµη κι ως προϊόν. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι ο τουρισµός 

αποτελεί και έναν από τους σηµαντικότερους ίσως θεσµούς των σύγχρονων κοινωνιών, 

που ασκεί καταλυτική επίδραση σε πολλούς τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε 

οικονοµικό, κοινωνικό αλλά και πολιτισµικό επίπεδο. Όπως παρατηρεί σχετικά ο Π. 

Λύτρας (2004: 67) ο τουρισµός «έχει αποκτήσει τα τελευταία σαράντα περίπου χρόνια 

µία ιδιάζουσα κοινωνική λειτουργικότητα, στο βαθµό και στο µέτρο που έχει αναχθεί 

σε βασικό κοινωνικό και αναντικατάστατο θεσµό της αναπτυγµένης κοινωνίας». Κάθε 

θεσµός όπως και ο τουρισµός αναπτύσσει ένα ιδιαίτερο είδος λόγου µέσω του οποίου 

επιτελούνται συγκεκριµένες λειτουργίες και ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, ανάλογα µε το µέσο που χρησιµοποιείται κάθε φορά στο πλαίσιο της 

τουριστικής επικοινωνίας.1  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του τουριστικού λόγου είναι η διαπολιτισµική 

του διάσταση. Το στοιχείο αυτό εκδηλώνεται έντονα στους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Πιο 

συγκεκριµένα, µέσα από τα κείµενά τους, οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, ως πρωτότυπο αλλά 

και ως µετάφρασµα, φέρνουν σε επαφή τον αναγνώστη – τουρίστα, πραγµατικό ή 

δυνητικό, µε έναν πολιτισµό διαφορετικό από τον δικό του και τον καλούν να τον 

ανακαλύψει. Στην παρούσα ανακοίνωση, αντιµετωπίζοντας τον ταξιδιωτικό οδηγό ως 

µέσο τουριστικής αλλά και διαπολιτισµικής επικοινωνίας, θα εστιάσουµε στην απόδοση 

στη γλώσσα – στόχο του πολιτισµικού του φορτίου µέσα από την καταγραφή και το 

σχολιασµό των τεχνικών που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της µεταφραστικής 

διαδικασίας.
2
 

                                                 
1
 Σύµφωνα µε τον G. Kress (1985: 7) ο λόγος ορίζεται ως ένα συστηµατικά οργανωµένο σύνολο 

δηλώσεων µέσω των οποίων εκφράζονται τα νοήµατα και οι αξίες ενός θεσµού, παρέχοντας παράλληλα 

περιορισµούς, καθορίζοντας και περιγράφοντας τι µπορεί να ειπωθεί και τι όχι. 
2
 Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί µέρος σχετικής διπλωµατικής εργασίας, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο 

του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών  ∆ιερµηνείας και Μετάφρασης του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 



 2 

2. Ο ταξιδιωτικός οδηγός: Συνοπτική παρουσίαση 

2.1 Ο ταξιδιωτικός οδηγός ως µέσο τουριστικής επικοινωνίας 

Ένας πρώτος τρόπος προσέγγισης του ταξιδιωτικού οδηγού και εντοπισµού, σε αρχικό 

στάδιο τουλάχιστον, των χαρακτηριστικών που παρουσιάζει, είναι η ένταξή του, ως 

µέσο, στο πλαίσιο της τουριστικής επικοινωνίας. Κατά καιρούς έχουν προταθεί 

διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησης των µέσων τουριστικής επικοινωνίας. Η βασική 

τους διάκριση συνίσταται στη διαφοροποίηση µεταξύ γραπτών και προφορικών µέσων, 

η οποία όµως δεν λαµβάνει υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του τουριστικού 

φαινοµένου. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα ανακοίνωση υιοθετούµε το µοντέλο 

κατηγοριοποίησης που προτείνεται από τον G. Dann (1996: 141).  

Σύµφωνα µε το εν λόγω µοντέλο τα µέσα τουριστικής επικοινωνίας διακρίνονται µε 

βάση τα εξής κριτήρια: (α) την αισθητηριακή εµπλοκή του αποδέκτη, δηλαδή εάν 

πρόκειται για: 

− Γραπτά µέσα τουριστικής επικοινωνίας, όπως: Τα τουριστικά φυλλάδια, τα έργα 

ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, εξειδικευµένα περιοδικά και άρθρα εφηµερίδων κλπ. 

− Προφορικά µέσα τουριστικής επικοινωνίας, όπως: προφορικές παρουσιάσεις και 

διαλέξεις, ραδιοφωνικές εκποµπές, η προφορική επικοινωνία όσων εργάζονται 

στον τουριστικό κλάδο (π.χ. ξεναγοί, ξενοδοχοϋπάλληλοι, ταξιδιωτικοί 

πράκτορες κλπ) µεταξύ τους αλλά και µε τους τουρίστες καθώς και οι 

αφηγήσεις των ίδιων των τουριστών (word of mouth communication). 

− Μεικτά µέσα τουριστικής επικοινωνίας που βασίζονται σε δύο ή περισσότερες 

αισθήσεις, όπως: τηλεοπτικές εκποµπές, ιστοσελίδες τουριστικών εταιρειών ή 

φορέων στο διαδίκτυο, βίντεο, διαφάνειες κλπ. 

