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Δρ.Φ~ειδερίκη Μποτσολιά-Κόντη 

Διερευνώντας προβλήματα που π ροκύ πτουν κατά τη μετάφραση εξειδι

κευμένων κειμένων, δ ιαπι στώνουμε ότι: 

- ηΌπόδοση της ορολο γί ας στ η γ λ ώσσα - στόχο bεν ακολουθεί πόντο 

την αυτή μεθοδο λο γία, 

τ όσο το πρωτότυπο, όσο κα ι το μετα φ ρασμένο εξειbικειμένο κεί

μενο εμπεριέχει και στοιχεία της κοινής, καθομιλούμεν ης γλώσσας , 

τα οποίο πρέπει να είναι συμβατό ως πρ ος τη χρη σ ιμοποιούμενη 

ορολογία κ α ι 

- το μετόφραομο πρέπει να εκπληροί συγκεκριμένο ε πικοινωνιακ ό σ κοπό, 

υ ιοθε τώντας γ λ ωσσικό μέσο της γλώσαοας στόχου, το ο π ο ί α αντα

ποκρίνονται σ τον εκάσtοτε σκοπό. 

THEREΓICAL APPROACH AND PROPOSAL FOR SOLUTIONS OF ΤΗΕ PROBLEMS PRESE NTED ΙΝ 
SPECIFIC TE XTS TRAHSLAT ION 

Dr. Fr iederike BitSilias-Kont i 

The inνestigition of the problems deri νi ng from Spec i fi c Texts Trans liti on 
shows thit 
- the trinslation of t he terminology i nto the target-lingυige does no t fol low 

the s ame methodology in ill ci ses, 

- the totil of the text-language haw to be compati ble wi th the terminol ogy 
which is used, and 

- the translated text ιnust fulfi l the specif ic corrιηunic iti νe ;ιiιn 1~ ith l inguist ic 

means of the t irget- linguage that hiνe to r espond·to t his aim. 
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Ο. EιqgxwxLκes ngρgτnρDgιιc 

Στnν παροVσα ανακοtνωσn θα προσπαθnσονμε να διερεννnσονμε 

το φαινόμενο τnς μετάφρασης κειμένων πον εμπεριέχονν ορο

λο1 tα. Τα κεtμενα αυτά, τα εξειδικενμένα n ειδικά κεtμενα 

(FachtexteJ. αναφέρονται σε ειδικά 1νωστικά αντικεtμενα, 

όπως οικονομtα, νομικά, ιατρ ική κ.λ.π . 

Εμ ε tς επ ικεντρώνονμε την προσοχ n μας στο τεχνικό κεtμενο 

και ειδικότερα σε Γερμανικά κεtμενα τεχνικού περιεχομένον, 

τα οποtα θα εξετάσονμε νπο την προοπτικn της μετάφρασnς 

τονς προς τnν Ελλnνικn 1λώσσα. 

1 . Η ςιδικn κgτάρτιqn ιτςχyικn. οικρyοuικb, youικn κ.λ.ο.} 
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Το τεχνικό κε tμενο, όπως κάθε κεtμενο, εtτε εtναι ειδικό, 

εtτε αναφέρεται στην καθομιλονμένη κοινn 1λώσσα σε καθημε

ρινά ζ ητnματα, εμπεριέχει σν1κεντρωμένες πληροφορtες , οι 

οποtες εκφέρονται μέσω 1λώσσας. Το κύριο περιεχόμενο εtναι 

τεχνικό.Μετάφραση σημαtνει εκφορά τον αντού περιεχομένον 

σε άλλη 1λώσσα, την 1λώσσα - στόχο. 1). 

Από αντές τις απ λές διαπιστώσε ις μπορούμε να εξά1ονμε nδη 

πρώτα σνμπεράσματα σχετικά με την μετάφρασn κειμένων ορο

λο1tας: 

α Για να επιτενχθεt κατά τη μετάφραση εκφορά τον πρωτότνπον 

περιεχομένον στη 1λώσσα-στόχο,θα πρέπει να έχει κατανοη

θεt απο τον μεταφραστn . 

