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Training translators: why, how, what for?
Nicolas Froeliger, Université de Paris,
nicolas.froeliger@u-paris.fr
Περίληψη
This contribution stems from a former pragmatic translator, turned translator trainer.
It first attempts to explain why translation training was long considered superfluous in
most European countries. Things have changed, however, with what is now called
professionalization and the emergence of the translation professions, which comprise
a vast array of specialties, some of them highly technical. The author then attempts to
draw the outline of what now comprises this profession a.k.a. the language industry,
with its trends, challenges, and varied stakeholders, before explaining how (a lot of)
translation training programs have been positioning themselves in the past two or
three decades in order to retain – or even gain – relevance to the market, to students
and to society. Some concrete examples are then drawn from the EMT (European
Master’s in Translation) network and from the author’s own program at Université de
Paris.

Σύντομο βιογραφικό
Ο Nicolas Froeliger αποφοίτησε το 1987 από την ESIT στο Παρίσι και εργάστηκε ως
μεταφραστής και διευθυντής του μεταφραστικού γραφείου Architexte, με έδρα το
Παρίσι για 17 έτη. Το 1992 ξεκίνησε να διδάσκει Τεχνική Μετάφραση στο
Πανεπιστήμιο Paris Diderot, όπου από το 2014 εργάζεται ως Καθηγητής
Μεταφρασεολογίας. Από το 2006, είναι διευθυντής της κατεύθυνσης ILTS (Language
industries and specialized translation: http: //formations-pro.eila.univ-paris-diderot
.fr/) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του πανεπιστημίου Paris Diderot.
Μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής στην Αμερικανική Λογοτεχνία
(με θέμα το μυθιστόρημα του Thomas Pynchon) το 1995, ασχολήθηκε ερευνητικά με
τη μετάφραση πραγματολογικών κειμένων, έρευνα που τον οδήγησε στη συγγραφή
περισσότερων από σαράντα άρθρων και μίας μονογραφίας με τίτλο Les Noces de
l'analogique et du numérique – De la traduction pragmatique (από τις εκδόσεις Belles

lettres, 2013). Είναι εμπνευστής σειράς συνεδρίων, με τον γενικό τίτλο Field Grown
Translation Studies, τα οποία από το 2007 προωθούν την συνύπαρξη μεταφραστών,
εκπαιδευτών, ερευνητών καθώς και φοιτητών μετάφρασης σε μία κοινή διοργάνωση
με στόχο τον προβληματισμό σε θέματα μεταφραστικού ενδιαφέροντος - οι τρεις
τελευταίες διοργανώσεις πραγματοποιήθηκαν από κοινού με τον Christian Balliu του
Ινστιτούτου ISTI στις Βρυξέλλες και τον Lance Hewson του Πανεπιστημίου της
Γενεύης. Είναι συνδιευθυντής του Κέντρου Μεταφρασεολογίας (CET), στο Παρίσι,
αντιπρόεδρος (και στο παρελθόν πρόεδρος) της Γαλλικής Ένωσης Πανεπιστημίων
Εκπαίδευσης Μεταφραστών AFFUMT, ενώ το 2019 έχει εκλεγεί στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Δικτύου European Master’s in Translation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μετάφραση και τραγούδι: θέσεις, δυνατότητες και στρατηγικές
Παναγιώτης Κελάνδριας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
kelandrias@ionio.gr
Περίληψη
Παρόλο που η μετάφραση των τραγουδιών είναι μια δραστηριότητα με ιστορία
αιώνων, μόλις πρόσφατα άρχισε να απασχολεί την μεταφρασιολογία με αποτέλεσμα
η σχετική βιβλιογραφία να μην έχει ακόμη εμπλουτισθεί σε βαθμό ίδιο με εκείνων
άλλων τομέων με τους οποίους ασχολούνται οι μεταφραστικές σπουδές. Παρά ταύτα,
ο διάλογος που έχει ξεκινήσει είναι έντονος και παραγωγικός. Η παρουσίασή μας θα
ασχοληθεί με τη μετάφραση αγγλικών και ιταλικών τραγουδιών προς τα Ελληνικά με
παραδείγματα από ένα σώμα σαράντα αγγλικών και σαράντα ιταλικών
μεταφρασμένων τραγουδιών. Αφού κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή για να
δούμε πώς και για ποιους λόγους ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών περιέλαβε και
τη μετάφραση τραγουδιών, θα εξετάσουμε διάφορες και διαφορετικές μεταξύ τους
απόψεις σχετικά με το εφικτό ή μη της μετάφρασης των τραγουδιών και τους τρόπους
επιτέλεσής της και, με παραδείγματα από το σώμα κειμένων που συλλέξαμε, θα
εξετάσουμε τις διάφορες στρατηγικές που εφαρμόζουν οι μεταφραστές τραγουδιών
και τα αποτελέσματα των ενεργημάτων τους.

Σύντομο βιογραφικό
Ο Παναγιώτης Κελάνδριας είναι Καθηγητής Οικονομικής Μετάφρασης από τα
Αγγλικά προς τα Ελληνικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη Διδακτική
της Μετάφρασης, την Ιστορία και την Κοινωνιολογία της Μετάφρασης και την Ειδική
Μετάφραση. Είναι ιδρυτής και επιμελητής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού
με κριτές “MTM. Minor Translating Major-Major Translating Minor-Minor Translating
Minor” σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Trinity College Dublin κ. Michael Cronin
και την Καθηγήτρια του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας κ.
Αναστασία Παριανού. Περισσότερες πληροφορίες για τις ακαδημαϊκές και
ερευνητικές του δραστηριότητες στην προσωπική του ιστοσελίδα.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Ο σουρεαλισμός του Galdós και ο ρεαλισμός του Buñuel η μετάφραση μιας κινηματογραφικής μεταφοράς.
Ουρανία Αντωνίου
antoniourania@yahoo.com
Περίληψη
Ο Benito Pérez Galdós έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους
εκπροσώπους του ισπανικού ρεαλιστικού μυθιστορήματος. Στα έργα του
αποπειράται να αποτυπώσει την πραγματικότητα και μέσω των σύντομων και κοφτών
διαλόγων «εκτρέπεται από την πλοκή στην ατμόσφαιρα» (Jakobson, 2009: 16). Ο Luis
Buñuel από την άλλη μεριά, έχει συνδεθεί με το κίνημα του υπερρεαλισμού,
μετεξέλιξη του ντανταϊσμού, που «υποστηρίζει την αισθητική αναρχία και την
πρωταρχική λειτουργία του πνεύματος» (Μπουνιουέλ, 2000: 15), και μέσα από τις
ταινίες του επιχειρεί να σοκάρει το κοινό χρησιμοποιώντας το παράλογο.
Φαινομενικά οι δύο ομοεθνείς καλλιτέχνες δεν έχουν σημείο σύγκλισης μεταξύ τους,
ωστόσο έχει διαπιστωθεί ότι ο Αραγονέζος σκηνοθέτης, έχει κάνει συχνά αναδρομή
σε έργα του Galdós, προκειμένου να τα μεταπλάσει κινηματογραφικά, γεγονός που
έρχεται να αποκαλύψει μια σουρεαλιστική διάσταση στη γραφή του Galdós, αλλά και
μία ρεαλιστική πινελιά στις ταινίες του Buñuel. Η συγκριτική ανασκόπηση του

μυθιστορήματος Tristana και η κινηματογραφική της μεταφορά, έρχεται να
ανατρέψει την έως τώρα πεποίθηση ότι ο Buñuel δεν σεβάστηκε το κείμενο πηγή και
αυθαιρέτησε δημιουργώντας μια νέα Tristana. Παρότι μεσολάβησαν 78 χρόνια
μεταξύ της συγγραφής και της κινηματογράφησης της Tristana, μόνο επιπόλαια
κάποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει «άπιστο» τον Buñuel απέναντι στον Galdós. Η
πρόσφατα ολοκληρωμένη μελέτη της κινηματογραφικής μεταγραφής της Tristana,
κατορθώνει να αναδείξει από τη μια μεριά τα σουρεαλιστικά ντελιριακά όνειρα της
πρωταγωνίστριας σε ένα έργο που έχει χαρακτηριστεί ρεαλιστικό, αλλά ταυτόχρονα
και τη ρεαλιστική σκοπιά του φακού του Buñuel. Σημαντικά εργαλεία για την
προσέγγιση των δύο έργων στάθηκαν τόσο το σενάριο, ως διαμεσολαβητικό κείμενο,
όσο και η προτεινόμενη μεθοδολογία αποσύνθεσης και ανασύνθεσης της ταινίας,
από τους Casetti και Di Chio (1991), που οδηγούν στην ανακάλυψη των αρχών της
κατασκευής της και της λειτουργίας της.

Βιβλιογραφία
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Σύντομο Βιογραφικό
Η Ουρανία Αντωνίου είναι απόφοιτος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κάτοχος δύο
μεταπτυχιακών τίτλων, στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο
Οικονομικό Περιβάλλον και στην Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμό. Είναι κάτοχος
Διδακτορικού στις Κινηματογραφικές Μεταφορές Λογοτεχνικών Έργων. Έχει
συμμετάσχει σε συνέδρια ως μέλος κριτικής επιτροπής και με ανακοινώσεις. Διδάσκει
στην Γ/βάθμια εκπαίδευση ως ακαδημαϊκός υπότροφος, έχει εργαστεί στη Β/βάθμια,
στη Δια Βίου Εκπαίδευση και σε Κ.Ξ.Γ. ως καθηγήτρια ιταλικής και ισπανικής γλώσσας.

Μικροκαταρρέοντας… συλλογικά
Ένα εγχείρημα ομαδικής μετάφρασης με ονοματεπώνυμο
Χρίστος Βασιλειάδης, cristosvasileiadis@gmail.com
Ρομίνα Κηπουρίδου, romina1_k@yahoo.com
Στέλλα Μπαϊμάκη, stelabaimaki@gmail.com
Παναγιώτης Ξουπλίδης, pxouplid@gmail.com
Θανάσης Ράπτης, raptisth@the.forthnet.gr
Περίληψη
Tο μεταφρασμένο βιβλίο δεν είναι απλώς ένα κείμενο, είναι η περιπέτεια ενός
κειμένου, η μεταμόρφωσή του σε πολλά άλλα κείμενα μέχρι να ξαναγίνει βιβλίο, σε
μια άλλη γλώσσα αυτή τη φορά. Όταν το βιβλίο-αφετηρία μεταφράζεται ομαδικά,
αυτή η περιπέτεια γίνεται, με τη σειρά της, συνεργατική περιπέτεια. Στο πλαίσιο της
μεταφρασεολογικής

προσέγγισης

μιας

ομαδοσυνεργατικής

μεταφραστικής

διαδικασίας, η παρούσα ανακοίνωση έχει ως θέμα την ακριβή εξιστόρηση και
αναλυτική παρουσίαση της μεταφραστικής περιπέτειας που οδήγησε στην παραγωγή
μιας συλλογικής λογοτεχνικής μετάφρασης από τα ισπανικά στα ελληνικά με κείμενο
αφετηρίας το έργο της μεξικανής συγγραφέως Cecilia Eudave, Microcolapsos και την
έκδοση του βιβλίου της Σεσίλια Εουδάβε, Μικροκαταρρεύσεις από τις εκδόσεις
Οκτάνα. Η μετάφραση είναι προϊόν του εργαστηρίου ομαδικής μετάφρασης που
διοργάνωσε στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του ΑΠΘ και η Ισπανο-ελληνική Ένωση Γλώσσας και Πολιτισμού, από το
Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2018, υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου και του Παναγιώτη Ξουπλίδη. Τέτοιου είδους ομαδικές μεταφράσεις,
είτε έπειτα από συνεργασία επαγγελματιών μεταφραστών είτε στο πλαίσιο μιας
εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είναι η περίπτωσή μας, επιτρέπουν τη βέλτιστη
χρήση των πλεονεκτημάτων και του πλούτου της σύνθεσης ερμηνειών που
προκύπτουν από τις πολλαπλές αναγνώσεις του λογοτεχνικού κειμένου τις οποίες
πραγματοποιούν τα μέλη της μεταφραστικής ομάδας. Η συλλογική μετάφραση είναι
ενδεδειγμένη για τη μετάφραση λογοτεχνικών έργων καθώς, από τη φύση της,
εξυπηρετεί και αναδεικνύει την εγγενή πολυφωνία των εν λόγω έργων. Στην
προκειμένη περίπτωση, η ομαδική μετάφραση εξελίχθηκε σε συλλογική εκδοτική
περιπέτεια εμπλουτίζοντας το αρχικό κείμενο με ένα σώμα κειμένων —παρουσίαση

σε

εισαγωγικό
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ταχυδρομείου και ηχητικό αρχείο ραδιοφωνικής εκπομπής— που αποτελεί το
ιστορικό των Μικροκαταρρεύσεων, το ιστορικό ενός μεταφραστικού εγχειρήματος
που αποδεικνύει ότι η ομαδική μετάφραση έχει ονοματεπώνυμο.
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Σύντομα Βιογραφικά
Ο Χρίστος Βασιλειάδης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως
καθηγητής ισπανικών από το 2008.

Η Ρομίνα Κηπουρίδου εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ με αντικείμενο τη Συγκριτική Λογοτεχνία. Είναι
απόφοιτος των τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, Ισπανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων Μετάφρασης από το Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ και Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας του
ΕΑΠ. Εργάζεται ως μεταφράστρια κι έχει παρακολουθήσει και μετέπειτα διδάξει
σεμινάρια και μαθήματα μετάφρασης σε Ελλάδα και Ισπανία ενώ άρθρα και μελέτες
της έχουν παρουσιαστεί και δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και
περιοδικά.

Η Στέλλα Μπαϊμάκη είναι πτυχιούχος του προγράμματος Ισπανικής Γλώσσας και
Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις Επιστήμες της Γλώσσας και του Πολιτισμού με
κατεύθυνση: Μετάφραση, επικοινωνία και εκδοτικός χώρος. Εχει προσφέρει
μεταφραστικές υπηρεσίες από την ισπανική στην ελληνική γλώσσα και από την
ελληνική στην ισπανική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο του Αλικάντε, Ισπανία. Εργάζεται
ως καθηγήτρια ισπανικής γλώσσας.

Ο Παναγιώτης Ξουπλίδης είναι διδάκτορας Συγκριτικής Γραμματολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό τίτλο στις Σπουδές Ευρωπαϊκής
Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, πτυχιούχος του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και
Πολιτισμού του ΕΑΠ και του τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ. Έχει δημοσιεύσει
άρθρα και μελέτες σε πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, έχει
μεταφράσει από τα ισπανικά στα ελληνικά μικροδιηγήματα και έργα σύγχρονων

Ισπανίδων ποιητριών. Είναι γραμματέας της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας και της
Ισπανο-ελληνικής Ένωσης Γλώσσας και Πολιτισμού.
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στο

Aριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης. Μεταφράσεις του από τα ισπανικά, διηγήματα και φωτογραφίες
έχουν δημοσιευτεί σε βιβλία και περιοδικά. Έχει συνεργαστεί κατά καιρούς με
εβδομαδιαία και μηνιαία περιοδικά, δημοσιεύοντας κείμενα σχετικά κυρίως με την
σύγχρονη τέχνη. Τα τελευταία 30 χρόνια φωτογραφίες του έχουν εκτεθεί σε πολλές
ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιμελείται θεματικές
εκθέσεις και οργανώνει φωτογραφικές δράσεις στο δρόμο και τη φύση με
οικολογικό, πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Διερμηνεία πεδίου: Η περίπτωση του ΚΥΤ Σάμου
Χριστιάννα Βάσο, Τακτικό μέλος ΠΕΕΜΠΙΠ
christiannavaso@yahoo.com
Περίληψη
Σάμος, Ιανουάριος 2020. Ο πληθυσμός των αιτούντων άσυλο που διαμένουν εντός
των ευρύτερων ορίων του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) αγγίζει σχεδόν
τις 10.000 με καθημερινές αυξομειώσεις, λόγω των νέων αφίξεων και των μεταφορών
στην ενδοχώρα. Σταθερό σημείο αναφοράς εντός αυτού του πλαισίου διαρκών
εναλλαγών αποτελούν οι διερμηνείς, οι οποίοι καλύπτουν καθημερινά τις
προκύπτουσες επικοινωνιακές ανάγκες στο πεδίο.
Η ειδοποιός διαφορά του ΚΥΤ Σάμου από τα υπόλοιπα κέντρα δεν έγκειται στις
υπηρεσίες διερμηνείας, οι οποίες είναι εν γένει κοινές, αλλά στην τοποθεσία του
κέντρου. Στη Σάμο λειτουργεί το μοναδικό κέντρο υποδοχής το οποίο έχει
τοποθετηθεί εντός του οικισμού (Βαθύ), με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αέναης
εργασιακής καθημερινότητας για όλους όσοι απασχολούνται σε αυτό. Οι διερμηνείς,
οι οποίοι δεσμεύονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αντικειμενικά και
αμερόληπτα, καλούνται να συνυπάρχουν καθημερινά με τους αιτούντες άσυλο εντός
αλλά και εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.
Η προσωπική παρατήρηση και η εμπειρία στο πεδίο στάθηκαν αφορμή για αυτή την

ερευνητική εργασία. Βασισμένη σε μεικτού τύπου επιτόπια έρευνα (ερωτηματολόγια
και ατομικές συνεντεύξεις), η εργασία μελετά τον αντίκτυπο που έχει το παρόν
εργασιακό περιβάλλον στην ψυχολογία των διερμηνέων. Για την υλοποίησή της
λήφθηκαν υπόψη ποικίλες παράμετροι (π.χ. ηλικία, φύλο, γλώσσες εργασίας, χώρα
καταγωγής, χρονική διάρκεια παραμονής στο σημείο) και διερευνήθηκαν διάφοροι
τρόποι αντίδρασης (π.χ. εναλλαγές ψυχικής διάθεσης, χρήση ουσιών και άλλοι
μηχανισμοί άμυνας).
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν αναλυτικά τις δυσκολίες που έρχονται
να προστεθούν στο ήδη κοπιώδες αντικείμενο της διερμηνείας πεδίου και
αναδεικνύουν την ανάγκη για τη σύσταση ενός οργανωμένου υποστηρικτικού
δικτύου για τους διερμηνείς που εργάζονται υπό αυτές τις συνθήκες.

Η ψευδαίσθηση της ουδετερότητας των διερμηνέων
Ανθή Βηδενμάιερ, ΑΠΘ
antwie@del.auth.gr
Περίληψη
Η θεωρία του νοήματος (theorie du sens) που εισήγαγε η Danica Selescovitch το 1976
κυριάρχησε στον χώρο των θεωρητικών προσεγγίσεων της διερμηνείας επί μία
δεκαετία τουλάχιστον πριν γενικευτεί η κριτική για την υποκειμενική και ασαφή
διατύπωσή της (Gile 2001). Αντιθέτως, οι νεώτερες θεωρητικές προσεγγίσεις
εστιάζουν στο συγκεκριμένο καταστασιακό πλαίσιο της άσκησης της διερμηνείας
διαμορφώνοντας

χρήσιμα

μοντέλα

για

την

αποσαφήνιση

της

εκάστοτε

επικοινωνιακής πράξης και κατά συνέπεια τόσο για την αξιολόγηση της διερμηνείας
όσο και για την ίδια τη διδασκαλία της (Pöchhacker 1994 κ.ά). Ωστόσο, η μεταφορά
του νοήματος από τη μία στην άλλη γλώσσα μέσω της απολεξικοποίησης του
πρωτότυπου λόγου αποτελεί πάντα τη βασική δεξιότητα των διερμηνέων θέτοντας
συγχρόνως το ερώτημα για τον ορισμό αυτού του «νοήματος». Η δυσκολία ορισμού
του έγκειται στο γεγονός ότι το νόημα συμπαράγεται διαρκώς στο πλαίσιο της
διυποκειμενικής σχέσης που αναγκαστικά αναπτύσσεται μεταξύ των τριών μερών
που επικοινωνούν. Ο/Η διερμηνέας, ως ένα από τα τρία αυτά μέρη, αποτελεί ένα
ενσώματο κανάλι επικοινωνίας ή άλλως ερμηνείας, η λειτουργία του οποίου

καθορίζεται μεταξύ άλλων από τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας του: τον στόχο
της επικοινωνίας, το γλωσσικό επίπεδο, τον βαθμό ασυμμετρίας μεταξύ αποστολέα
και παραλήπτη του μηνύματος, το περιθώριο παρέμβασης καθώς και το habitus
του/της διερμηνέα. Το habitus όμως διαμορφώνεται από μια σειρά άλλων
παραγόντων, όπως π.χ. από τις προσδοκίες των άλλων δύο μερών, οι οποίες δεν είναι
απαραίτητα κοινές, αλλά και από το καθεστώς που διέπει το επάγγελμα της
διερμηνείας. Καθώς αποκαλύπτονται οι πολυάριθμες πτυχές της επικοινωνίας, η
αξίωση για τη μεταφορά του νοήματος στο πλαίσιο της μοναδικότητας και
συγχρονίας που χαρακτηρίζουν τη διερμηνεία αποδεικνύεται ως ασύμβατη με τον
μύθο περί ουδετερότητας και αφάνειας του/της διερμηνέα. Η παρούσα ανακοίνωση
εστιάζει στην ανάδειξη αυτών των πτυχών με κύριο στόχο την ανάπτυξη μιας πιο
ευέλικτης διδακτικής μεθοδολογίας.

Βιβλιογραφία
Gile, D. (2001). “Critical reading in (interpretation) research”. In D. Gile et all (eds) Getting
started in interpreting research: Methodological reflections, personal accounts and advice for
beginners. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Translation Library 33, 23-38.
Pöchhacker, F. (1994). Simultandolmetschen als komplexes Handeln. Tübingen: Gunter Narr.

Σύντομο Βιογραφικό
Η Ανθή Βηδενμάιερ είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου διδάσκει
μετάφραση, διερμηνεία και υποτιτλισμό. Είναι υπεύθυνη της κατεύθυνσης
Διερμηνείας

του

Διατμηματικού

Προγράμματος

Μεταπτυχιακών

Σπουδών

Διερμηνείας και Μετάφρασης του ΑΠΘ. Διετέλεσε επισκέπτρια καθηγήτρια στο
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και στο Πανεπιστήμιο του Σάαρλαντ στη
Γερμανία και έχει διδάξει μετάφραση στο Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του
Μάιντς (Γερμανία), στο ΕΚΕΜΕΛ και στο Ινστιτούτο Goethe. Σπούδασε μετάφραση
στο Πανεπιστήμιο Μάιντς της Γερμανίας με γλώσσες εργασίας τη γερμανική,
ισπανική και αγγλική. Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα τη μετάφραση της ποίησης.
Εργάστηκε ως μεταφράστρια και διερμηνέας συνεδρίων στην Ελλάδα και στη

Γερμανία και ήταν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (2002-2006) και
επίτιμο μέλος της από το 2012. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας.

