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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:  
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 

Αγλαία Ρούκη και Αντιγόνη Διαμαντοπούλου  
 
 

Περίληψη 
Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δυνατότητα των παράλληλων κει-
μενικών σωμάτων να αποκαλύπτουν στοιχεία πολιτισμικής διαφο-
ράς στη χρήση γλωσσικών φαινομένων με σκοπό την εκμάθηση της 
αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Δείχνει ότι η παράλληλη χρήση δύο 
μικρών σε έκταση σωμάτων κειμένων, που δημιουργήθηκαν για την 
παρούσα έρευνα,  παρέχει ενδιαφέρουσες ενδείξεις διαπολιτισμικών 
τάσεων στη χρήση των δεικτών τροπικότητας, στις οποίες ο διδά-
σκων μπορεί να βασιστεί για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. 
Η εργασία προτείνει κάποια δείγματα ασκήσεων που περιλαμβά-
νουν διάφορα στοιχεία χρήσης των τροπικών δεικτών, με αναφορά 
σε πραγματικά δεδομένα του αγγλικού και του ελληνικού Τύπου. 
Υποστηρίζει ότι τέτοιες ειδικές προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής 

διαφορετικότητας μπορούν να ικανοποιήσουν επαρκώς τις ανάγκες 
ειδικών γλωσσικών ακροατηρίων στην ξενόγλωσση τάξη. 
 
Λέξεις-κλειδιά 

Τροπική ικανότητα γνωσιολογική τροπικότητα, μετάφραση, έλλειψη 
ή μη βεβαιότητας, διαπολιτισμική προοπτική. 
 
1. Συγκριτική προσέγγιση στο σύστημα τροπικότητας 

Η χρήση της τροπικότητας από γλώσσα σε γλώσσα βρίσκεται στο κέ-
ντρο του ενδιαφέροντος πολλών γλωσσολόγων εδώ και πολλά χρό-
νια (Faaza 1989, Renzhi 2003, Kranich 2009, Bonyandi 2011). Η τρο-
πικότητα στην αγγλική εξετάζεται σε σχέση με ευρέως διαδεδομένες 
γλώσσες και έχει οδηγήσει σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα.  
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Ο Faaza (1989) προσπάθησε να περιγράψει την επιστημική και δε-
οντική τροπικότητα στην αγγλική και αραβική προκειμένου να εν-
τοπίσει ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα δύο συστήματα. Η 
έρευνά του σκοπό είχε να βοηθήσει τους ξένους σπουδαστές αρα-
βικής να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τους τρόπους που εκφράζε-
ται η τροπικότητα στην αραβική και να εξυπηρετήσει θέματα μετά-
φρασης από την αγγλική στην αραβική. 

Ο Renzhi (2003) συμπέρανε ότι το σύστημα τροπικότητας στην 
αγγλική και κινεζική διαφέρει ως προς τα 'υπερώνυμα', τις ιδιαίτερες 
ιδιότητες και τη συντακτική τους συμπεριφορά σε καταφάσεις, μη 
καταφάσεις και την παθητική φωνή. 

Κατά την εξέταση της επιστημικής τροπικότητας σε εκλαϊκευμένα 
αγγλικά επιστημονικά κείμενα παράλληλα με τις γερμανικές τους 
μεταφράσεις, ο Kranich (2009) παρατήρησε ότι όταν χρησιμοποιείται 
από το μεταφραστή ένας όχι ακριβής συνώνυμος δείκτης τροπικότη-
τας, υπάρχει μία τάση για αύξηση της βεβαιότητας σε σχέση με το 
αγγλικό πρωτότυπο.  

Ο Kuczma (2010) κατά την εξέταση της τροπικότητας σε νομικά 
κείμενα (αναλυτική μελέτη μετάφρασης μεταξύ αγγλικής και πολω-
νικής), εστίασε στη συχνότητα των στοιχείων τροπικότητας σε πολω-
νικά και αγγλικά νομικά κείμενα καθώς και στην κατανομή τους 
στις αντίστοιχες μεταφράσεις τους. Η ανάλυση των τροπικών ρημά-
των που χρησιμοποιήθηκαν ανέδειξε προβλήματα που ίσως αντιμε-
τωπίσουν οι μεταφραστές κατά την ενασχόλησή τους με αυτά.   

Ο Bonyandi (2011) εξέτασε τη χρήση της τροπικότητας μέσα από 
ανάλυση επιλεγμένων κυρίων άρθρων από τους New York Times 
(ΝΥΤ) και την  αγγλική εφημερίδα Tehran Times (ΤΤ). Η μελέτη είχε 
ως πρωταρχικό σκοπό τη γλωσσική πραγμάτωση της τροπικότητας 
έτσι όπως χρησιμοποιείται στις δύο εφημερίδες. Ακολούθησε η 
παρουσίαση τη χρησιμότητας των ευρημάτων στην τάξη. Μεγάλη 
χρήση των τροπικών ρημάτων που σχετίζονται με προβλεψιμότητα 
στους NYT, κατέδειξε ότι κύριο μέλημα των αρθρογράφων ήταν η 
πρόβλεψη του τι θα συμβεί στο μέλλον.  Αντιθέτως, η σύγκριση των 
τροπικών βοηθητικών ρημάτων που εκφράζουν αναγκαιότητα στις 
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δύο εφημερίδες έδειξε ότι οι αρθρογράφοι των κυρίων αρθρών της 
ΤΤ ασχολούνται κυρίως με το τι πρέπει να γίνει. 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει δύο υπο-σώματα κειμένων του Τύπου. 

