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Περίληψη 

Technological development as well as increasing use of the Internet have 

allowed both for-profit and non-profit organizations to advertise and strengthen 

their corporate image worldwide. In addition, websites’ effectiveness is highly 

dependent on their localization towards the end user’s native language as well 

as on the level of cultural adaptation (Nitish 2004). That is why, more and more 

companies decide to invest on the internationalization and localization of their 

websites. Voluntary organizations follow similar marketing strategies in order 

to strengthen their image in the Greek-speaking world. It has been stated that 

corporate websites are the main means of volunteer attraction (70%) 

(ΕΚΠΟΙΖΩ1 2015). Moreover, NGO website home pages enhance fund raising 

though the use of emotional appeal, as indicated at the first stages of our 

research. 

In the present paper we will attempt to analyze the transfer of emotional 

appeal in NGO localized websites. We will examine verbal and non-verbal 

means of persuasion comparatively as well as the use of different semiotic 

systems in meaning making. Emphasis will be given on the cultural differences 

of the target audience in each locale and on the role those differences might play 

in the adoption of specific techniques of emotional appeal. 

 

Λέξεις-κλειδιά: NGO website localization, operative function transfer, 

persuasive discourse multimodal analysis, semiotic approaches to translation, 

localization and culture. 

 

1. Εισαγωγή 

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ή ΜΚΟ, ανέκαθεν χρησιμοποιούσαν 

παγκόσμιες τεχνικές διαφήμισης προκειμένου να αυξήσουν τα εισοδήματά τους 

και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή εθελοντών στην υποστήριξη των δράσεών 

τους (Spivey 2010). Ωστόσο τα παραδοσιακά μέσα (ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, διαφημιστικές πινακίδες και τηλεοπτικά σποτ) που 

χρησιμοποιούσαν 15 χρόνια πριν έχουν αντικατασταθεί πλέον από πιο 

σύγχρονα μέσα, ψηφιακά και προσβάσιμα από πληθώρα συσκευών, όπως οι 

δικτυακοί τόποι, οι οποίοι, μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό μέσο διαφήμισης.  

Ωστόσο, η αποκλειστική χρήση της αγγλικής γλώσσας για την προσέγγιση 

του κοινού σε παγκόσμια κλίμακα μέσω ενός δικτυακού τόπου δεν είναι 

πάντοτε αποτελεσματική (Singh και Pereira 2005, de Mooij 2004, Maroto και 

de Bortoli 2003, Jon Wilkins 2002, Tong και Hayward 2001, Guidère 1999). 

                                                           
1 Consumers’ associaton “The quality of life” 
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Στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν τη διαδικτυακή τους παρουσία και να 

προσεγγίσουν ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό παγκοσμίως, πολλές μη 

κυβερνητικές οργανώσεις έχουν προβεί στην επιχώρια προσαρμογή του 

δικτυακού τους τόπου.  

Με τον όρο επιχώρια προσαρμογή δικτυακού τόπου αναφερόμαστε σε μία 

διαδικασία τροποποίησης ενός δικτυακού τόπου για ένα συγκεκριμένο 

επιχώριον σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει ο πελάτης (Sandrini 

2005,133).2     

Η εστίαση στους στόχους του πελάτη, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση 

είναι η μη κυβερνητική οργάνωση, σε συνάρτηση με την εστίαση στις 

πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες του κοινού στόχος καταστούν 

αναμενόμενο τον εντοπισμό διαφοροποιήσεων στους επιχώρια 

προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους.  

Το βασικό ερώτημα που θέτουμε και το οποίο αποτελεί το εφαλτήριο της 

ανάλυσής μας είναι το ακόλουθο: 

Μπορεί μία πολυτροπική ανάλυση της αρχικής σελίδας επιχώρια 

προσαρμοσμένων δικτυακών τόπων ΜΚΟ να αναδείξει διαφορές σε πολιτισμικό 

επίπεδο μέσα από τη χρήση διαφορετικών γλωσσικών και οπτικών τεχνικών 

πειθούς του κοινού στόχος; 

 

2. Θεωρητικό πλαίσιο και Μεθοδολογικά εργαλεία 

Η έρευνά μας υιοθετεί θεωρίες και μεθοδολογικά εργαλεία από ποικίλα 

επιστημονικά πεδία, όπως η μεταφρασεολογία, η κειμενογλωσσολογία, η 

σημειωτική και οι πολιτισμικές σπουδές, διότι ο συγκερασμός τους κρίνεται 

απαραίτητος για την εξαγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων.  

Το βασικό επιστημονικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται η παρούσα έρευνα 

είναι αυτό της Mεταφρασεολογίας. Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία του Σκοπού 

(Reiss και Vermeer 1984, Nord 1997), κρίνεται ιδιαιτέρως κατάλληλη για τη 

μελέτη της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων ΜΚΟ, όπου το 

ζητούμενο είναι η προσέλκυση εθελοντών (ΕΚΠΟΙΖΩ 2015), καθώς και εν 

δυνάμει δωρητών .  