Ορολογικά ισοδύναμα στην ιατρική μετάφραση:
η περίπτωση των πολύγλωσσων ευρωπαϊκών κειμένων
Θεόδωρος Βυζάς, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
vyzas@teiep.gr,
Ελευθερία Δογορίτη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
edogor@uoi.gr,
Περίληψη
Στην εξειδικευμένη μετάφραση ενδείκνυται η χρήση παράλληλων και συναφών
κειμένων για την αναζήτηση όρων και ισοδυνάμων τους σε συγκειμενικό περιβάλλον
σε διάφορα γλωσσικά ζεύγη. Η βάση δεδομένων eur-lex, που συγκεντρώνει
ευρωπαϊκά νομικά και άλλα συναφή κείμενα στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ τα οποία
ρυθμίζουν διάφορα πεδία του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, προσφέρεται για δωρεάν
χρήση ως εν δυνάμει σώμα παράλληλων κειμένων χάρη στη δίγλωσση και τρίγλωσση
απεικόνιση που παρέχει. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι τα κείμενα αυτά πέρα από τη
νομική ορολογία περιέχουν και την αντίστοιχη θεματική ορολογία. Θα πρέπει όμως
να επισημανθεί ότι τα κείμενα αυτά συντάσσονται και/ή μεταφράζονται και
ελέγχονται με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ΕΕ και υπό ιδιαίτερες συνθήκες ενώ
έχουν παρατηρηθεί πολυάριθμες περιπτώσεις ορολογικής ασυνέπειας (Stefaniak
2017, Sosoni 2011).
Στα πλαίσια μιας διερευνητικής μελέτης επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το πεδίο της
δημόσιας υγείας και να μελετήσουμε την ιατρική και συναφή ορολογία στα οικεία
κείμενα. Στόχος είναι: α) να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο τα κείμενα αυτά
προσφέρονται για αναζήτηση ισοδυνάμων ειδικά στην ιατρική μετάφραση στο
ζεύγος αγγλικά-ελληνικά, β) να εκπαιδευτούν οι φοιτητές σε έναν μηχανισμό ελέγχου
ποιότητας με στόχο την επιστημονική και επαγγελματική τους πρακτική. Για τον
σκοπό αυτό, με θεωρητικό υπόβαθρο την κειμενική ορολογία των Bourigault &
Slodzian (1999, 2000), επιλέξαμε από ειδικά κείμενα 20 αγγλικούς όρους από το πεδίο

της δημόσιας υγείας, οι οποίοι εμπλέκονται σε πολυλεκτικές ακολουθίες, με στόχο
αφενός να αποτυπώσουμε την τυπολογία των αγγλικών και των ελληνικών όρων και
αφετέρου να ελέγξουμε το άμεσο συγκειμενικό περιβάλλον αυτών των όρων μέσω
συμφραστικών πινάκων ώστε να προχωρήσουμε στον τελικό ποιοτικό έλεγχο της
ορθής απόδοσης των αγγλικών όρων στα ελληνικά μέσω συναφών ιατρικών κειμένων
και ειδικών λεξικών. Η στρατηγική αυτή θα αποτελέσει τη βασική μεθοδολογική
πρακτική των φοιτητών κατά τον ορολογικό έλεγχο σε σώματα παράλληλων κειμένων
και κατ’ επέκταση στη μετάφραση ιατρικών κειμένων.

Σύντομα Βιογραφικά
Ο Θεόδωρος Βυζάς είναι διδάσκων ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι πτυχιούχος
μετάφρασης του Ιονίου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού
τίτλου στην εξειδικευμένη μετάφραση από το Πανεπιστήμιο Montpellier III της
Γαλλίας. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η εξειδικευμένη
μετάφραση, η χρήση τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία της εξειδικευμένης
μετάφρασης, η ορολογία, η λεξικογραφία και η διερμηνεία. Έχει συμμετάσχει σε
ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι συνσυγγραφέας σε δύο βιβλία.

Η Ελευθερία Δογορίτη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια διαγλωσσικής και
διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων και πόρων
στην εκμάθηση ειδικών γλωσσών και εξειδικευμένης μετάφρασης και κατεξοχήν της
γαλλικής, σε στρατηγικές και κίνητρα μάθησης, σε διαπολιτισμικές πτυχές της
εξειδικευμένης επικοινωνίας, στην ορολογία στον εξειδικευμένο λόγο και την
εξειδικευμένη μετάφραση, στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Είναι συγγραφέας του
βιβλίου «Ειδικές γλώσσες και μετάφραση για επαγγελματικούς σκοπούς. Αξιοποίηση
ψηφιακών εργαλείων και γλωσσικών πόρων στη διδασκαλία της γλώσσας ειδικότητας
και της εξειδικευμένης μετάφρασης» στο οποίο συνεισέφερε ισότιμα ο Θεόδωρος
Βυζάς.

Ο αργαλειός της µετάφρασης: Μεταφορές ελληνόφωνων µεταφραστριών και
µεταφραστών
Φαίδρα Γαβουνέλη, ΕΚΠΑ
gavouneli@gmail.com
Περίληψη
Κυρίαρχη στόχευση της παρούσας µελέτης συνιστά η συµβολή στην καταγραφή του
περί µετάφρασης λόγου στον ελληνόφωνο χώρο, µέσω της αξιοποίησης των
δυνατοτήτων που προσφέρει το εν πολλοίς ανεξερεύνητο φαινόµενο της µεταφοράς.
Σκοπός της έρευνας υπήρξε η καταγραφή, ταξινόµηση και —ποιοτική και ποσοτική—
ανάλυση µεταφορικών εκφράσεων γύρω από τη µετάφραση και συναφείς αυτής
θεµατικές (πρωτότυπο, συγγραφέας, µεταφραστής, µετάφρασµα, κ.ο.κ.). Τις εν λόγω
µεταφορές χρησιµοποίησαν µεταφραστές λογοτεχνίας οι οποίοι µεταφράζουν προς
τα ελληνικά από διάφορες ξένες γλώσσες, κατά τη χρονική περίοδο Μαΐου 2016Αυγούστου 2019. Αποδελτιώθηκε πρωτογενές υλικό προερχόµενο από δύο κυρίως
πηγές: αφενός, από τις βιντεοσκοπηµένες συνεντεύξεις του project Πορτρέτα
Μεταφραστών: a Work in Progress (Το Στέκι της Μετάφρασης, Διεθνής Έκθεση
Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2016-2019)·αφετέρου, από τα ηχογραφηµένα επεισόδια της
ραδιοφωνικής εκποµπής Carte Postale – Ένας µεταφραστής εξοµολογείται (Αφροδίτη
Κοσµά, Τρίτο Πρόγραµµα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 2017-2019). Αντλώντας
θεωρητικό έρεισµα από την Εννοιολογική Θεωρία της Μεταφοράς των George Lakoff
και Mark Johnson (1980), οι µεταφορές που ανιχνεύτηκαν ταξινοµήθηκαν σε έξι
κύριες θεµατικές κατηγορίες και 40 επιµέρους ενότητες. Αυτές ακολουθούν µια
νοερή διαδροµή που ξεκινά από την ΑΝΑΓΝΩΣΗ για να καταλήξει στη ΜΕΤΑΦΟΡΑ, µε
ενδιάµεσους σταθµούς τη ΣΥΜΒΙΩΣΗ, την ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, την ΠΑΛΗ και τη ΣΥΓΓΡΑΦΗ.
Από την ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων (180 επιµέρους µεταφορικές εκφράσεις)
προέκυψε ότι το ποσοστό χρήσης µεταφορών ανήλθε συνολικά στο 80% των
µεταφραστών, και ήταν υψηλότερο στην περίπτωση του απροσχεδίαστου
προφορικού λόγου και στις γυναίκες. Η εννοιολογική µεταφορά που υπερίσχυσε σε
γενικότερο επίπεδο ήταν Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΗ — ισοβαθµίζοντας ως προς τον
αριθµό των µεταφραστών που έκαναν χρήση της µε τη θεµατική της ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ. Οι
περισσότερες µεταφορικές εκφράσεις που εντοπίστηκαν αφορούσαν την ίδια τη
µετάφραση και κατά δεύτερο λόγο το πρωτότυπο κείµενο.
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«Ελληνογαλλικές σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» κατεύθυνση: «Μετάφραση» του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
(2017-2019), του οποίου υπήρξε υπότροφος. Είναι διπλωματούχος του διετούς
προγράμματος επιμόρφωσης «Μετάφραση Λογοτεχνίας και Ανθρωπιστικών
Επιστημών» του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας. Παρακολούθησε επίσης μονοετή
κύκλο σεμιναρίων για τη μετάφραση στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας. Έχει
εργαστεί ως μεταφράστρια στο Γραφείο Τύπου του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης,
Ίδρυμα Νικολάου Π. Γουλανδρή. Συμμετείχε στην ομαδική μετάφραση της
ανθολογίας λογοτεχνικών και ιστορικών κειμένων: Κορομηλά, Έφη & Ζέη, Ελευθερία
(επιμ.), Νύχτα: Ιστορίες, θρύλοι, περιπλανήσεις, Αθήνα: εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2019.

Η κάθοδος της Ψυχής στον Άδη: μια απόπειρα διασημειωτικής μετάφρασης
Δέσποινα Γιαλατζή, ΑΠΘ
despinagialatzi@hotmail.com
Περίληψη
Ο Roman Jakobson στο διάσημο δοκίμιό του Aspects Linguistiques de la Traduction
(1963 [1959]) παρουσιάζει την δική του τυπολογία για την μετάφραση με τρεις
διαφορετικούς τύπους. Σύμφωνα με τον Jakobson η μετάφραση χωρίζεται στα τρία
ακόλουθα είδη: ενδογλωσσική μετάφραση ή αναδιατύπωση, διαγλωσσική
μετάφραση ή καθεαυτό μετάφραση, διασημειωτική μετάφραση ή μεταστοιχείωση.

Στο τρίτο είδος παρατηρείται η σύγκλιση της μετάφρασης με τη σημειωτική και
μελετάται η σημειωτική διάδραση γλωσσικών και μη γλωσσικών σημείων στην
μεταφραστική διαδικασία.
Το ζήτημα της διασημειωτικής μετάφρασης μπορεί να «μεταφραστεί» ως «βιασμός»
της παραδοσιακής μετάφρασης, αλλά αν θεωρηθεί ως μια μεταφορική διάσταση της
μετάφρασης, τότε αποδεικνύεται ένα πλούσιο πεδίο ερμηνευτικής έρευνας. Η
σημειωτική διάσταση της μετάφρασης μπορεί να μελετηθεί υπό το πρίσμα της
διάδρασης ανάμεσα στη λογοτεχνία και τη ζωγραφική. Και πιο συγκεκριμένα, η
μεταστοιχείωση ενός λογοτεχνικού έργου σε ζωγραφικό πίνακα.
Το παραμυθι της Ψυχής είναι ένα κλασσικό παράδειγμα, μια αστείρευτη πηγή
έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας (από την αναγέννηση μέχρι σήμερα). Το
μοτίβο της κατάβασης στον Κάτω Κοσμο είναι ένα συνηθισμένο επεισόδιο στον κόσμο
των αφηγήσεων. Η κάθοδος στον Άδη είναι η τελευταία δοκιμασία της θνητής Ψυχής.
Η πεθερά της, θεά Αφροδίτη, δίνει την τελευταία της προσταγή και οδηγεί την Ψυχή
στο στόμα της κόλασης. Η θεά Αφροδίτη «παρακαλεί» για λίγη από την ομορφιά της
Περσεφόνης μέσα σε ένα κουτί με «αγγελιοφόρο» τη θνητή Ψυχή. Η θεά της
ομορφιάς ζητά εκδίκηση από την νεαρή γυναίκα για δυο λόγους : ο πρώτος λόγος
είναι η ζήλεια για την όμορφη νέα θνητή και ο δεύτερος λόγος είναι ο γάμος της
Ψυχής με τον γιο της, τον φτερωτό θεό Έρωτα, Το ταξίδι της ψυχής στον Κάτω Κοσμο
αποτελεί το κύριο πληροφοριακό φορτίο της παρούσας μελέτης, καθώς και η
παρατήρηση της μεταστοιχείωσης ανάμεσα στα δύο σημειωτικά συστήματα. Πριν
από οποιαδήποτε μελέτη διάδρασης, απαιτείται η ταυτοποίηση των δυο «γλωσσών»,
μέσω της περιγραφικής και της εικονολογικής τους ταυτότητας. Κύριος άξονας της
παρούσας εργασίας είναι μια βαθιά σημειωτική και διασημειωτική προσέγγιση της
μετάφρασης, από το σημειωτικό σύστημα της λογοτεχνίας ως γλώσσα πηγή προς το
σημειωτικό σύστημα της ζωγραφικής ως γλώσσα στόχο.
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Ερωτηματολόγιο περί διδακτικής της νομικής μετάφρασης: Η περίπτωση του
Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
Χρήστος Γιαννούτσος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
giachr1997@gmail.com
Περίληψη
Στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία υπάρχουν δημοσιεύσεις βιβλίων που εξετάζουν τη
διδακτική της μετάφρασης από γλωσσολογική (Μπατσαλιά & Σελλά-Μάζη 2010),
γνωσιακή (Πολίτης 2012) και λειτουργική (Κελάνδριας 2016) σκοπιά. Κατά την
ανάγνωση των βιβλίων αυτών παρατηρείται ότι δεν έχουν ερευνηθεί οι προτιμήσεις
των προπτυχιακών φοιτητών μετάφρασης ή «ημιεπαγγελματίων», όπως τους
ονομάζει ο Kussmaul (1995: 19), σχετικά με καίρια ζητήματα όπως είναι ο τρόπος
εξέτασης του μαθήματος μετάφρασης, η διδακτική προσέγγιση και η σύνδεση μεταξύ
θεωρίας και πρακτικής του μεταφράζειν.
Βάσει ερευνών που έγιναν για την ελληνική μεταφραστική αγορά τα τελευταία χρόνια
(Σίσκου 2006, Χριστοδούλου & Γαλιατσάτου 2008, Vretta-Panidou 2013)
παρατηρείται η κυρίαρχη θέση που έχει στην ελληνική μεταφραστική αγορά η νομική
μετάφραση.

Δεδομένης της αυξημένης ζήτησης για νομικές μεταφράσεις, και με βάση την
παραπάνω διαπίστωση σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευόμενων φοιτητών,
δημιουργήσαμε ερωτηματολόγιο που να αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές
νομικής μετάφρασης και τους επαγγελματίες απόφοιτους του Τμήματος Ξένων
Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια μεταπτυχιακής εργασίας του
γράφοντος για το μάθημα "Διδακτική της Μετάφρασης" στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Επιστήμη της Μετάφρασης" του ΤΞΓΜΔ.
Το ερωτηματολόγιο αφορά τη Διδακτική της Νομικής Μετάφρασης στα πλαίσια του
προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στο ΤΞΓΜΔ και εστιάζει στη γνώμη των
προπτυχιακών φοιτητών και των αποφοίτων επαγγελματιών του Τμήματος.
Η δομή του ερωτηματολογίου αποτελείται από τα εξής: «Το προφίλ του
εκπαιδευόμενου μεταφραστή νομικών κειμένων», «Βασικές παραδοχές για το
μάθημα της νομικής μετάφρασης», «Νομική μετάφραση και μεταφραστικά
εργαλεία», «Νομική μετάφραση και Δίκαιο», «Τρόπος εξέτασης του μαθήματος της
νομικής μετάφρασης» και «Θεωρία της μετάφρασης και νομική μετάφραση». Το
ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, αποτελείται από 20 ερωτήσεις και δεν απαιτούνται
προσωπικά δεδομένα για την συμπλήρωσή του.
Ευελπιστούμε ότι η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που θα
συλλεχτούν θα διαμορφώσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό και τη δομή
των μαθημάτων νομικής μετάφρασης.
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Οικονομική/Νομική/Πολιτική Μετάφραση και Τεχνική Μετάφραση στα γλωσσικά
ζεύγη Αγγλικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Αγγλικά, Γερμανικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Γερμανικά.
Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Επιστήμη της Μετάφρασης» του ΤΞΓΜΔ. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα
άπτονται στα αντικείμενα της διδακτικής της μετάφρασης, της μετάφρασης νομικών
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Μετάφραση και διερμηνεία κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων
Δημήτριος Γιουτίκας, ΕΚΔΔΑ
dgioutikas@hotmail.com
Περίληψη
Ο Κώδικας Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000, όπως ισχύει) προβλέπει ότι ο
συμβολαιογράφος μπορεί να μεταφράζει με ευθύνη του έγγραφα συνταγμένα σε
ξένη γλώσσα τα οποία του προσκομίζονται και τα οποία είναι χρήσιμα για την
κατάρτιση πράξεων στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του (άρθρο 1 παρ.2).
Ο ίδιος Κώδικας περιλαμβάνει, επίσης, ρυθμίσεις για την πρόσληψη διερμηνέα κατά
την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, στις περιπτώσεις που κατά την κρίση

του συμβολαιογράφου είτε κάποιος από τους δικαιοπρακτούντες ή τους
αντιπροσώπους τους αγνοεί την ελληνική γλώσσα, είτε κάποιο από αυτά τα πρόσωπα
είναι κωφό, άλαλο ή κωφάλαλο (και επιπλέον δεν γνωρίζει γραφή ή ανάγνωση ή
αδυνατεί να υπογράφει) και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη διερμηνείας στη
νοηματική γλώσσα (άρθρο 10).
Στην παρούσα ανακοίνωση προσεγγίζονται ερμηνευτικά και μέσα από την
επισκόπηση της σχετικής νομολογίας οι διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων για
την ειδική και μη αποκλειστική αρμοδιότητα του συμβολαιογράφου να μεταφράζει
και τη συνδρομή διερμηνέα κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, σε
συνδυασμό με άλλες συναφείς διατάξεις, όπως αυτές του Αστικού Κώδικα για τη
διερμηνεία κατά τη σύνταξη δημόσιας ή μυστικής διαθήκης (ΑΚ 1737, 1746). Μέσα
από αυτή την ανάλυση επιχειρείται να αξιολογηθεί ο ρόλος των εν λόγω ρυθμίσεων
στη συμβολαιογραφική πρακτική, αλλά και να τεθεί ο προβληματισμός σχετικά με το
γεγονός ότι οι ρυθμίσεις αυτές συνιστούν μέρος ενός ατελούς και μη συνεκτικού
νομοθετικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας στην
ελληνική έννομη τάξη.
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Ο Δημήτριος Γιουτίκας είναι πτυχιούχος των Τμημάτων Νομικής και Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., με μεταπτυχιακές σπουδές στο Αστικό, Αστικό

Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. Είναι διδάκτωρ
Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του Α.Π.Θ., με ειδίκευση στη μετάφραση νομικών κειμένων και απόφοιτος της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος και στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, σε Τμήματα Διοίκησης Προσωπικού, Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών
Οργανισμών. Έχει διατελέσει Προϊστάμενος του Τμήματος Λειτουργίας Γραμματείας
Δικαστηρίων & Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Πρόεδρος σε Επιτροπές Προσφυγών σε υποθέσεις Διεθνούς
Προστασίας, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι Αναπληρωτής Διευθυντής της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Μεταφραστική «μονομαχία»: Δημιουργικοί «διαξιφισμοί» στην εκπαίδευση
μεταφραστ(ρι)ών
Κατερίνα Γουλέτη, ΑΠΘ
agouleti@enl.auth.gr,
Βασιλική Μήσιου, ΑΠΘ
vmisiou@enl.auth.gr
Περίληψη
Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των μεθόδων διδασκαλίας και η αναζήτηση προσφυών
εργαλείων που θα συνδράμουν την εκπαίδευση μεταφραστ(ρι)ών αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού μαθημάτων μετάφρασης με στόχο την
ανάπτυξη ή/και ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων μεταφραστ(ρι)ών.
Σχεδόν εννέα χρόνια μετά το πρώτο slam μετάφρασης και σαράντα χρόνια μετά το
πρώτο slam ποίησης, θεωρούμε ότι ο διαλογικός χώρος που αναδύεται προσφέρει
τη δυνατότητα για δημιουργικότητα, πειραματισμό και ευελιξία, όλα σύμφυτα με την
ίδια την πράξη και διαδικασία της μετάφρασης. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε από
κοινού ένα slam λογοτεχνικής και διαγλωσσικής οπτικοακουστικής μετάφρασης, με
αντικείμενο εργασίας το μυθιστόρημα The Handmaid’s Tale της Margaret Atwood και
την αντίστοιχη μεταφορά του στην οθόνη στην πλατφόρμα της Hulu. Τι συμβαίνει
όταν το κείμενο-πηγή διεισδύει σε μια άλλη γλωσσική πραγματικότητα, όχι μόνο μία
αλλά δύο φορές, και μέσω διαφορετικού μέσου; Τι συμπεράσματα μπορούμε να

συναγάγουμε από τη λογοτεχνική μετάφραση ενός μυθιστορήματος στα ελληνικά και
τους ελληνικούς υποτίτλους για την προσαρμογή του σε τηλεοπτική σειρά; Η
παρούσα ανακοίνωση διερευνά τα αποτελέσματα μιας «μονομαχίας» μεταξύ
φοιτητ(ρι)ών-μεταφραστ(ρι)ών και φοιτητ(ρι)ών-υποτιτλιστ(ρι)ών, που κλήθηκαν να
προσεγγίσουν τη μετάφραση μέσω ενός διαφορετικού πρίσματος. Το slam εξετάζεται
ως μια διαδικασία που τροφοδοτεί τη σκέψη και ενισχύει την (αντι)παράθεση
γνώσεων, τη σύγκριση και ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, τη συμμετοχή στη
μεταφορά σημασιολογικών και πραγματολογικών στοιχείων, καθώς επίσης και στην
τεκμηρίωση μεταφραστικών αποφάσεων. Πόσο επιδρά το μέσο (ανα)αφήγησης μιας
ιστορίας στη λήψη των τελικών αποφάσεων και επιλογών; Ποιος ο ρόλος και η
σημασία της διαμεσικότητας; Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι, αφενός, η
συζήτηση των δυνητικά διαθέσιμων επιλογών και, αφετέρου, η εξέταση της
εισαγωγής του slam ως μεθοδολογικού εργαλείου στο πλαίσιο της (εξ)άσκησης
σπουδαστ(ρι)ών λογοτεχνικής και οπτικοακουστικής μετάφρασης και εν γένει
εκπαίδευσης μεταφραστ(ρι)ών.

Σύντομα Βιογραφικά
Κατερίνα Γουλέτη
Απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, συνέχισε τις
σπουδές της ως υπότροφος της ΕΕ σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο τμήμα Ξένων
Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η διδακτορική της
διατριβή εκπονήθηκε στο ΑΠΘ με θέμα τον υποτιτλισμό και τη μεταφορά
πολιτισμικών στοιχείων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Από το 2006 διδάσκει στο
τμήμα Αγγλικής του ΑΠΘ και στο ΔΠΜΣ της Μετάφρασης και Διερμηνείας,
προσφέροντας μαθήματα πολιτισμικών σπουδών και μετάφρασης οπτικοακουστικών
και ειδικών κειμένων. Ως επαγγελματίας υποτιτλίστρια έχει συνεργαστεί με πολλούς
φορείς και φεστιβάλ καθώς και με δημόσια και ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια. Στα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκεται κυρίως η Οπτικοακουστική μετάφραση και η
διασύνδεση της με τις Διαπολιτισμικές Σπουδές και τη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών.
Μέλος της ερευνητικής ομάδας για το έργο «Εφαρμογές Οπτικοακουστικών Μέσων
στην Εκπαιδευτική Διαδικασία: Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων Οφθαλμικής
Ιχνηλάτησης (eye tracking)» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η Βασιλική Μήσιου έχει σπουδάσει Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, είναι κάτοχος
Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Μετάφραση και Διδακτορικού Διπλώματος στη
Λογοτεχνική Μετάφραση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη
λογοτεχνική και θεατρική μετάφραση, στο φύλο και τη μετάφραση (πεδίο στο οποίο
εντάσσεται η μεταδιδακτορική της έρευνα), στη σημειωτική και τη μετάφραση,
καθώς επίσης και στη συγκριτική φιλολογία. Διδάσκει λογοτεχνική μετάφραση στο
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ., και ασχολείται επαγγελματικά με τη
μετάφραση.