Το υπο-σώμα Α (25 αγγλικά-ελληνικά ζεύγη άρθρων, ελληνική εκ-
δοχή 12.180 λέξεις) και υπ-σώμα Β (14 αγγλικά-ελληνικά άρθρα, 
ελληνική εκδοχή 6.632 λέξεις) με σκοπό να προτείνει εκπαιδευτικούς 
στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν κατά το σχεδιασμό εκπαιδευ-
τικού υλικού, εστιάζοντας στη χρήση του συστήματος τροπικότητας 
στην αγγλική παραγωγή Ελλήνων σπουδαστών.  
 
2. Η τροπικότητα στην ελληνική 
Η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιεί ένα εύρος γλωσσικών στοιχείων 
(γραμματικά και λεξιλογικά) η οποία πραγματώνει το σύνολο του 
συστήματος τροπικότητας. Οι Κλάιρης και Μπαμπινιώτης (1999) 
πρότειναν μια ταξινόμηση γραμματικών και λεξιλογικών μέσων που 
εκφράζουν τροπικότητα στην ελληνική. Οι γραμματικοί δείκτες τρο-
πικότητας περιλαμβάνουν τη χρήση των τροπικών ρημάτων πρέπει 

και μπορεί καθώς και ρηματικών συνταγμάτων  που οργανώνονται 
με βάση το χρόνο, την όψη και την έγκλιση (Φιλιππάκη-Warburton 
και Spyropoulos 2006). Η τροπικότητα εκφράζεται επίσης μέσω α) 
της χρήσης λεξικών ρημάτων ελπίζω (I hope), θέλω (I want), νομίζω (I 
think), β) επιρρημάτων και επιρρηματικών φράσεων, όπως ίσως 
(perhaps), κατά τη γνώμη μου (in my opinion), γ) επίθετα, όπως απαραί-
τητος (necessary), πιθανός (possible), σίγουρος (certain), δ) απρόσωπων 
εκφράσεων, όπως φαίνεται (it seems), είναι απαραίτητο (it is necessary), 
είναι πιθανό (it is likely). Οι δύο κύριες πραγματώσεις επιστημικής 
τροπικότητας στα ελληνικά είναι:   

α) τα ημι-βοηθητικά ρήματα (Τσανγκαλίδης 2003: 742,  2004: 234) 
τροπικότητας πρέπει and μπορεί 

β) η υποτακτική και οι μελλοντικές περιφράσεις που αποτελού-
νται από τα δύο τροπικά μόρια να(na) και θα(tha) ακολουθούμενα 
από το ρήμα. Τα ρηματικά συντάγματα  με το μόριο ας (as) έχουν 

μόνο περιφερειακά αναφερθεί για να εκφράσουν την επιστημική 
έννοια (Joseph και Φιλιππάκη -Warburton 1987: 180).  

Η Ευσταθιάδη (2009) παρείχε μια λεπτομερή ανάλυση για το πώς 
αποκτάται η τροπικότητα από τον Έλληνα σπουδαστή. Η χρήση δύο 



Αγλαία Ρούκη και Αντιγόνη Διαμαντοπούλου – 363  
Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού: μεταφραστική οπτική δεικτών τροπικότητας      

____________________________________________________________ 

Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2016 Ειδικό η-Τεύχος (359-380) – ISBN 978-960-466-025-4 

κεντρικών πραγματολογικών στοιχείων, δηλαδή διστακτικών μορί-
ων και επιτατικων είναι επίσης ευρεία. Τα επιστημικά διστακτικά, 
όπως ίσως (perhaps), μάλλον (rather, more), νομίζω (I think) και επιτα-
τικά, όπως τα βέβαια (surely), ξέρω (I know), πιστεύω (I believe), πρέπει 
(must), επιτρέπουν στους ομιλητές να διατηρούν μια ισορροπία στην 
ομιλία τους (Ευσταθιάδη 2009).  

Όπως πρότεινε ο Lyons (1977: 816, στον Palmer 1979), αυτό που 
συμβατικά εθεωρείτο μελλοντικός χρόνος δε χρησιμοποιείται μονά-
χα για να γίνουν αναφορές στο μέλλον αλλά καλύπτει επίσης ένα με-
γάλο εύρος εκφωνημάτων μη πραγματικών γεγονότων που περιλαμ-
βάνουν υπόθεση, συμπέρασμα, ευχή, πρόθεση ή επιθυμία. Ο Coates 
(1983: 169) σημειώνει ότι «γενικά η έκφραση μελλοντικότητας περι-
λαμβάνει κάποιο βαθμό αμφιβολίας ή αβεβαιότητας, γι’αυτό και α-
ναπόφευκτα επικαλύπτει την τροπικότητα».  

Οι δείκτες επιστημικής τροπικότητας μπορεί να δείχνουν  αβεβαι-
ότητα ή επιβεβαίωση. Ίσως συνεισφέουν στη δημιουργία κοινού κώ-
δικα και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ του ακροατή και του 
ομιλητή για να διευκολύνουν την επικοινωνία. Ενεργούν ως στοιχεί-
α θετικής ευγένειας προσθέτοντας μια συναισθηματική διάσταση στη 
συζήτηση που εμπλέκει την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχόντων (Ευσταθιάδη, 2009).  

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στη 
μεταφορά των αγγλικών δεικτών τροπικότητας στην ελληνική, βασι-
σμένη σε δεδομένα του τύπου για να προτείνει σκοπούς και στόχους 
για σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Σιδηροπούλου 
2015).  
 