και (β) τη φάση του ταξιδιού κατά την οποία χρησιµοποιούνται, δηλαδή εάν 

χρησιµοποιούνται: 

− Κατά την προπαρασκευαστική φάση του ταξιδιού. 

− Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

− Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού. 

Με βάση τη συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση, ο ταξιδιωτικός οδηγός εντάσσεται στα 

γραπτά µέσα τουριστικής επικοινωνίας και χρησιµοποιείται τόσο κατά την 

προπαρασκευαστική φάση του ταξιδιού όσο και κυρίως κατά τη διάρκειά του.3 

Πρόκειται συνεπώς για ένα µέσο επικοινωνίας που λειτουργεί ταυτόχρονα, ως πηγή 

πληροφοριών σχετικά µε έναν ταξιδιωτικό προορισµό και ως µέσο επηρεασµού του 

αναγνώστη, προκαλώντας του αρχικά την επιθυµία να ταξιδέψει και εν συνεχεία 

καθοδηγώντας τις επιλογές του. 

2.2 Ο ταξιδιωτικός οδηγός ως κείµενο 

Όπως αναφέρει η C. Kerbrat – Orecchioni (2004:149) οι ταξιδιωτικοί οδηγοί αποτελούν 

ένα ιδιαίτερο κειµενικό είδος στο οποίο παρατηρείται ένας συνδυασµός διαφορετικών 

ειδών λόγου. Η ίδια εντοπίζει σε αυτούς στοιχεία του λόγου της διαφήµισης, ως επί το 

πλείστον, αλλά και του περιγραφικού, καθοδηγητικού και διδακτικού λόγου. Με βάση 

την παραπάνω παρατήρηση και σύµφωνα µε την προτεινόµενη από την Κ. Reiss (2000: 

26) τυπολογία κειµένων, οι ταξιδιωτικοί οδηγοί θα µπορούσαν να ενταχθούν τόσο στα 

                                                 
3
 Ο G. Dann, εντάσσει τους ταξιδιωτικούς οδηγούς στα µεικτά µέσα τουριστικής επικοινωνίας και πιο 

συγκεκριµένα στα γραπτά και οπτικό – αισθητηριακά, διότι κατά πάσα πιθανότητα λαµβάνει υπόψη του 

το γεγονός ότι σήµερα πλέον οι οδηγοί πέρα από την συµβατική, έντυπη µορφή τους, κυκλοφορούν και 

σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή µορφή. Εντούτοις, δεδοµένου ότι στη συγκεκριµένη ανακοίνωση εξετάζουµε 

τους έντυπους ταξιδιωτικούς οδηγούς, τους εντάξαµε στα γραπτά µέσα τουριστικής επικοινωνίας. 
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πληροφοριακά όσο και στα λειτουργικά κείµενα.4 Πρόκειται δηλαδή για κείµενα που 

είναι µεν εστιασµένα στο περιεχόµενο και δη στη µετάδοση πληροφοριών, όµως η 

παρουσίαση του συγκεκριµένου πληροφοριακού υλικού γίνεται µε στόχο «την 

πρόκληση µιας συγκεκριµένης αντίδρασης από πλευράς των αναγνωστών (…), 

προτρέποντάς τους να προβούν σε συγκεκριµένες ενέργειες» (K. Reiss 2000: 39).  

Πιο συγκεκριµένα, το πληροφοριακό φορτίο των ταξιδιωτικών οδηγών συνίσταται 

σε πληροφορίες εγκυκλοπαιδικής φύσεως, που αφορούν την ιστορία, την πολιτική, τα 

ήθη και τα έθιµα, τον πολιτισµό γενικότερα ενός ταξιδιωτικού προορισµού. Στο 

εσωτερικό ενός ταξιδιωτικού οδηγού συµπεριλαµβάνονται όµως και πληροφορίες 

καθαρά πρακτικής φύσεως σχετικά µε πτυχές του ίδιου του ταξιδιού ή της καθηµερινής 

ζωής στον ξένο προορισµό, που στόχο έχουν να διευκολύνουν τόσο τις µετακινήσεις 

όσο και τη διαµονή του τουρίστα. Οι πληροφορίες αυτές δίδονται µε τρόπο σαφή, µέσα 

από σύντοµες προτάσεις µε απλή γλώσσα και µε τη χρήση σύντοµων επεξηγηµατικών 

σχολίων, ενσωµατωµένων στο κείµενο, τονίζοντας έτσι τον καθαρά χρηστικό και 

πρακτικό χαρακτήρα του συγκεκριµένου κειµένου.5  

Πέρα όµως από την παροχή πληροφοριών, ο ταξιδιωτικός οδηγός, στοχεύει και στη 

µετατροπή του δυνητικού τουρίστα σε πραγµατικό, προσελκύοντάς τον να επισκεφθεί 

έναν συγκεκριµένο ταξιδιωτικό προορισµό αλλά και στον έλεγχο των επιλογών του 

µέσα από τη χρήση γλωσσικών αλλά και παραγλωσσικών µέσων. Ειδικότερα, η χρήση 

της προστακτικής, των τροπικών ρηµάτων ή ακόµη και του υπερθετικού βαθµού, σε 

συνδυασµό µε τη χρήση εικόνων, συµβόλων ή διακριτής γραφής επιβάλει ουσιαστικά 

στον τουρίστα τρόπους συµπεριφοράς, σκέψης και κυρίως δράσης.  