Computer-Assisted Literary Translation: τα ηλεκτρονικά εργαλεία στη λογοτεχνική
μετάφραση
Τιτίκα Δημητρούλια, ΑΠΘ
tdimi@frl.auth.gr
Περίληψη
Στη συζήτηση για τη χρήση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων (ΗΣΚ) στη
μετάφραση, η οποία ξεκίνησε στη δεκαετία του ’90, οδήγησε στη συγκρότηση της
Μεταφρασεολογίας Σωμάτων Κειμένων και συνεχίζεται, ιδιαιτέρως γόνιμη, ως
σήμερα (Baker 1993 και 1995,·Laviosa 2002,·Olohan 2004,·Kruger, Wallmach &
Munday 2011,·Fantinuoli & Zanettin 2015,·Laviosa, Pagano, Kemppanen & Ji 2017), η
λογοτεχνική μετάφραση έδωσε από νωρίς το παρών, με ΗΣΚ λογοτεχνικών
μεταφράσεων, που αναλύθηκαν και συνεχίζουν να αναλύονται σε μακρο- και μικροεπίπεδο (Øverås 1998, Zanettin 1999, Baker 2000,·Kenny 2001, Olohan
2003,·Puurtinen 2003, Ji 2012, Rybicki 2012). Παράλληλα, τα λογοτεχνικά,
μεταφραστικά ΗΣΚ ενσωματώθηκαν, σε έναν βαθμό και υπό προϋποθέσεις -σε σχέση
με την κυριαρχία τους στην ειδική μετάφραση (Bernardini & Zanettin 2000,·Zanettin,
Bernardini & Stewart 2003,·Beeby, Rodríguez Inés, & Sánchez-Gijón 2009, Σαριδάκης
2010,·Krüger 2012)- στην εκπαίδευση μεταφραστών (Malmkjær 2003, Fernandes
2009). Κατά την τελευταία δεκαετία, η στάση των νεότερων μεταφραστών
λογοτεχνίας απέναντι στην τεχνολογία μοιάζει να αλλάζει, παρότι παραμένουν

αρνητικοί στην ενσωμάτωση των αμιγώς μεταφραστικών εργαλείων και της
αυτόματης μετάφρασης στη δουλειά τους (Ruffo 2018)·και η έρευνα για τη συμβολή
των ΗΣΚ και ποικίλων εργαλείων στην πρακτική, πλέον, της λογοτεχνικής μετάφρασης
αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς (Genzel, Uszkoreit & Och 2010, Toral & Way 2014
και 2015, Ruano 2017,·Zanettin 2017,·Youdale 2019 και 2020).
Στην ανακοίνωσή μας, θα σκιαγραφήσουμε συνοπτικά το αναδυόμενο πεδίο της
ηλεκτρονικά υποστηριζόμενης λογοτεχνικής μετάφρασης (Computer-Assisted
Literary Translation-CALT). Θα παρουσιάσουμε αρχικά τη συμβολή των ηλεκτρονικών
εργαλείων στη σπουδή και τη διδακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης και στη
συνέχεια στη μεταφραστική διαδικασία καθαυτήν. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε
στην ανάπτυξη της σχετικής συζήτησης στον ελληνόφωνο χώρο και στην ενσωμάτωση
της τεχνολογίας στην εκπαίδευση μεταφραστών λογοτεχνίας, με αναφορά στο
σχετικό μάθημα στο ΠΜΣ «Μεταφρασεολογίας-Μετάφρασης λογοτεχνίας και
επιστημών του ανθρώπου», του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας-ΑΠΘ.
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Σύντομο Βιογραφικό
Η Τιτίκα Δημητρούλια είναι καθηγήτρια Θεωρίας και Πράξης της Μετάφρασης στο
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, μεταφράστρια και κριτικός
λογοτεχνίας. Διετέλεσε διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης. Έχει σπουδάσει ελληνική και γαλλική φιλολογία, μετάφραση και νέες
τεχνολογίες στην Αθήνα (ΕΚΠΑ και Πάντειο Πανεπιστήμιο) και στο Παρίσι (SorbonneParis IV). Είναι συντονίστρια γαλλοφωνίας ΑΠΘ (AUF), επιστημονική υπεύθυνη και
συνεργάτρια πολλών ερευνητικών έργων, μέλος της Συντονιστικής και Επιστημονικής
Επιτροπής του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδρυτικό
μέλος του Εργαστηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών «ΨΗΦΙΣ» της
Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, του οποίου διετέλεσε διευθύντρια.
Τα βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη θεωρία και την πράξη της
μετάφρασης και της επικοινωνίας, τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και την
ευρωπαϊκή και παγκόσμια λογοτεχνία.
Έχει διδάξει σε πολλά ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, έχει συνεργαστεί ως
μεταφράστρια με πολλούς φορείς, οργανισμούς και εκδοτικούς οίκους και ως κριτικός
λογοτεχνίας έχει συνεργαστεί επί τριάντα και πλέον χρόνια με πολλές εφημερίδες και
περιοδικά. Έχει εκδώσει πολλά βιβλία και άρθρα για τη μετάφραση, με πιο πρόσφατο
έργο τη μελέτη της Η μετάφραση ως μνήμη και η μνήμη στη μετάφραση (εκδ.
Γκοβόστη, 2021).

Λογοτεχνική Μετάφραση και Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων: Η απόδοση της
αργκό στις ελληνικές μεταφράσεις του μυθιστορήματος L’ Assommoir του Émile
Zola

Μαρία Θεοχάρη,Υποψήφια Διδάκτορας ΑΠΘ
theohari_maria123@yahoo.gr
Περίληψη
Σύμφωνα με τη Συστημική Λειτουργική Γλωσσολογία (Halliday 1978, Borillo 2000,
Eggins 2004), τα επίπεδα ύφους διασφαλίζουν τη συνεκτικότητα του κειμένου σε
επίπεδο καταστασιακού συγκειμένου (Eggins 2004: 85-87). Η λειτουργία τους είναι
συνεπώς σημαντική στη μετάφραση -σε σημείο που ο Paul Bensimon να διατείνεται
ότι «η σύγχυση των επιπέδων της γλώσσας και του ύφους αποτελεί ένα από τα
κριτήρια με βάση τα οποία μια μετάφραση αξιολογείται ως μέτρια» (Koustas 1994,
224)- και πολύ περισσότερο στη λογοτεχνική μετάφραση. Η διαχείρισή τους από τον
μεταφραστή, μέσα από μια σειρά αποφάσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής του,
αποτελεί βασική συνιστώσα της συνεπούς απόδοσης του ύφους και του ήθους του
κειμένου.
Στην παρούσα εργασία, που εντάσσεται στο πεδίο της Κριτικής της Μετάφρασης,
διερευνάται η διαχείριση της αργκό σε τρεις ελληνικές μεταφράσεις του έργου του
Emile Zola L’ Assommoir, με τη βοήθεια εργαλείων της Γλωσσολογίας Σωμάτων
Κειμένων, που χρησιμοποιούνται στην Ηλεκτρονικά Υποβοηθούμενη Λογοτεχνική
Μετάφραση (CALT). Η χρήση κοινωνιολέκτων και ειδικότερα της λαϊκής αργκό, (Calvet
1994, François 1975, Guiraud 1985, Niceforo 1912, Τριανταφυλλίδης 1947)
καταλαμβάνει κεντρική θέση στην ποιητική του Zola και ιδιαιτέρως στο L’ Assommoir,
όπου η αργκό επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες (Larroux 1996, Wolf 1990, Léonard
1974) επομένως παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η διερεύνηση της διαχείρισής της
από τον κάθε μεταφραστή, ανάλογα με την εποχή και τη στρατηγική του (Tulloch,
2004 ).
Εξετάζουμε τον λόγο τριών χαρακτήρων του μυθιστορήματος, αντιπροσωπευτικών
του παρισινού εργάτη των τελών του 19ου αιώνα σε διαλογικά και μη διαλογικά μέρη
του κειμένου, στις εξής τρεις μεταφράσεις: Κότσικας (1925), Πατατζής (1953),

Ασλάνογλου (1981).
Στόχος μας είναι να εξαγάγουμε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις επιλογές των
μεταφραστών όσον αφορά τη μετάφραση της αργκό και να τις εξετάσουμε σε σχέση
με τη γενική στρατηγική τους (οικειοποίηση/ ξενοποίηση) (Venuti, 1995), αλλά και τα
κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα και τις μεταφραστικές νόρμες της κάθε εποχής.
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Σύντομο Βιογραφικό
Η Μαρία Θεοχάρη είναι Υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του ΑΠΘ, με θέμα διδακτορικής διατριβής «Λογοτεχνική μετάφραση και
Ηλεκτρονικά Σώματα κείμενων: η μελέτη του χαμηλού επιπέδου λογού στα έργα
l’Assommoir του Émile Zola και Voyage au bout de la nuit του Louis Ferdinand Céline».
Προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2006) και στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2018). Μεταπτυχιακές
σπουδές στην Ακαδημία Οικονομικών Επιστημών του Βουκουρεστίου (ASE).
Ασχολείται επαγγελματικά με τη μετάφραση εκδόσεων και είναι μέλος των
ερευνητικών ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ ΑΠΘ και του Εργαστηρίου Ψηφιακών
Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΑΠΘ. Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα αφορούν τη
λογοτεχνική μετάφραση, με έμφαση στη χρήση εργαλείων από το πεδίο της
Ηλεκτρονικά Υποβοηθούμενης Λογοτεχνικής Μετάφρασης (CALT).

Η διερμηνεία στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα
Αναστάσιος Ιωαννίδης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ioannidis@ionio.gr
Περίληψη
Η διερμηνεία στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου άρχισε να αποτελεί αντικείμενο
έρευνας διεθνώς μόλις τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Στην Ελλάδα τα λιγοστά έργα
της συναφούς βιβλιογραφίας πραγματεύονται μόνο εμμέσως το φαινόμενο της
διερμηνείας που διεξάγεται στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία
που διαθέτουμε για τις συνθήκες επιτέλεσης της διερμηνείας, καθώς και για το ευρύ
φάσμα των απαιτήσεων και περιορισμών (γλωσσικών, πολιτισμικών, συστημικών
κ.ά.) που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διερμηνείς στο εν λόγω πεδίο, είναι
ελάχιστα.

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να καλύψει μέρος αυτού του κενού,
παρουσιάζοντας

τα

κυριότερα

αποτελέσματα

μιας

έρευνας

η

οποία

πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2018 με τη συμμετοχή των υπαλλήλων της
Υπηρεσίας Ασύλου και καταγράφει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις απόψεις τους
σχετικά με τις υπηρεσίες διερμηνείας και τους διερμηνείς που τις επιτελούν. Μέσα
από την έρευνα εξετάζονται ζητήματα όπως ο επαγγελματισμός, τα προσόντα και η
αξιοπιστία των διερμηνέων, αναδεικνύονται οι πολλαπλές γνώσεις και δεξιότητες
που οφείλουν να κατέχουν οι διερμηνείς που εργάζονται στις διαδικασίες χορήγησης
ασύλου και σκιαγραφείται η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα.

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Αναστάσιος Ιωαννίδης είναι απόφοιτος των Τμημάτων Νομικής και Γερμανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει
πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κολωνίας, καθώς και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών Διερμηνείας και το
Πρόγραμμα «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί εκπόνησε, επίσης, τη διδακτορική διατριβή του
με θέμα τη δικαστική διερμηνεία στην Ελλάδα και τις γερμανόφωνες χώρες της ΕΕ.
Έχει εργαστεί ως δικηγόρος, μεταφραστής, διερμηνέας, καθώς και ως διδάσκων
μαθημάτων μετάφρασης και διερμηνείας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μετάφρασης του ΑΠΘ.
Σήμερα διδάσκει στην ειδίκευση Διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών,
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει με
ανακοινώσεις σε μεταφρασεολογικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η
μονογραφία και οι λοιπές δημοσιεύσεις του εστιάζονται κυρίως στον τομέα των
Σπουδών Διερμηνείας.

Περίληψη της πτυχιακής εργασίας “Η διερμηνεία στις φυλακές’’
Ελένη Ιωαννίδου,
ellen.ionnidou97@gmail.com
Βασιλική Παπαθανασίου
papathanasiouvalia@gmail.com
Περίληψη
Στόχος της παρουσίασης μας η οποία στηρίζεται στην πτυχιακή εργασία μας είναι να
διαλευκάνει τον ρόλο του διερμηνέα στις ελληνικές φυλακές, το αν και το πόσο
απαραίτητη είναι η συμμετοχή του στην επικοινωνία που λαμβάνει χώρα πίσω από
τις κλειστές πόρτες των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Απ’ όσο γνωρίζουμε, είναι η
πρώτη φορά που πραγματοποιείται αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα, γι’ αυτό
προσπαθήσαμε να κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση σε μια τόσο ιδιαίτερη
θεματολογία. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην πτυχιακή μας προκύπτουν
από ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν τόσο από τους κρατούμενους στο Γενικό
Κατάστημα Κράτησης Β’ τύπου Κέρκυρας, όσο και από το προσωπικό του σχολείου
2ης ευκαιρίας.
Αποσκοπούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως ο ρόλος του διερμηνέα καθώς
και τα ηθικά διλήμματα που μπορούν να προκύψουν στο χώρο μίας φυλακής κατά τη
διάρκεια μιας διερμηνείας. Αναλύουμε την ανάγκη ύπαρξης και τους λόγους
προτίμησης διερμηνέων συγκρατούμενων τόσο από τους κρατούμενους όσο και από
το προσωπικό των φυλακών. Εμβαθύνουμε στα εμπόδια που παρουσιάζονται από
την έλλειψη υποδομών και σύγχρονου εξοπλισμού στις ελληνικές φυλακές και την
επιρροή που έχουν τόσο στην ψυχολογία των εμπλεκομένων στην διαδικασία της
διερμηνείας όσο και στην ποιότητα της διερμηνείας.
Γίνεται εκτενή αναφορά στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια νομοθετικά πλαίσια που
αφορούν την διασφάλιση των γλωσσικών δικαιωμάτων των κρατουμένων,
καθιστώντας υποχρεωτική την παρουσία διερμηνέα σε πολλές περιπτώσεις,
ερχόμενη έτσι σε αντίθεση με την μη δεσμευτική φύση της ελληνικής νομοθεσίας.
Βασιζόμενες στα προαναφερθέντα αποτελέσματα έρευνας καθώς και στην ενδελεχή
έρευνα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας καταλήγουμε σε λύσεις και προτάσεις

προκειμένου τα ελληνικά σωφρονιστικά ιδρύματα να μπορέσουν να συμμορφωθούν
με τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προδιαγραφές.
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Σύντομα Βιογραφικά
Η Ελένη Ιωαννίδου είναι απόφοιτος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερμηνείας με θέμα πτυχιακής εργασίας τη Διερμηνεία στις Φυλακές.
Πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στη Διερμηνεία για αλλοδαπούς κρατούμενους
στο Δικαστικό Μέγαρο της Κέρκυρας.

Η Βασιλική Παπαθανασίου είναι απόφοιτος του τμήματος Ξένων Γλωσσών
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και έχει εργαστεί ως
καθηγήτρια ξένων γλωσσών και ως διερμηνέας.

Μετάφραση των ενωσιακών κειμένων: Αποκωδικοποιώντας τις χρονικές
πληροφορίες στο πλαίσιο της μεταφραστικής διαδικασίας
Άννα Κοκκινίδου, ΔΠΘ
annoukared@gmail.com,
Μαρία Δημητρακοπούλου, ΑΠΘ
mdimitrakopoulou65@gmail.com
Περίληψη
Η μετάφραση των ενωσιακών κειμένων στην ελληνική γλώσσα αποτελεί μια σύνθετη
και δυναμική διαδικασία που απαιτεί τον συνδυασμό πολλών δεξιοτήτων και
γνώσεων εκ μέρους του μεταφραστή. Στην προτεινόμενη ανακοίνωση θα συζητηθεί,
μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων, η μεταφραστική προσέγγιση ως προς την
απόδοση του αγγλικού Κειμένου-Πηγή (ΚΠ) στην ελληνική γλώσσα. Ως παράλληλα
κείμενα της Ε.Ε. θα πρέπει –ειδικά στα νομικά κείμενα- εκτός από το περιεχόμενο να
υπάρχει ομοιότητα από τη διαμόρφωση της σελίδας μέχρι το μήκος και τις εκφράσεις
(Τσούμαρη 2006), αφού σοβαρές αναντιστοιχίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια
αίσθηση διαφορετικής μεταχείρισης των πολιτών (Wagner 2002). Παράλληλα, πρέπει
να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ισοδυναμία. Πόσο δυνατόν όμως είναι η
παραγωγή κειμένων που να πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις όταν η
Γλώσσα-Πηγή με τη Γλώσσα-Στόχο διαφέρουν σημαντικά στα συντακτικά
χαρακτηριστικά τους; Μια τέτοια διαφορά αφορά τη δυνατότητα χρήσης ελλειπτικών
μη-παρεμφατικών προτάσεων στην αγγλική γλώσσα οι οποίες συμβάλλουν στην
οικονομία του λόγου, καθώς πολλές πληροφορίες δίνονται μέσα σε μια ρηματική
φράση με το ρήμα σε τύπο μετοχής, σε γερούνδιο ή απαρέμφατο, με τις χρονικές
πληροφορίες να μην πραγματώνονται μορφολογικά. Σε αντίθεση, η ελληνική γλώσσα
χαρακτηρίζεται από παρεμφατικούς ρηματικούς τύπους και η μετάφραση μη
παρεμφατικών φράσεων από τα αγγλικά στα ελληνικά απαιτεί την απόδοση των
φράσεων αυτών με μια παρεμφατική πρόταση που θα μαρκάρεται ως προς τον χρόνο
και τη ρηματική όψη. Αποτέλεσμα είναι: α) το ελληνικό κείμενο να εμφανίζεται
αρκετά εκτενέστερο, και β) η απόδοση του χρόνου και της όψης να μην είναι πάντα η
απαιτούμενη.
Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από έρευνα σε
συλλογή σώματος ΚΠ και ΚΣ στις προαναφερθείσες γλώσσες, τα οποία έχουν

επισημειωθεί όσον αφορά τους μη-παρεμφατικούς ρηματικούς τύπους στο Κ.Π και
την απόδοσή τους με σκοπό τη διερεύνηση τάσεων όσον αφορά τις μεταφραστικές
επιλογές, μέσω ποσοτικοποίησης των τρόπων με τον οποίο αποδίδεται η χρονική
πληροφορία και θα συζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τα
παραδείγματα που θα συζητηθούν.

Σύντομα Βιογραφικά
H Άννα Κοκκινίδου είναι υποψήφια Διδάκτωρ στη διδασκαλία της νομικής
μετάφρασης στο Δ.Π.Θ. και εργάζεται στην ελληνική μονάδα μετάφρασης της ΓΔ
Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο. Αποφοίτησε από τα
Τμήματα Νομικής, Αγγλικής και Γαλλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και απέκτησε
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Μετάφρασης από το
Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου. Πέραν της επαγγελματικής της απασχόλησης
στη μετάφραση (η οποία εξελίχθηκε από επικουρική/παράλληλη σε κύρια
απασχόληση αποτελεί πλέον το κύριο αντικείμενο εργασίας της), συμμετέχει
ανελλιπώς στις Συναντήσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας και τα
ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα αφορούν τη διδασκαλία της μετάφρασης και ιδίως της
νομικής μετάφρασης και διάφορα άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στον αντίστοιχο
τομέα, καθώς και στον τομέα της διδακτικής των ξένων γλωσσών. Τέλος, την
ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η συγγραφή λογοτεχνίας και ποίησης και έχουν εκδοθεί δύο
νουβέλες της, ενώ επίκειται (καλοκαίρι 2021) η έκδοση της πρώτης ποιητικής της
συλλογής.

Η Μαρία Δημητρακοπούλου είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του ΑΠΘ. Είναι
πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, έχει Μ.Α. στη
Διδασκαλία της Αγλικής ως Γ2 από το πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ,στο Η. Β. και
Διδακτορικό στην Ψυχογλωσσολογία από το Α.Π.Θ. Έχει εργαστεί στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο
τμήμα Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
προσανατολίζονται στη μελέτη της κατάκτησης της μητρικής και της δεύτερης
γλώσσας, της διγλωσσίας και της σύνταξης . Είναι μέλος του συμβουλευτικού για

θέματα διγλωσσίας οργανισμού Με 2 Γλώσσες.

Περικειμενικές και κειμενικές παρεμβάσεις κατά τη μεταφορά των διηγημάτων
του Παπαδιαμάντη στη νεοελληνική για παιδιά και νέους από τον εκδοτικό οίκο
«Άγκυρα».

Νικολέττα Κόρκα, Υποψήφια Διδάκτωρ, ΑΠΘ
korkanikoletta@gmail.com
Περίληψη
Στις δυτικές χώρες έργα κλασικής λογοτεχνίας μεταφράζονται ενδογλωσσικά και
αναμεταφράζονται είτε παράλληλα είτε επάλληλα προκειμένου να ανταποκριθούν
στις ανάγκες της συνεχώς εξελισσόμενης κοινωνίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελούν τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, τα οποία έχουν μεταφραστεί και
αναμεταφραστεί πολλές φορές στη νεοελληνική για το παιδικό αναγνωστικό κοινό.
Αντικείμενο της έρευνας είναι η συγκριτική εξέταση των διηγημάτων του
Παπαδιαμάντη και της μετάφρασής τους στην νεοελληνική για παιδιά, όπως
εμπεριέχεται στα βιβλία από τον εκδοτικό οίκο «Άγκυρα», αποδιδόμενη από
διαφορετικούς μεταφραστές. Στόχος της διατριβής είναι ο εντοπισμός και σχολιασμός
τυχόν

μεταφραστικών

τροποποιήσεων

που

αλλοιώνουν

την

πολιτισμική

πραγματικότητα των διηγημάτων, αλλά και της διαφορετικής αποτύπωσης των
πολιτισμικών αυτών δεδομένων από μεταφραστή σε μεταφραστή και από εποχή σε
εποχή. Η συγκριτική εξέταση λογοτεχνικών έργων και της μετάφρασής τους
αναδεικνύει μεταφρασεολογικά ζητήματα που αφορούν μεταφραστικές στρατηγικές,
εκδοτικές τακτικές, αλλά και γενικότερα αντιλήψεις για τη λογοτεχνία και την
κοινωνία, στην οποία αυτή παράγεται. Η μελέτη κειμένων μεταφρασμένων
ενδογλωσσικά της σχετικά πρόσφατης λογοτεχνικής παραγωγής αποτελεί ένα
αντικείμενο που δεν έχει απασχολήσει το ερευνητικό ακαδημαϊκό ενδιαφέρον στο
παρελθόν, σε αντίθεση με τη διαγλωσσική μετάφραση στην οποία έχει εστιαστεί η
προσοχή διεθνώς. Παράλληλα, η μελέτη των αναμεταφράσεων σε συγχρονία και
διαχρονία επιτρέπει να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα μεταφραστικά ήθη
της κάθε εποχής. Σημείο εξέτασης και κριτικής προσέγγισης αποτελούν, επίσης, οι

εικονογραφικές αναπαραστάσεις και τα περικειμενικά δεδομένα των βιβλίων, επειδή
λειτουργούν διαμορφωτικά για το τελικό νόημα της εξιστόρησης. Οι προσαρμογές
που θα διαπιστωθούν αναμένεται να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες ως προς
τον τρόπο γραφής/μετάφρασης κειμένων για παιδιά στη χώρα μας, καθώς και ως
προς τις αντιλήψεις που περιβάλλουν την παιδική ηλικία και το παιδαγωγικά ορθό
ανάγνωσμα. Επιμέρους στόχος της εξέτασης είναι η συμβολή στον διάλογο περί
θεμιτού ή όχι της ενδογλωσσικής μετάφρασης των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη
και, συνακόλουθα, άλλων Ελλήνων διηγηματογράφων της εποχής του.

