
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩτJΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓIΑΣ 

Απόστολος Μπενάτσης 

Σ' αυτή την εργασία aποδώσαμε μερικούς βαmκούς όρους της Σημειωτικής στα ελληνικά. Δεν aρκεστήκαμε 

όμως μόνο σε μια απλή μετάφραση. Θέλουμε εδώ να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει κανείς 

ζητήματα ορολογίας. Δεν αρκεί μόνο να μεταφράσουμε τον αντίσtοιχο όρο σtα ελληνικά πρέπει να 

κατανοήσουμε και το περιεχόμενό του. Έτσι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια 

τα θεωρητικά κείμε 
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Η απόδοση rης θεωρηrικής ορολογίας σrη γλώσσα μας παρουσιάζει δυσκολίες. Σε μερικές 

πεpιπtώσεις όσο κι αν ψάξουν οι ασχολούμενοι με το θέμα δε βρίσκουν καμιά απόδοση 

του όρου που ισυς απασχολεl και σε άλλες περιπτώσεις βρίσκονται μπροστά σε μια 

πληθώρα αποδόσεων που κάποτε είναι διαισθητικές και ευκαιριακές. Επιπλέον δεν αρκεί 

μόνο να μεταφράσουμε τον αντfσrοιχο όρο σta ελληνικά· πρέπει πρώτα να καταλάβουμε 

το περιεχόμενό του. 

Για rην απόδοση rης γαλλικής σημειωrικής ορολογίας, που θα μας απασχολήσει εδώ, 

χρειάζεται να καrαφύγοuμε σια ίδια τα κείμενα των θεωpηιικών που δfνουν αρκετές 

πληροφορίες. Πρέπει ακόμη να έχουμε υπόψη rους σχολιασrές rων κειμένων για να 

δούμε ποιες λύσεις προrεlνουν σε θέμαrα ορολογίας. Από rην άποψη αυrή ενδεικrική είναι 

η περίπιωση του Hawkes ο οποfος μιλώντας γ11α ω μοντέλο Greimas αποδίδει τους 

acteυrs ως «characters» (χαρακrήρες) (1 ). Σrο λεξικό rωv Greimas - Courtιs, Sιmiotique. 

Dictionnaire raisonnι de /a thιorie du langage (2), οι συγγραφείς, σε κάθε όρο που 

επεξηγούν, αισθάνονrαι rην ανάγκη να γράψουν ro αγγλικό rου ισοδύναμο. Αναφέρουμε 

σrην rύχη ορισμένα λήμμαrα: ιpreuνe/test, grandeυr/entity, acteur/actor, κrλ., πράγμα 

πολύ χρήσιμο για rον έλληνα μελεrηrή. 

Οι απαιrήσεις, βέβαια, rης ελληνικής γλώσσας είναι διαφορεrικές από κείνες rης αγγλικής ή 

rης γαλλικής γι' αυτό και ro πρόβλημα σε πολλές περιπrώσεις παραμένει. Φυσικά δεν 

ξεκινάει κανείς από rην αρχή σrην απόδοση rης ορολογίας. Ήδη ο Εραrοσθένης 

Καψωμένος (3) έχει αποδώσει και εξηγήσει με επιrυχία βασικούς όρους rης σημειωrικής 

όπως: 

conlrat = σύμβαση 

ιpreuve qualifiante = δοκιμασία χαρακτηρισμού 

ιpreuve principale = κύρια δοκιμασία 

ιpreuve glorifiante =δοκιμασία δικαfωσης, κ.ά. 

Ας δούμε, ωστόσο, και άλλους όρους- κλειδιά για rη μελέrη rων σημειωrικών θεωρηrικών 

κειμένων. Πρόκειται για τα εννοιολογήμαια: 

eχtιraceptivitι 

intιroceρtiνitι 

proρriaceρtiνitι 
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που aποδώσαμε αντίσωιχα ως 

εξωδεκτικότητα 

εσωδεκτικότητα 

ιδιοδεκτικότητα 

Οι όροι βρίσκονται στο βιβλίο του Α J. Gτeίmas, Sιmantique structurafe (1966), αλλά τα 

συμφραζόμενα δε βοηθούν στην απόδοσή τους. Μιλώντας για τους δυο πρώτους όρους ο 

ίδιος σημειώνει: «Το ενυπάρχον σύμπαν χωρίζεται, συνεπώς, σε δυο επίπεδα - το 

σημειολογικό και το σημασιακό - ιων οποίων οι συστατικοί άξονες, που ορίζουν κάθε 

επίπεδο στο σύνολό του, tαυtίζονtαι με έναν από τους δύο όρους ιης με1ασημικής 

κατηγορίας που αρθρώνεται σε 

εξωδεκτικότητα (extιroceρtiνitι) νs εσωδεκτικότητα (intιroceptiνitι) (4). 