Για τον καθορισμό της επικοινωνιακής λειτουργίας του υπό μελέτη 

κειμενικού είδους ανατρέχουμε σε θεωρίες κειμενογλωσσολογίας και πιο 

συγκεκριμένα στην κειμενική τυπολογία που έχει αναπτυχθεί από την Reiss 

(2002: 42-63), σύμφωνα με την οποία ο δικτυακός τόπος μίας ΜΚΟ μπορεί να 

ενταχθεί στην κατηγορία των οπτικοακουστικών κειμένων, λόγω της 

ενσωμάτωσης γλωσσικών και μη γλωσσικών σημείων, ενώ παράλληλα 

εμφανίζει έντονα στοιχεία λόγου προτρεπτικού. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι μέσα από την παρατήρηση και ανάλυση των δικτυακών τόπων 

ΜΚΟ διαπιστώνονται σημαντικές ομοιότητες σε επίπεδο λόγου με τους 

δικτυακούς τόπους κερδοσκοπικών εταιρειών.  

Λόγω της πολυτροπικής φύσεως του κειμενικού είδους που 

πραγματευόμαστε, η έρευνά μας δεν θα περιοριστεί στην παρατήρηση των 

                                                           
2 Πρωτότυπο: Website localization is the process of modifying a website for a specific locale 

according to the goals outlined by the client. 
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γλωσσικών στοιχείων, αλλά ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μελέτη της 

δημιουργίας νοήματος μέσα από τη συνέργια κειμένου και εικόνας. Τα 

μεθοδολογικά εργαλεία που υιοθετούμε για την πολυτροπική ανάλυση του 

κειμενικού είδους του δικτυακού τόπου ΜΚΟ προέρχονται από το χώρο της 

κοινωνικής σημειωτικής και συμπεριλαμβάνουν  

 την αλληλεξάρτηση κειμένου-εικόνας (Barthes 2007) καθώς και 

 τις γραμματικές εικόνας και χρώματος (Kress και Van Leeuwen 

1996 και 2002).  

Επίσης, για το συσχετισμό των μεταφραστικών επιλογών με πολιτισμικές 

παραμέτρους δανειζόμαστε τις έννοιες της πολιτισμικής διάστασης (Hofstede 

1991) και των πολιτισμών χαμηλού και υψηλού περικειμένου (Ηall 1976). Ο 

ελληνικός πολιτισμός, μεταξύ άλλων, έχει αναλυθεί υπό το πρίσμα των 

ανωτέρω θεωριών, γεγονός που καθιστά δυνατή την εφαρμογή των 

συμπερασμάτων τους κατά τη μελέτη των ελληνικών εκδοχών, όπως έχει γίνει 

σε προηγούμενες έρευνες αναφορικά με την επιχώρια προσαρμογή εταιρικών 

δικτυακών τόπων προς το ελληνικό επιχώριο (Χαραλαμπίδου 2015, 2013, 

2012, 2011).  

 

3. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

Ο όρος Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) αποδίδει στα ελληνικά τον 

αγγλικό όρο Non-Governmental Organisations (NGOs). Ακριβής ορισμός του 

δεν υπάρχει. Ο όρος αναφέρεται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με διεθνή 

συνήθως παρουσία, οι οποίες δεν αποτελούν διεθνείς οργανισμούς αλλά 

στηρίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και σε κρατικές επιχορηγήσεις και 

είναι ανεξάρτητες από τα κράτη. Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει ο όρος 

να χρησιμοποιείται για κάθε κοινωφελή οργάνωση που δεν ανήκει στο κράτος.  

Προκειμένου μια ΜΚΟ να επιτύχει τους στόχους της θα πρέπει να 

επικοινωνήσει έναν συγκεκριμένο, σταθερό και μετρήσιμο στόχο, να τραβήξει 

το ενδιαφέρον και την προσοχή του κόσμου, να δημιουργήσει μία συνθήκης 

δέσμευσης από μεριάς της κοινότητας και να επιτελέσει μία συγκεκριμένη 

δράση (Aaker και Smith 2010). 

Διαφαίνεται από τα ανωτέρω ότι α) η προσέλκυση του ενδιαφέροντος του 

κοινού καθώς και β) η παρότρυνση για εμπλοκή του στις δράσεις της 

οργάνωσης, καθορίζουν την επικοινωνιακή στρατηγική της ΜΚΟ και κατ’ 

επέκταση την επικοινωνιακή λειτουργία του δικτυακού τόπου που την 

προβάλει. Όπως αναφέρει η Masnovi (2013) «Αν και οι μη κυβερνητικές 

οργανώσεις θέτουν διαφορετικούς στόχους απ’ ότι η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων, θα πρέπει και αυτές να διαφημιστούν και να προσελκύσουν 

πόρους προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν». 