3. Παράλληλα δείγματα από τον Τύπο 

Η πλειοψηφία των άρθρων αφορούσε πολιτικά, περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά θέματα και ήταν διαφόρων εκτάσεων και ύφους. Περι-
πτώσεις αλλαγών και αυτούσιας απόδοσης των δεικτών τροπικότη-
τας εντοπίστηκαν και στα δύο υπο-σώματα (π.χ. 64,34% & 35,66% 
αντίστοιχα, στο υπο-σώμα B).  Αυτό που φαίνεται να είναι κοινό στις 
διάφορες αλλαγές είναι ότι αυξάνουν το επίπεδο βεβαιότητας στην 
ελληνική απόδοση. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες πολιτισμικές 
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αξίες που αυξάνουν ή μειώνουν τη βεβαιότητα, οι οποίες επηρεά-
ζουν σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά και τη διαχείριση των γλωσ-
σικών φαινομένων από το συγγραφέα ή μεταφραστή. Το παράδειγ-
μα 1 δείχνει αυτήν την τάση μέσω της μετάφρασης του could ως 
μπορεί αντί θα μπορούσε. Το παράδειγμα 2 επίσης δείχνει αυτήν την 
τάση μέσω της μετάφρασης του would ως θα (μελλοντικό μόριο). Η 
Κoutsantoni (2005) επιβεβαιώνει αυτήν την τάση και στην επιστημο-
νική γραφή: oι έλληνες συγγραφείς φαίνονται να είναι αρκετά πιο 
σίγουροι και προσκολλημένοι στους ισχυρισμούς τους από ό,τι οι 
αγγλόφωνοι συγγραφείς. Αυτό φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της 

αποφυγής αβεβαιότητας, μία τάση που χαρακτηρίζει την ελληνική 
κοινωνία  (ό.π.). Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα υπο-σώματα του 
Τ.Ε.Γ.Μ.Α 2013-2014 όπως προτείνεται από τις Andriotou και Μetaxa 
2016, Drakaki κ.α. 2016, σε αυτό το η-τεύχος. 
 
Παράδειγμα 1 

ΚΑ  This could reveal the interface between the two great theories 

of physics: general relativity and quantum mechanics 
(Primordial gravitational wave discovery heralds 'whole new 
era' in physics’) The Guardian 17/03/2014) 
Αυτό θα μπορούσε να αποκαλύψει τη σχέση μεταξύ των δύο μεγάλων 
θεωριών της φυσικής: γενικής σχετικότητας και της κβαντομηχανι-
κής 

ΚΥ  Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό 
του σημείου όπου τέμνονται δύο μεγάλες θεωρίες της Φυσι-
κής: της σχετικότητας με την κβαντική μηχανική  
(Η ανακάλυψη αρχέγονων βαρυτικών κυμάτων φέρνει νέα 
εποχή στη Φυσική Η Kaθημερινή 09/03/2014) 

 
Παράδειγμα 2 

ΚΑ All three coalition partners have said they would not cooperate 

with a party led by Jankovic, ... 
 (Slovenian PM Bratusek loses party leadership, govt likely to 
fall Reuters 25/04/2014) 
Και οι τρεις εταίροι του συνασπισμού έχουν δηλώσει ότι δεν θα 
συνεργαζόντουσαν  με ένα κόμμα με επικεφαλής τον Γιάνκοβιτς, ... 
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ΚΥ  ...έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστούν με ένα κόμμα του 
οποίου ηγείται ο Γιάνκοβιτς, ...  
(Kυβερνητική κρίση στη Σλοβενία To Βήμα 26/ 04/2014) 

 

Η μεγαλύτερη βεβαιότητα στο υπό-σώμα Α έχει περιστασιακά εκ-
φραστεί μέσω της αποσιώπησης μιας μεγάλης ποικιλίας δεικτών 
τροπικότητας στην ελληνική απόδοση των δεδομένων, όπως τροπικά 
ρήματα (33,3%), επιρρήματα (40,8%),  επίθετα (11.1%), φράσεις 
(14,8%) (βλ. σχήμα). 
 

 
Όπως ήταν αναμενόμενο, από το παραπάνω σχήμα με ποσοστά των 
γλωσσικών στοιχείων που έχουν αποσιωπηθεί, το παράδειγμα 3 
δείχνει ένα τροπικό ρήμα  (should) το οποίο αγνοείται στην ελληνική 
απόδοση. Το παράδειγμα 4 δείχνει ένα τροπικό επίρρημα (almost) το 
οποίο έχει παραληφθεί από το ελληνικό κείμενο υποδοχής.  
 
Παράδειγμα 3 

ΚΑ  He was trying to understand why there was no trace of some 
exotic particles that should have been created in the Big Bang. 
(Space Ripples Reveal Big Bang’s Smoking Gun New York 
Times 17/03/2014) 
Προσπαθούσε να καταλάβει γιατί δεν υπήρχε ίχνος ορισμένων από 
εξωτικά σωματίδια που θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί στο Big 
Bang. 
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ΚΥ Προσπαθούσε να καταλάβει γιατί δεν υπάρχουν ίχνη εκείνων 

των πρώτων σωματιδίων που [-] δημιουργήθηκαν κατά τη 

Μεγάλη Έκρηξη, το Big Bang.  
(Οι επιστήμονες κατάφεραν να δουν την αρχή της Μεγάλης 
Έκρηξης  Η Καθημερινή  23/03/2014) 

 
Παράδειγμα 4 

ΚΑ  For almost four years,…  
(Manchester Central Library reopens after £50m revamp The 
Guardian 21/03/2014) 
Για σχεδόν τέσσερα χρόνια,… 

ΚΥ  Έπειτα από [-] τέσσερα χρόνια…  
(Η υπερβιβλιοθήκη του Μάντσεστερ To Βήμα 25/03/2014) 

 

Υπάρχουν μόνο λίγα παραδείγματα όπου η τροπικοποιημένη οπτική  
εμφανίζεται στην ελληνική απόδοση, αποδυναμώνοντας την αβεβαι-
ότητα (παράδειγμα 5), αλλά αυτό είναι μάλλον σπάνιο φαινόμενο. 
 