Τα πράγμαια ξεκαθαρίζουν περισσόtερο στο λεξικό ιων Greimas-Courtιs, που ήδη έχουμε 

αναφέρει. Διαβάζουμε εκεί: «Για να βρούμε κριτήρια ταξινόμησης των σημικών κατηγοριών 

που aρθρώνουν το σημασιακό σύμπαν ( .. ) μπορούμε να καταφύγουμε σε μια ορισμένη 

ψυχολογία της αντίληψης που διακρίνει τις εξωδεκτικές (extιroceρtiνes) ιδιότητες, ως 

προερχόμενες από τον εξωτερικό κόσμο, από 10 εσωδεκτικά (intιroceptiνes) δεδομένα 

που δεν έχουν καμιά αντισtοιχία σ' αυτό tον κόσμο και προϋποτίθενται, αντίθεtα, από ι ην 

αντίληψη των πρώτων>> (5), 

Σχολιάζοντας τις έννοιες αυτές ο Ronald Schleifeτ (6) παρατηρεί: «Οι όροι extιτoceρtiνitι, 

intιroceptiνitι και proprioceptiνitι ορίζουν την ικανόtητα ενός οργανισμού να δέχεtαι 

εξωτερικά ερεθίσματα (π .χ. η θέα ενός αρπακτικού πουλιού), εσωτερικά ερεθίσματα (η θέα 

ενός αρπακtικού πουλιού σια όνειρα του οργανισμού) και aυτοπαθή ερεθίσματα (η θέα ωυ 

δικού ι ου ποδιού)». 

τέλος ο ίδιος ο Gτeimas διευκρινίζει την έννοια proprioceptiνitι (ιδιοδεκτικότητα) στο άρθρο 

ιου «De la modalisation de l'κtre>): «Μια σημασιακή κατηγορία», γράφει, «μπορεί να 

αξιοθετηθεί μέσα από την προβολή, στο τετράγωνο που την αρθρώνει, της θυμικής 

κατηγορίας της οποίας οι αντίθετοι όροι ονομάζονται /ευφορία! νs /δυσφορία!. Πρόκειται για 

μια «aρχετυπική» καtηγορία που λέγεται και ιδιο-δεκτική (proprio-ceptiνe), με τη βοήθεια 
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της οποίας κάθε ζωντανή ύπαρξη εγγράφεταΙ σε μια κοινωνική σφαίρα, «ανΙΙλαμβάνεταΙ» 

τον εαυτό της και αν11δρά στο περιβάλλον της» (7)_ 

Ασφαλώς τώρα μπορεί να τεθεί το ερώτημα ποια είναΙ η χρήση των όρων στη λογοτεχνία 

ώστε να δικαΙολογείταΙ όλη αυτή η ερμηνευ11κή προσπάθεια. "Εχσυμε μιλήσει γι' αυτό 

εκτεταμένα σε προηγούμενη εργασία μας (Β), αλλά μπορούμε να πούμε γενικά ό11 στη 

λογοτεχνία η εξωδεκτικότητα αναφέρεταΙ στα εξωτερικά ερεθίσματα που δέχεται ένας 

δημιουργός καΙ τα μεταφέρει στο έργο του, η εσωδεκτικότητα στην εσωτερική επεξεργασία 

καΙ το μετασχημα11σμό των εξωτερικών δεδομένων καΙ η ιδιοδεκτικότητα στο πώς μια 

ζωντανή ύπαρξη ανΙΙλαμβάνεται τον εαυτό της καΙ αν11δρά στο περιβάλλον της. 