Σύντομο Βιογραφικό
Η Νικολέττα Κόρκα είναι απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. (2010-2014), του Κοινού
Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού «Διδακτική της Πολυγλωσσίας και Γλωσσικές
Πολιτικές- Διάδοση των Γλωσσών και Πολιτισμών σε Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα»
των Α.Π.Θ. / Université du Maine (2014-2016) και του Μεταπτυχιακού Πρόγραμματος
Μετάφρασης του τμήματος Itiri, Université de Strasbourg (2015-2017). Από το 2017
είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. και υπότροφος του Ι.Κ.Υ. Έχει
εργασθεί ως εσωτερική μεταφράστρια και διαχειρίστρια μεταφραστικών έργων σε
μεταφραστικά γραφεία, ενώ πλέον εργάζεται ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός,
κλάδου Π.Ε. 70. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα προσανατολίζονται στη μετάφραση
παιδικής λογοτεχνίας, τη συγκριτική λογοτεχνία και την ενδογλωσσική μετάφραση για
ανηλίκους.

Η απόδοση του πολιτισμικού στοιχείου στα κόμικς:
Η περίπτωση Don Rosa:
«Βίος και Πολιτεία του Σκρουτζ Μακ Ντακ»
Ηλιάνα Κουμπλή
ilianakoubli@gmail.com
Περίληψη
H μετάφραση των κόμικς στην ελληνική γλώσσα, όπως προκύπτει κυρίως από την
ελληνική βιβλιογραφία, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ιδιαίτερα στην
περίπτωση της απόδοσης του πολιτισμικού στοιχείου, και συγκεκριμένα διαλεκτικών

στοιχείων, ιδιωτισμών και πολιτισμικών αναφορών, με αποτέλεσμα η συζήτηση για
τη διαπολιτισμική μεταφορά πολυτροπικών /πολυσημειωτικών κειμένων εν γένει,
στον βαθμό που αυτά πολλαπλασιάζονται ραγδαία στα νέα μέσα, να παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον λογοτεχνικό χώρο. Η
παρούσα έρευνα έχει στόχο την καταγραφή και ανάλυση της απόδοσης του
πολιτισμικού στοιχείου, συγκεκριμένα διαλεκτικών στοιχείων, ιδιωτισμών και
πολιτισμικών αναφορών που χρησιμοποιούνται από τον συγγραφέα και κομίστα Don
Rosa στην επική μυθιστορηματική βιογραφία του πολυαγαπημένου φανταστικού
ήρωα, του Σκρουτζ Μακ Ντακ, τον «Βίο και την Πολιτεία του Σκρουτζ Μακ Ντακ». Το
εν λόγω κείμενο αποτελεί ιδανικό παράδειγμα προς ανάλυση για τη μελέτη των
διαλέκτων, των ιδιωματισμών και των πολιτισμικών αναφορών όσον αφορά τη
μετάφραση και απόδοσή τους στην ελληνική γλώσσα. Συνολικά εντοπίστηκαν 94
παραδείγματα πολιτισμικών στοιχείων, εκ των οποίων τα 47 αποτελούν
παραδείγματα τοπικών διαλέκτων, 21 παραδείγματα ιδιωτισμών και τα υπόλοιπα 26
είναι παραδείγματα πολιτισμικών αναφορών. Τα παραδείγματα αυτά εξετάζονται
στο πλαίσιο της θεώρησης της μετάφρασης ως διαδικασίας λήψης αποφάσεων (Levý
1966, Schäffner 2001), οι οποίες αφορούν τη μεταφραστική στρατηγική και τις
μεταφραστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην απόδοση του πολιτισμικού
στοιχείου στα πολυτροπικά κείμενα που συνιστούν τα κόμικς.

Βιβλιογραφία:
Zanettin, F. (2008). “Comics in Translation Studies. An Overview and Suggestions for Research.
” In F. Zanettin (ed.) Comics in Translation. Manchester: St. Jerome, 1–32.
Saraceni, M. (2003). The Language of Comics. London and New York: Routledge.
Bramlett, F. (ed.) (2012) Linguistics and the Study of Comics. Houndmills, Basingstoke,
Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.
McCloud, S. (1994). Understanding Comics: The Invisible Art. New York: Kitchen Sink Press,
HarperPerennial.
Kaindl, K. (2013). “Multimodality and Translation.” In Millan, C. and Bartrina, F. (eds) The
Routledge Handbook of Translation Studies. New York: Routledge.

Σύντομο Βιογραφικό

Η Ηλιάνα Κουμπλή είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του ΑΠΘ και του Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και
Μετάφρασης, με κατεύθυνση τη Μετάφραση. Εργάζεται ως επαγγελματίας
μεταφράστρια και υπεύθυνη διαχείρισης μεταφραστικού έργου, με ειδίκευση στα
νομικά και τεχνικά κείμενα. Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τη
διασημειωτική μετάφραση και ιδιαίτερα τη μετάφραση των κόμικ. Μιλάει Αγγλικά,
Γαλλικά, Ρώσικα και Φινλανδικά.

Το εργαλείο αυτόματης μετάφρασης της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης:
eTranslation
Λεωνίδας Κουρμαδάς, ΓΔΜ Γραφείο Αθηνών
Leonidas.KOURMADAS@ec.europa.eu
Περίληψη
Σύντομη παρουσίαση του εργαλείου αυτόματης μετάφρασης eTranslation της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σκεπτικό και το ιστορικό της δημιουργίας του, οι βασικές
του λειτουργίες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Λεωνίδας Κουρμαδάς γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του
Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Μετάφρασης και
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει εργαστεί ως μεταφραστής και ως
συντάκτης σε διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Από το 2017 εργάζεται ως
μεταφραστής στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Māmiņ vaicā sav dēliņu: νεοελληνική απόδοση ενός λετονικού δημοτικού
τραγουδιού με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, ΔΠΘ
pkrimpas@bscc.duth.gr
Περίληψη
Η δημοτική μουσική παράδοση των βαλτικών χωρών, ιδίως της Λιθουανίας και της
Λετονίας, παρουσιάζει μεγάλες μουσικές και θεματικές ομοιότητες με τη δημοτική

μουσική των Βαλκανίων, γεγονός που έχει αποτυπωθεί σε πολλές μελέτες (βλ. π.χ.
Земцовский 1983 για παραλληλισμούς μεταξύ της δημοτικής μουσικής της
Βουλγαρίας και των βαλτικών χωρών·Vyčinienė 2002, 2011α, 2011β, 2012 για την
ομοιότητα της διακροτηματικής διαφωνίας στη Λιθουανία και στα Βαλκάνια·
Ψυχογιού 2019: 534 για ομοιότητες ελληνικών και λετονικών δημοτικών τραγουδιών
ως προς τις παγανιστικής αρχής παραδόσεις της «Μαυρηγής» και της «Αγιαλένης»).
Αυτές οι ομοιότητες πιθανότατα ανάγονται σε πολύ πρώιμες εποχές, αν αναλογιστεί
κανείς την πιθανή στενή σχέση των αρχαίων γλωσσών της ευρύτερης Θράκης με τις
βαλτικές γλώσσες (βλ. π.χ. Duridanov 1969; Schmid 1992: 213–214, 221) καθώς και
κάποιες άλλες ενδείξεις που συνδέουν τα Βαλκάνια με τη Βαλτική (βλ. π.χ. Loma
2010). Χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα το λετονικό δημοτικό τραγούδι Māmiņ vaicā
sav dēliņu, το οποίο παρουσιάζει δομική και θεματική ομοιότητα με διάφορα
ελληνικά δημοτικά τραγούδια, αυτό το άρθρο επιχειρεί να δείξει ότι η μετάφραση
παρόμοιων

βαλτικών

δημοτικών

τραγουδιών

στη

Νεοελληνική

αποτελεί

ενδιαφέρουσα περίπτωση, όπου η αντίθεση μεταξύ οικειοποίησης και ξενοποίησης
πρακτικά εκμηδενίζεται. Η επιλογή και η μετάφραση του συγκεκριμένου τραγουδιού
(ήδη δημοσιευμένο στο ποιητικό περιοδικό 3η Χιλιετία, τ. 87, ΙανουάριοςΦεβρουάριος-Μάρτιος 2021, σ. 50) έγινε από τον γράφοντα, με αφορμή τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, δεδομένου ότι το θέμα του, συγκρίσιμο ως ένα
βαθμό με το θέμα του γνωστού ελληνικού δημοτικού τραγουδιού Μάνα σου λέω δεν
μπορώ, εντάσσεται στο πλαίσιο των πολύχρονων αγώνων των ευρωπαϊκών λαών
κατά των Οθωμανών. Στο παρόν άρθρο αναλύονται οι μεταφραστικές επιλογές με
αναφορές στο καταστασιακό και πολιτισμικό πλαίσιο λειτουργίας του συγκεκριμένου
τραγουδιού, καταδεικνύονται παρόμοιες θεματικές, εκφραστικές και ρυθμικές
δυνατότητες στο πλαίσιο της ποιητικής μετάφρασης στο ζεύγος Λετονική > Ελληνική
και προτείνεται η συνέχιση της έρευνας παρόμοιων ζητημάτων όσον αφορά την
Ελλάδα και τη Βαλτική.

Βιβλιογραφία
Duridanov, I. (1969). Thrakisch-dakische Studien: Erster Teil: Die Thrakisch- und dakischbaltischen Sprachbeziehungen. Sofia: Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften
(σειρά Linguistique balkanique XIII, 2).

Земцовский, И. (1983). Из болгаро-литовских этномузыкальных параллелей (BalcanoBalto-Salvica как предмет музыкознания). In Академия Наук СССР, Институт Славоведения
и Балканистики (επιμ.), Балто-славянские исследования 1982. Москва: Наука, 205–223.
Loma, A. (2010). Ein Baltisches Substrat in Serbien? Flußnamen als Zeugen der
Völkerwanderunszeit. Στο E. Stadnik-Holzer & G. Holzer (επιμ.), Sprache und Leben der
frühmittelalterlichen Slaven: Festschrift für Radoslav Katičić zum 80. Geburtstag. Frankfurt am
Main: Peter Lang, 79–87.
Schmid, W. P. (1992). Die Stellung des Baltischen im Kreise der indo-germanischen Sprachen.
Στο B. Barschel†, M. Kozianka, & K. Weber (επιμ.), Indogermanisch, Slawisch und Baltisch:
Materialien des vom 21.-22. September 1989 in Jena in Zusammenarbeit mit der
Indogermanischen Gesellschaft durchgeführten Kolloquiums. Munchen: Otto Sagner, 201–222
(σειρά Slavistische Beiträge 285).
Vyčinienė, D. (2002). Lithuanian Schwebungsdiaphonie and its South and East European
Parallels. Στο M. P. Bauman (επιμ.), The World of Music: Traditional music in Baltic countries,
44(3): 55–77.
Vyčinienė, D. (2011α). Interaction of voice and instrument in Lithuanian multipart music:
insider and outsider viewpoints. Στο A. Ahmedaja & G. Haid (επιμ.), European Voices I:
Multipart Singing in the Balkans and the Mediterranean. Wien: Böhlau, 185–206 (σειρά
Schriften zur Volksmusik XXII).
Vyčinienė, D. (2011β). Lexicon of local terminology in Lithuanian multipart singing: sutartinės.
Στο A. Ahmedaja & G. Haid (επιμ.), European Voices I: Multipart Singing in the Balkans and the
Mediterranean. Wien: Böhlau, 389–434 (σειρά Schriften zur Volksmusik XXII).
Vyčinienė, D. (2012). Relations between Lithuanian and Balkan Schwebungs-Diaphonie:
interdisciplinary search key. Στο D. Despić, J. Jovanović, & D. Lajić-Mihajlović (επιμ.), Musical
Practices in the Balkans: Ethnomusicological Perspectives: Proceedings of the International
conference held from November 23 to 25, 2011. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and
Arts, Institute of Musicology SASA, 119–147.
Ψυχογιού, Ε. (2019). Η «Αγιαλένη» στα Δαμουλιανάτα στο πλαίσιο της μεγάλης αφήγησης
για τη «Μητέρα-Γη» (εθνογραφικό ημερολόγιο επιτόπιας έρευνας). Στο Π. Πετράτος (επιμ.),
Σύμμικτα Παλικής: Τόμος Αʹ. Ληξούρι, 533–579 (σειρά Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη 1).

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Παναγιώτης Γ. Κριμπάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο
"Ορολογία, Μετάφραση και Νομικά Κείμενα" στη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών

Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών). Επίσης έχει διδάξει με ανάθεση, σύμβαση έργου
ή πρόσκληση σε προπτυχιακά και/ή μεταπτυχιακά προγράμματα του Δ.Π.Θ. (Νομική
Σχολή, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας) και άλλων
ιδρυμάτων και φορέων, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Φιλοσοφική Σχολή: Τμήμα Σλαβικών Σπουδών, και Σχολή Νομικών και Οικονομικών
Επιστημών: Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών), η Σχολή
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας (Τμήμα Μετεκπαίδευσης
Αξιωματικών), το Πανεπιστήμιο του Τάλιν (Ινστιτούτο Εσθονικής Γλώσσας και
Πολιτισμού), το Πανεπιστήμιο Vest Τιμισοάρας (Νομική Σχολή και Σχολή Λογοτεχνίας,
Ιστορίας και Θεολογίας), το Κρατικό Πανεπιστήμιο Μαριούπολης (Σχολή Ελληνικής
Φιλολογίας και Μετάφρασης), το Πανεπιστήμιο Υιldιz Kωνσταντινούπολης (Σχολή
Εκπαίδευσης: Τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών), το Κρατικό Νομικό
Πανεπιστήμιο Τασκένδης (TSUL), το Πανεπιστήμιο Πατρών (Σχολή Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών: Τμήμα Φιλολογίας), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (Φιλοσοφική Σχολή: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας), η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ.α. Έχει διατελέσει ειδικός και επιστημονικός σύμβουλος σε κρατικούς
θεσμούς και έχει πολυετή πείρα ως δικηγόρος και νομικός μεταφραστής. Είναι
πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (MA) του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας (Institut Universitari de Linguistica Aplicada – IULA) του Πανεπιστημίου
Pompeu Fabra της Βαρκελώνης (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) και διδάκτωρ
(LLD) του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και
ιδρυτικό και/ή τακτικό μέλος πολλών επαγγελματικών, επιστημονικών και
πολιτιστικών σωματείων και δικτύων. Γνωρίζει σε διάφορα επίπεδα τις περισσότερες
σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες. Έχει, σε διεθνές επίπεδο, περισσότερες από 60
δημοσιεύσεις, 50 συμμετοχές με εισήγηση σε συνέδρια και ημερίδες, και
περισσότερες από 150 ετεροαναφορές στο έργο του.

Προς τη χαρτογράφηση του μεταφραστικού χώρου στον ελληνόφωνο κόσμο:
τα πρώτα πορίσματα μιας έρευνας
Δέσποινα Δ. Λάμπρου, ΑΠΘ
deslamprou@del.auth.gr
Σίμος Π. Γραμμενίδης, ΑΠΘ
simgram@frl.auth.gr,
Περίληψη
Η επίγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στον χώρο της μετάφρασης είναι
καθοριστική για την εξέλιξη τόσο του μεταφραστικού επαγγέλματος όσο και της
μεταφρασεολογίας. Ωστόσο, στον ελληνόφωνο κόσμο, η πλέον εκτενής μέχρι
πρόσφατα υπάρχουσα έρευνα αναφορικά με τον χώρο της μετάφρασης
πραγματοποιήθηκε

το

2000-2001

και

ο

πληθυσμός-στόχος

περιοριζόταν

αποκλειστικά στους μεταφραστές βιβλίου στην Ελλάδα (ΕΚΕΒΙ 2002).
Η έλλειψη πρόσφατων και ευρύτερων ποσοτικών στοιχείων αναφορικά με τον
μεταφραστικό χώρο οδήγησαν το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης
Μετάφρασης και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας
και Μετάφρασης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στη διοργάνωση
ημερίδας εργασίας, τον Μάιο του 2015, με στόχο τον καθορισμό των απαιτήσεων
έρευνας για μια χαρτογράφηση του μεταφραστικού χώρου στην Ελλάδα και την
Κύπρο. Από τα πορίσματα της εν λόγω ημερίδας προέκυψαν μεταξύ άλλων ο στόχος,
τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα προς διερεύνηση θέματα μιας μελλοντικής
έρευνας, ενώ αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας εργασίας για την πραγματοποίησή
της (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2015). Ως στόχος της έρευνας τέθηκε η χρησιμοποίηση των
αποτελεσμάτων της στη διαμόρφωση προτάσεων προκειμένου να βελτιωθούν οι
συνθήκες στα μεταφραστικά επαγγέλματα, ενώ την πραγματοποίησή της ανέλαβε
ομάδα εργασίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με
τις επαγγελματικές ενώσεις του χώρου και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.
Στόχος της εισήγησης είναι η παρουσίαση κάποιων πρώτων πορισμάτων που
προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας. Μετά την αναφορά στην ταυτότητα
της έρευνας (μεθοδολογία, πληθυσμός-στόχος, κ.ά.), η παρούσα ανακοίνωση θα
επικεντρωθεί στην παρουσίαση κάποιων πορισμάτων αναφορικά με τα δημογραφικά
στοιχεία, τις σπουδές, το καθεστώς εργασίας και το ασφαλιστικό καθεστώς των

επαγγελματιών μεταφραστών, ενώ θα γίνει αναφορά και σε θέματα όπως η χρήση
τεχνολογικών εργαλείων, η συλλογική εκπροσώπηση κ.ά. Στη συνέχεια θα
αναφερθούν ορισμένα πορίσματα που προκύπτουν από τις απαντήσεις ιδιοκτητών
μεταφραστικών εταιρειών, όπως το ζήτημα της ασφάλισης αστικής ευθύνης, η κατοχή
πιστοποίησης ποιότητας κ.ά. Τέλος, θα γίνει μια αναφορά στα επόμενα βήματα,
προκειμένου τα παραπάνω πορίσματα να αξιοποιηθούν με στόχο τη βελτίωση των
συνθηκών στα μεταφραστικά επαγγέλματα.
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Σύντομα Βιογραφικά
Η Δέσποινα Λάμπρου έχει διδακτορικό δίπλωμα στη Διδακτική της Μετάφρασης και
διδάσκει Μετάφραση στο ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης του ΑΠΘ από το 2014.
Είναι απόφοιτος του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης του ΑΠΘ, του
Προγράμματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας του ΕΑΠ
και του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Έχει φοιτήσει με το
πρόγραμμα Erasmus στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου και έχει
παρακολουθήσει προγράμματα μετάφρασης στα πανεπιστήμια του Saarland, Mainz
και Innsbruck. Είναι κάτοχος του διπλώματος Μετάφρασης του Ινστιτούτου Goethe
και εργάζεται ως μεταφράστρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ παράλληλα
συνεργάζεται ως ελεύθερη μεταφράστρια, επιμελήτρια και λεξικογράφος με
εκδοτικούς οίκους και μεταφραστικά γραφεία σε Ελλάδα και Γερμανία. Τα ερευνητικά

της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διδακτική της μετάφρασης, τη μεταφραστική
ηθική και δεοντολογία, την κοινωνιολογία της μετάφρασης και τη λεξικογραφία.

Ο Σίμος Γραμμενίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο Θεωρία Μετάφρασης – Μεταφρασεολογία. Είναι
διδάκτορας Θεωρητικής και Τυπικής Γλωσσολογίας [ειδίκευση Αντιπαραβολική
Γλωσσολογία και Μετάφραση] του πανεπιστημίου Paris VII – Denis Diderot. Έχει
συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως επίσης και σε μεγάλο
αριθμό διεθνών συνεδρίων.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την γλωσσολογία της εκφοράς και τη
μετάφραση, τη θεωρητική προσέγγιση της μεταφραστικής πράξης, τη σχέση μεταξύ
πολιτισμού και μετάφρασης, την απόδοση της ορολογίας της μετάφρασης και την
ιστοριογραφία της μετάφρασης.
Έχει συγγράψει δύο βιβλία και 60 περίπου εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε
επιστημονικά περιοδικά. Είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος και συν-συγγραφέας ενός
ηλεκτρονικού ακαδημαϊκού συγγράμματος [Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις της
Μετάφρασης], καθώς και ο επιστημονικά υπεύθυνος της έρευνας «Καταγραφή της
μεταφρασεολογικής έρευνας στον ελληνόφωνο χώρο και δημιουργία online
διαδικτυακής Bιβλιογραφικής Βάσης Πληροφοριών».
Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και είχε, επίσης, την επιστημονική
επιμέλεια για την ελληνική έκδοση βιβλίων μεταφρασεολογικού ενδιαφέροντος.
Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας,
ιδρυτικό μέλος του International Network of Translation and Interpreting Studies
Associations (INTISA) και υπήρξε για τρείς θητείες Διευθυντής του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η σημασία της μετάφρασης για την ένταξη κειμένων διεθνούς δικαίου στην
εσωτερική έννομη τάξη
Μαρία Μελαδάκη
mariamelad@yahoo.gr
Περίληψη
Το διεθνές δίκαιο διαδραματίζει ένα κρίσιμο ρόλο στη σύγχρονη έννομη τάξη. Στην
πλειονότητα των περιπτώσεων, τα κείμενα του συμβατικού διεθνούς δικαίου
εντάσσονται στην εκάστοτε εσωτερική έννομη τάξη, μέσω της μετάφρασης από τη
γλώσσα (ή γλώσσες) στην οποία έχει συνταχθεί το πρωτότυπο κείμενο προς την
επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) κάθε χώρας που επικυρώνει το διεθνές κείμενο με
σκοπό να δεσμευτεί από τις έννομες συνέπειες που προβλέπονται σε αυτό.
Στην παρούσα ανακοίνωση συγκρίνονται οι μεταφράσεις προς την ελληνική γλώσσα
της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Σύμβαση για την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου σε σχέση με τις
εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
και τη Βιοϊατρική» (Σύμβαση του Οβιέδο). Η εν λόγω σύμβαση μεταφράστηκε προς
την ελληνική (από την αγγλική) γλώσσα για την ενσωμάτωση στην ελληνική και στην
κυπριακή έννομη τάξη, αντίστοιχα.
Θα αναλυθούν οι μεταφραστικές επιλογές σε κάθε μία από τις μεταφράσεις προς την
ελληνική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη τον ήδη διαμορφωθέντα νομικό λόγο σε
Ελλάδα και Κύπρο και τις ιδιαιτερότητες εκάστου εξ αυτών. Επιπλέον, θα αναλυθούν
οι μεταφραστικές επιλογές που επαναλήφθηκαν και παγιώθηκαν σε μεταγενέστερα
εσωτερικά νομοθετήματα, τα οποία συντάχθηκαν στην ελληνική γλώσσα. Τέλος, θα
επισημανθούν παραβλέψεις και λάθη, τα οποία, ενδεχομένως, μπορούν να
επιφέρουν νομικές συνέπειες διαφορετικές από εκείνες στις οποίες αποσκοπούσαν
οι συντάκτες του πρωτότυπου κειμένου. Καθίσταται σαφές ότι ο μεταφραστής
κειμένων ανάλογης βαρύτητας θα πρέπει να διαθέτει ένα εύρος δεξιοτήτων για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων που φέρουν τα κείμενα αυτά.
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Σύντομο Βιογραφικό
Η Μαρία Μελαδάκη είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΔΠΜΣ Μετάφρασης και
Διερμηνείας,

κατεύθυνση

Μετάφρασης,

του

Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης. Έχει φοιτήσει με το πρόγραμμα Erasmus στο Πανεπιστήμιο της
Κοπεγχάγης και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και εργαστήρια λογοτεχνικής και
συλλογικής μετάφρασης στο Κέντρο Ισπανικής, Πορτογαλικής και Καταλανικής
Γλώσσας Abanico. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος και ως μεταφράστρια στον ιδιωτικό
τομέα και σήμερα υπηρετεί ως Ειρηνοδίκης στην Κρήτη.