Δεδομένων των χαμηλών ποσοστών συμμετοχής των Ελλήνων σε 

εθελοντικές δράσεις (EKΠΟΙΖΩ 2015, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 2012, 

GHK 2010) η προτροπή, είτε έμμεση είτε άμεση, του κοινού καθίσταται 

απαραίτητη για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα.  

 

4. Η επίκληση στο συναίσθημα 

Ο λόγος πειθούς σε διάφορα κειμενικά είδη έχει αποτελέσει αντικείμενο 

πληθώρας μελετών και έχει εξεταστεί διεξοδικά υπό το πρίσμα της επιστήμης 
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της ρητορικής. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη τα έντεχνα μέσα πειθούς είναι 

τρία: εκείνα που προέρχονται από τον χαρακτήρα (ήθος) του ομιλητή, εκείνα 

που προέρχονται από το συναίσθημα (πάθος) του ακροατηρίου που αφυπνίζεται 

από τον ομιλητή και εκείνα που προέρχονται από αληθινό ή πιθανό επιχείρημα 

(λόγος). Η παρούσα έρευνα περιορίζεται στην ανάλυση των μέσων που 

στοχεύουν στη συναισθηματική αφύπνιση (πάθος) των αποδεκτών  

Η τεχνική της επίκλησης στο συναίσθημα ως μέσο πειθούς του κοινού από 

φιλανθρωπικές οργανώσεις αναλύεται σε ποικίλες μελέτες (Hudson et al. 2016, 

Μasnovi 2013, Goering et al. 2009, Myers 2007). Επίσης, διάφορες μελέτες 

συσχετίζουν τη δύναμη πειθούς συγκεκριμένων συναισθημάτων με το 

πολιτισμικό υπόβαθρο των αποδεκτών (Αaker και Williams 1998, Connor και 

Wagner 1998, Graves 1997). Ορισμένες από τις κατηγοριοποιήσεις των 

συναισθημάτων που εντοπίστηκαν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία θα 

αποτελέσουν βάση για την ανάλυση των τεχνικών επίκλησης στο συναίσθημα 

στα διάφορα επιχώρια στην παρούσα έρευνα. Πιο συγκεκριμένα:  

α) θα εξεταστεί εάν οι τεχνικές πειθούς στοχεύουν σε αρνητικά ή θετικά 

συναισθήματα  

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται συναισθήματα όπως η λύπηση, η ενοχή, 

η αποστροφή και ο θυμός, ενώ στη δεύτερη τα συναισθήματα που 

αναμοχλεύονται είναι η ελπίδα, η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση (Hudson et al. 

2016: 4). 

Ωστόσο, κάποιες φορές συνδυάζονται θετικά και αρνητικά συναισθήματα 

προκειμένου να οδηγηθεί αποδέκτης σε περαιτέρω ενέργεια (Passyn και Sujan 

2006).   

Ένας ακόμη διαχωρισμός συναισθημάτων που υιοθετούμε στην ανάλυσή 

μας είναι:   

β) μεταξύ των συναισθημάτων που αφορούν στο ίδιο το άτομο που τα βιώνει 

(ego-focused) και αυτών που εστιάζουν σε κάποιον άλλο (other-focused) 

(Markus και Kitayama 1991: 235). 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν συναισθήματα όπως η υπερηφάνεια, η χαρά, 

η απογοήτευση και ο θυμός και συσχετίζονται με την εσωτερική κατάσταση και 

τα εσωτερικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου. Στη δεύτερη κατηγορία 

συναισθημάτων συμπεριλαμβάνονται η ενσυναίσθηση, η γαλήνη/ηρεμία, η 

υποχρέωση και η ντροπή, συναισθήματα που συσχετίζονται με τους άλλους σε 

ένα κοινωνικό πλαίσιο ή και με τα πολύ κοντινά πρόσωπα του ατόμου, όπως 

είναι η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνάδελφοι κ.ά (Triandis 1994).Ο βαθμός 

προσβασιμότητας σε αυτά τα συναισθήματα διαφέρει από πολιτισμό σε 

πολιτισμό, γεγονός που καθορίζει και την αποτελεσματικότητα τους σε επίπεδο 

πειθούς (Aaker and Williams 1998).  

 

5. Το υπό μελέτη δείγμα 

Το υπό μελέτη δείγμα αντλήθηκε:  

α) από τη λίστα με τις 8 μεγάλες οικογένειες Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων που διαθέτουν το 50% των συνολικών πόρων της διεθνούς 

βοήθειας (Σκλιάς 2000), καθώς και  

β) από τη λίστα με τις κυριότερες ΜΚΟ με ανθρωπιστική δράση σε διεθνές 

και κρατικό επίπεδο (Σπυριούνη και Νικολόπουλος 2008).  
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Από το σύνολο των ανωτέρω ΜΚΟ μόνο οι Γιατροί χωρίς σύνορα, οι Γιατροί 

του Κόσμου, η Διεθνής Αμνηστία και ο Ερυθρός Σταυρός διαθέτουν προς το 

παρόν ελληνόφωνη εκδοχή, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον φάνηκε να παρουσιάζει 

και ο δικτυακός τόπος της ActionAid, μίας από τις πρώτες ΜΚΟ, τον οποίο και 

συμπεριλάβαμε στο δείγμα μας. Επομένως, το υπό μελέτη δείγμα συνιστούν οι 

αγγλόφωνες και ελληνόφωνες εκδοχές των δικτυακών τόπων των πέντε 

προαναφερομένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων και στην 

Ελλάδα.  