Η επόμενη τριάδα όρων έχει απασχολήσεΙ πολλούς μελετητές. ΠρόκεΙΙαΙ για τα λεξήματα 

actant, acteur φι πle. Όπως μας πληροφορεί α Α J. Gτeίmas (9) πρόκεΙΙαΙ για 

ανεξάρτητες οντότητες. Ο acteυτ είναΙ μια λεξικοπaιημένη μονάδα ταυ λόγου, που το 

ελάχιστα σημασιακό του περιεχόμενα ορίζεται από την παρουσία των σημάτων: α) 

οντότητα εικονική (aνθρωπομορφική, ζωομορφική ή κά11 άλλα), β) έμψυχα καΙ γ) επιδεκτικό 

εξατομίκευσης (που συγκεκριμενοποιείταΙ, στην περίπτωση ορισμένων aφηγημάτων, με 

την απόδοση ενός κυρίου ονόματος. Ο acteυτ είναΙ ένα άτομο ολοκληρωμένα που 

αναλαμβάνεΙ έναν ή περισσότερους ρόλους. Στα πεδία όμως ταυ acteυτ περιλαμβάνεται 

π .χ. ένα μαγικό χαλί ή μια εμπορική επιχείρηση. Γι' αυτό γενικεύοντας μπορούμε να πούμε 

ότι ta δρώντα πρόσωπα είναι οντότητες εξατομικευμένες, εικονικές που χαρακτηρfζονται 

από ένα σύνολο συγκεκριμένων ενεργειών. Ένας actuer μπορεί να εfναι εξατομικευμένος 

(π.χ. ο Πέτρας) ή συλλογικός (π.χ. τα πλήθος), εικονικός (aνθρωπομορφΙκός ή 

ζωομορφικός) ή αφηρημένος (π .χ. η τύχη). Για όλους αυτούς τους λόγους μεταφράσαμε τα 

acteυτ ως δpων πρόσωπο. 

Το λέξημα ττle αποδίδεταΙ εύκολα στα νέα ελληνικά. ΠρόκεΙΙαΙ για τα ρόλο. ΟΙ πληροφορίες 

όμως που μας δίνεΙ για τα ενναΙαλόγημα αυτό α Α J. Gτeίmas είναΙ πολύ σημαν11κές για να 

καταλάβουμε τη λε11ουργία ταυ καΙ να αποφεύγουμε 11ς παρανοήσεις. Ο ρόλος 

εκδηλώνεταΙ στα επίπεδα του λόγου από τη μια μεριά ως μια ιδιότητα, ώς ένα 

χαρακτηρισΙΙκό του δρώντας προσώπου, και από την άλλη μεριά δεν είναΙ παρά η 

ονομασία που συμπεριλαμβάνεΙ ένα πεδίο λε11συργιών (δηλαδή συμπεριφορών). Τα 

ελάχιστο σημασιακό περιεχόμενο του ρόλου είναι καιά συνέπεια ταυτόσημο με αυtό IOU 

δρώντας προσώπου, μόνα που δεν έχει τα σήμα εξατομίκευση. Ο ρόλος είναΙ επομένως 

μια έμψυχη οντότητα, αλλά ανώνυμη καΙ κσινωVJκή (π.χ. ο φανφαρόνος, ο ευγενής 

πατέρας, σ προδότης). Ο ρόλος συμμετέχει συγχρόνως σε μια αφηγημα11κή δομή βάθους 
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και σε επίπεδο κειμενικής επιφάνειας. Αρκετές επεξηγηματικές πληροφορίες για τη 

λειτουργία του ρόλου μας δίνει ο Patrίce Paνis (10), 

Ο Greimas δανείστηκε τον όρο actant από τον Tesniθre (11} και τον ανέπτυξε περαιτέρω. 

Όπως σημειώνει ο δεύτερος οι actans είναι όντα ή πράγματα που συμμετέχουν σε μια 

διαδικασία με οποιαδηποτε μορφή, έστω κι αν πρόκειται για ένα βουβό ρόλο. Σχολιάζοντας 

ο Greimas τους actants παρατηρεί ότι στο Bernanos ορισμένοι actants είναι δυνάμεις 

ικανές για δράση (12). Οι actants είναι μονάδες του aφηγήματος. Αν λάβουμε υπόψη τα 

παραπάνω μπορούμε να τους αποδώσουμε στα ελληνικά ως δρώσες μονάδες ή ως 

δρώσες δυνάμεις. Η έννοια της δρώσας μονάδαςΙδρώσας δύναμης έχει το πλεονέκτημα να 

αντικαθιστά τον όρο personnage (= χαρακτήρας) καθώς και τις dramatis personae του 

Propp, επειδή καλύπτει όχι μόνο ανθρώπινες υπάρξεις, αλλά επίσης ζώα, αντικείμενα ή 

έννοιες. 