Βία, φύλο και κοινωνική τάξη στις μεταφράσεις των παραμυθιών των αδερφών
Grimm. Οι απόψεις μεταφραστών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Μαρία Μπαρούτα
tch__mbarouta@hotmail.com
Περίληψη
Διακόσια περίπου χρόνια από την πρώτη τους έκδοση τα παραμύθια των αδερφών
Grimm αποτελούν, παγκοσμίως, αντικείμενο έρευνας και μελέτης ως προς τη
μετάφραση και την πρόσληψή τους σύμφωνα με τα πολιτιστικά στοιχεία καθώς και
με τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και ψυχολογικές ανάγκες των διαφόρων
λαών (Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος, 2017: 536). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί,
επίσης, η επιθυμία των δύο αδερφών να χρησιμεύσει η συλλογή τους όχι μόνο ως
υλικό ανάδειξης του παρελθόντος και επιβίωσης της προφορικής παράδοσης, αλλά
και ως εγχειρίδιο για την ανατροφή των παιδιών (Μουντάκη, 2017: 299), η οποία
φαίνεται από τις αλλαγές που έκαναν οι ίδιοι προκειμένου να καταστήσουν τα
παραμύθια κατάλληλα για παιδιά. Τι συμβαίνει όμως σήμερα με τις απόψεις που
επικρατούν στον εκπαιδευτικό χώρο για την παιδαγωγική χρησιμότητα και
αξιοποίηση των συγκεκριμένων παραμυθιών; Για ποιο λόγο συνεχίζουν να
μεταφράζονται ακόμη και κατά πόσο η μετάφρασή τους επηρεάζεται και
διαφοροποιείται ως προς συγκεκριμένα στοιχεία λόγω των παιδαγωγικών,
κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών της σημερινής εποχής; Εστιάζοντας στα
παραπάνω ερωτήματα, η παρούσα εργασία ερευνά τις απόψεις μεταφραστών και
εκαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη βία και τις διακρίσεις ως
προς το φύλο και την κοινωνική τάξη στη μετάφραση των παραμυθιών των αδερφών
Grimm. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα υλοποιήθηκε με τη χρήση δύο διαφορετικών
ερωτηματολογίων τα οποία θέτουν βασικά ερωτήματα σε μεταφραστές και
εκπαιδευτικούς σχετικά με την απόδοση των στοιχείων της βίας και της διάκρισης ως
προς το φύλο και την κοινωνική τάξη σε συνάρτηση με τους παράγοντες της
προφορικότητας και του ακροατηρίου-στόχου και την αξιοποίηση των παραμυθιών
στην εκπαίδευση. Τέλος, παρατίθενται και σχολιάζονται τα συμπεράσματα της
έρευνας σε σχέση με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών μέσα από την ελληνική
και διεθνή βιβλιογραφία καθώς και με τη συγκριτική μελέτη που υλοποιήθηκε

ανάμεσα σε μεταφράσεις επιλεγμένων παραμυθιών των αδερφών Grimm, οι οποίες
ανήκουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
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Σύντομο Βιογραφικό
Η Μαρία Μπαρούτα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1987. Είναι απόφοιτος του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σχολικής Ψυχολογίας από το
Πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης και κάτοχος Μεταπτυχιακύ Διπλώματος στην
Επιστήμη της Μετάφρασης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα τελευταία δεκατρία χρόνια εργάζεται ως
εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κι έχει υλοποιήσει πολυάριθμα
καινοτόμα κι ευρωπαϊκά προγράμματα παρουσιάζοντάς τα σε Ελλάδα κι εξωτερικό.
Έχει τον τίτλο Teacher for Europe από το 2015, ενώ συμμετείχε στο πρώτο σεμινάριο
του Διεθνούς Οραγανισμού Διαστήματος (European Space Agency) για τη διδακτική
των επιστημών του διαστήματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόσφατα
επιλέχθηκε για να συμμετέχει στο πρόγραμμα «Playing with Protons» στο CERN και
είναι υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright

για το Πρόγραμμα Διακεκριμένων

Βραβείων Διδασκαλίας για Εκπαιδευτικούς 2020-2021. Είναι κάτοχος πτυχίου πιάνου
και ανώτερων θεωρητικών (δίπλωμα φούγκας) και αγαπά ιδιαίτερα το χορό και τη
λογοτεχνία.

Γερμανόφωνες ανθολογίες νεοελληνικής ποίησης
Μαρία Μπιζά, ΕΚΠΑ
maria.v.biza@gmail.com
Περίληψη
Οι ανθολογίες ως μέσο λογοτεχνικών και πολιτισμικών μεταφορών δημιουργούνται
σε συγκεκριμένα χωροχρονικά συμφραζόμενα και συνδέονται με τον δημόσιο λόγο
και τα τεκταινόμενα στη δημόσια σφαίρα. Ειδικότερα, ως δίαυλος επικοινωνίας
ανάμεσα σε διαφορετικές εθνικές λογοτεχνίες, διαμορφώνουν την εικόνα της
γλώσσας πηγής στην κουλτούρα υποδοχής.
Στην παρούσα εισήγηση διερευνάται η πρόσληψη της νεοελληνικής ποίησης του
20ού και του 21ου αιώνα σε γερμανόφωνες ανθολογίες που εκδόθηκαν τα τελευταία
είκοσι χρόνια. Η περίοδος αυτή (1999-2019) επιλέγεται για δυο λόγους: πρώτον, γιατί
οι εκδόσεις γερμανόφωνων ανθολογιών αυξάνονται σημαντικά. Την πρώτη λυρική
ανθολογία Neugriechische Lyriker (1928) διαδέχονται μόλις τη δεκαετία του 1960 δύο
νέες εκδόσεις: Griechische Lyrik der Gegenwart (1960) και Das Lied des Parnass (1964),
ενώ μόνον το 2018 εκδόθηκαν δύο ανθολογίες, που παρουσιάζουν στο γερμανόφωνο
κοινό τη σύγχρονη νεοελληνική ποίηση: Dichtung mit Biss, Kleine Tiere zum
Schlachten.
Ο δεύτερος λόγος που καθιστά ενδιαφέρουσα τη συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι
η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου, άρα και του γερμανικού
ενδιαφέροντος. Σε αυτό συντέλεσαν διάφοροι εξωλογοτεχνικοί παράγοντες, όπως
π.χ. το φεστιβάλ βιβλίου της Φρανκφούρτης το 2001, όπου η Ελλάδα ήταν η τιμώμενη
χώρα, οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2004, η ελληνική οικονομική κρίση (2009-2018), η
ευρωπαϊκή προσφυγική κρίση (2015-2020). Πώς ενεργοποιείται μέσα σε αυτό το
πλαίσιο το ενδιαφέρον του γερμανόφωνου αναγνωστικού κοινού για την ελληνική
ποίηση; Ποιες όψεις του ποιητικού και κοινωνικοπολιτικού προβληματισμού περνάνε
στην κουλτούρα υποδοχής μέσα από την επιλογή των ανθολογούμενων ποιητών,
ποιημάτων, μεταφράσεων αλλά και μέσω του περικειμένου; Ανατρέπονται ή
επιβεβαιώνονται οι στερεοτυπικές αναπαραστάσεις της Ελλάδας και της ελληνικής
ποίησης; Ανανεώνεται ή όχι ο λογοτεχνικός κανόνας με νέα ποιητικά είδη και φωνές;
Ακόμη, διερευνάται ο ρόλος της ιδεολογίας (κατά Lefevere) τόσο στη δομή και τη
διάρθρωση των ανθολογιών όσο και στη μεταφραστική διαδικασία. Επίσης,

παρουσιάζεται μία συγκριτική μελέτη των ποιημάτων που ανθολογούνται σε
διαφορετικές μεταφράσεις, συζητούνται οι επιλεχθείσες μεταφραστικές στρατηγικές
και προβάλλεται ο μεταφραστικός προβληματισμός των συντελεστών των εκδόσεων,
έτσι όπως θεματοποιείται σε προλόγους και επιλόγους.

Σύντομο Βιογραφικό
Η Μαρία Μπιζά είναι ακαδημαϊκός υπότροφος στο Τμήμα Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στο Πανεπιστήμιο του
Μονάχου (2017) με θέμα την υποδοχή του έργου του Κ. Καβάφη, του Γ. Σεφέρη και
του

Γ.

Ρίτσου

στον

γερμανόφωνο

κόσμο.

Ερευνητικά

ενδιαφέροντα:

ελληνογερμανικές λογοτεχνικές και πολιτισμικές σχέσεις, λογοτεχνική μετάφραση.

Μεταφράζοντας ένα μυθιστόρημα του 1966 εν έτει 2019
ή
Επτά μήνες με τον Μάριο
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ΑΠΘ
kpaleologos63@gmail.com,
Περίληψη
Το 1966, εν μέσω της φρανκικής δικτατορίας, εκδίδεται το Cinco horas con Mario, το
μυθιστόρημα του Μιγκέλ Ντελίμπες, το οποίο αναπαράγει το θρήνο, της 44χρονης
Κάρμεν που μόλις έχει χάσει, από καρδιακή προσβολή, τον άντρα της, τον 49χρονο
Μάριο.
Στην παρούσα εισήγηση προτιθέμεθα να εκθέσουμε τις δυσκολίες που παρουσίασε
η μετάφραση στα ελληνικά του εν λόγω έργου, εξαιτίας τόσο της χρονικής απόστασης
που μας χωρίζει από το πλαίσιο αναφοράς του, όσο και του προφορικού χαρακτήρα
του.
Όπως προείπαμε, το μυθιστόρημα εκτυλίσσεται στην Ισπανία του 60·η Κάρμεν,
φυσικά, μιλάει τη γλώσσα εκείνης της εποχής και αναφέρεται στα γεγονότα που
συμβαίνουν γύρω της·ακόμα και για τους Ισπανούς του σήμερα, η αποκωδικοποίηση
του έργου είναι υπόθεση περίπλοκη, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο άλλης
κουλτούρας που δεν έχει ζήσει τη συγκεκριμένη περίοδο από κοντά.

Στο πρώτο μέρος της εισήγησης παρουσιάζουμε τις αποφάσεις που πήραμε ως προς
τη μεταφραστική προσέγγιση των ποικίλων πολιτισμικών ενδεικτών του
μυθιστορήματος, και την προσπάθειά μας για την αποφυγή της αλόγιστης χρήσης
υποσημειώσεων, η υπερβολική χρήση των οποίων μαρτυρά μια τάση των
μεταφραστών/στριών να συμπεριφερθούν στον αναγνώστη σαν να επρόκειτο για
άτομο μειωμένων αναγνωστικών ανακλαστικών.
Ακολούθως αναφερόμαστε στις δυσκολίες που προκύπτουν για τον μεταφραστή από
την έντονη προφορικότητα του κειμένου. Ο Ντελίμπες ύφανε έναν παραληρηματικό
μονόλογο

με

συνεχείς

ενσωματώσεις

στο

λόγο

της

χήρας

των

θέσεων/απόψεων/σχολίων άλλων χαρακτήρων, με δεκάδες φράσεις κλισέ και με
λεξιλόγιο εν πολλοίς πλέον παρωχημένο. Πώς θα καταφέρει ο μεταφραστής να κάνει
την Κάρμεν να ακούγεται ως γυναίκα μιας άλλης εποχής, δίχως να γίνει καρικατούρα
/ να ηχεί οικεία στα αφτιά μας, δίχως να χάσει την ισπανικότητά της / να ανήκει στην
Ισπανία του 1966 και να είναι ενδιαφέρουσα για το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα
του 2019;
Η συνέχεια επί του βήματος…

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι Διδάκτορας Ισπανικής Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου της Γρανάδας και Καθηγητής στο Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ
στο γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Μεταφρασεολογία, και ειδικό αντικείμενο:
Ισπανική Λογοτεχνία. Διδάσκει επίσης Ισπανική Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή
στο ΕΑΠ και Μετάφραση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μετάφρασης και Διερμηνείας του ΑΠΘ και στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγας (Ισπανία).
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://konstantinos-paleologos.blogspot.gr.
Έχει μεταφράσει από τα ισπανικά στα ελληνικά έργα των Πάρδο Μπαθάν,
Ουναμούνο, Γκαρθία Λόρκα, Σάμπατο, Ντελίμπες, Αλτολαγκίρε, Βάθκεθ Μονταλμπάν,
Γιαμαθάρες, Τσίρμπες μεταξύ άλλων. Τελευταίο βιβλίο του: Proyecto GreQuerías.
Antología del minicuento griego contemporáneo, σε συνεργασία με τον Εduardo
Lucena (Εκδόσεις Ε.D.A. Libros, Μάλαγα, 2020).

Μετάφραση και Τυποποίηση: το έργο της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21
Μαβίνα Πανταζάρα, ΕΚΠΑ
mavinap@frl.uoa.gr
Περίληψη
Το σημείο συνάντησης μετάφρασης και τυποποίησης είναι μείζονος σημασίας για
τους τομείς της εξειδικευμένης μετάφρασης (θέματα ορολογίας, ροή εργασιών) και
της εφαρμοσμένης μεταφρασεολογίας (εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των
μεταφραστών, μεταφραστικά βοηθήματα και γλωσσικοί πόροι, αξιολόγηση
μεταφρασμάτων και έλεγχος ποιότητας). Εξάλλου, σύμφωνα με τον Pierre Lerat
(1990), για την επιτυχία τόσο της μετάφρασης όσο και της τυποποίησης απαιτούνται
τρεις κοινές προϋποθέσεις: γλωσσική ανάλυση, συστηματική τεκμηρίωση και
εναρμόνιση των δεδομένων.
Στόχος της ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει στους ελληνόφωνους
μεταφραστές και μεταφρασεολόγους τη δράση και τη λειτουργία της Τεχνικής
Επιτροπής ΤΕ21 «Ορολογία – Γλωσσικοί Πόροι» του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Η ΤΕ21 είναι κατοπτρική της Διεθνούς Επιτροπής TC37
“Language and Terminology” του ISO, κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η
ενασχόληση με τα ζητήματα της τυποποίησης και την εκπόνηση προτύπων για θέματα
Ορολογίας, Λεξικογραφίας/Ορογραφίας, Μετάφρασης, Διερμηνείας, Επιχώριας
Προσαρμογής και συναφών εφαρμογών. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες της ΤΕ21
αφορούν: α) την επεξεργασία, τη μετάφραση ή/και προσαρμογή καθώς και την
έκδοση προτύπων στην ελληνική γλώσσα, β) τη συμμετοχή στις διαδικασίες της
Διεθνούς Επιτροπής TC37 του ISO και γ) τη συνεργασία με τους εγχώριους
επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς για τη βελτίωση και τη διασφάλιση της
ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη προϊόντων στους τομείς της
γλώσσας, της ορολογίας και της μετάφρασης.
Η παρουσίαση θα εστιάσει στον ενεργό ρόλο της ΤΕ21 στη θέσπιση και
υιοθέτηση αρχών, κανόνων και μεθόδων για την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας
και ορολογίας, αλλά κυρίως στην εκπόνηση διεθνών και ελληνικών προτύπων που
αφορούν τα γλωσσικά και μεταφραστικά επαγγέλματα. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει
συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο συγκεκριμένων προτύπων που προδιαγράφουν

ποικίλες πτυχές της μεταφραστικής διαδικασίας, τους ρόλους, τις δεξιότητες και την
επαγγελματική επάρκεια μεταφραστών και διερμηνέων και θα τονιστεί η
αναγκαιότητα σύμπραξης των φορέων τυποποίησης με την επιστημονική κοινότητα.

Σύντομο Βιογραφικό
Η Μαβίνα Πανταζάρα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με
γνωστικό αντικείμενο «Μεταφραστική πράξη και νέες τεχνολογίες (γαλλική-ελληνική
γλώσσα)». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με ειδίκευση στη
Γλωσσολογία, και διδάκτορας στις Γλωσσικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Paris 8
της Γαλλίας.
Η ερευνητική και συγγραφική της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα
αντιπαραβολικής

μελέτης

γαλλικής-ελληνικής,

υπολογιστικής

γλωσσολογίας,

λεξικογραφίας, ορολογίας και μετάφρασης. Έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο
Επεξεργασίας του Λόγου και με την εταιρεία γλωσσικής τεχνολογίας Neurolingo. Έχει
συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αυτόματης
επεξεργασίας της γλώσσας, καθώς και στον σχεδιασμό, σύνταξη και επιμέλεια
έντυπων και ηλεκτρονικών λεξικών.
Είναι Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας, μέλος του
Διοικητικού και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας,
μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας και
συντονίστρια της Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ ΤΕ21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι».

Λογοτεχνική μετάφραση και κοινωνιολογική προσέγγιση:
Η περίπτωση των γερμανικών αστυνομικών μυθιστορημάτων
Φωτεινή Πατεινάρη, ΑΠΘ
fotini.patinari@gmail.com
Περίληψη
Σκοπός της μελέτης αποτελεί η σκιαγράφηση και η ανάλυση από κοινωνιολογική
οπτική των μεταφράσεων γερμανικής αστυνομικής λογοτεχνίας κατά τον 21 ο αιώνα.
Στο παγκόσμιο λογοτεχνικό σύστημα οι μεταφραστικές ροές πολύ συχνά προσφέρουν

ενδείξεις για το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο και για τις διαπραγματεύσεις δύναμης
μεταξύ των δρώντων παραγόντων της μεταφραστικής διαδικασίας (Archan & Lanz
2010: 112, Γραμμενίδης κ.ά. 2015: 105, Δημητρούλια 2015: 24-30, Heilbron & Sapiro
2007: 103). Θεωρώντας τη μετάφραση ως κοινωνική πρακτική (Cronin 2003) και
καθρέφτη που αντανακλά τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες μέσα
στις οποίες παράγεται (Wolf 2010: 34-35) η μελέτη επικεντρώνεται στην περίοδο
2010-2019, περίοδο δημιουργίας και κλιμάκωσης της οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης και διαταραγμένων σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Ως μελέτη
περίπτωσης αξιοποιούνται τα αστυνομικά μυθιστορήματα που μεταφράστηκαν την
περίοδο αυτήν από τα γερμανικά στα ελληνικά, καθώς φαίνεται να αποτελούν ένα
δημοφιλές είδος με απήχηση σε ευρύ κοινό, ενώ ταυτόχρονα συχνά θίγουν μέσω της
αφήγησής τους σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα (Wiedenmayer υπό έκδοση).
Κεντρικά ερωτήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό από κοινωνιολογική οπτική
αφορούν το περιεχόμενο των έργων που μεταφράστηκαν, τον τρόπο και τον λόγο που
επιλέχθηκαν, την πρόσληψή τους από το αναγνωστικό κοινό, τους εκδοτικούς οίκους,
τους μεταφραστές και τους υπόλοιπους παράγοντες που αλληλοεπιδρούν στη
μεταφραστική διαδικασία. Συλλέγοντας και αναλύοντας εμπειρικά δεδομένα από το
πεδίο, τους παράγοντες και τα δίκτυα που εμπλέκονται στη μετάφραση αστυνομικών
μυθιστορημάτων και εντάσσοντάς τα σε συγκεκριμένα κοινωνικοϊστορικά
συμφραζόμενα επιχειρούμε να συνεισφέρουμε νέες οπτικές στην κοινωνιολογική
προσέγγιση της λογοτεχνικής μετάφρασης.
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Σύντομο Βιογραφικό
Η Φωτεινή Πατεινάρη εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Γερμανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ με αντικείμενο τη Λογοτεχνική Μετάφραση. Είναι
απόφοιτη του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, ενώ έχει παρακολουθήσει μαθήματα
μετάφρασης στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, μαθήματα δημιουργικής γραφής στο
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και σεμινάρια υποτιτλισμού στο Goethe-Institut. Έχει
εργαστεί ως μεταφράστρια/copywriter και ως καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας και
από το 2018 συνεργάζεται με το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Μετάφρασης και Διερμηνείας του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
επικεντρώνονται στην Κοινωνιολογία και Ιστορία της Μετάφρασης και της
Διερμηνείας και στη Θεωρία και Πρακτική της Λογοτεχνικής Μετάφρασης.

Ιδιαιτερότητες της μετάφρασης διαφημιστικών κειμένων
Petrova Galyna
galina.petrova23@gmail.com
Liubchenko Tetiana
Περίληψη
Τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης έχουν δώσει ώθηση στη διάδοση της διεθνούς
διαφήμισης, γι'αυτό η μετάφραση της διαφήμισης έχει γίνει όχι μόνο απαραίτητο,

αλλά και καθημερινό γεγονός στη ζωή της παγκόσμιας κοινότητας.
Το αντικείμενο της έρευνάς μας είναι η μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της μετάφρασης
διαφημιστικών κειμένων. Το υλικό της έρευνας είναι τα διαφημιστικά κείμενα των
διεθνώς γνωστών εμπορικών σημάτων των τροφιμάτων (π.χ. Coca Cola, Kit-Kat,
Nescafe, Activia, Snickers κτλ) στα Αγγλικά, Ελληνικά και Ουκρανικά, που λάβαμε από
διάφορες ιστοσελίδες κατά την περίοδο των 2018-2019 ετών. Το θεωρητικό πλαίσιο
της έρευνας βασίζεται στα έργα, που ερευνούν επιστημονικά το φαινόμενο της
μετάφρασης της διαφήμισης ως κειμενικό είδος (Латышев, 1981, Dyer, 1982, Wells,
1992, Goddard, 2002, Munday, 2004, Seel, 2015).
Η έρευνα επιβεβαίωσε, ότι η επιλογή συγκεκριμένων γλωσσικών μέσων σε ένα
διαφημιστικό κείμενο καθορίζει την αποτελεσματικότητα του πραγματιστικού
σκοπού της διαφήμισης, που είναι η βέλτιστη επιρροή προκειμένου να ενδιαφέρει
τον καταναλωτή για ένα συγκεκριμένο διαφημιζόμενο προϊόν. Επομένως ένα
διαφημιστικό κείμενο είναι σχεδόν αδύνατο να μεταφραστεί κυριολεκτικά, αφού
στην περίπτωση αυτή η διαφήμιση χάνει το νόημά της και την επιρροή της.
Προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη ανταπόκριση από το κοινό-στόχο, να
μεταδοθεί σωστά η βασική επικοινωνιακή λειτουργία του αρχικού κειμένου ο
μεταφραστής είναι αναγκασμένος να εφαρμόσει την πραγματιστική προσαρμογή,
δηλαδή τις ορισμένες τροποποιήσεις σύμφωνα με τις κοινωνικές, πολιτισμικές,
ψυχολογικές και άλλες διαφορές ανάμεσα στους παραλήπτες του κειμένου-πηγή και
κειμένου-στόχος, π.χ.: Αγγλικά: Hungry? Grab a Snickers! / Ελληνικά: Snickers. Σε
χορταίνει! / Ουκρανικά: Не гальмуй! Сникерсуй!, που πατατηρούμε την
μεταφραστική στρατηγική της αναθεώρησης (Seel, 2015:165, με αναφ. στο Smith,
1999).
Επομένως ο μεταφραστής αναγκάζεται να μελετήσει λεπτομερώς το θέμα του
διαφημιστικού κειμένου, να ανακαλύψει τον επικοινωνιακό του στόχο, μετά να
αναζητεί συγκεκριμένα γλωσσικά μέσα για να μεταφέρει τα σημασιολογικά και
υφολογικά στοιχεία του πρωτότυπου. Μόνο τότε επιτυγχάνεται η πραγματιστική
ισοδυναμία μεταξύ του πρωτοτύπου και της μετάφρασης, που καθορίζει το
επικοινωνιακό αποτέλεσμα της διαφήμισης.
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Σύντομα Βιογραφικά
H Γαλήνη Πετρόβα γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1989 στο Σβερντλόβσκ της περιοχής
του Λουγάνσκ (Ουκρανία). Το 2011 απέκτησε το πιστοποιητικό ελληνομάθειας
επιπέδου Γ1. Το 2012 αποφοίτησε από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης
(Ουκρανία), σχολή της Ελληνικής Φιλολογίας και έλαβε το μεταπτυχιακό τίτλο του
Master της Φιλολογίας, Διδακτή της Νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και
Αγγλικής γλώσσας (με διακρίσεις). Από το 2012 μέχρι σήμερα διδάσκει μαθήματα που
αφορούν την Νεοελληνική γλώσσα και μετάφραση στο Εθνικό Γλωσσολογικό
Πανεπιστήμιο του Κιέβου (Ουκρανία). Δημοσίευσε πάνω από 30 γλωσσολογικά
άρθρα, πήρε μέρος σε περισσότερες από 20 διεθνείς συνδιασκέψεις στην Ουκρανία,
Ρωσία και Λευκορωσία. Το 2019 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή "Εθνικές
και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της γλωσσικής συνείδησης των φορέων Ουκρανικών,
Αγγλικών και Νεοελληνικών (με βάση το υλικό της διαφήμισης τροφίμων)" και έλαβε
το Διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) στο πεδίο της Γενικής Γλωσσολογίας. To 2018
έγινε μέλος του Πανουκρανικού Συλλόγου των Ψυχογλωσσολόγων.