 

6. Μελέτες περίπτωσης 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζουμε πέντε μελέτες περίπτωσης, μέσα από τις 

οποίες θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε τη γενικότερη μεταφραστική 

στρατηγική που υιοθετείται κατά την επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων 

ΜΚΟ προς το ελληνικό επιχώριο σε σύγκριση με τις αγγλόφωνες εκδοχές τους. 

Η πρώτη μελέτη περίπτωσης αφορά στο δικτυακό τόπων των Γιατρών χωρίς 

σύνορα. Η πρώτη επαφή του χρήστη με τον επιχώρια προσαρμοσμένο δικτυακό 

τόπο για το Η.Β τον φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με ένα μικρό παιδί από την 

Αφρική. Η εικόνα συνοδεύεται γλωσσικά από τη μαρτυρία της μητέρας του.  

 

 
1. Επιχώριο του Η.Β 

 

Βάσει των μεταλειτουργιών των Kress και van Leeuwen, το εικονικό 

στοιχείο από το οποίο υποθέτουμε ότι ξεκινάει το αναγνωστικό μονοπάτι είναι 

η μορφή του μικρού παιδιού, το οποίο τοποθετείται στο κέντρο, αποτελώντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο τον πυρήνα της πληροφορίας και σε ευθεία λήψη με τον 

θεατή, η οποία τον θέτει σε μία σχέση ισότητας με την απεικονιζόμενη φιγούρα. 

Το βλέμμα του παιδιού είναι στραμμένο προς το θεατή, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται μία σχέση ρητής παράκλησης, ενώ η κοντινή λήψη φέρνει το 

θεατή πιο κοντά στο παιδί, γεγονός που καθιστά την απεικονιζόμενη φιγούρα 

πιο οικεία.  

Το αναγνωστικό μονοπάτι συνεχίζει με τα γλωσσικά στοιχεία, τα οποία 

έχουν τοποθετηθεί αριστερά και προς το κέντρο και κατέχουν κυρίαρχη θέση 

στο σύνολο της εικόνας μέσα από την πλαισίωσή τους με κόκκινο φόντο. Το 

γλωσσικό σημειωτικό σύστημα μέσα από τη λειτουργία της αγκίστρωσης, όπως 

την ονομάζει ο Barthes (2007: 48), διασαφηνίζει το νόημα της εικόνας και 

καθοδηγεί τον αποδέκτη προς την ερμηνεία που επιδιώκει ο ομιλητής. 

Προσδιορίζεται το χωρικό πλαίσιο (Τανζανία) και τονίζεται το θετικό 

αποτέλεσμα της δράσης της ΜΚΟ μέσα από τη μαρτυρία της ίδιας της μητέρας 

η οποία δεν απεικονίζεται, αλλά αποτελεί το ομιλών υποκείμενο: “I’m so happy 
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my daughter can be cured of malaria” [«Είμαι πολύ χαρούμενη που η κόρη μου 

μπορεί πλέον να γιατρευτεί από την ελονοσία»].  

Λιγότερο εξέχουσα θέση κατέχει η δήλωση της ίδιας της ΜΚΟ, η οποία 

αποτελεί δήλωση υπερηφάνειας και επιτυχίας, καθώς εστιάζει στην επίτευξη 

ενός από τους επιδιωκόμενους στόχους μίας ΜΚΟ: στην παροχή 

αποτελεσματικών φαρμάκων και στη θεραπεία μεγάλου αριθμού ασθενών 

(“Using the world’s most effective anti-malarial treatment, MSF treated over 

50,000 patients in Tanzania’s refugee camps” [«Χρησιμοποιώντας τα πιο 

αποτελεσματικά φάρμακα κατά της ελονοσίας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν 

θεραπεύσει πάνω από 50,000 ασθενείς στους καταυλισμούς προσφύγων στην 

Τανζανία»]). Ιδιαίτερη έμφαση στην επιτυχία δίνεται μέσα από τη χρήση του 

υπερθετικού βαθμού του επιθέτου effective (“the world’s most effective”) και 

τη χρήση αριθμητικών (“50,000”). 

Η αλληλεπίδραση γλώσσας και εικόνας αναμοχλεύει αισθήματα χαράς και 

υπερηφάνειας, αισθήματα που εστιάζουν στο ίδιο το άτομο που τα βιώνει (ego-

focused), γεγονός που συνάδει με τα χαρακτηριστικά ατομιστικών πολιτισμών, 

όπως αυτός του Η.Β (Hofstede 1991).   