Με τις έννοιες που αναφέραμε σχετίζονται τα εννοιολογήματα: 

modθle actantίel = μοντέλο δράσης 

rτles actantίels = ρόλοι δράσης 

rtles thematiques = θεματικοί ρόλοι 

Μια διευκρίνιση πρέπει να γίνει για το λέξημα sιmantique που έχει, αποδοθεί σtα ελληνικά 

ως σημαντική και ως σημασιολογία. Έχει διευκρινισtεί ότι οι όροι είναι ισοδύναμοι. Και αυτό 

δεν είναι λάθος. Πιστεύουμε όμως ότι στην περίπτωση Jou Α J. Greimas θα πρέπει να 

κραJήσουμε την απόδοση σημαντική, για1ί ο ίδιος πιστεύει πως η σημασιολογία είναι 

υπάλληλη έννοια της σημαντικής. Ας προσέξουμε όσα γράφει για τη σημασιολογία: «0 

όρος ορίζει, στη λεξιλογική σημαντική, την προσέγγιση που σκοπεύει να περιγράψει τις 

σημασίες ξεκινώντας από τα ελάχιστα σήματα (ή από τα λεξήματα)». Συνεπώς το 

sιmantique πρέπει να αποδοθεί με το λέξημα σημαντική. Το λέξημα σημασιολογία θα 

χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιπτώσεις. Η σημασιολογία συνήθως είναι αντίθετη της 

ονομασιολογίας (onomasiologie)>> (13). 

Μερικές φορές η καθημερινή χρήση μας δυσκολεύει στην απόδοση όρων. Αναφερόμαστε 

στην περίπτωση του solidaritι. Πριν από κάμποσο καιρό τα μαζικά μέσα ενημέρωσης μας 

βομβάρδιζαν με τις περιπέτειες της «αλληλεγγύης» στην Πολωνία και συνεχώς βλέπαμε 

τον πρόεδρό της σ1ην τηλεόραση. Και δεν είχαν άδικο όσοι μετέφρασαν 10 solίdaritι ως 

«αλληλεγγύη». Αυτή είναι η πρώτη σημασία που βρίσκουμε στα λεξικά. Ήδη ο Γ. 

Μπαμπινιώτης (14) έχει διευκρινίσει ότι πρέπει να είναι διαφορετική η απόδοση στη 
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γλωσσολογία. Πρόκεηαι για το ενιαίο σύνολο (solidaritι). Δίπλα σ' αυτή τη γλωσσολογική 

ερμηνεία μπορούμε να προσθέσουμε την άποψη των Greimas-Courtιs η:ου λένε: «0 L. 

Hjelmsleν εισήγαγε τον όρο soJidan·tι για να ονομάσει tην αμοιβαία προϋπόθεση, που 

αναγνωρίζεται στη συνταγματική αλυσίδα. Η χρήση τείνει να εφαρμόσει αυτή την έννοια 

εξίσου στις παραδειγματικές σχέσεις» (1 5). Με το solidaritι, λοιπόν, στη σημειωτική 

εννοούμε την αμοιβαία προϋπόθεση. 

Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε σήμερα σtην ανάλυση των κειμένων είναι το 

carn sιmiotique. Με το σημειωτικό τετράγωνο όμως σχετίζεται το πρόβλημα της νιridiction. 

Κατ' αρχάς πρέπει να εξετάσουμε τι σημαίνει η λέξη. Αυτή τη φορά το παράθεμα που 

ακολουθεί είναι διευκρινιστικό. «Η θεωρία του Saussure θέtοντας ως αξίωμα την 

αυτονομία, τον ενυπάρχοντα χαρακτήρα κάθε γλώσσας και, συγχρόνως, την αδυναμία 

προσφυγής σ' ένα εξωτερικό αντικείμενο αναφοράς, εξανάγκασε τη σημειωτική να 

ενδιαφερθεί όχι μόνο για το πρόβλημα της αλήθειας, αλλά για το πρόβλημα του να μιλάμε 

αληθινά, της αληθολογίας» (16). Θα αναρωτηθείτε ίσως γιατί μεταφράσαμε τον όρο ως 

αληθολογία και δεν προτιμήσαμε το σληθινότητα που έχει προταθεί ( 17). Δίνουμε το 

τελευταίο τμήμα tou παραθέματος στη γλώσσα του πρωτοτύπου «ΠΟΠ pas le prob\θme de 

la νιrίtι, mais celui du dire-νrai, de la νιridictioπ». Σtα αγγλικά το ίδιο τμήμα έχει 

μεταφραστεί ως εξής: «not the problem of trυth, bυt that of trυth-sayίng, of νerίdίction» 