Παράδειγμα 5 

ΚΑ Confirming inflation would mean that the universe we see,… 
( Space Ripples Reveal Big Bang’s Smoking Gun New York Ti-
mes 17/03/2014) 
Η επιβεβαίωση του πληθωρισμού θα σήμαινε ότι το σύμπαν που βλέ-
πουμε, ... 

ΚΥ Αν πράγματι ισχύει αυτό που περιγράφεται στη θεωρία του 
κοσμολογικού πληθωρισμού, κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι το ο-
ρατό μας σύμπαν… 
(Guardian: το εξαφανισμένο Boeing και η ήττα της δημοσιο-
γραφίας To Βήμα 18/03/2014) 

 

Το παράδειγμα 6 είναι ένα άλλο αντίθετο-παράδειγμα: η ελληνική 
εκδοχή είναι αυτή που έχει τη μικρότερη ισχύ τροπικότητας  μέσω 
του μορίου θα (will). 
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Παράδειγμα 6 

ΚΑ  when democracy is not constantly transgressed by an authori-
tarian state; when the threat to national sovereignty is lifted 

and national dignity is respected... 
(The left in Greece must rise up against Golden Dawn The 
Guardian 8/10/13)  
όταν η δημοκρατία δεν παραβιάζεται συνεχώς από ένα αυταρχικό 
κράτος, όταν υπάρχει η απειλή για την διεθνή κυριαρχία  και είναι 
σεβαστή η εθνική αξιοπρέπεια… 

ΚΥ Όταν η δημοκρατία δεν θα παραβιάζεται συνεχώς από ένα 
αυταρχικό κράτος. Όταν δεν θα υπάρχει απειλή για την 
εθνική κυριαρχία και η εθνική αξιοπρέπεια θα είναι σεβαστή. 
 (Η Aριστερά στην Ελλάδα πρέπει να ξεσηκωθεί ενάντια στη 
Χρυσή Αυγή H Aυγή 8/10/13) 

 
Τα ευρήματα δείχνουν να υποδηλώνουν ότι η μετάφραση έχει πιθα-
νώς τη δυνατότητα να προβάλει δείγματα διαπολιτισμικών τάσεων 
και να αποκαλύπτει στοιχεία αυθεντικού λόγου όπως ακριβώς χρη-
σιμοποιούνται από ομιλητές της μητρικής σε συνθήκες αυθεντικής 
επικοινωνίας. Η επίγνωση αυτών των πολιτισμικών προτιμήσεων 
μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση της διαπολιτισμικής 
επάρκειας των μαθητών. Τα οφέλη, από την άλλη για τους μαθητές 

είναι τεράστια ειδικά αν η μητρική τους είναι μία λιγότερο διαδε-
δομένη γλώσσα όπως η ελληνική. Τα εκπαιδευτικά βιβλία που χρησι-
μοποιούνται για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, 
συνήθως δεν εστιάζουν σε σημαντικά διαπολιτισμικά σημεία διαφο-
ρετικότητας με το να αγνοούν τη δυναμική της μητρικής. 

 
4. Οι ασκήσεις 

Η αξία της παρούσας εργασίας, έγκειται στο ότι εισάγει Έλληνες 
προχωρημένους σπουδαστές της αγγλικής στην έννοια των πολλα-
πλών λειτουργιών που επιτελούνται από συγκεκριμένα τροπικά ρή-
ματα, αλλά και στην έννοια της διαφορετικής απόδοσης της τροπικό-
τητας στις δύο αποδόσεις. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία των 
σπουδαστών δε θα θεωρούσε σωστή την πιθανή μετάφραση του τρο-
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πικού ρήματος can ως  θα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που προ-
κύπτουν από την έρευνα, οι μεταφραστές χρησιμοποίησαν αυτήν 
την επιλογή στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν επικοινωνιακή 

δεινότητα στον δημοσιογραφικό λόγο. Η τροπικότητα δε φαίνεται 
να αντιμετωπίζεται επαρκώς στα βιβλία γραμματικής για τη διδα-
σκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Η πλειοψηφία τους δείχνει 
να περιορίζεται σε κάποια είδη τροπικών δεικτών και εστιάζει στην 
απλή μετάφραση της τροπικότητας από τη μία στην άλλη γλώσσα. 
Τα βιβλία αυτά δε λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα μεταξύ 
του αγγλικού και ελληνικού γλωσσικού συστήματος ως προς πολιτι-

σμικές, κοινωνικές και άλλες διαφορές μεταξύ των δύο περιβαλλό-
ντων. Θα ήταν προτιμότερο να ισχυριστούμε ότι μια πιο αποτελε-
σματική αντιμετώπιση της τροπικότητας 'θα μπορούσε' (ή καλύτερα 
'θα έπρεπε') να επιτευχθεί μέσω ασκήσεων οι οποίες εστιάζουν στις 
ακόλουθες πλευρές της χρήσης των δεικτών τροπικότητας.  
 
Άσκηση 1 

Σκοπός: Να καταστήσει σαφές ότι η έκφραση της βεβαιότητας μπορεί 
να υποστεί τροποποίηση στις δύο γλώσσες μέσω της χρήσης δεικτών 
τροπικότητας  
Οδηγίες: Η μία εκ των δύο γλωσσών φαίνεται να προτιμά συστημα-
τικά τους δείκτες αξιοπιστίας. Διαβάστε τα ζεύγη των αποσπασμά-
των που ακολουθούν και αποφασίστε ποιο εκ των δύο προβάλλει 

περισσότερο την έννοια της βεβαιότητας ως μέσο αξιοπιστίας και 
αντικειμενικότητας. Διαλέξτε EN ή GR και μετρήστε τα αντίστοιχα 
παραδείγματα με σκοπό να αποφανθείτε ποια εκ των δύο γλωσσών 
εκφράζει μεγαλύτερη τάση για αυξημένη την έννοια της βεβαιό-
τητας. 
 