Η κατανόηση ενός ειδικού κειμένον ?μως, δεν απαιτεt μονάχα 

1λωσσικn επάρκεια, αλλά και 1νώση περt τον σν1κεκριμένον 

αντικειμένον. Οι ειδικές 1νώσεις τον μεταφραστn. σννεπώς, 

πρέπει να ανταποκρtνονται στις ειδικές 1νώσεις πον έχει 

και ο ανα1νώστnς τον πρωτότνπον ειδικού κειμένον. 



Το πρωτότυπο κεtμενο μπορει να εμπεριέχει η.χ.οφθαλμοφανή 

λάθn , όπως κειμενο, που αναφέρεται στn νέα σιδnροδρομική 

1ραμμή Αννόβερο - Wurzburg: "Die 327 m lange Bundesbahn -

Neubaustrecke Hannover - Wurzbur@· . . " Αυτονόnτο εtναι ότι 

δεν πρόκειται 1ια "327 μέτρα" και n διορθωτική παρέμβασn 

του μεταφραστή δεν προϋποθέτει παρά ελάχιστες 1νώσεις 1εω-

1ραφtας. 

Απαντώνται όμως και άλλες περιπτώσεις : Η nρότασn "Fur die 

Optimierung des Systems wurde der diesel/batterrie·ele~-

trishe Hybridanstrich gewahet" θα μεταφραστει από τον 11ονiλ ΧΩ 

1λωσσικά επαρκή μεταφραστή ότι εnιλέχθnκε εtδος < <βαφής >>" 

ενώ ο και τεχνικά καταρτισμένος μεταφραστής θα 

αντιλnφθει ότι πρόκειται nερι ειδους <<κινnσnς>> (antrieb). 

Οι επιπτώσεις ελλειnοvς κατάρτισnς στο σχετικό αντικεtμενο 

ει ναι προφανε ις Ζ) . 

β. Η εκφορά κατανοnθέντος περιεχομένου πρα1ματοηοιειται μέσω 

1λώσσας. Η 1λώσσα στο ειδικό κειμενο χαρακτnρtζεται απο τn 

χρήσn ορολο1ιας.λυτή όμως n ορολο1ια δεν απαντάται συνήθως 

μόνn τnς, αντιθετα, ειναι εντα~μένn και σvνδεδεμένn με λε

ξ ιλο1 ικά n και μορφοσυντακτικά σχήματα . τα οποια μnορεt να 

απαντώνται σε κάθε ειδος. 

Η σvζευξn ορολο1ιας και των στοιχειων τnς κοινής 1λώσσας 

συνιστά τnν λε1όμενn , ειδική 1λώσσα (Fadtspractie. Ο ικα-

νός μεταφραστής ειδικοv κειμένου εnιτv1χάνει αυτήν τn σv

ζεvξn στn 1λώσσα - στόχο και ελέ1χει τnν σvμβατότnτα τnς 

αnαιτοvμενnς ορολο1tας με τα επιλεχθέντα σχήματα τnς κοι

νής 1Λώσσας.Ετσι1 στn Γερμανική,το πλαστικό (Plastik) η .χ. 

1ινεται <<geschweisst >> και όχι <<gelotet>>. 
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Η ικανότnτα επιτυχούς σύζευξnς αποκτά καθοριστική σnμασία 

κατά τnν μετάφρασn, διότι μονάχα έτσι το μετάφρασμα αποκτά 

το 1 νώρισμα << ειδική 1λώσσα> > .4) .Τα δε λεξικά δεν συνεισφέ

ρουν σ'αυτό το σnμείο, διότι παραθέτουν στnν καλύτερn περί-

πτωσn μονάχα τον C nτούμενο όρο. 