 

3. Το πολιτισµικό στοιχείο στους ταξιδιωτικούς οδηγούς και η µεταφραστική του 

αντιµετώπιση. 

Ο πολυλειτουργικός χαρακτήρας των ταξιδιωτικών οδηγών αλλά και το γεγονός ότι 

µέσα από το περιεχόµενό τους γίνονται φορείς πολιτισµού, διαδραµατίζουν σηµαντικό 

ρόλο κατά την απόδοσή τους στη γλώσσα – στόχο.6 Όπως παρατηρεί µάλιστα η M. 

Snell – Hornby (1999: 96, 100), τα τουριστικά έντυπα εν γένει συνιστούν ένα 

                                                 
4
 H K. Reiss (2000: 26) βασιζόµενη στη διάκριση των λειτουργιών του γλωσσικού σηµείου, όπως 

ορίστηκαν από το Γερµανό ψυχολόγο K. Bühler, διακρίνει αντίστοιχα τρεις γλωσσικές διαστάσεις: τη 

λογική, την αισθητική και τη διαλογική και κατ’ επέκταση τρεις τύπους κειµένων: τον πληροφοριακό 

(informative), που είναι εστιασµένος στο περιεχόµενο, τον εκφραστικό (expressive), που είναι 

εστιασµένος στη µορφή και τέλος, τον λειτουργικό (operative), που είναι «εστιασµένος στη βουλητική 

λειτουργία. Για κάθε έναν από τους συγκεκριµένους τύπους προτείνει και την καταλληλότερη, βάσει της 

δεσπόζουσας λειτουργίας, µεταφραστική µέθοδο. 
5
 Σύµφωνα µε το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (1998: 1245), ο ‘οδηγός’ ορίζεται, ως ένα 

«χρηστικό έντυπο ή φυλλάδιο, στο οποίο περιγράφεται ένας χώρος ή µια χώρα και το οποίο απευθύνεται 

σε ταξιδιώτες». 
6
 Στην παρούσα ανακοίνωση ο όρος «πολιτισµός», πέρα από τη συµβατική του έννοια ως «το σύνολο των 

υλικών και πνευµατικών προϊόντων της δράσης ενός συνόλου ανθρώπων (…) σε ορισµένη ή µη εποχή 

και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του όπως εκφράζεται µέσα από αυτά» (Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 

1998: 1458), νοείται και σύµφωνα µε τον ορισµό του H. Göhring (1978, όπ. ανάφ. στο C. Nord 1997: 

33). Κατά τον Göhring ο πολιτισµός θεωρείται ως το σύνολο νορµών και συµβάσεων που πρέπει να 

γνωρίζει το άτοµο ώστε να κρίνει εάν η συµπεριφορά των µελών µιας κοινωνίας συνάδει µε τις 

γενικότερες προσδοκίες και να µπορεί να συµπεριφέρεται σύµφωνα µε αυτές ή όχι και να υποστεί τις 

συνέπειες µη αποδεκτής συµπεριφοράς. Με βάση την παραπάνω θεώρηση και προσεγγίζοντας τον 

πολιτισµό σε σχέση µε τη µεταφραστική διαδικασία, η M. Snell - Hornby (1988: 40) τον προσδιορίζει ως 

µία έννοια που περιλαµβάνει ένα σύνολο γνώσεων, ικανοτήτων και αντιλήψεων, η οποία έχει άµεση 

σχέση µε συµπεριφορές ή πράξεις και γεγονότα και εξαρτάται από νόρµες κοινωνικής αλλά και 

γλωσσικής συµπεριφοράς. 
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«ισόρροπο σύνολο πληροφοριακών και βουλητικών στοιχείων», ενώ τονίζει παράλληλα 

τη σηµασία των πολιτισµικών διαφορών και στερεοτύπων κατά τη µετάφρασή τους.  

Στη συνέχεια, παραθέτουµε τις διαφορετικές κατηγορίες πολιτισµικών ενδεικτών 

που εντοπίζονται στους ταξιδιωτικούς οδηγούς καθώς και τις µεταφραστικές τεχνικές 

που χρησιµοποιούνται για την απόδοσή τους στη γλώσσα – στόχο. Βάση για τις 

παρατηρήσεις και τα σχόλιά µας αποτέλεσε ένα σώµα κειµένων απαρτιζόµενο από 

ταξιδιωτικούς οδηγούς στα αγγλικά, ως πρωτότυπα κείµενα και τις αντίστοιχες 

µεταφράσεις τους προς τα ιταλικά και τα ελληνικά. Σύµφωνα άλλωστε µε τις C. 

Schäffner και B. Herting (1994: 27), η «αντιπαραβολή των µεταφράσεων του ίδιου 

πρωτοτύπου σε διαφορετικές γλώσσες, µας επιτρέπει να παρατηρήσουµε τους 

διαφορετικούς τρόπους αντιµετώπισης συγκεκριµένων µεταφραστικών προβληµάτων 

στους αντίστοιχους πολιτισµούς - υποδοχής». 

