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Η ισοδυναμία

μέσα από την

αποτελεσματικότητα



Agenda

Απευθείας ή πλάγια μετάφραση (Vinay & Darbelnet, 1958)

Μορφική ή δυναμική ισοδυναμία (Nida, 1964)

Μορφική αντιστοιχία ή κειμενική ισοδυναμία (Catford, 1965)

Δηλωτική, συνυποδηλωτική, πραγματολογική, κειμενική

ή μορφική ισοδυναμία (Koller, 1979)

Κυριολεκτική ή ελεύθερη μετάφραση

Σημασιολογική ή επικοινωνιακή μετάφραση (Newmark, 1981)

Τεκμηριωτική ή εργαλειακή μετάφραση (Nord, 1988) 

Επάρκεια ή αποδεκτότητα μετάφρασης (Toury, 1995) 

Ξενοποίηση ή οικειοποίηση (Venuti, 1995)

Συγκαλυμμένη ή έκδηλη μετάφραση (House, 1997)

Μεταφραστικές

στρατηγικές και

τύποι μετάφρασης



Agenda

Δίπολα

μεταφραστικών

προσεγγίσεων

Μεταφραστική μονάδα:  σημασιολογική  ή  λεξιλογική 

Διατήρηση μηνύματος:  σε περιεχόμενο  ή  σε μορφή 

Εστίαση στη γλώσσα:  γλώσσα-στόχο  ή  γλώσσα-πηγή



Η ισοδυναμία πρέπει να αναχθεί σε…

•

•



Αποτελεσματικότητα με σημειωτική ερμηνεία:

Το μεταφραστικό προϊόν πρέπει να εξυπηρετεί τον σκοπό για τον 

οποίο συντελέστηκε η μεταφραστική πράξη και να είναι λειτουργικό 

για το συγκεκριμένο κοινό στο οποίο απευθύνεται τη δεδομένη 

χωροχρονική στιγμή στις δεδομένες πολιτισμικές συνθήκες.

Συνδιαμορφωμένος σκοπός:

α.  από τις απαιτήσεις του πελάτη/εντολέα

β.  από τις προβλεπόμενες ανάγκες του μέσου αναγνώστη

γ.  από τις διαφαινόμενες προθέσεις του αρχικού συντάκτη

Ο σκοπός δεν είναι απαραίτητα κοινός μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών (διαπραγμάτευση). 



Ελευθερία

έναντι 

ελευθεριότητας



Agenda

Ελευθεριότητα

στη μετάφραση

Αδικαιολόγητες αποκλίσεις από τον συνδιαμορφωμένο σκοπό, 

αναποτελεσματική μετάφραση

Ζημίωση ή εξαπάτηση κάποιου εμπλεκόμενου μέρους

(απουσία επαγγελματισμού και προσήλωσης)

Κακοποίηση της γλώσσας είτε από ανεπάρκεια είτε από 

σκοπιμότητα 

«H γλώσσα μπορεί να γίνει μέσο παραπλάνησης ή 

χειραγώγησης, όταν εκλείπει η διαύγεια και η ευκρίνεια.»

John Locke



Agenda

Ελευθερία

στη μετάφραση

Ελευθερία στην επιλογή μεταφραστικών στρατηγικών και τεχνικών

Ελευθερία στην αντιμετώπιση φαινομένων υπερμετάφρασης και 

υπομετάφρασης που συναντώνται σε «πιστές» μεταφράσεις

Υπερμετάφραση: διατήρηση 
στοιχείων του πρωτοτύπου που 
θα έπρεπε να περικοπούν, διότι 
υπονοούνται στη γλώσσα–στόχο

Υπομετάφραση: 
παράλειψη επιπλέον 
στοιχείων που χρειάζονται 
για την εξαγωγή νοήματος 
στη γλώσσα–στόχο

Τεχνικές αναπλήρωσης, 
διεύρυνσης ή 
αποσαφήνισης

Περιεκτική απόδοση νοήματος με 
κριτική ικανότητα. Ό,τι είναι 
μεταφράσιμο δεν είναι 
απαραίτητα και μεταφραστέο.



Παραφράζοντας τον Immanuel Kant…



Αλληλεπίδραση

ορολογίας και

μετάφρασης



Παρέχει πόρους για τη διεκπεραίωση της μεταφραστικής 

πράξης.

Αποτελεί σπουδαία πηγή γνώσης για τους μεταφραστές 

(μεταγνωστική λειτουργία).

Τυποποιεί τη μετάφραση και αυξάνει την αξιοπιστία της.