Διαπιστώνουμε συνεπώς, ότι και 1ια αυτόν τον λό10. ο μετα

φραστής ειδικού κειμένου πρέπε ι να έχει ασχολnθεί με το 

σχετικό αντικείμενο και μάλιστα στn lλώσσα - στόχο . 

Συμπερασματικά μπορούμε να παρατnρήσουμε ότι ο μεταφραστής 

ειδικού κειμένου, είτε πρόκειται lια τεχνικό, οικονομικό, 

νομικό n άλλο κείμενο, πρέπει να διαθέτε ι επαρκείς 1νώσεις 

1ια το συ1κεκριμένο επιστnμονικό πεδίο, ώστε και να κατα

νοήσει το πρωτότυπο κείμενο και να εκφέρει στn 1λώσσα-στό

χο ένα lλωσσικά συμβατό με τnν χρnσιμοποιούμενn ορολο1ία 

κείμενο . 

2 . Οπως κάθε κείμενο . έτσι και το ειδικό κείμενο.συντάσσεται 

1ια κάπο ι ο λό10 και ανάλο1α μ ε τον επικοινωνιακό σκοπό που 

εξυπnρετεί . κατατάσσεται σε διαφορετική κατn1ορία κειμένου: 

επ ιστnμονικό εlχειρ ίδιο, ενnμερωτ ικό έντυπο, προδια1ραφές , 

προσφορές1 εκθέσεις , αναφορές, συμβάσεις κ.λ.π. 
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Επε ιδή είναι αυτονόnτο ότι το μετάφρασμα θα πρέπει να εν

τάσσεται στnν αυτή κατn1ορία,όπως και το πρωτότυπο.ο μετα

φραστής οφείλει να ανα1νωρίσει τον επικοινων ιακό σκοπό του 

πρωτότυπου και να διαθέτει στn 1λώσσα-στόχο τόσn επάρκεια, 

ώστε να προσαρμόσει τα 1λωσσικά μέσα που χρnσιμοποιεί στον 

εκάστοτε επικοινωνιακό σκοπό. Τα ειδικά κείμενα θεωρούμε 

ότι στοχεύουν να εξυπnρετήσουν τρία κυρίως είδn επικοινω

νικών σκοπών.5). 



α. Περι1ραφn φαινομένο~ 

Η περ ι1ραφική λειτουρ1ικότητα (deskriptive Funktion) ενός 

κειμένου επιτρέπει την μετάδοση 1νώσης υπό ευρύτατη έννοια 

του όρου και δεν περιλαμβάνει προσωπική αξιολό1ησn. 

Τα 1λwσσικά μέσα με τα οποια εκφέρεται αυτός ο επικοινωνι

ακός στόχος περιλαμβάνει στn Γερμανικn 1λώσσα πέρα απο το 

ειδικευμένο λεξιλό1ιο. τnν ορολο1Lα δnλαδή. κυρLως ονομα

στικές φράσεις και απρόσωπc. μn συναισθηματικά φορτισμένο 

ύφος. 

Τα εtδn κειμένων , όπου κυριαρχει αυτός ο επικοινωνιακός 

σκοπός εLναι το ειδικό βιβλLο. σύ11ραμα ή άρθρο, εκθέσεις 

και αναφορές, καθώς και πληροφοριακά έντυπα. 

β . Άλλος επικοινωνιακός σκοπός κειμένων με ορολο1ια εLναι ο 

προσδιορισμός πλαισιου επιτρεπτών ή όχι πράξεων n δραστη

ριοτήτων (direktive Funktion) .Τα 1λωσσικά μέσα με τα οποια 

εκφέρεται στnν Γερμαν ική αυτή n λειτουρ1Lα εLναι συνήθως 

μορφήματα τnς προστακτικής και συντάλματα τα οποια ειτε ο

ρLζουν το πλαLσιο των δραστηριοτήτων ειτε προσδιορLζουν 

τις σχετικές δραστηριότητες. 