3.1 Οι πολιτισµικοί ενδείκτες στους ταξιδιωτικούς οδηγούς 

Μέσα από τα σύντοµα κείµενα καθώς και τα σχεδιαγράµµατα, τους χάρτες αλλά και 

τις εικόνες τους οι ταξιδιωτικοί οδηγοί ενδύονται το ρόλο του πολιτισµικού 

διαµεσολαβητή (culture mediator), φέρνοντας σε επαφή διαφορετικούς πολιτισµούς.7 Το 

πολιτισµικό φορτίο που φέρουν εκφράζεται λεκτικά µέσα από πολιτισµικούς ενδείκτες 

(désignateurs culturels ή culturèmes).8 Σύµφωνα µε τον M. Ballard (2005: 126) οι 

ενδείκτες αυτοί ορίζονται ως «σηµεία που παραπέµπουν σε πολιτισµικά αναφερόµενα 

(référents culturels), ήτοι σε στοιχεία ή χαρακτηριστικά που στο σύνολό τους συνιστούν 

έναν πολιτισµό». Οι πολιτισµικοί ενδείκτες αποτελούν γνώρισµα κάθε λαού που 

δηµιουργεί όρους για να αναπαριστά τον πολιτισµό του και να αναφέρεται σε αυτόν.  

Στους πολιτισµικούς ενδείκτες περιλαµβάνονται κύρια αλλά και κοινά ονόµατα, τα 

οποία µπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε το αναφερόµενό 

τους. Ειδικότερα, στην παρούσα ανακοίνωση, περιοριστήκαµε στα κοινά ονόµατα που 

αποτελούν πολιτισµικούς ενδείκτες, ενώ ο διαχωρισµός τους έγινε µε βάση την 

κατηγοριοποίηση των πολιτισµικά φορτισµένων όρων που προτείνει ο P. Newmark 

(1998: 95). Πιο συγκεκριµένα, οι πολιτισµικοί ενδείκτες στους ταξιδιωτικούς οδηγούς 

που εξετάσαµε ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 

− Στον υλικό πολιτισµό (material culture) και αφορούν τη γαστρονοµία, είδη 

κτηρίων ή µέσων µεταφοράς, ή αντικείµενα καθηµερινής χρήσεως κλπ. 

− Στον κοινωνικό πολιτισµό (social culture) και αφορούν την εργασία, την 

ψυχαγωγία, τις αργίες, ιστορικά γεγονότα κλπ. 

− Στη χλωρίδα και την πανίδα (ecology). 

− Στο χώρο των καλών τεχνών, του θεάτρου αλλά και της λογοτεχνίας. 

3.2 Μεταφραστικές τεχνικές για την απόδοση των πολιτισµικών ενδεικτών στους 

ταξιδιωτικούς οδηγούς 

Όπως προέκυψε από τη µελέτη του υλικού µας, οι κυριότερες µεταφραστικές τεχνικές 

που χρησιµοποιούνται στους ταξιδιωτικούς οδηγούς για την απόδοση στη γλώσσα – 

στόχο των πολιτισµικών ενδεικτών είναι οι εξής: α) Αυτούσια αναπαραγωγή, β) 

µεταγραφή, γ) απαλοιφή, δ) προσθήκη, ε) µετάφραση µε χρήση υπερωνύµου και στ) 

                                                 
7
 Πρβ. S. Quinlan 2005: 28. 
8
 Πρβ. M. Ballard (2005: 126). Ο ίδιος όρος «cultureme» αποδίδεται από την C. Nord (1997: 34) στον H. 

Vermeer και ορίζεται ως «(…) a social phenomenon of a culture X that is regarded as relevant by the 

members of this culture and when compared with a corresponding social phenomenon in a culture Y, is 

found to be specific to culture X».  
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µετάφραση µε τη χρήση πολιτισµικού ισοδύναµου. Οι τεχνικές αυτές χρησιµοποιούνται 

µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µεταξύ τους.9  

3.2.1 Αυτούσια Αναπαραγωγή10 

Η αυτούσια αναπαραγωγή (transference) ορίζεται από τον A. P. Vermes (2003:93) ως η 

διαδικασία κατά την οποία «το κύριο όνοµα της γλώσσας – πηγή ενσωµατώνεται 

απαράλλαχτο στη γλώσσα – στόχο».11 Πρόκειται δηλαδή για µία µεταφραστική τεχνική 

η οποία συνίσταται στην επανάληψη του πολιτισµικού ενδείκτη απαράλλακτου στο 

µετάφρασµα, συµβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ετερότητάς του. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε: 

1) 

The final fresco was painted on to a top coat of fine, lime – based plaster called 

intonaco. [DK Eyewitness Travel Guides. Florence & Tuscany, 2005] 

Η τελική εικόνα ζωγραφιζόταν επάνω στο τελευταίο στρώµα λεπτού γύψου µε 

βάση τον ασβέστη, που λεγόταν intonaco. [Explorer. Οδηγοί του Κόσµου. 