Η ορολογία 

για τη μετάφραση 

Η μετάφραση 

για την ορολογία

Διανθίζει την ορολογία με πρόταση όρων προς διαβούλευση.

Αποτελεί δευτερογενή πηγή άντλησης όρων. 

Ωθεί την ορολογία στη διαγλωσσική συγκριτική μελέτη όρων-

εννοιών.



Αλληλεπίδραση

ορολογίας και

μετάφρασης

Η ορολογία αποφέρει «όφελος εκ προθέσεως» στη μετάφραση και 

η μετάφραση αποφέρει «παράπλευρο όφελος» στην ορολογία.

Η μετάφραση δυνητικά διαμορφώνει νέα ορολογία (αρχικά, με 

περιορισμένη αξιοπιστία και συστηματοποίηση), αλλά κυρίως 

διαμορφώνεται και τυποποιείται από την υπάρχουσα ορολογία.



Προβλήματα

ορολογίας κατά

τη μετάφραση



Ελλιπής ορολογία

Αναζήτηση σε λεξικά γενικής γλώσσας, διαδικτυακούς τόπους 

συζήτησης, μεταφρασμένα έργα και παράλληλα κείμενα

Περιφραστική απόδοση και παράθεση ξένου όρου

Σχηματισμός όρου και υπομνηματισμός ή/και χρήση εισαγωγικών

α.  Δημιουργία νέων μορφών

β.  Χρήση υπαρχουσών μορφών

γ.  Διαγλωσσικό δανεισμό

Αρχές οροδοσίας: διαφάνεια, συνέπεια, γλωσσική καταλληλότητα, 

γλωσσική οικονομία, παραγωγικότητα και συνθετικότητα, 

γλωσσική ορθότητα και γλωσσική εντοπιότητα (Βαλεοντής, 2018)

Προβλήματα

και παγίδες 

ορολογίας



Πλεονάζουσα ορολογία

Προτεραιότητα σε τυποποιημένες πηγές

Εναρμόνιση με τον σκοπό που επιτελεί η μετάφραση

Συχνή εμφάνιση νεολογισμών

Αποφυγή όταν δεν υπάρχει επαρκής γνώση του εννοιολογικού 

υποβάθρου και των αρχών σχηματισμού όρων

Ευθύνη μεταφραστή ως ad hoc ορολόγου: δημιουργία 

ιστορικού από αξιόπιστα, διαχρονικά έργα

Προβλήματα

και παγίδες 

ορολογίας



Συχνός άμεσος διαγλωσσικός δανεισμός

Μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική 

γλώσσα και τον τρόπο σκέψης

Ανάγκη για εννοιολογική διαφάνεια και αναγνωσιμότητα

Ορολογική πυκνότητα μετάφρασης

Ενδεχομένως διαφορετική πυκνότητα από το πρωτότυπο: 

π.χ. οι εκλαϊκευμένοι ή ιδιωματικοί όροι του πρωτοτύπου 

μπορεί να αποδοθούν με περιφραστικό μη ορολογικό 

τρόπο στη γλώσσα–στόχο. 

Προβλήματα

και παγίδες 

ορολογίας



Διαφοροποιημένη ή ενιαία απόδοση όρων

Πιθανή διαφοροποίηση απόδοσης του ίδιου ξένου όρου ή 

ενιαία απόδοση διαφορετικών ξένων όρων

Ανάγκη προσαρμογής της απόδοσης των όρων στις 

διαφορετικές εννοιολογικές πτυχές που αναδύονται σε κάθε 

πολιτισμό/γλώσσα, όταν οι αντίστοιχες έννοιες μεταξύ δύο 

γλωσσών έχουν διαφορετικό πλάτος και βάθος

Προβλήματα

και παγίδες 

ορολογίας



Επίλογος

Ισοδυναμία: αποτελεσματικότητα με σημειωτική προσέγγιση 

και συγκερασμό των προσδοκιών της «τρόικας»

Ρόλος μεταφραστή: υπεύθυνη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, 

προαγωγή γλώσσας–στόχου, ad hoc ορολογική εργασία, 

ηθική δέσμευση στην «τρόικα» 

Τυποποίηση μέσα από την ορολογία: διαχρονικότητα και 

αξιοπιστία μετάφρασης

Εννοιοστρέφεια: κλειδί για την επίτευξη αποτελεσματικότητας 

και την αποφυγή ορολογικών παγίδων και αγκυλώσεων
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Ευχαριστώ!