Το συναίσθημα της υπερηφάνειας ενεργοποιείται και στο δικτυακό τόπο των 

Η.Π.Α, έναν ακόμη πιο ατομιστικό πολιτισμό, σύμφωνα με τις μετρήσεις του 

Hofstede. Διαπιστώνεται εναλλαγή εικόνων που απεικονίζουν άλλοτε τοπία 

καταστροφής και άλλοτε τη δράση της ΜΚΟ. Ωστόσο, σε όλες, τα γλωσσικά 

στοιχεία κατευθύνουν προς ένα αίσθημα υπερηφάνειας για τα επιτεύγματα της 

ΜΚΟ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε έξι από το σύνολο των οχτώ 

εικόνων τα γλωσσικά στοιχεία συμπεριλαμβάνουν την ονομασία της ΜΚΟ και 

τις δράσεις της σε επίπεδο παροχής υλικών αγαθών, διεξαγωγής έρευνας στον 

τομέα της υγείας ή απλά σε επίπεδο δηλώσεων. Η ανάγκη έμφασης στο ρόλο 

της ίδιας της οργάνωσης και στους στόχους που έχει επιτύχει μπορούν να 

γίνουν περισσότερο κατανοητά και να πείσουν άτομα που ανήκουν σε ένα 

πολιτισμό με υψηλά ποσοστά ατομισμού, στον οποίο ο ανταγωνισμός και η 

ατομική επιτυχία καθορίζουν τον τρόπο ζωής και τον αυτοπροσδιορισμό του 

ατόμου.  

 

 
2. Επιχώριο των Η.Π.Α 
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Περνώντας στην ελληνική εκδοχή διαπιστώνεται και πάλι μία εναλλαγή στα 

εικονικά και γλωσσικά στοιχεία που συναντά ο χρήστης στην αρχική σελίδα. 

Από εικόνες καταστροφής περνάμε σε εικόνες αισιοδοξίας και ελπίδας και 

ούτω καθεξής.  

 

 
3. Ελληνικό επιχώριο 

 

Η πρώτη εικόνα απεικονίζει την καταστροφή που έχει επιφέρει ο πόλεμος 

στη Συρία, καθώς και τα μέσα που την έχουν προκαλέσει. Η εικόνα είναι 

αρκετά ρεαλιστική και η λήψη κοντινή με αποτέλεσμα να έρχεται ο θεατής 

αντιμέτωπος με την κατάσταση στη Συρία. Το φονικό όπλο κατέχει κεντρική 

θέση και ενισχύει την επίκληση αρνητικών συναισθημάτων. Το γλωσσικό 

μήνυμα έρχεται να περιορίσει τις συνυποδηλώσεις του εικονικού θέτοντας το 

ζήτημα της ανάγκης αποναρκοθέτησης στη Συρία και υπονοώντας την ανάγκη 

συμβολής του επισκέπτη του δικτυακού τόπου («Παγιδευμένο τοπίο: Άμεση 

ανάγκη αποναρκοθέτησης για την προστασία των αμάχων στη Συρία»). 

Ονοματικά σύνολα όπως παγιδευμένο τοπίο, άμεση ανάγκη και προστασία 

αμάχων οδηγούν στην επίκληση συναισθημάτων όπως της λύπησης, της 

ντροπής και του αισθήματος ευθύνης, τα οποία σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση των Markus και Kitayama (1991) εστιάζουν σε άλλους 

(other-focused) και όχι στο ίδιο το άτομο. Σύμφωνα με τη μελέτη του Hofstede, 

o ελληνικός πολιτισμός εμφανίζει πολύ υψηλά ποσοστά συλλογικότητας, 

δηλαδή τα μέλη του βασίζονται το ένα στο άλλο και λειτουργούν σε επίπεδο 

ομάδας. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία μπορούμε να υποθέσουμε ότι η επίκληση 

συναισθημάτων που επικεντρώνονται σε άλλους είναι πιο οικεία στους 

Έλληνες και μπορούν να τους πείσουν ευκολότερα. 

 

 
4. Ελληνικό επιχώριο 
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Η επόμενη εικόνα που συναντά ο χρήστης του ελληνικού δικτυακού τόπου 

αναπαριστά ένα παιδί από την Αφρική. Ωστόσο, διαπιστώνονται σημαντικές 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με την εικόνα που επιλέχθηκε για το βρετανικό 

δικτυακό τόπο. Η λήψη της εικόνας είναι πιο μακρινή, γεγονός που δημιουργεί 

μία απόσταση από τον θεατή. Αντιμετωπίζεται, επομένως, το παιδί ως κάτι 

μακρινό και ξένο. Επίσης, το παιδί κοιτάει στο πλάι, με αποτέλεσμα να μη 

δημιουργείται σχέση εξάρτησης. Η απεικονιζόμενη φιγούρα δεν αιτείται άμεσα 

της βοήθειας του αποδέκτη, αλλά αυτό είναι κάτι που υπονοείται. Το γεγονός 

ότι το παιδί στρέφει το βλέμμα του προς τα πάνω συμβολίζει, σύμφωνα με τη 

γραμματική της εικόνας των Kress και van Leeuwen το πέρασμα από τη 

δεδομένη κατάσταση προς το ιδανικό, το όνειρο και τη φιλοδοξία. Το μπλε 

φόντο δημιουργεί μία αίσθηση γαλήνης και υποστηρίζει το μήνυμα αισιοδοξίας 

που υποδηλώνει η έκφραση και η στάση του παιδιού. Το λεκτικό μήνυμα 

περιορίζει και πάλι της συνυποδηλώσεις του εικονικού στο πεδίο της Υγείας. 