Φλωρεντία και Τοσκάνη, 2006] 

Στο παράδειγµα 1, ο πολιτισµικός ενδείκτης «intonaco» αναπαράγεται αυτούσια στο 

ελληνικό µετάφρασµα χωρίς να επηρεάζεται η κατανόηση του αναγνώστη χάρη στο 

συγκείµενο. Η συγκεκριµένη όµως επιλογή του µεταφραστή «υπαγορεύεται» 

ουσιαστικά και από το κειµενικό είδος του ταξιδιωτικού οδηγού. Όπως παρατηρεί 

σχετικά ο G. Dann (1996: 183), η χρήση ξένων όρων που παρατίθενται αυτούσια στο 

εσωτερικό του κειµένου είναι µία τεχνική, η οποία εντοπίζεται συχνά σε κείµενα 

τουριστικού περιεχοµένου και ονοµάζεται «languaging». 

Εντούτοις, η αυτούσια αναπαραγωγή ενδέχεται να δυσχεράνει την κατανόηση του 

αναγνώστη, καθώς προϋποθέτει ότι οι ερµηνευτικές του ικανότητες, οι οποίες 

απορρέουν από το πολιτισµικό του υπόβαθρο, του επιτρέπουν να αντιληφθεί σε τι 

αναφέρεται ο ενδείκτης. Όπως αναφέρει µάλιστα χαρακτηριστικά και ο M. Ballard 

(2005: 132) όταν οι πολιτισµικοί ενδείκτες δεν είναι τόσο γνωστοί στους αναγνώστες 

του µεταφράσµατος, «ο µεταφραστής βάζει ένα είδος στοιχήµατος σχετικά µε την 

ικανότητα (ή τη διάθεση) του αναγνώστη να αποκωδικοποιήσει (ακόµη και αόριστα) το 

(…) ξένο σηµείο, χάρη στο συγκείµενο». Ειδικότερα: 

2) 

(…). Oliver Cromwell and his Puritan followers formed the Commonwealth (…). 

[The National Geographic Traveler, London, 1999]. 

(…) Oliver Cromwell e i Puritani suoi seguaci, crearono il Commonwealth (...). 

[Le Guide Traveller di National Geographic, Londra, 2004] 

Στο παράδειγµα 2, παρατηρούµε ότι η απόδοση του πολιτισµικού ενδείκτη 

«Commonwealth» στο ιταλικό µετάφρασµα µε αυτούσια αναπαραγωγή ενδέχεται να 

δυσκολέψει σηµαντικά την κατανόηση του αναγνώστη χωρίς τη χρήση ενός 

επεξηγηµατικού σχολίου, δεδοµένου µάλιστα ότι το συγκείµενο δεν παρέχει στον 

αναγνώστη τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να αντιληφθεί σε τι αναφέρεται ο 

ενδείκτης. 

3.2.2 Μεταγραφή 

                                                 
9
 Ο P. Newmark (1998: 91) µάλιστα, ονοµάζει τη συγκεκριµένη τεχνική «couplet», «triplet» ή 

«quadruplet» ανάλογα µε τον αριθµό των µεταφραστικών τεχνικών που συνδυάζονται κάθε φορά. 
10
 Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την κα. Τ. Νενοπούλου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τµήµατος 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για την απόδοση του όρου «transference» στα Ελληνικά. 
11
 Ο όρος «transference» χρησιµοποιείται και από τον P. Newmark (1998: 81) και ορίζεται ως «(…) the 

process of transferring a SL word to a TL text as a translation procedure».  
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Η τεχνική της µεταγραφής (transcription) χρησιµοποιείται για την απόδοση των 

πολιτισµικών ενδεικτών όταν το υπό εξέταση ζεύγος γλωσσών δεν µοιράζεται το ίδιο 

σύστηµα γραφής.12 Και η συγκεκριµένη τεχνική όπως και η αυτούσια αναπαραγωγή 

συµβάλλει στη διατήρηση του ‘ξένου’ χαρακτήρα του ενδείκτη, προσεγγίζοντας όµως 

ταυτόχρονα και τη γλώσσα – στόχο και κατ’ επέκταση και τον πολιτισµό – υποδοχής. 

Όπως παρατηρεί µάλιστα ο B. Messick (2003: 180) «η µεταγραφή και ο 

µεταγραµµατισµός, εν αντιθέσει µε τη µετάφραση που παραγκωνίζει την ξένη γλώσσα, 

εκριζώνοντας φαινοµενικά τα φυσικά της ίχνη, διατηρούν αυτά τα ίχνη και (…) 

δηµιουργούν ένα συνδετικό κρίκο µεταξύ δύο γλωσσών, δύο πολιτισµών (…)». 

Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

3) 

This lively trattoria is always packed with a broad mix of business people and 

visitors from the center who know where to get good, traditional, homestyle food 

at a very reasonable price. [DK Eyewitness Travel Guides. Florence & Tuscany, 

2005] 

Σ’ αυτή τη ζωντανή τρατορία συχνάζουν πάντα επιχειρηµατίες και επισκέπτες της 

αγοράς οι οποίοι γνωρίζουν που µπορούν να βρουν καλό, σπιτικό, παραδοσιακό 

φαγητό σε πολύ λογικές τιµές. [Explorer. Οδηγοί του Κόσµου. Φλωρεντία και 

Τοσκάνη, 2006] 

Με τη χρήση της συγκεκριµένης µεταφραστικής τεχνικής ο πολιτισµικός ενδείκτης 

«trattoria» διατηρεί το πολιτισµικό του φορτίο ενώ η κατανόηση του αναγνώστη 

σχετικά µε το αναφερόµενο του ενδείκτη διευκολύνεται από το συγκείµενο. 

