ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Τα ραξαθηεξηζηηθά ελόο επαγγεικαηία δηεξκελέα είλαη πνιιά θαη
απαξηζκώληαο ηα θαλείο κεηά από ιίγν ε ιίζηα αξρίδεη λα κνηάδεη κε
Χξπζό Καλόλα.
Οη δηεξκελείο έρνπλ θάζε δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο, αιιά
ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία πνπ βνεζνύλ ην επάγγεικα θαη πξνπάλησο
ηνλ ίδην ηνλ επαγγεικαηία ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δηεξκελεπηηθήο
δηαδηθαζίαο.
Οη δηεξκελείο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο πξέπεη λα έρνπλ
δηαθξηηηθή παξνπζία θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ εξγάδνληαη κε
εκθάληζε πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη απνζπά ηελ πξνζνρή.
Δηδηθόηεξα:
 Τα ξνύρα πξέπεη λα είλαη θαζαξά, ζπκπαγή (όρη αθάιππηα κέξε
ηνπ ζώκαηνο), άλεηα θαη θαηάιιεια γηα θάζε πεξίζηαζε
δηεξκελείαο.
 Να είλαη μονότρωμα ζε καη (όρη γπαιηζηεξά) ρξώκαηα καύξν,
ζθνύξν πξάζηλν, ζθνύξν θαθέ, ζθνύξν κπιε. Τν θαινθαίξη αλ ν
δηεξκελέαο είναι ηλιοκαμένος κπνξεί λα θνξέζεη ξνύρα ζε
ρξώκαηα ιεπθό, γαιάδην, αλνηθηό πξάζηλν.
 ΟΦΙ ξνύρα δηάθαλα, γπαιηζηεξά, ηξηδίδνληα ή θσζθνξίδνληα.
 ΟΦΙ ξνύρα κε εμώγαδεο ξαθέο (πνπ μερσξίδνπλ πάλσ ζην
ύθαζκα).
 ΟΦΙ ξνύρα κε θνπκπηά κεγάια, κε έληνλα ρξώκαηα γπαιηζηεξά
θαη ζηξαο.
 ΟΦΙ ζνξηο, ακάληθα κπινπδάθηα ή ακάληθα θνξέκαηα.
 ΟΦΙ κπινύδεο, πνπιόβεξ θαη θνξέκαηα κε κεγάια (βαζηά)
ληεθνιηέ.
 ΟΦΙ πνπθάκηζα κε αλεβαζκέλα (γπξηζκέλα) καλίθηα.
 ΟΦΙ ζαγηνλάξεο, πνιύρξσκα παπνύηζηα.
 ΟΦΙ θαπέια.
 ΟΦΙ θνπιάξηα, καληήιηα ζην ιαηκό, παζκίλεο κε ζρέδηα,
γξαβάηεο πνιύρξσκεο θαη κε πνιύπινθα ζρέδηα.
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 ΟΦΙ καθξηά θαη γπαιηζηεξά ζθνπιαξίθηα, κεγάια ξνιόγηα,
βξαρηόιηα πεξηδέξαηα, πνιύρξσκα ινπξάθηα, δαθηπιίδηα κε
κεγάιεο πέηξεο θαη ζηξαο.
 Επιηρέπονηαι : Μηθξά δηαθξηηηθά ζθνπιαξίθηα, βέξα ή δαρηπιίδη,
ζξεζθεπηηθόο ζηαπξόο θαη ξνιόη ρσξίο κεηαιιηθό ινπξάθη.
 ΟΦΙ θαξθίηζεο ζηα ζαθάθηα ή καληήιη ζην αληξηθό ζαθάθη.
 ΟΦΙ γπαιηά κε κεγάινπο έγρξσκνπο ή γπαιηζηεξνύο ζθειεηνύο
θαη ρσξίο θαθνύο «θαζξέθηεο». Να είλαη θαιά ζηεξεσκέλνη ζηα
απηηά (λα κελ πέθηνπλ).
 ΟΦΙ κάζεκα ηζίριαο.