Η Τετιάνα Λιούμπτσενκο γεννήθηκε στη Μαριούπολη (Ουκρανία) στις 15 Αυγούστου

1978. Αποφοίτησε από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών της
Μαριούπολης το 2000. Το 2009 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα
Νεοελληνικών σπουδών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Κιέβου «Ταράς Σεβτσένκο». Η
διατριβή «Μεταβατικότητα ως τύπος του σθένους των ρημάτων της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας» περιέχει σημασιοσυντακτική θεώρηση των μεταβατικών ρημάτων της
Νέας Ελληνικής, τονίζεται ότι η αναγκαιότητα των μετεχόντων του ρήματος
προβλέπεται από τη σημασία ενός λεξήματος. Δημοσίευσε πάνω από 50
γλωσσολογικά άρθρα. Είναι επικεφαλής Τομέα της Ελληνικής γλώσσας και
μετάφρασης του Εθνικού Γλωσσολογικού Πανεπιστημίου Κιέβου. Ένα ευρύ φάσμα
των επιστημονικών ενδιαφερόντων των ειδικών του τομέα καλύπτει την μελέτη της
νεοελληνικής γλώσσας, των σύγχρονων προβλημάτων της γλωσσολογίας και
μετάφρασης. Στον Τομέα λειτουργούν επιστημονικά σχολεία με παρόμοια
προβλήματα συγκριτικής σημασιολογίας, αντιθετικές και τυπολογικές μελέτες.

Η μεταφραστική σχέση – Η μεταφραστική σχέση ως μια αλληγορία της ερωτικής
σχέσης
(Μια απόπειρα μεταφραστολογικής προσέγγισης της λογοτεχνικής μετάφρασης,
δηλ. μια προσέγγιση με βάση το υποκείμενο της μετάφρασης)
Νίκος Πρατσίνης
pratsinis@pra-zis.gr
Περίληψη
Μια ψυχολογική προσέγγιση στη σχέση του/της μεταφραστή/μεταφράστριας
λογοτεχνίας με το/τα εκάστοτε έργο/α που αναλαβάνει να διεκπεραιώσει. Με τη
μορφή σύντομου αλληγορικού λογοτεχνικού δοκιμίου και με εστίαση στη μοναχική
πολύωρη συνύπαρξη του/της μετφραστή/μεταφράστριας με το «βιβλίο»και τη
συγκινησιακή φόρτιση που συνεπάγεται, καθώς και στη σύγκρουση της (βιοτικής ή
υπαρξιακής) ανάγκης με την επιθυμία (δημιουργίας ή υπηρέτησης).

1. Μεταφραστική σχέση
α) εξ έρωτος (είτε προς το βιβλίο, είτε προς το σύνολο του έργου του
συγγραφέα είτε προς τον ίδιο ως μορφή ή persona – συμπληρωματικότητα
και ανταγωνιστικότητα των τριών προαναφερομένων υποπεριπτώσεων) και

β) σχέση από προξενιό (απλή ανάθεση του εκδότη).
Η επιλογή βιβλίου-συντρόφου.
2. Η εξέλιξη της μεταφραστικής σχέσης μέσα από την καθημερινή τριβή με το ερωτικό
αντικείμενο (μεταφραστική εργασία), ο ρόλος των τρίτων στη σχέση και η επίδραση
της σχέσης σε τρίτους.
Οι διαφορετικές εξελίξεις της μεταφραστικής σχέσης στις περιπτώσεις 1.α) και 1. β)
2. Η εμβάθυνση και/η κόπωση και η φθορά της σχέσης με το χρόνο.
3. Οι παράλληλες σχέσεις (μετάφραση πολλών λογοτεχνικών βιβλίων εκ παραλλήλου)
4. Το τέλος της σχέσης (η παράδοση του μεταφράσματος).
5. Η σχέση ή η μη-σχέση με το ερωτικό αντικείμενο (το βιβλίο) μετά τον (από)χωρισμό.
6. Η επίδραση μιας μεταφραστικής σχέσης σε όσες την ακολουθήσουν.

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Νίκος Πρατσίνης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Χημικό Τμήμα του
ΕΚΠΑ. Με υποτροφία της Ισπανίας πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην
οικονομία της χημικής βιομηχανίας στο παν/μιο Complutense της Μαδρίτης.
Σπούδασε πορτογαλική γλώσσα και λογοτεχνία στο κρατικό παν/μιο της Λισσαβώνας
με υποτροφία του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ινστιτούτου Camôes. Στη
συνέχεια πραγματοποίησε ταυτόχρονες σπουδές διερμηνείας στο Congress
Consultants (Αθήνα).
Εργάζεται ως μεταφραστής (τεχνική και λογοτεχνική μετάφραση), διερμηνέας και ως
καθηγητής μετάφρασης (ΕΚΕΜΕΛ, ΑΠΘ, Παν/μιο της Μάλαγα, Ελληνοαμερικανική
Ένωση, Κέντρο Γλωσσών και Πολιτισμών της Ιβηρικής και της Λ. Αμερικής ABANICO).
Γλώσσες εργασίας: ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, αγγλικά και καταλανικά.
Έχει μεταφράσει ολόκληρο τον καβαφικό κανόνα στα πορτογαλικά σε συνεργασία με
τον Πορτογάλο καθηγητή και ποιητή J.M.Magalhães.΄
Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη συλλογική και την ομαδική μετάφραση/επιμέλεια σε
εκπαιδευτικό κυρίως πλαίσιο, αλλά όχι μόνο. Έχει βραβευθεί με το βραβείο της
Εταιρίας Ελλήνων Μεταφραστών Λογοτεχνίας (για τη μετάφραση του Καβάφη στα
πορτογαλικά) καθώς και το βραβείο μετάφρασης ΕΚΕΜΕΛ-Ινστιτούτου Θερβάντες
(για συλλογική μετάφραση με φοιτητές του έργου Alfanhuί, του Ισπανού Rafael
Sánchez Ferlosio στα ελληνικά).

Διετέλεσε συνέταιρος της COM, N. Πρατσίνης-Ε.Ζησίμου και Σία ΟΕ, εταιρίας τεχνικής
μετάφρασης και διερμηνείας.

Η μετάφραση της γαλλικής λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους από το
1974 έως και σήμερα
Βασιλική Σαμπάνη , Καθηγήτρια Γαλλικών- Εξετάστρια-Επιμορφώτρια IFG
v_sabani@yahoo.gr
Περίληψη
Η παιδική λογοτεχνία, ως ιδιαίτερος και ξεχωριστός κλάδος της λογοτεχνίας,
σημειώνει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα. Γίνεται
ολοένα αντικείμενο μελέτης είτε στην πρωτότυπη γλώσσα γραφής είτε στη γλώσσα
μετάφρασης. Η εργασία αυτή που στην πρώτη της μορφή, αποτέλεσε τη διπλωματική
μου εργασία στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜετάφρασηςΜεταφρασεολογίας αποτελεί μια πρωτογενή ποσοτική έρευνα που έχει ως στόχο να
συνεισφέρει στον σχετικά αναπτυσσόμενο κλάδο της μεταφρασεολογίας, αυτόν της
μετάφρασης της παιδικής λογοτεχνίας. Μέσα από την εξέλιξη μετρήσιμων στοιχείων
θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ποιοτικής φύσεως συμπεράσματα.
Πιο συγκεκριμένα, αφού αναλυθούν όροι, όπως «παιδική λογοτεχνία», εξετασθούν
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα είδη της, θα σχολιαστεί η παρουσία της στον
ελλαδικό χώρο καθώς και στη Γαλλία. Στη συνέχεια, μέσω στατιστικών στοιχείων που
υπάρχουν στη διάθεσή μας θα εξετάσουμε την εξέλιξη της μετάφρασης της παιδικής
λογοτεχνίας στην Ελλάδα και θα εκτεθεί η εκδοτική πολιτική πάνω στο συγκεκριμένο
αντικείμενο μελέτης.
Η κατ’ αρχήν ποσοτική αυτή έρευνα αποσκοπεί στην εκτίμηση των καταγραφέντων
τίτλων, τη μέτρησή τους και τη στατιστική τους σύγκριση, αξιολόγηση και αποτίμηση.
Επίσης, θα εξετάσουμε τις μεταφραστικές τάσεις της συγκεκριμένης εποχής, το φύλο
και τη συγγραφική ιδιότητα του μεταφραστή, την παρουσία και το ρόλο των
εκδοτικών οίκων που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό και, κυρίως, το θεματικό
περιεχόμενο των μεταφρασμάτων.
Τέλος, ένα από τα μείζονα θέματα που αναδύονται μέσα από το πεδίο έρευνας της
ιστορίας της μετάφρασης είναι οι λόγοι για τους οποίους παρατηρούνται οι

ποσοτικές αυξομειώσεις σε παραγωγές μεταφρασμένων τίτλων, οι οποίοι, όπως θα
δούμε, «μπορεί να ποικίλουν από (α) την πρόθεση για ανάδειξη εθνικής λογοτεχνίας
μέσω μετάφρασης, (β) την ύπαρξη κάποιων ειδικών δεσμών ανάμεσα στους
πολιτισμούς που εμπλέκονται ή (γ) τα προσωπικά ενδιαφέροντα ενός συγκεκριμένου
εκδότη» (Τζένι, Γ. και Τσέστερμαν, Α. 2010: 29).
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Σύντομο Βιογραφικό
Ονομάζομαι Σαμπάνη Βασιλική και έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα.
Σπούδασα γαλλική φιλολογία στο ΕΚΠΑ. Το 2011 ξεκίνησα το διατμηματικό

πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας στο ΕΚΠΑ
όπου εισήχθη ύστερα από εξετάσεις. Εργάζομαι κυρίως ως καθηγήτρια γαλλικών στον
ιδιωτικό τομέα από το 2003 ενώ μετά το πέρας των μεταπτυχιακών μου σπουδών
πάνω στη Μετάφραση έχω ασχοληθεί με διερμηνείες σε συνέδρια, μεταφράσεις και
λόγω γνώσης Η/Υ, με υποτιτλισμούς. Κάνω σεμινάρια σε καθηγητές γαλλικών μέσω
του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής ενώ από
το 2009 συμμετέχω ενεργά στη διαδικασία εξετάσεων ως εξετάστρια και διορθώτρια.
Έχω αρκετές εισηγήσεις ως εκπαιδευτικός θίγοντας μεταξύ άλλων και το ζήτημα της
μετάφρασης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Συλλογική Μετάφραση εν ζωή ποιητών στην "Ανθολογία Νέων Ιταλών Ποιητών":
Υπερκεράζοντας εμπόδια σε ένα συν τρία επίπεδα- μελέτη περίπτωσης
Σάντα Βαλεντίνη, ΑΠΘ
valentini.santa@gmail.com
Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει τα μεταφραστικά προβλήματα
καθώς και τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της
μετάφρασης του συλλογικού έργου "Ανθολογία Νέων Ιταλών Ποιητών" και μέχρι την
ολοκλήρωσή του.
Αναμφισβήτητα, η ίδια η μετάφραση αποτελεί για τους "εργάτες" της μια πρόκληση.
Στο συγκεκριμένο εγχείρημα, πέρα από τα μεταφραστικά προβλήματα , υπήρχαν και
μεταφραστικές δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται με τρία διαφορετικά επίπεδα στα
πλαίσια του συγκεκριμένου έργου:
1) Συλλογική μετάφραση: Η συλλογική μετάφραση δεν είναι κάτι νέο στον τομέα της
Λογοτεχνίας. Ο καταμερισμός εργασίας, η επιμέλεια, η παρέμβαση των
μεταφραστών στο έργο των συνεργατών τους, και -εν τέλει- η πολυφωνία αποτελούν
θέμα προς συζήτηση όσον αφορά τις μεθόδους που ακολουθήθηκαν και το
αποτέλεσμά τους.
2) Ποίηση: Η μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες σε
σχέση με την μετάφραση τεχνικών κειμένων. Όταν ένας μεταφραστής ασχοληθεί με
την ποίηση, έχει να αντιμετωπίσει μια πληθώρα τροχοπεδών που σχετίζονται με την

δομή, το ύφος, ακόμα και το συναίσθημα που αποπνέουν οι λέξεις. Πως ορίζονται οι
επιλογές του και σε ποιον βαθμό εξυπηρετείται το μετάφρασμα;
3) Η συμμετοχή- συμβολή του δημιουργού στη μεταφραστική διαδικασία: Τις
τελευταίες δεκαετίες, συναντάται όλο και σε μεγαλύτερη συχνότητα, το φαινόμενο ο
μεταφραστής να απευθύνεται σε έναν εν ζωή δημιουργό για αρωγή -υπό την μορφή
διευκρινήσεων γλωσσολογικού ή πολιτισμικού περιεχομένου- στο έργο του.

Η

συμμετοχή όμως του δημιουργού στην πραγματικότητα εξυπηρετεί την μετάφραση ή
περιπλέκει τις διεργασίες; Πόσο απαραίτητη είναι η εμπιστοσύνη, η αναγνώριση των
ορίων του καθενός, η έλλειψη παρεμβατικότητας στην διαδικασία της μετάφρασης;
Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, η ερευνήτρια θα παρουσίασει τα στάδια της
μεταφραστικής διαδικασίας, αναλύοντας διεξοδικά τις μεθόδους και την
αντιμετώπιση των μεταφραστικών δυσκολιών εώς το στάδιο υποβολής του έργου
προς έκδοση.
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Σύντομο βιογραφικό
Η Βαλεντίνη Σάντα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε Ιταλική Γλώσσα και
Φιλολογία στο Α.Π.Θ. Στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη
μετάφραση κι αυτή τη στιγμή είναι υποψήφια Διδάκτωρ Μεταφρασεολογίας στο
Α.Π.Θ. Κατοικεί και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη από το 1993 ως καθηγήτρια ξένων
γλωσσών και μετάφρασης και ως μεταφράστρια και υποτιτλίστρια. Ασχολείται επίσης

με τη συγγραφή διηγημάτων με συμμετοχές σε λογοτεχνικούς αγώνες.
Μεταφράσεις της, συλλογικές μεταφράσεις και επιμέλειες συλλογικής μετάφρασης
φιλοξενήθηκαν σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει με εργασίες
και ως σύνεδρος σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια μετάφρασης και
οπτικοακουστικής μετάφρασης που αποτελεί και το κύριο αντικείμενο μελέτης της.
Το 2019, εξέδωσε ως ανθολόγος και μεταφράστρια την "Ανθολογία Νέων Ιταλών
Ποιητών", Εκδόσεις Βακχικόν, ένα συλλογικό έργο μετάφρασης ποίησης.
Στα πλαίσια της διδασκαλίας ως καθηγήτρια μεταφρασεολογίας, έχει δημιουργήσει
και διαχειρίζεται τα μπλογκ metafra-zoume.webnode.gr και metafra-zein.webnode.gr
που φιλοξενούν εργασίες φοιτητών που η ίδια έχει επιμεληθεί.

Η θεωρητική εκπαίδευση των σπουδαστών στα ακαδημαϊκά προγράμματα της
μετάφρασης: στόχοι και προτάσεις
Ευανθία Σαριδάκη, ΑΠΘ
evasarid@hotmail.com
Περίληψη
Το θέμα της θεωρητικής εκπαίδευσης των μεταφραστών αποτελεί ένα ζήτημα που
απασχολεί ιδιαίτερα το γνωστικό πεδίο της Διδακτικής της Μετάφρασης. Ένα από τα
βασικά ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται αφορά στη θέση της θεωρίας της
μετάφρασης στην εκπαίδευση των μεταφραστών και στο αν και σε ποιο βαθμό η
θεωρητική προσέγγιση του μεταφραστικού φαινομένου συμβάλλει στη βελτίωση της
πρακτικής της μετάφρασης. Στην παρούσα εισήγηση εξετάζονται οι παιδαγωγικοί
στόχοι της θεωρητικής εκπαίδευσης των σπουδαστών στα ακαδημαϊκά προγράμματα
της μετάφρασης και παρουσιάζονται συνοπτικά τα πορίσματα που προέκυψαν κατά
την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της γράφουσας, με θέμα το ρόλο της
θεωρίας της μετάφρασης στην εκπαίδευση των μεταφραστών στα ελληνικά
πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Τα ευρήματα της έρευνας προέκυψαν, καταρχάς, μέσα από τη συστηματική μελέτη
της διάρθρωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης των σπουδαστών στα ακαδημαϊκά
προγράμματα της μετάφρασης στην Ευρώπη και τη συγχρονία και, κατά δεύτερον,
από τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας με τη χρήση γραπτού ερωτηματολογίου, με

αντικείμενο μελέτης τις απόψεις των μεταπτυχιακών σπουδαστών της μετάφρασης
στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα ως προς τη συνεισφορά της θεωρίας της
μετάφρασης στην εκπαίδευσή τους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι απαιτείται μια ολιστική θεωρητική
προσέγγιση της μετάφρασης που να βοηθά τους σπουδαστές στο να αποκτήσουν
πληρέστερη κατανόηση των διαφόρων εκφάνσεων του μεταφραστικού φαινομένου
και παράλληλα να εξοικειώνονται με ζητήματα που αφορούν στην επαγγελματική
διάσταση της μετάφρασης. Προτείνεται, επομένως, να επανεξεταστούν οι στόχοι της
θεωρητικής εκπαίδευσης των σπουδαστών στα προγράμματα της μετάφρασης, έτσι
ώστε να αποκτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό πρακτικό όφελος και ακριβή
προσανατολισμό, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των κριτικών δεξιοτήτων των
σπουδαστών ώστε να μπορούν να θεωρητικοποιούν, δηλαδή να αναπτύσσουν τις
δικές τους θέσεις και αντιλήψεις σχετικά με την έννοια της μετάφρασης και της
μεταφραστικής διαδικασίας.

Σύντομο Βιογραφικό
H Ευανθία Σαριδάκη είναι διδάκτορας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος της
διδακτορικής της διατριβής είναι: «Ο ρόλος της θεωρίας της μετάφρασης στην
εκπαίδευση των μεταφραστών στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα». Είναι
πτυχιούχος των Τμημάτων Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι πτυχιούχος του
μεταπτυχιακού προγράμματος M.A. in Translation του Πανεπιστημίου University of
the West of England του Μπρίστολ. Από το 1993 μέχρι και σήμερα έχει εργαστεί ως
καθηγήτρια αγγλικής και γαλλικής στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Έχει
συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην
εκπαίδευση των μεταφραστών και ειδικότερα στη διδασκαλία της θεωρίας της
μετάφρασης και το σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης μεταφραστών.

Διαφορετικά κειμενικά περιβάλλοντα και συνωνυμία επιστημονικών όρων στο
πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη
Μαρία Σαχούλη, ΑΠΘ
mariasachouli@gmail.com

Περίληψη
Οι διαρκώς εξελισσόμενοι τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας φέρουν ολοένα
και περισσότερο την ειδική γλώσσα στην καθημερινότητα. Κατά συνέπεια, η ανάγκη
μετάφρασης επιστημονικών ή τεχνικών κειμένων αναδεικνύει τη σημασία της
ορολογίας ως μέσου που συμβάλλει στην ακρίβεια και τη συστηματικότητα κατά τη
μεταφορά της γνώσης σε ποικίλες πραγματολογικές περιστάσεις. Η επιλογή ενός και
μοναδικού γλωσσικού τύπου για την παράσταση μιας έννοιας δεν υποστηρίζεται
πλέον από τις σύγχρονες προσεγγίσεις της Ορολογίας, οι οποίες δέχονται την ύπαρξη
διαφορετικών κατασημάνσεων ενός όρου. Ωστόσο, η ύπαρξη συνώνυμων όρων στο
ίδιο ειδικό επιστημονικό πεδίο ενδέχεται να προκαλεί σύγχυση κατά τη
μεταφραστική διαδικασία. Πώς εξετάζεται η εγκυρότητα των διαφορετικών
κατασημάνσεων ενός όρου;
Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο τη μελέτη του φαινομένου της συνωνυμίας
στην ορολογία, όπως αυτή εντοπίζεται στο επιστημονικό πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη,
και ιδιαίτερα στο υποπεδίο της βιολογίας, στο γλωσσικό ζεύγος Αγγλικά-Ελληνικά.
Μέσω της παρούσας μελέτης, εξετάζονται οι παράγοντες που καθορίζουν την
συνωνυμία επιστημονικών όρων, κυρίως λόγω διαφοροποίησης του είδους κειμένων
στα οποία εμπεριέχεται ο εκάστοτε όρος. Αξιοποιώντας δίγλωσσα σώματα κειμένων
σχετικά με την νόσο κοιλιοκάκη κατά την ορολογική έρευνα, η συγκεκριμένη
ανακοίνωση αποσκοπεί στην ανάδειξη των δυσκολιών τις οποίες αντιμετωπίζουν οι
μεταφραστές κατά την αναζήτηση ορολογικής ακρίβειας.