Ενίοτε, η µεταγραφή συνδυάζεται µε άλλες µεταφραστικές τεχνικές για την απόδοση 

ενός πολιτισµικού ενδείκτη στη γλώσσα – στόχο, όπως µε την κυριολεκτική 

µετάφραση. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

4) 

It is housed in a splendid example of a Renaissance palazzino (small town house) 

(…).[DK Eyewitness Travel Guides. Florence & Tuscany, 2005] 

Στεγάζεται σε ένα αναγεννησιακό παλατσίνο (µικρό αστικό σπίτι) (…).[Explorer. 

Οδηγοί του Κόσµου. Φλωρεντία και Τοσκάνη, 2006] 

Όπως παρατηρούµε στο παράδειγµα 4, στο πρωτότυπο κείµενο, ο πολιτισµικός 

ενδείκτης «palazzino», συνοδεύεται από ένα σύντοµο επεξηγηµατικό σχόλιο. Η τεχνική 

αυτή είναι συνήθης στα συγκεκριµένα κείµενα, κυρίως όταν ο ενδείκτης δεν ανήκει 

στον πολιτισµό – πηγή. Μπορεί όµως να αποδοθεί δυνητικά και στο γεγονός ότι η 

συγγραφή των ταξιδιωτικών οδηγών γίνεται µε το σκεπτικό πως θα µεταφραστούν σε 

διάφορες γλώσσες. Συνεπώς, είναι απαραίτητο το πρωτότυπο να είναι γραµµένο µε τη 

µεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια. Η χρήση του συνδυασµού µεταγραφής και 

κυριολεκτικής µετάφρασης, όπως στο παράδειγµα 4 λειτουργεί διττά. Αφενός µεν 

συµβάλει στη διατήρηση της «εθνικής ταυτότητας» ενδείκτη και αφετέρου δρα 

«οικειοποιητικά» αποσαφηνίζοντας το περιεχόµενό του και διευκολύνοντας σε µεγάλο 

βαθµό την κατανόηση του αναγνώστη του µεταφράσµατος. 

3.2.3 Απαλοιφή 

Ενίοτε, όταν πρόκειται για πολιτισµικούς ενδείκτες που ανήκουν στον πολιτισµό 

υποδοχής στο µετάφρασµα χρησιµοποιείται η τεχνική της απαλοιφής (deletion). Ο 

µεταφραστής δηλαδή επιλέγει να µην συµπεριλάβει στο µετάφρασµά του το 

                                                 
12
 Όπως αναφέρεται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 743 (2001: 8) η µεταγραφή ορίζεται ως «η διαδικασία 

όπου οι ήχοι µιας δεδοµένης γλώσσας αποτυπώνονται µε ένα σύστηµα σηµείων µιας γλώσσας – 

µετατροπής. (….) Η µεταγραφή δεν είναι µια αυστηρά αντιστρέψιµη διαδικασία». 
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επεξηγηµατικό σχόλιο που συνοδεύει τον ενδείκτη, όταν κρίνει ότι η συγκεκριµένη 

πληροφορία είναι περιττή για την κατανόηση του αναγνώστη του µεταφράσµατος. 

Όπως αναφέρει µάλιστα και η M. Baker (1992: 40) σχετικά µε την απαλοιφή, µολονότι 

«φαίνεται µάλλον δραστική, στην ουσία δεν είναι µεµπτό να παραλείπεται η 

µετάφραση µιας λέξης ή µιας φράσης σε ορισµένα συγκείµενα». Πιο συγκεκριµένα: 

5) 

A Palazzo is any town house of stature. It is usually named after its owner. [DK 

Eyewitness Travel Guides. Florence & Tuscany, 2005] 

Ogni palazzo porta in genere il nome del suo proprietario. [Le Guide Mondadori. 

Firenze e La Toscana, 2006] 

Στο παράδειγµα 5, στο πρωτότυπο χρησιµοποιείται ως ξενισµός ο όρος «palazzo» 

που ανήκει στον πολιτισµό υποδοχής, ο οποίος προσδιορίζει ένα συγκεκριµένο είδος 

ιταλικού κτηρίου.13 Στο ιταλικό µετάφρασµα ο µεταφραστής λαµβάνοντας υπόψη του 

το πολιτισµικό υπόβαθρο και τις ερµηνευτικές ικανότητες του αναγνώστη του, επιλέγει 

να µην συµπεριλάβει σε αυτό την επεξήγηση του πρωτοτύπου «town house of stature» 

καθώς αυτή η πληροφορία είναι ήδη γνωστή στον Ιταλό αναγνώστη. 