Κεtμενα με ορολο1ια. τα οποια εντάσσονται σ'αυτήν την κατn-

1ορια ειναι διατά1ματα, διατQ1ές, καταστατικά, κανονισμοι, 

προδια1ραφές και προσφορές . 

1· Τέλος, ως τρ tτη κατη1ορ ια επικοινωνιακού σκοπού ειδικού 

κειμένου θεωρούμε ότι ειναι η παροuσιασn δυνατών πράξεων n 

δραστηριοτήτων (instruktive Funktion). Τα εtδη κειμένων, 

όπου παρατLθονται 1νώσεις περ ι του τρόπου διεξα1ω1nς πρά

ξεων ε ιναι κυρtως οδη1Lες χρήσεως ενός αντικειμενου ή λε ι

τουρ1 Lας αυτού . Ως 1λwσσικά μέσα εκφοράς αυτού του επικοι

νωνιακού σκοπού προτιμώνται στην Γερμαν ικn: 
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Konditionalindikatoren (wenn-dann. falls ... ) Priίpositional-

aus drucke.(im Falle νοn ... );ενώ συνηθ(.ζεται και η έμμεση 

n άμεση αναφορά στον ανα1νώστη . 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι πέρα απο τις ~ενικότερες ~νώσεις 

περι.. του συ1κεκριμένου 1νωστικοv αντικειμένου. ο μεταφρα-

στnς καλεtται να ανα1νωρισει τον επικοινωνιακό σκοπό του 

πρωτότυπου και να εξεύρει στην 1λώσσα - στόχο εκεινα τα 

σχnματα, με τα οποια εκφέρεται αντtστοιχος σκοπός. 

3 . Β uςταιρρgσιuότnτα ορ0Λο1Lαc 

Και ο πλέον ικανός μεταφραστnς συχνά αντιμετωπtζει το 

πρόβλημα ότι αν και κατανοεt πλnρως το πρωτότυπο μnνυμα 

και τπν επικοινωνιακn λειτουρ~ικότητα αυτοv. δεν μπορεt 

όμως να βρει ικανοποιητικό 1λωσσικό σχnμα. ώστε να αποδώ-

σει το πρωτότυπο. Ιδιαtτερα έντονο πρόβλημα αποτελεt η 

ορολο1tα, όπου διακρtνουμε τις εξnς περιπτώσεις: 

α. ο πρωτότυπος όρος έχει αποδοθε(. στη 1λώσσα - στόχο και 

ευρισκεται καταχωρημένος στα αντιστοιχα ειδικά λεξικά. 

β. ο πρωτότυπος όρος έχει αποδοθεt μεν στη 1λώσσα - στόχο. 

δεν εtναι όμως δόκιμος όρος ακόμαJκαι κατά την άποψπ 

του μεταφραστn 

βl. αποτελεt σημασιολο1ικό ισοδύναμο του πρωτότυπου n 

β2. συνιστά σημασιολο1ικn μετατόπιση του πρωτότυπου και άρα 

•crο-
δ εν επιτυ1χάνεται σημασιολο1ικn δυναμια. 

1· ο πρωτότυπος όρος αποδιδεται στη 1λώσσα στόχο με 

περισσότερους του ενός όρου1 καθώς και 

δ. ο πρωτότυπος όρος δεν έχει ακόμα αποδοθει στην 1λώσσα -

στόχος. 

Οι περιπτώσεις α και βl δεν συνιστούν μεταφραστικό πρόβλη-

μα. Πως αντιμετωπ(.ζονται όμως οι υπόλοιπες; 



ι. Ενας μn δόκιμος όρος, ο οποιος κατά τnν άπο~n τοv μετα

φραστn δεν καλύπτει πλnρως το σnμασ ιολο~ικό πεδιο τοv 

πρωτότvποv όροv μπορε ι να αντικατασταθει με έναν πιο 

ευστοχο όρο. 