 Αγγλικά- ελληνικά ζεύγη αποσπασμάτων  Κυκλώστε 

1 Financial markets have been shining…  
Οι χρηματαγορές εμφανίζονταν ιδιαίτερα ευνοϊκές… 

EN 
GR 

2  then it can indeed mark the difference between life and 
death. 
τότε μπορεί να καθορίσει ζητήματα ζωής και θανάτου. 

EN 
GR 

3 He was trying to understand why there was no trace of EN 
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some exotic particles that should have been created in the 
Big Bang.  
Προσπαθούσε να καταλάβει γιατί δεν υπάρχουν ίχνη 
εκείνων των πρώτων σωματιδίων που δημιουργήθηκαν 
κατά τη Μεγάλη Εκρηξη, το Big Bang. 

GR 

4 The reverse was much more severe… 
Η τάση ήταν βέβαια πολύ πιο ισχυρή… 
 

EN 
GR 

5 It could be compared to the levelling spirit of a kind of 

new New Deal  
Ηταν ένα είδος New Deal. 

EN 
GR 

6 And that system, […] may provide scientists with 
unprecedented power to rewrite the code of life.  
Οι αλληλουχίες αυτές, […] παρέχουν παράλληλα στους 
επιστήμονες μια πρωτοφανή δυνατότητα να 
ξαναγράψουν τον κώδικα της ζωής. 

EN 
GR 

7 The court, known as the cassazione, could either send it 
back for a third second-tier appeal, or it could confirm the 
convictions definitively.  
Η δίκη τώρα θα παραπεμφθεί στο Ανώτατο Ακυρωτικό 
Δικαστήριο της Ιταλίας, το οποίο θα επικυρώσει ή θα 
ανατρέψει την ετυμηγορία. 

EN 
GR 

8 Most of those hurt in the mid-afternoon accident on Friday 
appeared to have suffered minor abrasions,  
οι περισσότεροι από τους τραυματίες υπέστησαν εκδορές… 

EN 
GR 

9 All three coalition partners have said they would not 
cooperate with a party led by Jankovic, ... 
 ...έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστούν με ένα κόμμα 
του οποίου ηγείται ο Γιάνκοβιτς, ... 

EN 
GR 

10 I predict that nothing will happen. There will be a tremen-
dous amount of huffing and puffing of hot air; well-oiled 
muscles will be flexed and machinery moved about.  
Τίποτα δεν φαίνεται κατάλληλο για αυτή την περίσταση. 
Κάθε απειλή ακούγεται άδεια. Αλλά τουλάχιστον έχει 
αρχίσει να επικρατεί ο πραγματισμός», καταλήγει ο 
Τζένκινς. 

EN 
GR 

11 This is a clear declaration of war against the Turkish state 
and our nation."  
...ο Αχμέτ Νταβούτογλου έκανε λόγο για «κήρυξη πολέμου 

EN 
GR 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal
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εναντίον της Τουρκίας» 
12 Confirming inflation would mean that the universe we see, 

extending 14 billion light-years in space with its hundreds 
of billions of galaxies, is only an infinitesimal patch in a 
larger cosmos 
Αν πράγματι ισχύει αυτό που περιγράφεται στη θεωρία 
του κοσμολογικού πληθωρισμού, κάτι τέτοιο θα σήμαινε 
ότι το ορατό μας σύμπαν, το οποίο «καταλαμβάνει» 14 
δισεκατομμύρια έτη φωτός στο Διάστημα, με τις εκατοντά-
δες δισεκατομμύρια γαλαξίες του, αποτελεί ένα απειροελά-
χιστο κομμάτι ενός μεγαλύτερου κόσμου 

EN 
GR 

13 An intriguing new study suggests that what really draws 
people to such treats, and prompts them to eat much more 
than perhaps they know they should, is not the fat that they 

contain, but primarily the sugar.  
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νέα μελέτη καταλήγει ότι 
αυτό που προσελκύει τον κόσμο σε τέτοιου είδους 
εδέσματα και τους κάνει να τρώνε πολύ μεγαλύτερες 
ποσότητες από αυτές που θα έπρεπε, δεν είναι το λίπος που 
περιέχουν αλλά κατά κύριο λόγο η ζάχαρη. 

EN 
GR 

14 …with little consideration of how that wealth is created 

…χωρίς, ωστόσο, να γίνεται η παραμικρή αναφορά στο 
πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλούτος 

EN 
GR 

 
Λύση: 1 GR, 2 EN, 3 GR, 4 GR, 5 GR, 6 GR, 7 GR, 8 GR, 9 GR, 10 EN, 

11 EN, 12 EN, 13 GR, 14 GR . 
 
Άσκηση 2  

Σκοπός: Να καταστήσει σαφές ότι η έννοια της βεβαιότητας, η οποία 
είναι τροπική έννοια, εκφράζεται στις δύο γλώσσες όχι απαραίτητα 
μόνο μέσω ενός  τροπικού ρήματος, αλλά και μέσω διαφορετικών λε-
ξικο-γραμματικών επιλογών.  
Οδηγίες: Στα παραδείγματα που ακολουθούν το στοιχείο της τροπι-
κότητας στην Γ2 είναι με πλαγιογράμματα. Βρείτε τον αντίστοιχο 
στην Γ1, αντιστοιχείστε τα με τη σωστή κατηγορία από τον πίνακα 
παρακάτω και υπογραμμίστε την επιλογή που εκφράζει λιγότερο την 
έννοια της βεβαιότητας. Τέλος δείξτε ποια γλώσσα τείνει να αποφεύ-
γει την έννοια της βεβαιότητας 
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a. 
modal  
verb 

b. 
modal 
expression 

c. 
modal 
adverb 

d. 
modal  
noun 

e. 
modal  
adjective 

 
 Αγγλικά και ελληνικά ζεύγη αποσπασμάτων 

1. There are few issues in which the need for strategy is more pressing 

in Europe ... 
Η ύπαρξη στρατηγικής από την πλευρά της Ευρώπης είναι ζωτικής 
σημασίας ... 