Σε αντίθεση με το δικτυακό τόπο του Η.Β η απήχηση αφορά στο αίσθημα 

ευθύνης και ελπίδας, αισθήματα που εστιάζουν στον άλλο, παρά στην 

υπερηφάνεια και την επιτυχία που εστιάζουν στον εαυτό («Υγεία: Τα φάρμακα 

δεν είναι πολυτέλεια, πρέπει να είναι προσιτά»).  

Μία ακόμη εικόνα αισιοδοξίας και ελπίδας στον ελληνικό δικτυακό τόπο 

είναι η ακόλουθη: 

 

 
5. Ελληνικό επιχώριο 

 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα εικονικά και γλωσσικά στοιχεία συνεργούν 

για να αφυπνίσουν το αίσθημα της αλληλεγγύης. Ο ενδυματολογικός κώδικας 

των απεικονιζόμενων προσώπων αποτελεί ένδειξη του ανήκειν σε μία ομάδα 

με κοινή δράση. Το γλωσσικό μήνυμα έρχεται να επιβεβαιώσει το εικονικό με 

το λογοπαίγνιο «δρομείς χωρίς σύνορα» που αποτελεί και το μότο της δράσης. 

Η επίκληση στο συναίσθημα της αλληλεγγύης, το οποίο εστιάζει στον άλλο, 

διατυπώνεται ρητά. Ωστόσο, η προτροπή για συμμετοχή του θεατή στην ομάδα 

της ΜΚΟ είναι υπόρρητη.   

Η τάση για υπόρρητη προτροπή είναι διάχυτη στον ελληνικό δικτυακό τόπο. 

Η παρουσία της οργάνωσης είναι περιορισμένη, ενώ ο ρόλος της και η δράση 

της υπονοούνται. Αντιθέτως, στους αγγλόφωνους δικτυακούς τόπους οι 

επιτυχίες και ο ενεργός ρόλος της οργάνωσης διατυπώνονται ρητά. Η επιλογή 

ρητής και υπόρρητης διατύπωσης δεν είναι τυχαία, αλλά μπορεί να συσχετιστεί 

με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των αποδεκτών. Ο πολιτισμός του Η.Β και 
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των Η.Π.Α για παράδειγμα, ανήκουν στην κατηγορία των πολιτισμών υψηλού 

περικειμένου, στους οποίους η πληροφορία πρέπει να είναι σαφής και εύκολα 

προσβάσιμη, διότι δεν βασίζονται στο περικείμενο για την κατανόηση του 

νοήματος. Αντιθέτως, ο ελληνικός εντάσσεται στους πολιτισμούς υψηλού 

περικειμένου, όπου η πληροφορία ακόμη κι αν είναι συγκαλυμμένη μπορεί να 

εξαχθεί βάσει περικειμένου (Hall 1976).   

Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης διαπιστώθηκαν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στις τεχνικές πειθούς μέσω της επίκλησης στο συναίσθημα, οι 

οποίες μπορούν να συσχετιστούν με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

των αποδεκτών, όπως έχουν αποτυπωθεί σε σχετικές μελέτες.  

Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στο δικτυακό τόπο των 

Γιατρών του Κόσμου. Εκ πρώτης όψεως ο ελληνικός δικτυακός τόπος φαίνεται 

να προβάλλει αρκετά το ρόλο της οργάνωσης. Ωστόσο, σε αυτό συνδράμει 

κυρίως το εικονικό σημειωτικό σύστημα, με ελάχιστα γλωσσικά στοιχεία όπως 

το λογότυπο της οργάνωσης. 

 

 
6. Ελληνικό επιχώριο 

 

Ωστόσο, εάν συγκρίνουμε τον ελληνικό δικτυακό τόπο με τις αγγλόφωνες 

εκδοχές, παρατηρούμε ότι η προβολή του έργου της οργάνωσης και της 

επιτυχίας της εμφανίζεται εντονότερα στον βρετανικό δικτυακό τόπο αρχικά, 

και ακόμη περισσότερο στον αμερικάνικο. 
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7. Επιχώριο του Η.Β 

 

 
8. Επιχώριο των Η.Π.Α 

 

Και στις δύο περιπτώσεις η παρουσία της οργάνωσης καθίσταται ιδιαιτέρως 

εμφανής μέσω της κτητικής αντωνυμίας α’ πληθυντικού “our" και της 

προσωπικής αντωνυμίας α’ πληθυντικού “we”, καθώς επίσης και μέσω της 

οπτικής αναπαράστασής της κυρίως στο πρόσωπο ιατρικού προσωπικού και 

εθελοντών.  