 Μαλλιά θαζαξά πεξηπνηεκέλα ρσξίο πεξίηερλα ρηελίζκαηα πνπ
θαιύπηνπλ ην πξόζσπν
θαη ρσξίο αμεζνπάξ (πνιύρξσκεο
ζηέθεο, ηζηκπηδάθηα, θνξδέιεο, θ.ιπ.).
 Νύτια πεξηπνηεκέλα, όρη καθξηά θαη βακκέλα κε έληνλα ρξώκαηα.
 Μοσζηάκι, γέληα αλ ππάξρνπλ λα είλαη πεξηπνηεκέλα κε «θαζαξή»
ηελ πεξηνρή γύξσ από ηα ρείιε, γηα λα είλαη εθηθηή ε
ρεηιεαλάγλσζε από ηνπο Κσθνύο πειάηεο.
 Μακιγιάζ δηαθξηηηθό. Πξνζνρή ζην θξαγηόλ.
 Είμαζηε προζεκηικοί ζηη ζηάζη ηοσ ζώμαηός μας: Γελ
θαζόκαζηε ζηαπξνπόδη, δελ θνπλάκε ηα πόδηα καο κπξνο πίζσ,
δελ ηα απιώλνπκε νύηε ηα αλνίγνπκε.
 Αλ δνπιεύνπκε ζε εμέδξα πξνζέρνπκε ην κήθνο ηεο θνύζηαο ή ηνπ
θνξέκαηνο. Πξνηηκόηεξν ην παληειόλη (αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε
δηεξκελείαο πάληα).
 Αλ πξέπεη λα θνξάκε νλνκαζηηθή θάξηα ηελ ηνπνζεηνύκε ζε
ζεκείν δεμηά ή αξηζηεξά ζηα ξνύρα καο ζην ύςνο ηεο δώλεο καο.
 Γελ θάλνπκε δηεξκελεία θξαηώληαο ηζάληα ή έρνληάο ηελ
πεξαζκέλε ζηνλ ώκν καο.
 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εκθάληζή καο ζε δικαζηικές θαη
θρηζκεσηικές δηεξκελείεο.
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 Σε θεαηρικές διερμηνείες είλαη πηζαλόλ ν δηεξκελέαο λα
ζπκκεηέρεη κε ξνύρα πάληα κνλόρξσκα αιιά ζε ρξώκαηα θαη
ζρεδηαζκό πνπ αθνινπζεί ηα θνπζηνύκηα ηεο παξάζηαζεο.
 Σηηο ηηλεοπηικές διερμηνείες ελδερνκέλσο λα θνξεζνύλ από
γπλαίθεο δηεξκελείο και ζαθάθηα κνλόρξσκα κε άιια ρξώκαηα
πιελ ησλ παξαπάλσ αλαγξαθόκελσλ ηα νπνία ηαηξηάδνπλ ζην
θόλην πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ηειενπηηθό θαλάιη. Δπίζεο ην καθηγηάδ
είζηζηαη λα είλαη πην έληνλν γηα ηερληθνύο ιόγνπο. Η εκθάληζε ηνπ
δηεξκελέα Ννεκαηηθήο Γιώζζαο νθείιεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα
εμαζθαιίδεη ηελ αλεκπόδηζηε ζέαζε ησλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηώλ θαη
ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ. Βαζηθή αξρή ηεο επηινγήο ηνπ
ρξώκαηνο ησλ ελδπκάησλ είλαη λα βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε ην
ρξώκα ηνπ δέξκαηνο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη νπδέηεξν θόλην
γηα ηα ρέξηα. Τν καθηγηάδ πξέπεη λα είλαη ηέηνην ώζηε λα κε
δπζρεξαίλεη ηε ζέαζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ. Οη κεγάινη
ζθειεηνί γπαιηώλ δελ ελδείθλπληαη γηα πεξηζηάζεηο ηειενπηηθήο
δηεξκελείαο.

Ο Δλδπκαηνινγηθόο Κώδηθαο ηζρύεη γηα όιεο ηηο πεξηζηάζεηο δηεξκελείαο
θαη εθαξκόδεηαη από όια ηα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ. Πξνζαξηάηαη ζηνλ
Κώδηθα Γενληνινγίαο κε απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο 4εο
Γεθεκβξίνπ 2010.

3