3.2.4 Προσθήκη 

∆εδοµένης της δυσκολίας που παρουσιάζουν κατά την απόδοσή τους στη γλώσσα – 

στόχο, οι πολιτισµικοί ενδείκτες λόγω του πολιτισµικού τους φορτίου, οι µεταφραστές 

καταφεύγουν ενίοτε στην προσθήκη (addition) ενός επεξηγηµατικού σχολίου ή ενός 

υπερωνύµου. Με τη χρήση της συγκεκριµένης µεταφραστικής τεχνικής καθίσταται 

σαφέστερο το αναφερόµενο του πολιτισµικού ενδείκτη και διευκολύνεται η κατανόηση 

του αναγνώστη του µεταφράσµατος. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

6) 

28 Oct. Greek National (Ohi) Day. [A.A. SpiralGuide, Cyprus, 2001] 

28 ott. Giorno del No (festività greca in ricordo del ‘no’ all’ultimatum italiano del 

1940). [SpiralGuide, Cipro, 2003] 

Στο παράδειγµα 6 ο ενδείκτης «Greek National (Ohi) Day» καθίσταται σαφέστερος 

για τον Ιταλό αναγνώστη του µεταφράσµατος µε την προσθήκη του επεξηγηµατικού 

σχολίου, ότι πρόκειται για µία ελληνική επέτειο για τον εορτασµό της αρνητικής 

απάντησης που δόθηκε από τους Έλληνες στο τελεσίγραφο των Ιταλών το 1940. 

Η προσθήκη συνδυάζεται ενίοτε στους ταξιδιωτικούς οδηγούς και µε άλλες 

µεταφραστικές τεχνικές, όπως η παγιωµένη µετάφραση, διευκολύνοντας µε τον τρόπο 

αυτό τον αναγνώστη του µεταφράσµατος να προσεγγίσει τον πολιτισµικό ενδείκτη. Πιο 

συγκεκριµένα: 

7) 

The Caretaker [Lonely Planet, London, 2000] 

Il Guardiano (Einaudi, Torino 1981). [Guide EDT, Londra, 2000] 

Στο παράδειγµα 7 ο πολιτισµικός ενδείκτης «The Caretaker», που αναφέρεται στο 

γνωστό θεατρικό έργο του Βρετανού συγγραφέα Χ. Πίντερ, αποδόθηκε στο ιταλικό 

µετάφρασµα µέσω παγιωµένης µετάφρασης, δηλαδή παραθέτοντας τον τίτλο µε τον 

οποίο το συγκεκριµένο έργο εκδόθηκε και έγινε ευρέως γνωστό στην Ιταλία. Επιπλέον, 

ο µεταφραστής προχώρησε και στην προσθήκη συµπληρωµατικών πληροφοριών 

σχετικά µε τον εκδοτικό οίκο που εξέδωσε την ιταλική µετάφραση του έργου αλλά και 

                                                 
13
 Όπως αναφέρεται στο Vocabolario della Lingua Italiana, 1990: 1224, πρόκειται για ένα είδος 

«επιβλητικού κτηρίου λόγω των διαστάσεών του και της αρχιτεκτονικής του αξίας και το οποίο στο 

παρελθόν αποτέλεσε αριστοκρατική κατοικία ενώ χρησιµοποιείται [πλέον] για να στεγάσει κρατικές 

υπηρεσίες ή άλλους φορείς». 
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την ηµεροµηνία έκδοσης. Με το συνδυασµό των συγκεκριµένων τεχνικών, ο 

µεταφραστής επιτρέπει στον αναγνώστη του µεταφράσµατος να αναγνωρίσει εύκολα 

για ποιο έργο πρόκειται, καθώς δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει τον πρωτότυπο τίτλο, 

και να µπορεί να ανατρέξει εύκολα σε αυτό. 

3.2.5 Μετάφραση µε χρήση υπερωνύµου 

Στους ταξιδιωτικούς οδηγούς συχνά γίνεται χρήση πολιτισµικών ενδεικτών, που 

αναφέρονται σε ειδικούς τοµείς, όπως η χλωρίδα ή η πανίδα ενός ταξιδιωτικού 

προορισµού, ή ακόµα και η αρχιτεκτονική ή οι καλές τέχνες γενικότερα. Ενίοτε, η 

απόδοσή τους στη γλώσσα – στόχο γίνεται µέσω της χρήσης ενός υπερωνύµου.14 

Ειδικότερα: 

8) 

(…) Richmond Park, which along with Bushy Park, boasts herds of red and fallow 

deer. [Lonely Planet, London, 1997] 

(…) Richmond Park, στο οποίο όπως και στο Bushy Park, υπάρχουν αρκετά 

ελάφια. [Ταξιδεύοντας, Λονδίνο, 1998]. 

Στο παράδειγµα 8, ο µεταφραστής επέλεξε να χρησιµοποιήσει στο µετάφρασµα το 

υπερώνυµο «ελάφι» για την απόδοση των ενδεικτών «red and fallow deer» κι όχι τις 

ακριβείς ονοµασίες των συγκεκριµένων ζώων, µολονότι υπάρχουν στα Ελληνικά. Η 

συγκεκριµένη επιλογή µολονότι δεν αποδίδει επακριβώς το αναφερόµενο του 

πολιτισµικού ενδείκτη, δεν δηµιουργεί εντούτοις, προβλήµατα κατανόησης στον 

αναγνώστη. Όπως παρατηρεί άλλωστε και ο M. Ballard (2005: 142) «η µετάφραση µε 

τη χρήση υπερωνύµου ενδέχεται να επιφέρει απώλειες σε επίπεδο νοήµατος». 