2.  

 

While U.S. prices have been recovering, they are still appealingly 

low by comparison with many other parts of the world. 
Μολονότι οι τιμές έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, παραμένουν 
ακόμη σχετικά χαμηλές συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες αλλού.  

3.  
 

Adams has always denied any direct involvement in the IRA,...  

Ο Ανταμς αρνήθηκε κατηγορηματικά τη συμμετοχή του στο 
έγκλημα, .... 

4  

 

 

....which in some ways explains much of the recent history of 

Venezuela. 
...κάτι που στην πραγματικότητα μπορεί να ερμηνεύσει θαυμάσια 
την πρόσφατη ιστορία της Βενεζουέλας 

5. 
 

It's well known that when Benny played Frida... 
Είναι γνωστό πως, όταν ο Μπένι έπαιξε στη Φρίντα ... 

 

6.  

 

“We need to have a better balance in the way these media are 

used.”  
Κατά συνέπεια είναι απόλυτη ανάγκη να βρεθεί μια καλύτερη 
ισορροπία στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά 
μέσα. 

 

Λύση: 1. Need d/ ύπαρξη -. 2. Appealingly c/ σχετικά c. 3. Always c/ 
κατηγορηματικά c. 4. in some ways c/ μπορεί … θαυμάσια a…c. 6. Need a/ 
απόλυτη ανάγκη e-d 
 
Άσκηση 3  
Σκοπός: Να ενημερώσει σχετικά με την ύπαρξη στοιχείων που προ-
σθέτουν τροπικότητα στα εκφωνήματα. Ζητείται από τους σπουδα-
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στές να μεταφράσουν αγγλικές εκφράσεις που περιέχουν δείκτες 
τροπικότητας (και ίσως να αποδώσουν το υπόλοιπο της πρότασης). 
Κατά τη διαδικασία αυτή δε χρειάζεται να βρουν την ακριβή 

επιλογή του επαγγελματία μεταφραστή αλλά να εντοπίσουν τα 
σημεία εκείνα που εκφράζουν τροπικότητα. Σποπός της άσκησης 
είναι να συνειδητοποιήσουν την τάση της Γ1 για αυξημένη 
βεβαιότητα, ώστε να την προσαρμόσουν στην Γ2.  
 
Οδηγίες:  

A) Εντοπίστε το στοιχείο που αποδίδει τροπικότητα στα παραδείγ-
ματα που ακολουθούν  και υπογραμμίστε το. Μεταφράστε στην 
ελληνική.  
 

1) For almost four years…→ 
2) Nearly half of them die….→ 
3) They eat much more than perhaps they know they should → 
4) These foods can provoke addictive behaviour→ 
5) This is a clear declaration of war→ 
6) The company saved itself almost £3bn annually in a tax…→ 
7) And carbon dioxide levels also increased slightly→ 

 
B) Παρατηρήστε την απόδοση του Έλληνα δημοσιογράφου/μετα-
φραστή. Εντοπίστε ποια τμήματα των αρχικών αποσπασμάτων δεν 
έχουν μεταφραστεί. Ποιά από αυτά φέρουν τροπικότητα?  

 
1. Έπειτα από τέσσερα χρόνια... 
2. Και οι μισοί από αυτούς πέθαναν... 
3. Τρώνε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που θα έπρεπε 
4. Αυτά τα τρόφιμα προκαλούν εθιστική συμπεριφορά 
5. (Είναι) κήρυξη πολέμου 
6. Μεταφράζεται με την Microsoft σε αποφυγή φόρου 3,5 δις ευρώ... 
7. Αυξήθηκαν και τα επίπεδα του όζοντος του θείου. 

 
Γ) Αναζητήστε εναλλακτικούς τρόπους που μειώνουν την έννοια της 
βεβαιότητας μεταφράζοντας ξανά τις προτάσεις που ακολουθούν 
στην αγγλική (ανοιχτής επιλογής). 
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Άσκηση 4 
Σκοπός: Να βοηθήσει τους σπουδαστές να συνειδητοποιήσουν την 
ύπαρξη ποικίλων δεικτών τροπικότητας οι οποίοι ενδέχεται να φέ-

ρουν παρόμοια έννοια τροπικότητας και να χρησιμοποιούνται εξί-
σου στα ίδια περιβάλλοντα. Καμία επιλογή δεν είναι μη αποδεκτή 
στα ακόλουθα αποσπάσματα. Με αυτόν τον τρόπο οι σπουδαστές 
συνειδητοποιούν την δυνατότητα του ομιλητή που σκοπό έχει να 
χειραγωγήσει την τροπική δυναμική του λόγου.  
Οδηγία: Δίνονται τέσσερις επιλογές προς συμπλήρωση για κάθε 

αυθεντική αποσπασματική φράση στη Γ2, εκ των οποίων μόνο οι 
τρεις είναι σωστές. Επιλέξτε αυτήν την επιλογή που αδυνατεί να 
μεταφέρει το ίδιο νόημα με αυτό του αντίστοιχου μεταφράσματος.  
 