Επιπροσθέτως, στην ελληνική εκδοχή παρατηρείται μία προσθήκη. Η 

επωνυμία της οργάνωσης συνοδεύεται από το σλόγκαν «…όπου υπάρχουν 

άνθρωποι».  



Πρακτικά της 6ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων  

Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 

Α.Π.Θ. 

  25-27 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη 
 

11 
 

 
9. Ελληνικό επιχώριο 

 

Η συγκεκριμένη φράση ανακαλεί στον Έλληνα αποδέκτη το ανεπτυγμένο 

ένστικτο της συλλογικότητας μέσα από την ενεργοποίηση συναισθημάτων 

όπως αλληλεγγύη, συμπόνοια και αίσθημα ευθύνης και ενισχύει με αυτόν τον 

τρόπο την πειστική ισχύ του δικτυακού τόπου. 

Καθίσταται, επομένως, εμφανής και στη συγκεκριμένη περίπτωση μία 

τάση για πολιτισμική προσαρμογή του δικτυακού τόπου που απευθύνεται 

προς το ελληνικό κοινό. 

Η προσπάθεια προσέγγισης του κοινού και πειθούς του μέσω της επίκλησης 

στο συναίσθημα με σεβασμό προς το πολιτισμικό του υπόβαθρο διαπιστώθηκε 

και στους δικτυακούς τόπους της ΑctionAid και της Διεθνούς Αμνηστίας. Αν 

και υφίστανται επιμέρους διαφοροποιήσεις από οργάνωση σε οργάνωση 

(αναφορικά με την επίκληση σε αρνητικά ή θετικά συναισθήματα), τα 

συναισθήματα που αναμοχλεύονται και στις δύο εστιάζουν στον άλλο, γεγονός 

που συνάδει με τα υψηλά ποσοστά συλλογικότητας που εμφανίζει ο ελληνικός 

πολιτισμός. Στην ActionAid για παράδειγμα, ενεργοποιείται το αίσθημα 

ευθύνης με παράλληλη έμφαση στην αίσθηση του ανήκειν και της ομάδας.  

 

 
10. Ελληνικό επιχώριο 

 

Αντίστοιχα, στο δικτυακό τόπο της Διεθνούς Αμνηστίας φράσεις όπως 

«Bασιζόμαστε σε άτομα σαν εσένα..» και «Σε αυτόν τον αγώνα σε θέλουμε 

μαζί μας!» στοχεύουν στην αφύπνιση του συναισθήματος της αλληλεγγύης και 

της αλληλοβοήθειας και πάλι στο πλαίσιο της ομάδας. 
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11. Ελληνικό επιχώριο 

 

Ο ελληνικός δικτυακός τόπος του Ερυθρού Σταυρού φαίνεται να εστιάζει 

κυρίως στην πληροφορία και την πειθώ μέσω λογικών επιχειρημάτων. Είναι 

πολύ απλός, ουδέτερος και με ελάχιστα εικονικά στοιχεία. Δεν διαφαίνεται 

καμία προσπάθεια επίκλησης στο συναίσθημα πέραν της φράσης «Ανθρώπινες 

ιστορίες …Όταν η ελπίδα ξαναγεννιέται», η οποία θα λέγαμε ότι αναμοχλεύει 

το θετικό συναίσθημα της ελπίδας.  

 

 
12. Ελληνικό επιχώριο 

 

Υπάρχει, ωστόσο, και ο δικτυακός τόπος του τομέα Σαμαρειτών, 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών που υπάγεται στον Ερυθρό Σταυρό. Εκεί το 

εικονικό σημειωτικό σύστημα χρησιμοποιείται, αλλά η τεχνική πειθούς που 

υιοθετείται είναι εκ διαμέτρου αντίθετη σε σχέση με τις ελληνικές εκδοχές 

άλλων ΜΚΟ. Τόσο τα εικονικά στοιχεία, όσο και τα γλωσσικά εστιάζουν στη 

δράση των εθελοντών και στα μέσα που διαθέτουν οδηγώντας στην επίκληση 

του συναισθήματος της υπερηφάνειας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση 

επικεντρώνεται κυρίως στην ομαδική εργασία και τη συνεργασία των 

εθελοντών παρά στην επιτυχία μέσα από αριθμούς.  
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13. Ελληνικό επιχώριο 

 

7. Συμπεράσματα 

Μέσα από τις μελέτες περίπτωσης που παρουσιάσαμε, οι ΜΚΟ φαίνεται να 

αμφιταλαντεύονται μεταξύ της παραδοσιακής μεθόδου προσέγγισης που 

εστιάζει σε αρνητικά συναισθήματα και της εναλλακτικής που αναδεικνύει τα 

θετικά αποτελέσματα της δράσης τους και αποπνέει ένα αίσθημα αισιοδοξίας 

και ελπίδας.  