(18). Όλα αυτά μας επιτρέπουν να αποδώσουμε το νιridiction ως αληθολογία. Η 

αληθολογία έχει σχέση με τις κατηγορίες αληθινό νs ψεύτικο, μυστικό νs απάτη. Αυτές 

δημιουργούν ένα άλλο tεφάγωνο. Το tεφάγωνa αυτό έχει ονομαστεί από τον μελετητή 

του Greimas Donald Maddox (19) «the νeridictory sqυare», δηλαδή αληθολογικό 

τετράγωνο ή τετράγωνο της αληθολογίας. Μπορούμε να κρατήσουμε όποια ερμηνεία 

ταιριάζει στο γλωσσικό μας αίσθημα. Το τετράγωνο της αληθολογίας είναι, κατά τη γνώμη 

μας πολύ λειτουργικό στην ανάλυση των κειμένων (20). 

Έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει η τάση να μεταφράζεται το γαλλικό faire με το 

πράττειν. Η χρήση του aπαρεμφάτου δεν είναι βέβαια αμάρτημα, μας οδηγεί όμως σε 

σκέψεις μήπως μπορεί να βρεθεί καλύτερη λύση. Προτού ασχοληθούμε με το αφηγηματικό 

πρόγραμμα, είναι αναγκαίες ορισμένες προκαταρκτικές διευκρινίσεις. Αρχίζουμε με το 

εκφώνημα (ιποπcι) που σημαίνει «Κάθε οντότητα προικισμένη με νόημα, είτε αυτή ανήκει 

στην ομιλούμενη αλυσίδα είτε στο γραπτό κείμενο» (21 ). Έτσι έχουμε τα συντάγματα sujet 

d\tat και sujet de faire. Δε θα δυσκολευτούμε να αποδώσουμε το πρώτο ως εκφώνημα 

κατάστασης. Το δεύτερο όμως πώς θα μεταφραστεί; Πρόκειται, όπως ξέρουμε, για ένα 

υποκείμενο που έχει αποκτήσει την φοπική ικανότηια. Είναι ένα υποκείμενο ικανό να 
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περάσει σε δράση. Είναι τελικά ένα ενεργοποιημένο υποκείμενο και πρέπει να αποδοθεί 

ως υποκείμενο δράσης. Στους δυο τύπους στοιχειωδών εκφωνημάτων - εκφωνήματα 

κατάστασης (ιnoncιs d'ιtat) και εκφωνήματα δράσης (ιnoncιs de faire) - αντιστοιχούν δυο 

είδη υποκειμένων: τα υποκείμενα κατάστασης (που χαρακτηρίζονται από τη σχέση ζεύξης 

με τα αντικείμενα αξίας και τα υποκεlμενσ δράσης που ορfζονται από τη σχέση του 

μετασχηματισμού. Γνωρίζουμε ότι η πορεία του υποκειμένου δράσης συνίσταται στην 

απόκτηση των ικανοτήτων και την ολοκλήρωση Υων τελέσεων, ενώ η πορεία του 

υποκειμένου καΥάστασης παρουσιάζεται ως μια διαδοχή «Καταστάσεων ψυχής», που 

παρουσιάζουν μεταπτώσεις (22). Γενικότερα, το υποκείμενο δράσης εμφανίζεται ως ένας 

δράστης, ως ένα ενεργό στοιχείο που συγκεντρώνει κάθε δυνατότητα δράσης, ενώ το 

υποκείμενο καJάστασης εμφανίζειαι ως ένας πάσχων που παθητικά δέχεται όλα τα 

ερεθίσματα του κόσμου, τα οποία εγγράφονται στα αντικείμενα που το περιβάλλουν (23). 

Μπορούμε τώρα να ασχοληθούμε με το ρrogramme narratif (24) που aποδώσαμε στα 

ελληνικά ως αφηγηματικό πρόγραμμα. Αυτό το σύνταγμα ασφαλώς δεν παρουσιάζει 

δυσκολlα στη μετάφραση. Το αναφέρουμε για να εξηγήσουμε στη συνέχεια άλλους όρους 

που σχετlζονται μ' αυτό. Επιπλέον θέλουμε να αποδώσουμε εδώ μια σημειωτική 

σημειογραφlα με γράμματα και αριθμούς που διαφορετικά θα ήταν ακατανόητη. Το 

αφηγηματικό πρόγραμμα (που συντομογραφείται ως ΡΝ) εlναι ένα στοιχειώδες σύνταγμα 