 L1/L2 texts - options 

1 Οντως, η εντατική εργασία υπήρξε το άλλο μεγάλο μυστικό της 
επιτυχίας τους 
Indeed, a tireless work ethic ............. one of the secrets to Abba's 
success 

appears to be – was – seems to be – could be 
2 Αλλες φορές υιοθετούσαν τις νέες τάσεις  

At times they ................ trends  
could embrace - used to embrace - would embrace - embraced 

3 …θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα 
More …......... be done to ensure that… 

ought to – can– should - need to 
4 …σε μια πολιτική εξέλιξη που είναι πιθανό να ανατρέψει την κυβέρνησή 

και να προκαλέσει πρόωρες εκλογές. 

…a move that ........... bring down her government and trigger an early 

election. 
is likely to – may – will - could    

5 Για να αντιμετωπίσει την Άκρα Δεξιά, η Αριστερά πρέπει να 

αποδείξει στην πράξη ότι η κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού δεν 
είναι αναπόφευκτη.  
To confront the extreme right the left …............... demonstrate in 
practice that the ascendancy of neoliberalism is not inevitable 

ought  to - might - needs to -has to 
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6 Γι' αυτό όμως, θα πρέπει να προσφέρει ένα ρεαλιστικό αντικα-
πιταλιστικό πρόγραμμα.  
For that, however, it ….......... offer a realistic anti-capitalist 
programme 

must - should - is able to - needs to 

 
Λύση: 1. Was, 2. Embraced, 3. Can, 4. Will, 5. Might, 6. Is able to 
 
Άσκηση 5 
Σκοπός: Να βοηθήσει τους μαθητές να δουν βαθύτερα στο πώς αλλη-

λεπιδρά το σύστημα τροπικότητας με το σύστημα των χρόνων στις 
δύο γλώσσες. Οι Έλληνες σπουδαστές συχνά δυσκολεύονται να εκ-
φράσουν τον παρελθοντικό/μελλοντικό προσανατολισμό της πρά-
ξης (past [may have done]/future [may do])  
Οδηγίες: Με οδηγό το ελληνικό μετάφρασμα, επιλέξτε την επιλογή 
που ανταποκρίνεται καλύτερα στο είδος της τροπικότητας του και το 
χρόνο του ρήματος. 
 
 L1/L2 texts - options 

1 Η σκληρή λιτότητα μπορεί να βοήθησε την Ελλάδα να επιτύχει την 
μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στην παγκόσμια Ιστορία 
Grueling austerity…………….Greece to achieve the biggest fiscal 
adjustment in global history. 
A. may have helped     B. must have helped     C. might help 

2 Αντ’αυτού ανακάλυψε τι μπορεί να το προκάλεσε, τι έκανε δηλαδή το 
σύμπαν να εκραγεί  
Instead he discovered what………………the universe bang to begin 
with. 
A. may make  B. might have made  C. should have made 

3 Ένα πιθανό στραβοπάτημα στη θεωρούμενη πορεία της κοσμικής 
εξέληξης μπορεί να τροφοδότησε το διάστημα μια ξεχωριστή ενέργεια 
A potential hitch in the presumed course of cosmic evolution 
……………..space itself with special energy 
A. could have infused      B. can have infused      C. may infuse 

4 Η δρ Αβένα τονίζει ότι μπορεί να έχει κάποιος μεγάλη 
αυτοπεποίθηση, αλλά αν το κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου 
ενεργοποιείται κατά τρόπο που να δημιουργείται ένας πραγματικός 
πόλεμος με τη δύναμη του χαρακτήρα και την ισχυρή θέλησή του. 



Αγλαία Ρούκη και Αντιγόνη Διαμαντοπούλου – 375  
Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού: μεταφραστική οπτική δεικτών τροπικότητας      

____________________________________________________________ 

Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2016 Ειδικό η-Τεύχος (359-380) – ISBN 978-960-466-025-4 

Dr. Avena said that people “………….all the willpower in the world. 
But if the brain reward system is being activated in a way that causes 
them to have a battle against their willpower 
A. could have made        B. should have  C. can have 

5 Ηδη είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι το σύστημα αυτό μπορεί σε 
κάποιες περιπτώσεις να τροποποιήσει και άλλα γονίδια, εκτός από 
αυτά στα οποία στοχεύει, προκαλώντας ανεπιθύμητες παρενέργειες. 
It is already known, for instance, that Crispr ……… sometimes……… 
genes other than the intended ones. That could lead to unwanted side 
effects. 
A. could...have changed  B. can...change  C. can…have changed 

6 Θα μπορούσε πάντως κάτι τέτοια να ισχύει εκτός από τα βακτήρια 
και σε άλλους οργανισμούς; «Το γνώριζα ότι ήταν όπως ο 
πυροβολισμός έναρξης ενός αγώνα δρόμου», λέει η Ντούντνα. 
..........this……….in organisms besides bacteria? “I knew it was like 
firing a starting gun in a race,” Dr. Doudna said. 
A. May…work  B. Would….work   C. Might….have worked   

 
Λύση: 1. A , 2. B, 3. A, 4. Cr, 5. B, 6. C 
 

Άσκηση 6   
Σκοπός: Η κατανόηση και εμπέδωση  ότι  υπάρχουν εναλλακτικοί 

τρόποι έκφρασης της τροπικότητας και  τάση για μειωμένο τροπι-
κότητας στην αγγλική. Μετά τη συμπλήρωση της άσκησης, δίνονται 
στους σπουδαστές οι αρχικές επιλογές του αυθεντικού αγγλικού κει-
μένου. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι αυτές δεν είναι οι μοναδικές 
που μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό.  
Οδηγίες: Αναζητήστε δύο εναλλακτικά στοιχεία τροπικότητας 
(ρήμα/επίρρημα/επίθετο/ουσιαστικό/έκφραση) που μπορούν να 
μειώσουν τη δύναμη της τροπικότητας στα αγγλικά αποσπάσματα. 
 