Πέρα από το δικτυακό τόπο του Ερυθρού Σταυρού, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων οι δικτυακοί τόποι που απευθύνονται προς το ελληνικό κοινό 

έχουν προσαρμοστεί πολιτισμικά, γεγονός που διαφαίνεται από τις 

διαφοροποιήσεις στην επιλογή περιεχομένου σε επίπεδο όχι μόνο γλωσσικό 

αλλά και οπτικό. Παρόλο που συνήθως η αρχιτεκτονική δομή του δικτυακού 

τόπου φαίνεται να διατηρείται, διαπιστώνονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις 

στον τρόπο προσέγγισης του κοινού που φτάνει στα όρια της αναδημιουργίας. 

Ακόμη και όταν το θέμα που παρουσιάζεται είναι κοινό (όπως στην περίπτωση 

της παροχής φαρμάκων) τα διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά των 

αποδεκτών οδηγούν στην επιλογή διαφορετικών τεχνικών πειθούς. Τα 

συναισθήματα που ενεργοποιούνται στους ελληνικούς δικτυακούς τόπους 

εστιάζουν κυρίως στον άλλο σε αντίθεση με τις αγγλόφωνες εκδοχές όπου 

φαίνεται να υπερισχύει το συναίσθημα της υπερηφάνειας. Η επιλογή αυτή δεν 

είναι τυχαία, καθώς σύμφωνα με μελέτες που αφορούν στους πολιτισμούς, ο 

ελληνικός πολιτισμός έχει εμφανίσει υψηλά ποσοστά συλλογικότητας. Επίσης, 

η συχνή χρήση υπόρρητης πληροφορίας αναφορικά με το ρόλο της ΜΚΟ εν 

αντιθέσει με τις αγγλόφωνες εκδοχές, όπου οι επιτυχίες της εταιρείας 

διατυπώνονται ξεκάθαρα, μπορεί να συσχετιστεί με το γεγονός ότι ο ελληνικός 

πολιτισμός συγκαταλέγεται στους πολιτισμούς υψηλού περικειμένου, ενώ οι 

πολιτισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.Α θεωρούνται χαμηλού 

περικειμένου.  

Διαφαίνεται, επομένως, μία προσπάθεια του ειδικού της επιχώριας 

προσαρμογής να μην απογοητεύσει το ελληνικό κοινό. Αντιθέτως, με σεβασμό 

προς τις προσδοκίες του επιδιώκει να δημιουργήσει έναν δικτυακό τόπο οικείο 

προς αυτούς, γεγονός που καθιστά πιο ισχυρή την απολεκτική δύναμη των 

οπτικο-γλωσσικών εκφωνημάτων που στοχεύουν στην επίκληση στο 
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συναίσθημα. Με αυτόν τον τρόπο ο επιχώρια προσαρμοσμένος δικτυακός 

τόπος επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό του στόχο και επιτελεί επαρκώς την 

επικοινωνιακή του λειτουργία. Επομένως, η πρόθεση του συντάκτη διατηρείται 

και το κείμενο πηγή δεν προδίδεται πλήρως. Μπορούμε, επομένως, να 

υποστηρίξουμε ότι η γενικότερη στρατηγική απόδοσης που υιοθετείται είναι 

αυτή της συνέπειας, στην οποία σύμφωνα με τον Γραμμενίδη (2009:156), 

βασική προτεραιότητα του μεταφραστή αποτελεί το να μην προδώσει το 

κείμενο πηγή, σεβόμενος παράλληλα το κοινό στο οποίο απευθύνεται το 

μετάφρασμα. Η μεταφραστική εντολή, το είδος του κειμένου και οι 

επιδιωκόμενες προθέσεις του κειμένου αποτελούν ορισμένες από τις 

παραμέτρους που θα πρέπει να ακολουθήσει ο μεταφραστής, και στις υπό 

μελέτη περιπτώσεις φαίνεται ότι αυτές καθορίζουν τις επιλογές του ειδικού. 

Μέσα από τη μελέτη της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων ΜΚΟ 

αναδεικνύεται, επομένως, ο ρόλος του μεταφραστή ως διαπολιτισμικού 

μεσολαβητή (cultural mediator) (Pym 1997: 14) ή διαπολιτισμικού εργάτη 

(cultural worker), όπως τον ονομάζει ο Gentzler (2001: 7). Μέσα από την 

προσαρμογή των τεχνικών πειθούς που βασίζονται στην επίκληση στο 

συναίσθημα με γνώμονα την πολιτισμική παράμετρο ο επικοινωνιακός στόχος 

του επιχώρια προσαρμοσμένου δικτυακού τόπου επιτυγχάνεται και παράλληλα 

διευκολύνεται η διαπολιτισμική επικοινωνία που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιό 

του.  
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