Σύντομο Βιογραφικό
Η Μαρία Σαχούλη είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Μετάφρασης από το
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης,
κατεύθυνση Μετάφρασης, του Α.Π.Θ. Ασχολήθηκε με τη διδασκαλία της Αγγλικής ως

ξένης γλώσσας και ολοκλήρωσε πρακτική άσκηση στη μετάφραση σε μεταφραστικό
γραφείο και διεπιστημονικό περιοδικό της Θεσσαλονίκης, με γλώσσες εργασίας τα
Αγγλικά και Γαλλικά. Η μεταπτυχιακή διπλωματική της εργασία με τίτλο «Σχέδιο
ορολογίας ΙΑΤΕ στο πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη και το υποπεδίο της βιολογίας»
εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ Μετάφρασης, σε συνεργασία με τη μονάδα
συντονισμού ορολογίας TermCoord του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την
υποστήριξη της πολύγλωσσης βάσης ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΑΤΕ.

Παγκοσμιοποίηση, νέες μεταφραστικές πρακτικές και διδακτική της μετάφρασης:
Το παράδειγμα της «Διαδημιουργίας» (transcreation)
Olaf Immanuel Seel, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
olaf.imm.seel@gmail.com
Περίληψη
Όπως χαρακτηριστικά διατυπώνει η Mary Snell-Hornby (2006, 155) στο The Turns of
Translation Studies, «η αντίληψη ότι η μετάφραση περιορίζεται σε αυτό που
ονομάζεται ‘μετάφραση καθαυτή’ έχει μεταβληθεί σημαντικά στο πέρασμα του
[τελευταίου] αιώνα». Καθοριστικό ρόλο για τη μεταβολή αυτή έχει διαδραματίσει η
παγκοσμιοποίηση που, πρωτίστως μέσα από τη ραγδαία εξέλιξη των επικοινωνιακών
και τεχνολογικών μέσων, επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε πολιτισμικό, κοινωνικό,
πολιτικό, οικονομικό και ατομικό επίπεδο. Ως αποδέκτης και καθρέπτης του
επιστητού, η μετάφραση δεν μένει ανεπηρέαστη. Μια σειρά από νέες μεταφραστικές
πρακτικές, όπως λ.χ. η επιχώρια προσαρμογή, o υποτιτλισμός και η μεταγλώττιση
θαυμαστών/μέσω πληθοπορισμού ήρθαν να ταράξουν τα νερά της συμβατικής
δομής της μεταφραστικής αγοράς και τις ηθικές αρχές της μεταφρασεολογίας,
ενθαρρύνοντας, παράλληλα, νέα έρευνα στην επιστήμη αυτή.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Διαδημιουργία κατέχει σημαίνουσα θέση ως νέα μεταφραστική
πρακτική. Εφαρμόζεται πρωτίστως στον τομέα του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και
των διαφημίσεων και συνιστά μια εξόχως «δημιουργική προσαρμογή» κατά την
οποία, κατά κανόνα, μεταβάλλονται σημαντικά στο κείμενο-στόχος το γλωσσικό,
νοηματικό και πολιτισμικό αποτύπωμα του «πρωτοτύπου» (creative brief), ενώ
διατηρείται αναλλοίωτη η κλητική και προτρεπτική δυναμική του. Με πρώτο

γνώμονα το κοινό-στόχος, το παραγόμενο μετάφρασμα αποτελεί προϊόν μιας
σύνθετης

διασημειολογικής

μεταφραστικής

διαδικασίας

κατά

την

οποία

επιτυγχάνονται η μέγιστη απόσταση και σύγκλιση με το πρωτότυπο ταυτόχρονα.
Με βάση τα παραπάνω, τίθενται τα εξής ερωτήματα για τη διδακτική της
μετάφρασης: Ποια μεθοδολογία θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διδακτική της Δια-δημιουργίας και ποιες γνωσιακές
ικανότητες και ποιες δεξιότητες των εκπαιδευόμενων μεταφραστών θα πρέπει να
καλλιεργηθούν; Με ποια κριτήρια οι εκπαιδευόμενοι μεταφραστές αλλά και ο
διδάσκων θα μπορούν να κρίνουν την ποιότητα της Δια-δημιουργίας ως
μετάφρασμα; Ποιο θεωρητικό μοντέλο της μεταφρασεολογίας θα μπορούσε να
στηρίξει τη διδακτική της νέας μεταφραστικής πρακτικής αυτής;
Με βάση συγκεκριμένα κειμενικά παραδείγματα, η παρούσα ανακοίνωση σκοπεύει
να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.
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Σύντομο Βιογραφικό
Ο Olaf Immanuel Seel υπηρετεί στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) του Ιονίου Πανεπιστημίου της Κέρκυρας ως επίκουρους
καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσα και μετάφραση: γερμανικά-ελληνικά».
Είναι φυσικός ομιλητής της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας. Κατέχει πτυχίο
Αγγλικής Φιλολογίας, Θεατρολογίας και Γερμανικής Φιλολογίας. Είναι αριστούχος
διδάκτωρ της Μεταφρασεολογίας. Ως υποψήφιος διδάκτωρ υπήρξε υπότροφος του
Τhe Tokyo Foundation, the Sylff. Η διατριβή του δημοσιεύτηκε το 2008 στην ειδική
σειρά “Studien zur Translation” του γερμανικού επιστημονικού εκδοτικού οίκου
Stauffenburg. Έχει δημοσιεύσεις στους εξής τομείς: θεωρία της μετάφρασης,
διδακτική της μετάφρασης, μεταφραστική ποιότητα, κειμενική ανάλυση, μη
γλωσσική επικοινωνία, μεταφραστική πραγματολογία, διερμηνεία, επιχώρια

προσαρμογή και ορολογία. Από το 2011-2017 εργάστηκε ως επιστημονικός
συνεργάτης στο ΔΠΜΣ «Μετάφραση-Μεταφρασεολογία» (ΕΚΠΑ). Από το 2017 είναι
μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ στο ΜΠΣ «Διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης/διεθνούς
γλώσσας». Τον Νοέμβριο 2020 του απονεμήθηκε το Βραβείο Μετάφρασης της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας (EST) “2020 EST Translation Prize” για τη
μετάφραση της μονογραφίας των Hans J. Vermeer και Katharina Reiß Grundlegung
einer allgemeinen Translationstheorie στην ελληνική γλώσσα.

Μηχανική μετάφραση και μετεπιμέλεια μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου: Ο
ρόλος της εκπαίδευσης στην αποδοχή τους και στην απόδοση των
εκπαιδευόμενων μεταφραστών
Μαρία Στασιμιώτη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
stasimioti@ionio.gr
Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια, η μηχανική μετάφραση (ΜΜ) έχει μετατοπιστεί από την
περιφέρεια στην «καρδιά» της μεταφραστικής πρακτικής (Koponen 2016a: 131) κι
έχει ενσωματωθεί στη ροή εργασίας με τη χρήση του εξαγόμενου από τη μηχανή
μεταφράσματος και τη μετεπιμέλειά του από επαγγελματίες μεταφραστές (Koponen
2016b). Αυτό οφείλεται πρωτίστως στη χρήση των νευρωνικών μοντελών (Toral και
Sánchez-Cartagena 2017, Castilho et al 2017a και 2017b και Popović 2017) και στη
βελτιωμένη ποιότητα του εξαγόμενου από το νευρωνικό σύστημα μεταφράσματος,
ειδικά στο επίπεδο της ευχέρειας/γραμματικότητας (Castilho κ.ά. 2017a και 2017b).
Ωστόσο, οι μεταφραστές εξακολουθούν να προσεγγίζουν τη μετεπιμέλεια με
επιφύλαξη και αμφισβητούν τα πραγματικά οφέλη της (Koponen 2012, Moorkens
2018). Αυτό οφείλεται κυρίως στην ίδια τη φύση της διαδικασίας, η οποία περιορίζει
τη δημιουργικότητα (Wagner 1985: 2), στην αντίληψη ότι η μετεπιμέλεια είναι πιο
χρονοβόρα από τη μετάφραση και ότι μαζί με τη ΜΜ απειλούν το επάγγελμα του
μεταφραστή (Moorkens 2018: 58), αλλά και στην έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Αρκετές μελέτες έχουν διεξαχθεί με σκοπό να εντοπίσουν σε ποιο βαθμό
η στάση απέναντι στη ΜΜ και τη μετεπιμέλεια επηρεάζει την απόδοση των
μεταφραστών (Witczak, 2016, Çetiner and İşisağ, 2019). Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί

συσχέτιση ανάμεσα στη θετική στάση απέναντι στη ΜΜ και στην απόδοση κατά τη
μετεπιμέλεια (de Almeida 2013, Mitchell 2015, Yamada 2015) καθώς και ανάμεσα
στην εκπαίδευση στη ΜΜ και τη μετεπιμέλεια και τη στάση των μεταφραστών
(Koponen, 2015; Çetiner and İşisağ, 2019; Guerberof and Moorkens, 2019).
Υπό το φως των ευρημάτων αυτών, η παρούσα μελέτη έχει στόχο να διερευνήσει
κατά πόσο αλλάζει η στάση των εκπαιδευόμενων μεταφραστών και η απόδοσή τους
μετά την εκπαίδευση στη ΜΜ και τη μετεπιμέλεια. Η έρευνα βασίζεται στις
απαντήσεις που έδωσαν σε ένα ερωτηματολόγιο με κλειστού και ανοιχτού τύπου
ερωτήσεις 90 προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης
και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστήμιου και στην αξιολόγηση της ποιότητας των
μετεπιμελημένων κειμένων τους.
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Σύντομο Βιογραφικό
Η Μαρία Στασιμιώτη είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών,
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου όπου μελετά τη σχέση
εκπαίδευσης και παραγωγικότητας στη μετεπιμέλεια μηχανικά μεταφρασμένου
κειμένου. Σπούδασε την Επιστήμη της Μετάφρασης στο ίδιο Πανεπιστήμιο, όπου
ολοκλήρωσε και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διδακτική της
Μετάφρασης.
Από το 2016 διδάσκει επικουρικά σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο το

μάθημα «Μεταφραστικά Εργαλεία» στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Από το 2015 έως το 2018 συμμετείχε στο
ευρωπαϊκό έργο TraMOOC που στόχο είχε την παροχή υψηλής ποιότητας αυτόματης
μετάφρασης του περιεχομένου Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων
(Massive Open Online Courses). Επίσης, έχει εκτενή επαγγελματική εμπειρία ως
ελεύθερη επαγγελματίας μεταφράστρια/επιμελήτρια, ενώ από το 2017 συμμετέχει
στην ομάδα διασφάλισης ποιότητας μεταφρασμάτων της εταιρείας 24translate.
Έχει διεθνή ερευνητική παρουσία και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά
περιοδικά,

ενώ

τα

ερευνητικά

της

ενδιαφέροντα

επικεντρώνονται

στην

υποβοηθούμενη από τον υπολογιστή μετάφραση, στη μηχανική μετάφραση, στη
μετεπιμέλεια μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου, στη γνωσιακή προσέγγιση στη
μετάφραση και στη γνωσιακή εργονομία.

Ακουστική Περιγραφή: Ενισχύοντας την πρόσβαση στο οπτικοακουστικό υλικό
ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)
Βιλελμίνη Σωσώνη , Ιόνιο Πανεπιστήμιο
vilelmini@hotmail.com,
Μαρία Τσανακαλιώτη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
maria.tsanakalioti@gmail.com
Μαρία Μπογιατζή, Κιναίσθηση
kinaisthisi@gmail.com
Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ενίσχυση των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης
στο οπτικοακουστικό υλικό ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), με τον Υποτιτλισμό για
Κ/κωφούς και βαρήκοους και την Ακουστική Περιγραφή να μελετώνται ευρέως και να
εφαρμόζονται όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα υπό το φως της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ.
Η Ακουστική Περιγραφή χρησιμοποιείται πρωτίστως για να δώσει πρόσβαση στους
τυφλούς ή σε άτομα με προβλήματα όρασης σε κινηματογραφικές προβολές,
θεατρικές παραστάσεις και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα (Orero 2012). Ωστόσο,
μπορεί να φανεί χρήσιμη και σε άτομα που αντιμετωπίζουν διαταραχές αυτιστικού
φάσματος (ΔΑΦ) (Garman 2011, Starr 2018) και δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον

σαρκασμό ή ορισμένες μορφές χιούμορ, τη μη λεκτική επικοινωνία, όπως την
αναγνώριση του συναισθήματος μέσω των εκφράσεων του προσώπου και της
γλώσσας του σώματος, ενώ έχουν μονοτροπικά συστήματα ενδιαφέροντος, ήτοι η
προσοχή τους τείνει να εστιάζει σε μεμονωμένα αντικείμενα, απομονωμένα από το
περιβάλλον-πλαίσιο.
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας που
εξετάζει σε ποιο βαθμό η Ακουστική Περιγραφή μπορεί να βοηθήσει άτομα με ΔΑΦ
να αντιληφθούν ευκολότερα τα συναισθήματα που εκφράζονται μέσω της γλώσσας
του σώματος και των εκφράσεων του προσώπου και να κατανοήσουν καλύτερα την
πλοκή μιας ταινίας.
Η έρευνα συνίσταται στην προβολή σε παιδιά ηλικίας 7-12 ετών και εφήβους με ΔΑΦ
της μεταγλωττισμένης ταινίας κινουμένων σχεδίων "Φερδινάνδος" με ακουστική
περιγραφή και στη λήψη ανατροφοδότησης μέσω ερωτηματολογίων. Η συλλογή των
δεδομένων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες, ενώ βασίζεται
στα ενθαρρυντικά αποτελέσματα μιας πιλοτικής έρευνας που πραγματοποιηθήκε τον
Οκτώβριο του 2019 με τη συμμετοχή παιδιών με ΔΑΦ ηλικίας 7-12 ετών και κατώτερο
έως μέσο φυσιολογικό επίπεδο νοητικής λειτουργίας [85-100] μη λεκτικής
νοημοσύνης. Η έρευνα κατέδειξε ότι τα παιδιά που παρακολούθησαν τα
αποσπάσματα με ακουστική περιγραφή ήταν σε θέση να προσδιορίσουν με
μεγαλύτερη σαφήνεια τα συναισθήματα των ηρώων και να κατανοήσουν καλύτερα
την πλοκή της ταινίας.
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Σύντομα Βιογραφικά
Η Βιλελμίνη Σωσώνη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών,
Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει Ειδική
Μετάφραση στο Ηνωμένο Βασί-λειο στα Πανεπιστήμια του Surrey, του Westminster,
του Roehampton και του Wolverhampton, και στην Ελλάδα στο ΕΚΠΑ, στο
Μητροπολιτικό Κολλέγιο και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Έχει επίσης εκτενή
επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως επαγγελματίας μεταφράστρια,
επιμελήτρια και υποτιτλίστρια. Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στον Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Μετάφραση από το Πανεπιστήμο του Surrey. Τα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της Μετάφρασης
Θεσμικών και Πολιτικών Κειμένων, της Ανάλυσης Σωμάτων Κειμένων, της
Οπτικοακουστικής Μετάφρασης και της Προσβασιμότητας, καθώς και της Μηχανικής
Μετάφρασης και της Γνωσιακής Επιστήμης. Είναι, μεταξύ άλλων, ιδρυτικό μέλος του
Εργαστηρίου «Γλώσσα και Πολιτική» του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Ελληνικού
Παραρτήματος του Women in Localization και μέλος του «Κέντρου Έρευνας για τη
Μετάφραση και τις Διαπολιτισμικές Σπουδές» του Πανεπιστημίου του Roehampton.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, ενώ άρθρα της έχουν
δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους. Τέλος, έχει συνεπιμεληθεί συλλογικούς τόμους και ειδικά τεύχη περιοδικών
σχετικά με τη Μετάφραση.

Η Μαρία Τσανακαλιώτη είναι απόφοιτος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Μετάφρασης από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών,
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια των
μεταπτυχιακών σπουδών της ασχολήθηκε με τη σχέση οπτικοακουστικής
μετάφρασης – προσβασιμότητας, θέμα γύρω από το οποίο περιστρέφεται το
ερευνητικό της ενδιαφέρον μέχρι και σήμερα. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στον
ιδιωτικό τομέα και το τελευταίο διάστημα εργάζεται ως διερμηνέας στον Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης.

Η Μαρία Μπογιατζή είναι παιδιατρική νευροψυχολόγος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
(ΜSc) στις Νευροεπιστήμες από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του King's College,
Μεγάλη Βρετανία. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στη Νευροψυχολογία, στο τμήμα
Αναπτυξιακής Ψυχιατρικής από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, Μεγ. Βρετανία, με
ερευνητικό πεδίο στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος και γενετικά σύνδρομα. Έχει
εκπαιδευθεί σε πλήθος θεραπευτικών προσεγγίσεων και είναι εκπαιδευόμενη ως
συστημική οικογενειακή θεραπεύτρια. Έχει συμμετάσχει σε πανελλαδικά και
παγκόσμια συνέδρια και ημερίδες. Εργάζεται ως νευροψυχολόγος- παιδοψυχολόγος
και είναι επόπτρια της διεπιστημονικής ομάδας στο κέντρο αντιμετώπισης δυσκολιών
ανάπτυξης, επικοινωνίας, κίνησης και μάθησης «Κιναίσθηση» στη Νέα Σμύρνη.
Εργάζεται στην Ελλάδα από το 2000 ως θεραπεύτρια και ως εισηγήτρια
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για γονείς και επαγγελματίες.

Σκιαγράφηση του προφίλ Ελλήνων μεταφραστών γαλλικής λογοτεχνίας: Τα
βραβεία λογοτεχνικής μετάφρασης και η ορατότητα του μεταφραστή
Φανή Σωφρονίδου, ΑΠΘ
sofronidou@yahoo.gr
Περίληψη
Στόχος της ανακοίνωσης θα είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας της εν εξελίξει
έρευνάς μας γύρω απ’ τη σκιαγράφηση του προφίλ Ελλήνων μεταφραστών γαλλικής
λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα. Η μελέτη μας φιλοδοξεί να συμπληρώσει και να
προεκτείνει πρωτοβουλίες όπως το Στέκι της Μετάφρασης και το Αρχείο
Ελληνόφωνων Μεταφραστών Λογοτεχνίας, συμβάλλοντας στην προβολή του
πρωτεύοντα ρόλου του μεταφραστή στη διαμεσολαβημένη επαφή συγγραφέααναγνώστη. Για την παρούσα εισήγηση, κριτήριο επιλογής των μεταφραστών θα
αποτελέσει η βράβευσή τους με το βραβείο λογοτεχνικής μετάφρασης, η καθιέρωση
του οποίου συνέβαλε στην κοινωνική αναγνώριση και ορατότητά τους. Θεωρητικά,
θα στηριχθούμε στην έννοια της έξης (habitus), όπως τη διατύπωσε ο Bourdieu και
την αξιοποίησαν στη μεταφρασεολογία ο Andre Lefevere και ο Daniel Simeoni, και θα
εξετάσουμε τα στοιχεία που συνάδουν με την κοινωνιολογική στόχευση της έρευνάς

μας, όπως: βιογραφίες, προσωπικές μαρτυρίες από συνεντεύξεις, δημοσιευμένα
κείμενα, ιστολόγια, δίνοντας φωνή στους ίδιους τους μεταφραστές. Θα
διερευνήσουμε, έτσι, τη σχέση τους με τη μετάφραση –ερασιτεχνική, κύρια ή
αποκλειστική–, τη συστηματική ή όχι ενασχόληση τους με έναν συγγραφέα, τη
μετάφραση από τη γαλλική ή και από άλλες γλώσσες, την πρόσληψη και αναγνώριση
του έργου τους μέσα από κριτικές, τη συνεργασία τους με τους υπόλοιπους
παράγοντες στο χώρο του μεταφραστικού γίγνεσθαι κ.α.

Η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων
ερευνητών/ερευνητριών - Β΄ Κύκλος» (MIS-5033021), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ).

Σύντομο Βιογραφικό
H Φανή Σωφρονίδου είναι απόφοιτος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ Μετάφρασης του
Πανεπιστημίου Paul-Valéry και του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει λογοτεχνική
μετάφραση και μετάφραση δοκιμιακού λόγου στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του ΑΠΘ. Από το 2017, έχει αναλάβει τη διδασκαλία του μαθήματος
«Ιστορία της Μετάφρασης» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνογαλλικές
Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» στο τμήμα Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, καθώς και των μαθήματων «Κριτική ανάλυση
λογοτεχνικών μεταφράσεων και θεωρητικές προσεγγίσεις» και «Ιστορία και Κριτική
της Μετάφρασης» στο προπτυχιακό πρόγραμμα του ίδιου τμήματος. Από τον
Ιανουάριο του 2020 εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο ΕΚΠΑ με θέμα την ιστορία
των μεταφράσεων και των μεταφραστών της γαλλικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα από
τον εικοστό αιώνα έως τις μέρες μας.

Αυτόματη μετάφραση και θέματα φύλου: Γυναίκα, δεν γράφω το όνομά σου
Ελένη Τζιάφα, ΕΚΠΑ
eltziafa@gmail.com

Περίληψη
Το θέμα της έμφυλης διάστασης στη γλώσσα απασχολεί τον δημόσιο αλλά και τον
ακαδημαϊκό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη «την ισχύ και το εχθρικό περιβάλλον του
διαδικτύου, καθώς και την έμφυλη διάστασή του, τις ηθικές και υλικές συνέπειες»
(Jane, 2015: 66). Σε αυτό το πλαίσιο, ανησυχία προκαλεί το φαινόμενο που είναι
γνωστό ως «προκατάληψη των μηχανών» (machine bias), κατά το οποίο ανιχνεύονται
σεξιστικές ή ρατσιστικές προκαταλήψεις σε συστήματα αυτόματης μετάφρασης που
βασίζονται σε στατιστικές μεθόδους.
Από το 2016 η πιο γνωστή μηχανή αυτόματης μετάφρασης η Google Translate
βασίζεται πλέον σε νευρωνικά συστήματα και παραδείγματα προερχόμενα από
μεγάλα σώματα κειμένων, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα που παρέχονται να
περιέχουν τα στερεότυπα που αναπαράγονται σε όλο το διαδίκτυο. Είναι
χαρακτηριστικό το παράδειγμα του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης (chatbot) Tay
που 16 μόλις ώρες μετά την εκκίνηση της λειτουργίας του τον Μάρτιο του 2016 στο
Twitter ξεκίνησε να αναπαράγει υβριστικά, μισογυνιστικά και ρατσιστικά μηνύματα,
κατόπιν της αλληλεπίδρασής του με άλλους χρήστες της πλατφόρμας.
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι ο εντοπισμός και η μελέτη αυτών των
προκαταλήψεων, με σκοπό τη μελλοντική εκπαίδευση των συστημάτων μηχανικής
μετάφρασης με ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα. Η μεθοδολογική μας προσέγγιση
θα βασιστεί σε δοκιμές των συστημάτων μηχανικής μετάφρασης για τη μελέτη των
αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη μετάφραση από και προς γλώσσες όπως η
αγγλική, που μπορεί να είναι πιο ουδέτερη ως προς το φύλο, και η γαλλική, που είναι
μία γλώσσα με γραμματικά γένη, όπως και η ελληνική. Ενδεικτικά αναφέρουμε το
γένος που αποδίδεται στα επαγγελματικά ονόματα και τις αντωνυμίες που
επιλέγονται από το σύστημα για τη μετάφραση φράσεων που περιέχουν
επαγγελματικά ονόματα ή τίτλους, π.χ. η φράση αυτή είναι πρόεδρος μεταφράζεται
στα αγγλικά this is the president (χωρίς ένδειξη γένους) και στα γαλλικά c'est le
président (στο αρσενικό γένος). Παρόμοιες έρευνες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για

άλλες γλώσσες (Prates et al., 2019). Μία άλλη περίπτωση προς μελέτη είναι η
τοποθέτηση στη μετάφραση προς τα ελληνικά άρθρου αρσενικού ή θηλυκού γένους
πριν από κύρια ονόματα. Στόχος της έρευνας είναι η ενίσχυση των εργαλείων
μηχανικής μετάφρασης που στηρίζονται σε στατιστικές μεθόδους με εργαλεία
ανίχνευσης σεξιστικών προκαταλήψεων και η επανεξέταση της γενικότερης πολιτικής
γλωσσικής ρύθμισης και της καθιέρωσης θηλυκών ονομάτων για τα επαγγέλματα,
αξιώματα κτλ.
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Σύντομο Βιογραφικό
Η Ελένη Τζιάφα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο τη μετάφραση
στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.,
κάτοχος

μεταπτυχιακού

διπλώματος

του

Διατμηματικού

Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο
Οικονομικό Περιβάλλον, με ειδίκευση στις «Εφαρμογές της Τεχνολογίας στις
Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας», διδάκτορας του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Α.Π.Θ.
Έχει πολυετή πείρα ως επαγγελματίας μεταφράστρια. Συμμετείχε σε ποικίλα
ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μετάφραση και την τεχνολογία, την αυτόματη
μετάφραση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων και
τις εφαρμογές της στη λεξικογραφία, την επεξεργασία φυσικών γλωσσών, την
ανάλυση λόγου. Ασχολείται επίσης με την οπτικοακουστική μετάφραση και την
εκπαίδευση μεταφραστών μέσω των νέων τεχνολογιών.