 L1/L2 texts  
1 Παράλληλα, η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα 

περιπολεί στην περιοχή της Νάπολης για να αποτρέψει την 
παράνομη απόρριψη. 
 This month, the government announced that a contingent of Italian 
soldiers………. conduct anti-dumping patrols in the region. 
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2 «Οι πολιτικοί πρέπει να απαντήσουν γιατί ο κόσμος έχει κατέβει 
στους δρόμους». 
“Politicians now …………. respond because people are now marching 
on the streets.” 

3 «Τι θα πίνουμε;». «Ηλίθιε» απάντησε ο άλλος, που ήταν πιο 
υψηλόβαθμος. «Θα πίνουμε εμφιαλωμένο». 
 “What ………….(we)  to drink?” “You idiot,” the boss replied. 
“We………….. drink mineral water.” 

4 H Ουάσιγκτον θα εξισορροπήσει τους πόρους της σε ένα σημείο του 
πλανήτη, όπου εκεί εθεωρείτο πως θα δοθούν οι αποφασιστικές μάχες 
του 21ου αιώνα.                              
Washington……. rebalance its resources to a part of the world where, 
it was believed, the decisive battles of the 21st century …… be fought. 

5 Μόνο ένα τέτοιο κίνημα μπορεί να οδηγήσει μία κυβέρνηση της 
Αριστεράς και μόνο ένα τέτοιο κίνημα μπορεί να προστατεύσει την 
πορεία μίας τέτοιας κυβέρνησης 
Only such a movement………… lead a government of the left, and 
only such movement…………….. safeguard the course of such a 
government 

6 Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να ελαφρώσει τη λιτότητα και να 
οδηγήσει σε ένα σχέδιο Β για τη ζώνη του ευρώ; 
.…........... this lead to an easing in austerity, a plan B for the 
euro area? 

7 Για εκείνους που πιστεύουν ότι η έκφραση των μαζών θα 
πρέπει να έχει περιορισμένο ή και καθόλου χώρο στις σοβαρές 
πολιτικές υποθέσεις,... 
To those who think the expression of the masses  ….......have 
limited or no place in the serious business of politics ,… 

  
 

Λύση: 1 would/can, 2. have to/need to, 3. may/can probably, 4. might/may, 
5. may possibly/could, 6. Could/may 7. should/ might  
 
Η παρούσα μελέτη ισχυρίστηκε ότι το παράλληλο αυθεντικό υλικό 
είναι πλούσια πηγή για τον εντοπισμό διαπολιτισμικής διαφορο-
ποίησης φαινομένων στη ξενόγλωσση τάξη. Ως εκ τούτου, οι διδά-
σκοντες θα πρέπει να συλλέγουν μικρά παράλληλα σώματα κειμέ-
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νων με σκοπό τη βελτίωση της επίγνωσης διαπολιτισμικής διαφορο-
ποίησης.  
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Παράρτημα. Ηλεκτρονικές πηγές παραδειγμάτων που αναφέρθη-

καν στο κείμενο –Τ.Ε.G.Μ.Α. αρχείο 2013 και 2014 
 
Primordial gravitational wave discovery heralds 'whole new era' in physics 

http://www.theguardian.com/science/2014/mar/17/primordial-
gravitational-wave-discovery-physics-bicep→ Η ανακάλυψη αρχέγονων 
βαρυτικών κυμάτων φέρνει νέα εποχή στη Φυσική 
http://www.kathimerini.gr/758720/article/epikairothta/episthmh/h-
anakalyyh-arxegonwn-varytikwn-kymatwn-fernei-nea-epoxh-sth-fysikh 
(word count: 475). 

Slovenian PM Bratusek loses party leadership, govt likely to fall 
http://www.trust.org/item/20140425223430-vz5gu → Κυβερνητική 
κρίση στη Σλοβενία 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=589917 (word count: 189) 
Space Ripples Reveal Big Bang’s Smoking Gun 

http://www.nytimes.com/2014/03/18/science/space/detection-of-
waves-in-space-buttresses-landmark-theory-of-big-
bang.html?ref=dennisoverbye→ Οι επιστήμονες κατάφεραν να δουν την 
αρχή της Μεγάλης Έκρηξης 
http://www.kathimerini.gr/759424/article/epikairothta/episthmh/oi-
episthmones-kataferan-na-doyn-thn-arxh-ths-megalhs-ekrh3hs (word 
count: 827). 

Manchester Central Library reopens after £50m revamp 
http://www.theguardian.com/uk-news/2014/mar/21/manchester-
central-library-reopens-50m-pound-revamp→ Η υπερβιβλιοθήκη του 
Μάντσεστερ http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=580225 (word 
count: 525). 

The left in Greece must rise up 

http://ifa.amu.edu.pl/~krynicki/teaching/seminars/bitexts/bas/finals/ba_gabriela_kuczma.doc
http://ifa.amu.edu.pl/~krynicki/teaching/seminars/bitexts/bas/finals/ba_gabriela_kuczma.doc
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http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/08/greece-left-
golden-dawn→ Η Αριστερά στην Ελλάδα πρέπει να ξεσηκωθεί ενάντια 
στη Χ.Α 
http://www.avgi.gr/article/1109747/i-aristera-stin-ellada-prepei-na-
xesikothei-enantia-sti-xrusi-augi (word count: 624) 
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