3.2.6 Μετάφραση µε χρήση πολιτισµικού ισοδύναµου 

Η απόδοση ενός πολιτισµικού ενδείκτη µέσω της χρήσης ενός πολιτισµικού 

ισοδύναµου (cultural equivalent) συνίσταται, όπως επισηµαίνει ο Newmark (1998: 82), 

στην «µετάφραση µιας πολιτισµικής λέξης της γλώσσας – πηγή µέσω µιας πολιτισµικής 

λέξης της γλώσσας- στόχου». Η χρήση της συγκεκριµένης τεχνικής συµβάλει στην 

καλύτερη κατανόηση του ενδείκτη δεδοµένου ότι ο αναγνώστης τον ανάγει στις δικές 

του πολιτισµικές προσλαµβάνουσες. Ειδικότερα: 

9) 

(...) Halfway between a cake and a bun, scones are served with cream and jam. 

[DK Eyewitness Travel Guides. London, 2004] 

(…) A metà tra il dolce e la focaccina, vengono serviti anche con la marmellata. 

[Le Guide Mondadori. Londra, 2005]. 

Όπως φαίνεται στο παράδειγµα 9, η απόδοση του αγγλικού όρου «bun» µε τον 

ιταλικό «focaccina» καθιστά πιο «οικείο» τον «ξένο» ενδείκτη για τον Ιταλό 

αναγνώστη καθώς πρόκειται για ένα είδος παραδοσιακού ιταλικού αρτοσκευάσµατος. 

Επιπλέον, µολονότι διαφοροποιούνται κάπως στη µορφή, η σύστασή τους είναι 

παρεµφερής και παραπέµπουν αµφότεροι σε ψωµάκι ή γλυκό.  

 

4. Συµπέρασµα 

Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω η µετάφραση των ταξιδιωτικών οδηγών είναι 

µία διαδικασία που διέπεται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως καταδεικνύεται από τις 

µεταφραστικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την απόδοση των πολιτισµικών 

ενδεικτών οι οποίοι εµπεριέχονται σε αυτούς. Ειδικότερα, πέρα από το κειµενικό είδος 

ή το ζεύγος γλωσσών που εµπλέκονται στη µεταφραστική διαδικασία, καταλυτικός 

                                                 
14
 Η M. Baker (1992: 26) αναφέρεται στη συγκεκριµένη µεταφραστική τεχνική ως «Translation by a 

more general word». 
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παράγοντας για την επιλογή συγκεκριµένων µεταφραστικών τεχνικών είναι η ιδιότητα 

του µεταφραστή να δρα διαµεσολαβητικά µεταξύ δύο διαφορετικών 

γλωσσών/πολιτισµών.15 H M. Snell – Hornby (1988: 42) µάλιστα, παραπέµποντας στον 

H. Vermeer, επισηµαίνει ότι ο µεταφραστής πρέπει να είναι «δίγλωσσος» και 

«διπολιτισµικός», να γνωρίζει δηλαδή άπταιστα τις δύο γλώσσες και να είναι 

εξοικειωµένος µε τους δύο πολιτισµούς που εµπλέκονται στη µεταφραστική 

διαδικασία. Όσον αφορά τους ταξιδιωτικούς οδηγούς, τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

επιτρέπουν στο µεταφραστή, να εντοπίζει και να αντιλαµβάνεται το ιδιαίτερο 

πολιτισµικό φορτίο ενός ενδείκτη και να το αποδίδει µε τρόπο κατανοητό στη γλώσσα 

και τον πολιτισµό υποδοχής, λαµβάνοντας υπόψη το πολιτισµικό υπόβαθρο του 

αναγνώστη του µεταφράσµατος και κυρίως τις ερµηνευτικές του ικανότητες.  

Σύµφωνα µε την C. Schäffner (2002: 491), στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής 

επικοινωνίας, όπως εκφράζεται µέσα από τη µεταφραστική πράξη, «ο µεταφραστής (ως 

ειδικός στη διαπολιτισµική επικοινωνία) είναι εκείνος που διαπραγµατεύεται δύο 

τουλάχιστον πρότυπα πραγµατικότητας, καθιστώντας τα συµβατά, σε λογικό και 

πολιτισµικό επίπεδο, ως προς το σκοπό του µεταφράσµατος». Στην περίπτωση των 

ταξιδιωτικών οδηγών ο µεταφραστής, ‘ακροβατώντας’ µεταξύ δύο διαφορετικών 

γλωσσών/πολιτισµών, προσπαθεί να διατηρήσει µία λεπτή ισορροπία µέσω της 

εναλλαγής ‘οικειοποιητικών’ και ‘ξενότροπων’ µεταφραστικών τεχνικών.16 Αφενός µεν 

προσαρµόζει τη µεταφραστική του µέθοδο στη γλώσσα/πολιτισµό – υποδοχής και πιο 

συγκεκριµένα στο πολιτισµικό υπόβαθρο του αναγνώστη του µεταφράσµατος. 

Αφετέρου δε, εστιάζει στη γλώσσα/πολιτισµό – πηγή προσπαθώντας να αναδείξει τον 

αλλότριο χαρακτήρα του πρωτοτύπου σε γλωσσικό και πολιτισµικό επίπεδο. 

Ακολουθώντας αυτή τη διττή προσέγγιση ο ταξιδιωτικός οδηγός διατηρεί και ως 

µετάφρασµα το χρηστικό και πολυλειτουργικό του χαρακτήρα όσο και την ιδιότητά του 

ως φορέα πολιτισµού. 
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