της aφηγηματικής σύνταξης επιφάνειας, το οποίο αποτελεlται από ένα εκφώνημα δράσης 

που έχει ως συμπλήρωμα ένα εκφώνημα κατάστασης. Το αφηγηματικό πρόγραμμα πρέπει 

να ερμηνευθεl ως μια αλλαγή κατάστασης που πραγματοποιείται από ένα οποιοδήποτε 

υποκείμενο (s1) που επηρεάζει ένα οποιοδήποτε υποκείμενο (s2 ). Μπορεί δε να 

αναπαρασταθεί με τις ακόλουθες μορφές: 

ΡΝ = F (S1 -> (S2 n Ον)] 

ΡΝ = F (S1 -> (S2 v Ον)] 

όπου: F = λειτουργlα 

s1 = υποκείμενο δράσης 

s2 :;:: υποκείμενο κατάστασης 
Ον= αντικείμενο επενδεδυμένο σημασιακά με μια αξία (ν) 

(] = εκφώνημα δράcrης 

() = εκφώνη μα κατάστασης 

-> = λειτουργία δράσης 
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u n =ζεύξη (σύζευξη ή διάζευξη) που δείχνει την τελική κατάσταση, τις 

συνέπειες της δράσης. 

Ένα απλό αφηγηματικό πρόγραμμα θα μετασχηματιστεί σε σύνθετο, όταν απαιτεί την 

προκαταρκτική πραγματοποίηση ενός άλλου ΡΝ: π. χ. η περίπτωση ενός πιθήκου που για 

να φτάσει μια μπανάνα πρέπει πρώτα να αναζητήσει ένα ξύλο. Το γενικό ΡΝ ονομάζεται 

αφηγηματικό πpόγpαμμα βάσης (ΡΝ base), ενώ τα προϋποτιθέμενα και αναγκαία 

αφηγηματικά προγράμματα ονομάζονται αφηγηματικά πpογpάμματα χpήσης (ΡΝ d'usage). 

Τα τελευταία είναι άπειρα και εξαρτώνται από την περιπλοκότητα της προς εκτέλεση 

δοκιμασίας. Θα τα σημειώνουμε ως (PNu 1, 2 ... ). Το ΡΝ χρήσης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε από το ίδιο το υποκείμενο είτε από ένα άλλο υποκείμενο, 

αντιπρόσωπο του πρώτου. Στη δεύτερη περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο 

αφηγηματικό πpόγpαμμα παpάpτημα (ΡΝ annexe) και θα το συμβολίζουμε με ΡΝ (Pna). 

θα τελειώσουμε με την απόδοση τριών όρων που δείχνουν τις τάσεις της σημειωτικής στις 

μέρες μας. Πρόκειται για τη σημειωτική της χειραγώγησης (sιmίotique de la maniρulation), 

(τη χειραγώγηση του υποκειμένου από τον πομπό), τη σημειωτική της δpάσης (sιmiotique 

de l'action) (την απόκτηση της ικανότητας από το υποκείμενο) και τη σημειωτική της 

αναγνώρισης (sιmiotique de la sanction) (κρiσεις για τον εαυτό μας και για άλλα 

υποκείμενα). Τα εννοιολογήματα αυτά έχουν αποδειχθεί λειτουργικά στην ανάλυση των 

κειμένων όπως έχουμε δείξει σε προηγούμενη εργασία μας (25). 

Η ενασχόληση με την απόδοση της σημειωτικής ορολογίας στα ελληνικά καταδεικνύει την 

ανάγκη της γνώσης των θεωρητικών κειμένων. Δεν πρόκειται για μια ευκαιριακή 

ενασχόληση, αλλά για μια αναζήτηση που αναδεικνύει τις δυνατότητες της γλώσσας μας να 

αποδώσει σφαιρικά νέες έννοιες στηριζόμενη στο πλούσιο εννοιολογικό της αποθεματικό. 

Απαραίτητη προϋπόθεση κάθε φορά είναι οι όροι που μεταφράζουμε να είναι λειτουργικοί 

στο νέο συμφραατικό τους περιβάλλον. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να τους 

αντιμετωπlζουν με σκεπτικισμό όσοι δεν ασχολούνται με το θέμα. Ας μην ξεχνούμε ότι η 

θεωρητική σκέψη έχει τις ρίζες της στην πατρίδα μας. Το σημειωτικό εγχείρημα, επομένως, 

δεν είναι ξένο προς τους δικούς μας δοκιμασμένους τρόπους σκέψης. 
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