Μεταφραστικές Στρατηγικές και υπερχώρια προσαρμογή πανεπιστημιακών
δικτυακών τόπων
Παρθένα Χαραλαμπίδου, ΑΠΘ
pchar@frl.auth.gr
Σίμος Γραμμενίδης, ΑΠΘ
simgram@frl.auth.gr
Περίληψη
Τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία τα Πανεπιστήμια φαίνεται να καταβάλλουν μία
προσπάθεια εναρμόνισης με τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η
παγκοσμιοποίηση στο πεδίο της εκπαίδευσης διαθέτοντας αγγλόφωνες εκδοχές των
δικτυακών τους τόπων, με στόχο να απευθυνθούν σε φοιτητές ανά την υφήλιο. Κατά
τη διαδικασία αυτή, σε αντίθεση με την επιχώρια προσαρμογή, μέσω της οποίας οι
δικτυακοί τόποι υποβάλλονται σε πολιτισμική προσαρμογή για ένα συγκεκριμένο
επιχώριο, το κοινό στόχος των αγγλόφωνων ιστότοπων δεν διαθέτει συγκεκριμένη
πολιτισμική ταυτότητα, γεγονός που το καθιστά ιδιαιτέρως ευρύ και σε μεγάλο
βαθμό πολιτισμικά απροσδιόριστο.
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γαλλικών

πανεπιστημιακών δικτυακών τόπων με την αγγλόφωνη εκδοχή τους, προκειμένου να
αναδειχθούν οι τάσεις που κυριαρχούν αναφορικά με τις υιοθετούμενες
μεταφραστικές στρατηγικές κατά το πέρασμα από μία λιγότερο ομιλούμενη σε μια
περισσότερο

ομιλούμενη

κοινωνιοπολιτισμικό

γλώσσα

πλαίσιο.
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επίσης,

οι

μεταφραστικές στρατηγικές που υιοθετούνται στο ελληνικό και το γαλλικό επιχώριο
και θα επιχειρηθεί η ερμηνεία των ενδεχόμενων διαφοροποιήσεων που θα
καταγραφούν αναφορικά με την εικόνα που αυτοπροβάλλουν τα πανεπιστήμια.
Για τις ανάγκες της ανάλυσης έχουν συγκροτηθεί 4 μικρά σώματα κειμένων (mini
corpora) (Zanettin 1994) με τη χρήση του εργαλείου UAM Image Tool (O’ Donnell
2008), το οποίο επιτρέπει την επισημείωση εικόνων και την ερμηνεία της εικόνας με
λεκτικές πληροφορίες (Habert 2005, Leech 2005).
Η ανάλυση βασίζεται σε λειτουργικοστρεφείς προσεγγίσεις της Μετάφρασης, όπως
η θεωρία του Σκοπού (Reiss and Vermeer 1984) και το συνδυαστικό μοντέλο της Nord

(1991: 28 και 1997: 123-128) με στόχο να ληφθούν υπόψη οι πραγματολογικές και
λειτουργικές παράμετροι του μεταφραστικού ενεργήματος.
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Σύντομα Βιογραφικά
Η Παρθένα Χαραλαμπίδου διδάσκει ως μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Επιχώρια Προσαρμογή και
Πολυτροπική Μετάφραση στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.,
καθώς επίσης Γενική Μετάφραση και Μετάφραση Ειδικών Κειμένων από τα αγγλικά
προς τα ελληνικά στο ΔΠΜΣ “Διερμηνεία και Μετάφραση” του δικτύου European
Masters in Translation. Για το τρέχον εξάμηνο παραδίδει διαλέξεις ως επισκέπτρια
ακαδημαϊκός στα πανεπιστήμια New Bulgarian University και Wolverhampton στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού “Τechnology for Translation and
Interpreting”, ενώ στο παρελθόν έχει διδάξει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα
μετάφρασης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι διδάκτορας Μεταφρασεολογίας με
ειδίκευση στη Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων, ενώ τα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από θέματα προσέγγισης της
μετάφρασης μέσα από τα πεδία της σημειωτικής, της ρητορικής και του πολιτισμού.

Έχει εργαστεί ως επαγγελματίας μεταφράστρια και είναι μέλος επιστημονικών
ενώσεων για τη μετάφραση και τη σημειωτική. Έχει συμμετάσχει σε εγχώρια και
διεθνή συνέδρια και εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά,
συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Τα δύο τελευταία χρόνια εκπονεί
μεταδιδακτορική έρευνα στο πεδίο της υπερχώριας προσαρμογής πανεπιστημιακών
δικτυακών τόπων μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά πανεπιστήμια
αυτοπροβάλλονται στον κυβερνοχώρο μέσα από τις μεταφράσεις των δικτυακών
τους τόπων προς την αγγλική γλώσσα.

Ο Σίμος Γραμμενίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο Θεωρία Μετάφρασης – Μεταφρασεολογία. Είναι
διδάκτορας Θεωρητικής και Τυπικής Γλωσσολογίας [ειδίκευση Αντιπαραβολική
Γλωσσολογία και Μετάφραση] του πανεπιστημίου Paris VII – Denis Diderot. Έχει
συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως επίσης και σε μεγάλο
αριθμό διεθνών συνεδρίων.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την γλωσσολογία της εκφοράς και τη
μετάφραση, τη θεωρητική προσέγγιση της μεταφραστικής πράξης, τη σχέση μεταξύ
πολιτισμού και μετάφρασης, την απόδοση της ορολογίας της μετάφρασης και την
ιστοριογραφία της μετάφρασης.
Έχει συγγράψει δύο βιβλία και 60 περίπου εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε
επιστημονικά περιοδικά. Είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος και συν-συγγραφέας ενός
ηλεκτρονικού ακαδημαϊκού συγγράμματος [Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις της
Μετάφρασης, καθώς και ο επιστημονικά υπεύθυνος της έρευνας «Καταγραφή της
μεταφρασεολογικής έρευνας στον ελληνόφωνο χώρο και δημιουργία online
διαδικτυακής Bιβλιογραφικής Βάσης Πληροφοριών».
Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και είχε, επίσης, την επιστημονική
επιμέλεια για την ελληνική έκδοση βιβλίων μεταφρασεολογικού ενδιαφέροντος.
Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας,
ιδρυτικό μέλος του International Network of Translation and Interpreting Studies
Associations (INTISA) και υπήρξε για τρείς θητείες Διευθυντής του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Αυτόματη μετάφραση φρασεολογισμών με υψηλό βαθμό μεταφορικότητας
Χατζηθεοδώρου Κωνσταντίνος, ΑΠΘ
kchatzitheodorou@gmail.com
Περίληψη
Σημαντικός είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των μεταφραστών
καθώς συμβάλλει στην αύξηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των
μεταφράσεων. Η εφαρμογή των νευρωνικών δικτυών στην αυτόματη μετάφραση
βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα των μεταφραστικών εξαγόμενων ωστόσο
συνδυασμοί δύο ή περισσοτέρων λέξεων εξακολουθούν να μην αποδίδονται σωστά
δεδομένου ότι δεν υπάρχει πάντα πλήρης αντιστοιχία μεταξύ της πρωτογενούς και
δευτερογενούς κειμένου. Στην παρούσα ανακοίνωση εστιάζουμε στην ανάλυση των
αυτόματων μεταφράσεων φρασεολογισμών με υψηλό βαθμό μεταφορικότητας και
προτείνουμε ασκήσεις που θα βοηθήσουν τους μεταφραστές να εντοπίζουν και να
βελτιώνουν τα μεταφραστικά λάθη της αυτόματης μετάφρασης.

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Κωνσταντίνος Χατζηθεοδώρου είναι υποψήφιος μεταδιδάκτωρ του Τμήματος
Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι
πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Πληροφορική
με εξειδίκευση στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και κάτοχος διδακτορικού στην
Εφαρμοσμένη Μεταφρασεολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Έχει διδάξει μετάφραση τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ως εισηγητής σε
επιμορφώσεις επαγγελματιών μεταφραστών σε θέματα μετεπιμέλειας. Έχει επίσης
εκτενή επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως ειδικός στην Υπολογιστική
Γλωσσολογία στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Λουξεμβούργο, ως διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής – διερμηνέας στο ΚΕΕΛΠΝΟ και
ως ειδικός στην Υπολογιστική Γλωσσολογία σε εταιρείες επιχώριας προσαρμογής σε
Μ. Βρετανία, Ελλάδα, Καναδά και Γερμανία.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ποιότητα στη μετάφραση, την
υποβοηθούμενη μετάφραση, την αξιολόγηση και μετεπιμέλεια της μηχανικής

μετάφρασης, τη διαχείριση ορολογίας και την δημιουργία σωμάτων κειμένων και
ειδικών λεξικών.

Φεμινιστική θεατρική μετάφραση:
Μεταφράζοντας Τενεσί Ουίλιαμς για τη φεμινιστική/κουήρ σκηνή
Θάνος Χρυσανθόπουλος, Universidad Nacional de Córdoba
thanoschrysan@hotmail.com
Περίληψη
Η "κουλτουραλική καμπή" των Μεταφραστικών Σπουδών στη δεκαετία του 1980
φέρνει στο προσκήνιο τον φεμινισμό και το θέατρο με τα δικά τους καλλιτεχνικά,
λογοτεχνικά και φιλοσοφικά προτάγματα. Η φεμινιστική μετάφραση δίνει χώρο
έκφρασης στη θεατρική μετάφραση, όταν η πρώτη οικειοποιείται (hijacking) τις
τεχνικές που προτείνει ο Μπέρτολτ Μπρεχτ (Aston, 1995; Diamond, 1997) για τη
διατήρηση και την ανάδειξη πτυχών που σχετίζονται με το φύλο και τη
σεξουαλικότητα με αποτέλεσμα να διευρύνονται τα όρια των λεκτικών στοιχείων
μέσω της οικειοποίησης των μη λεκτικών. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η
περιγραφή των φεμινιστικών μεταφραστικών στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκαν
για την ανάδειξη θεμάτων που σχετίζονται με τον φεμινισμό και το κοινωνικό φύλο
σε δύο μονόπρακτα του Τένεσι Ουίλιαμς (Something Unspoken και Now the Cats with
Jeweled Claws), τα οποία ανέβηκαν τον Μάρτιο του 2018 στην Κέρκυρα σε δική μου
μετάφραση (Χρυσανθόπουλος, 2018). Παρόλο που κανένα από τα δύο έργα δεν
προσδιορίζεται ως φεμινιστικό ή κουήρ, ο θεατρικός συγγραφέας θίγει σύγχρονα
θέματα, τα οποία αποτελούν προτάγματα του τρίτου κύματος του φεμινισμού, όπως
τη βία κατά των γυναικών, την κουλτούρα του βιασμού και τον αποκλεισμό και την
περιθωριοποίηση των ΛΟΑΤ+ ατόμων. Σε αυτό το πνεύμα, ο μεταφραστής
χρησιμοποίησε τις στρατηγικές της φεμινιστικής μετάφρασης, ενεργώντας ως
διαμεσολαβητής/δημιουργός,

ο

οποίος

θέτει

υπό

αμφισβήτηση

την

ετεροκανονικότητα του κοινωνικού φύλου. Εξετάζοντας αυτή την περιπτωσιολογική
μελέτη, θα υπογραμμίσουμε τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις μεταξύ θεάτρου και
φεμινισμού και θα περιγράψουμε τα σημεία τομής μεταξύ του μοντέλου ανάλυσης
της θεατρικής μετάφρασης που προορίζεται για επί σκηνής παράσταση (Lapeña

2016, Ladouceur 1995, 2012) και των φεμινιστικών μεταφραστικών στρατηγικών
(Flotow 1991, Massardier-Kenney 1997, Castro 2009). Αυτή η διεπιστημονική
προσέγγιση της μεταφραστικής διαδικασίας διευρύνει τα όρια της μετάφρασης χωρίς
να την περιορίζει σε κανονιστικά και περιγραφικά μοντέλα, δίνοντας χώρο για τη
διερεύνηση νέων δυνατοτήτων μιας φεμινιστική θεατρικής μετάφρασης.
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Σύντομο Βιογραφικό
Ο Θάνος Χρυσανθόπουλος είναι επίσημος μεταφραστής και ερευνητής
συνεργαζόμενος με το Πανεπιστήμιο της Κόρδομπα στην Αργεντινή. Υπήρξε ιδρυτικό
μέλος της Θεατρικής Ομάδας Κρούσης στην Κέρκυρα για την οποία μετέφρασε
μονόπρακτα του Τενεσί Ουίλιαμς. Βασικοί τομείς των ενδιαφερόντων του είναι η
Οπτικοακουστική μετάφραση, η Θεωρία και Πράξη της Θεατρικής Μετάφρασης, η
Φεμινιστική και Κουήρ μετάφραση. Συμμετέχει σε ερευνητικό έργο του

Πανεπιστημίου της Κόρδομπα σχετικά με τη μετάφραση της σεξουαλικότητας σε
φεμινιστικά/κουήρ συγκείμενα. Κείμενα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά
περιοδικά και συλλογικούς τόμους και επί του παρόντος φοιτά στο Μεταπτυχιακό
πρόγραμμα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με εξειδίκευση στη
δραματουργία και την παράσταση.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/05/2021, 17.00-18.30
«Διαχείριση κρίσεων και Ορολογία»

Τα τελευταία χρόνια ο όρος «κρίση» καταγράφεται όλο και συχνότερα στον δημόσιο
λόγο για να περιγράψει μία αρνητικά φορτισμένη κατάσταση, επείγοντος χαρακτήρα,
υπονοώντας βέβαια ταυτόχρονα την επιστροφή στην «κανονικότητα» στο εγγύς
μέλλον. Καταχρηστικά ή μη, ο όρος παγιώθηκε για να εκφράσει την αρνητική για την
Ελλάδα οικονομική συγκυρία της τελευταίας δεκαετίας που συνολικά ονομάστηκε
«οικονομική κρίση», τις αυξανόμενες, συγκριτικά, μεταναστευτικές ροές που δέχτηκε
η χώρα μας από το 2015 και συχνά αποκαλούνται «μεταναστευτική κρίση», καθώς
και πιο πρόσφατα την πανδημία της νόσου COVID-19, που έγινε γνωστή υπό το όνομα
«υγειονομική κρίση».
Όπως είναι φυσικό, οι νέες αυτές πραγματικότητες γεννούν νέους όρους, τους
οποίους η ελληνική γλώσσα καλείται κάθε φορά να ενσωματώσει, σε σχετικά
περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να νοηματοδοτήσει και να περιγράψει
τις εν λόγω καταστάσεις. Εξίσου σημαντική παράμετρος που σχετίζεται άμεσα με τη
διαχείριση των κρίσεων είναι η εκτεταμένη χρήση και διάδοση της εξειδικευμένης
ορολογίας από μη ειδικούς ομιλητές, γεγονός που επηρεάζει τόσο την κατανόηση
των πληροφοριών όσο και διαμορφώνει, σε ένα βαθμό, την κοινή γνώμη.
Το παρόν στρογγυλό τραπέζι θα επιχειρήσει, μέσα από μία διεπιστημονική
προσέγγιση, να απαντήσει σε μία σειρά ερωτημάτων που αφορούν το φαινόμενο της
διαχείρισης των κρίσεων, με έμφαση στην πρόσφατη υγειονομική, από γλωσσικής –
ορολογικής άποψης.

Συμμετέχοντες (με αλφαβητική σειρά):
Χρυσούλα Δουδουλακάκη, Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,

Τμήμα

Ελληνικής

Γλώσσας,

Διδάκτορας

Εφαρμοσμένης

Γλωσσολογίας/Διδακτολογίας του Πανεπιστημίου Sorbonne Nouvelle - Paris III, μέλος
της διοργανικής Ομάδας Τυποποίησης Ορολογίας (ΟΤΟ) και του Ελληνικού Δικτύου
Ορολογίας (ΕΔΟ)
Μαριάννα

Κατσογιάννου,

Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια

Γλωσσολογίας

του

Πανεπιστημίου Κύπρου, συγγραφέας του βιβλίου COVID-19: το λεξικό, μέλος του
Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ), μέλος της ΕΛΕΤΟ και του ΓΕΣΥ
Σωτήρης Κυριακίδης, Δημοσιογράφος ΑΠΕ ΜΠΕ, Πρακτορείο Ειδήσεων και
Πρακτορείο FM Ραδιόφωνο
Μαβίνα Πανταζάρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Μετάφρασης του ΕΚΠΑ, μέλος της
Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας, Συντονίστρια της
Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 «Ορολογία- Γλωσσικοί Πόροι», και Μέλος του ΔΣ της
Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας
Ζωή Στεφανίδου, Βιολόγος, Ms Πολιτικής της Υγείας, συγγραφέας του βιβλίου
COVID-19: το λεξικό
Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχανικών Χωροταξίας και
Ανάπτυξης του ΑΠΘ, Αντιπρύτανης Έρευνας ΑΠΘ, Μέλος της Διεπιστημονικής
Ομάδας ΑΠΘ μέτρησης ιικού φορτίου στα υγρά αστικά απόβλητα

Συντονισμός:
Ελπίδα Λουπάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Μετάφρασης και Ορολογίας του ΑΠΘ, μέλος
της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας, Μέλος του ΔΣ
ΕΛΕΤΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/05/2021, 17.30-18.30
«Όταν η πρωτοποριακή λογοτεχνία γίνεται μπεστ-σέλερ: συζήτηση για την
Ανωμαλία και τη μετάφρασή της»

Στις 20 Αυγούστου 2020, οι εκδόσεις Gallimard εκδίδουν το τελευταίο μυθιστόρημα
του προέδρου του Εργαστηρίου Δυνητικής Λογοτεχνίας, του περίφημου Oulipo,
Hervé Le Τellier, με τίτλο L’Anomalie. Τρεις μήνες αργότερα, το μυθιστόρημα είναι
υποψήφιο για όλα τα βραβείο και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους κερδίζει το βραβείο
Goncourt. Πριν από λίγες ημέρες, οι πωλήσεις του έφταναν ήδη το 1.000.000
αντίτυπα, οι μεταφράσεις του τις τριάντα επτά και ήδη προχωρά η μεταφορά του
στην τηλεόραση, ενώ, ακόμη πιο απίστευτο, έχει ήδη γίνει αντικείμενο παστίς, από
τον συγγραφέα Pascal Fioretto. Στην παράδοση του Εργαστηρίου και των
δεσμεύσεών του, πολύπλοκο και παιγνιώδες, το μυθιστόρημα Η Ανωμαλία, που ήδη
μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Αχιλλέα Κυριακίδη, δεν αποτελεί απλώς ένα
εκδοτικό, αλλά ένα σημαντικό λογοτεχνικό γεγονός στο οποίο αξίζει να σταθούμε. Θα
προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε συζητώντας με τον δημιουργό του, όπως και
με όσες και όσους αναγνώστες θελήσουν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια
αποκρυπτογράφησης του συναρπαστικού αυτού λογοτεχνικού αινίγματος.

Συμμετέχοντες:
Hervé Le Τellier, συγγραφέας του έργου L’Anomalie (βραβείο Goncourt 2020),
δημοσιογράφος στην εφημερίδα Le Monde
Αχιλλέας Κυριακίδης, συγγραφέας, μεταφραστής, σκηνοθέτης

Συντονισμός:
Τιτίκα Δημητρούλια, Καθηγήτρια ΑΠΘ, κριτικός λογοτεχνίας, μεταφράστρια

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ, ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/05/2021, 13:00-14:00
«10 χρόνια ΕΕμ: Το μεταφρασεολογικό τοπίο του ελληνόφωνου χώρου σήμερα»

Η θεματική του στρογγυλού τραπεζιού επικεντρώνεται σε μια κριτική αποτίμηση της
περιόδου από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας (ΕΕμ) το 2011
έως σήμερα, και στοχεύει στο να συζητηθούν διάφορες πτυχές του έργου της ΕΕμ, η
θέση της στον ελληνόφωνο και διεθνή χώρο, και οι προοπτικές της, μέσα από
διάφορες οπτικές γωνίες. Πιο συγκεκριμένα, θα επιχειρηθεί μια όσο το δυνατόν πιο
ευρεία συζήτηση του ρόλου και των δυνατοτήτων της ΕΕμ από τη σκοπιά ιδρυμάτων
και οργανισμών που παρέχουν εκπαίδευση στη μετάφραση, καθώς και από τη σκοπιά
του επαγγελματικού χώρου της μετάφρασης, τόσο με την ανάδειξη θετικών
δεδομένων, όσο και με τον εντοπισμό προβληματικών σημείων και προοπτικών
διατήρησης ενεργειών ή βελτίωσης τους. Προτείνεται μια σειρά από τέσσερεις
σύντομες τοποθετήσεις διάρκειας έως 7 λεπτών η καθεμία, με θεματική σχετιζόμενη
με την ΕΕμ, που θα δώσουν τα εναύσματα για συζήτηση με το κοινό.

Συμμετέχοντες (με αλφαβητική σειρά):
Σίμος Γραμμενίδης, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος ΕΕμ
Βασίλης Μπαμπούρης, Διευθυντής Σπουδών Κέντρου Εκπαίδευσης Μεταφραστών
meta|φραση
Βασιλική Ντανταβασίλη, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών
Βιλελμίμη Σωσώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιόνιου Πανεπιστήμιου

Συντονισμός:
Γιώργος Φλώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 29/05/21, 9.00-11.00
«Επιχώρια Προσαρμογή Βιντεοπαιχνιδιών»
Το εργαστήριο «Επιχώρια Προσαρμογή Βιντεοπαιχνιδιών» θα διεξαχθεί σε δύο μέρη.
Στο πρώτο μέρος θα γίνει μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες του πεδίου της

επιχώριας προσαρμογής γενικότερα και των βιντεοπαιχνιδιών ειδικότερα. Στο
δεύτερο μέρος θα επιχειρήσουμε να προσαρμόσουμε επιχώρια αποσπάσματα
βιντεοπαιχνιδιών από την αγγλική προς την ελληνική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη
τις εμπλεκόμενες τεχνικές και πολιτισμικές παραμέτρους.

Συντονισμός: Δρ. Νούλα Χαραλαμπίδου, ΕΕΔΙΠ, ΑΠΘ