Προς αποφvyn όμως παρερμnνειών, σvνnθιζεται σ'αvτές τις 

περιπτώσεις τnν πρώτn φορά ποv χρnσιμοποιει ο μεταφρα

στnς τον κατ'αvτόν ορθότερο όρο να παραθέτει ειτε και 

τον πρωτότvπο όρο, ειτε καιτον αντ ικατασταθέντα όρο. 

ιι. Εφόσον ένας όρος αποδιδεται στn yλώσσα - στόχο με περισ

σότεροvς τοv ενός.ο μεταφραστnς διαθέτοντας τnν προανα

φερθε ισα ειδ ικ n ~νώσn. vιοθετει τον κατ'αvτόν ορθότερο 

όρο. Επειδn ομως δεν μπορει να προvποθέτει σ'αvτnν τnν 

περ ι πτwσn ότι κάθε αναyνώστnς τοv μεταφράσματός τοv yνω 

ριζει τον ε π ιλεχθέντα όρο, θα πρέπει να παραθέσει τον 

πρωτότvπο n ορισμένοvς απο τοvς χρnσιμοποιούμενοvς ως 

επισnς ισοδύναμα όροvς . 

ιι ι . Οταν ένας όρος δεν έχει ακόμα αποδοθει στn ~λώσσα -

στόχος, ο μεταφραστnς καλειται να προβε t σε νεολοyισμό. 

Ο νεολο~ισμός όμως δεν πρέπει μονάχα να εκφράζει τnν 

πρωτότvπn πλnροφορια. αλλά να ακολοvθει και τοvς μορφο

σvντακτικούς κανόνες n και σvνnθειες τnς yλώσσας - στό

χου yενικά και ειδικότερα τοvς αντιστοιχους κανόνες που 

ισχύουν yια το συyκεκριμένο ειδικό κειμενο. 

Σ'αυτές τις περιπτώσεις ειναι επιβεβλnμένn n παράθεσn 

του πρωτότvποv όρου. 

Για να μπορέσει όμως ο μεταφραστnς να διακρινει σε ποιά· 

περιπτwσn εμπιπτει ο προς μετάφρασn όρος θα πρέπει να έχει 

εποπτεια τοv σvyκεκριμένοv τομέα στn yλώσσα - στόχο. Δεν 

αρκει n ~ενικότερn ειδ ικn yνώσn . αλλά απαιτεtται πρόσβασn 
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σε Τράπεζες δεδομένων - εφόσον υφίστανται στο αντικειμενό 

του καθώς και ανελλειπtις ενημέρωση περί του αντικειμένου 

στη 1λώσσα - στόχο. 

4. Σνuπςρgσuατg 

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι δεν πρέπει να τίθεταιτο 

ερώτημα , που συχνά διατυπώνεται, εάν η τεχνικtι μετάφραση , 

όπως η μετάφραση κάθε ειδικού κειμένου αποτελεί επιστtιμη, 

τέχνη tι απλtι τεχνικtι . 

θεωρούμε ότι η μετάφραση ειδικών κειμένων είναι και επι

στtιμη και τέχνη και τεχνικtι, διότι - όπως προσπαθtισαμε να 

δείξουμε το μετάφρασμα πρέπει να πληροί τα εξtις σημεία: 6 

ορθό ως προς το περιεχόμενο, 

σαφές ως προς την ορολο~ία. 

συμβατό στη χρtιση ορολο~ίας και κοινtις ~λώσσας , 

ισοδύναμο ως προς τον πρωτότυπο επικοινωνιακό σκοπό και 

αντίστοιχο ως προς τους κανόνες της ~λώσσας - στόχου που 

αφορούν στη δόμηση κειμένων του αυτού είδους . 

5. Πgpgngunes 
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