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Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής
γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής
Αθηνών, τις σπουδές σε άλλες τέσσερεις
γλώσσες και την πληροφορική (ΙΤ), το
Μεταπτυχιακό στην Ψυχογλωσσολογία (UCL),
την παράλληλη μετεκπαίδευση στη διδασκαλία
της αγγλικής γλώσσας (PGCE) αλλά και της
μετάφρασης (CTTT) και την απασχόληση μου
στην ΕΕ ως μεταφράστρια – μετά το αντίστοιχο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα – άρχισα να
ασχολούμαι επαγγελματικά με τη μετάφραση.

Από το 1993 συνεργάζομαι με το Ινστιτούτο
Γλωσσολόγων του Λονδίνου στην εκπαίδευση
μεταφραστών και διερμηνέων διδάσκοντας
(μετάφραση & ορολογία) ενώ μεταφράζω
επαγγελματικά (ήδη από το 1987) από και προς την αγγλική γλώσσα με την ιδιότητα της
Πιστοποιημένης Μεταφράστριας και Μέλους του Ινστιτούτου Γλωσσολόγων του Λονδίνου.

Η ίδρυση τουmetaphrasis (2002)
διεύρυνε σημαντικά το πελατολόγιο και τις συνεργασίες μου, παράλληλα με την πολύχρονη
συνεργασία με εκδοτικούς οίκους (σε τεχνικές κυρίως εκδόσεις) η οποία και ολοκληρώθηκε
όταν ανέλαβα εξολοκλήρου τη διδασκαλία του Diploma in Translation στη Θεσσαλονίκη.
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1. Μετάφραση: η διαδικασία

Κατά τη διαδικασία της μετάφρασης ένα κείμενο
γραμμένο σε μία γλώσσα ξαναγράφεται σε μία άλλη

γλώσσα.

Η γλώσσα του αρχικού (πρωτοτύπου) κειμένου
ονομάζεται «γλώσσα πηγή».

Η γλώσσα στην οποία μεταφράζεται το αρχικό κείμενο
ονομάζεται «γλώσσα στόχος».

Ένα καλά μεταφρασμένο κείμενο μοιάζει σα να
γράφτηκε εξαρχής στην γλώσσα στόχο.



2. Βρίσκοντας τον Κατάλληλο Μεταφραστή

Αν δεν γνωρίζετε τον κλάδο των γλωσσικών υπηρεσιών μπορεί να
δυσκολευτείτε να βρείτε τον κατάλληλο μεταφραστή. Μπορείτε να
απλοποιήσετε τη διαδικασία επιλέγοντας έναν καλά καταρτισμένο,
έμπειρο μεταφραστή που είναι σε θέση να αναλάβει τη διαχείριση του
έργου με επαγγελματική συνέπεια.

Πώς μπορείτε να ξέρετε ότι
βρήκατε τον κατάλληλο

μεταφραστή;

Μπορείτε πάντα να πληκτρολογήσετε τη λέξη «μεταφραστής» σε κάποια
μηχανή αναζήτησης στο Διαδίκτυο και να βρείτε πολλούς ανεξάρτητους
μεταφραστές και μεταφραστικά γραφεία. Πώς μπορείτε όμως να
εκτιμήσετε τα προσόντα και την ποιότητα της δουλειάς τους – πριν να
είναι πολύ αργά; Εφόσον δεν απαιτείται κάποια επαγγελματική άδεια για
να γίνει κανείς μεταφραστής στη χώρα μας, ο καθένας μπορεί να
διατείνεται ότι είναι «άριστος επαγγελματίας». Πώς θα ξέρετε όμως αν
έχει την απαραίτητη κατάρτιση, εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία;

Στην πραγματικότητα, το μόνο που χρειάζεται για να δηλώνει κανείς
μεταφραστής είναι να στήσει μια ωραία ιστοσελίδα. Ακόμη και αν
περιλαμβάνει δείγματα της δουλειάς του/της, είναι πολύ δύσκολο να
κρίνετε την ακρίβεια της – για να μην αναφέρουμε την προέλευση της
(αν δηλαδή είναι πραγματικά δικό του/της έργο). Επομένως, δεν υπάρχει
καμία εγγύηση για την ορθότητα του τελικού προϊόντος.

Ένα επίσημο μεταφραστικό γραφείο – με νόμιμη έδρα και ιδιοκτήτη, την
ύπαρξη του οποίου μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαπιστώσετε –
εξαλείφει τον κίνδυνο αυτό. Ξέρει τους συνεργάτες μεταφραστές του και
ελέγχει τη δουλειά τους με αμερόληπτους εμπειρογνώμονες. Έχει
πρόσβαση σε μεταφραστές με διαφορετικές ειδικεύσεις (νομική, ιατρική,
τεχνική, οικονομική, κτλ) ώστε να αναθέσει τη μετάφραση σας στον πιο
κατάλληλο συνεργάτη.



Το επίσημο μεταφραστικό γραφείο θα ενεργεί ως ο Υπεύθυνος Έργου
σας. Αν υποθέσουμε ότι θέλετε να μεταφράσετε ένα έγγραφο ή κείμενο
σε δύο, τρεις, ή ακόμη περισσότερες γλώσσες, ο Υπεύθυνος Έργου θα
βρει τους κατάλληλους μεταφραστές, επιμελητές και διορθωτές, ενώ θα
συντονίσει ολόκληρη τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα ώστε να
τηρηθούν οι απαραίτητες προθεσμίες.

Η συνεργασία με ένα επίσημο μεταφραστικό γραφείο σας απαλλάσσει
από το άγχος, την ευθύνη και την επένδυση σε χρόνο που απαιτεί η
διαχείριση ενός μεταφραστικού έργου, κι εξασφαλίζει την ορθότητα των
μεταφράσεων σας.



3. Ακριβής Μετάφραση:
     3 στάδια

Το Διαδίκτυο διευκόλυνε την παγκόσμια επικοινωνία
περισσότερο από ποτέ!

Η γλώσσα όμως συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό
παράγοντα στην προσπάθεια σας να

προσεγγίσετε αποτελεσματικά τη διεθνή αγορά.

Για να εξασφαλίσει τη ακρίβεια της μετάφρασης, το μεταφραστικό
σας γραφείο θα πρέπει να ακολουθεί διαρκώς μια διαδικασία που

αποτελείται από 3 στάδια:

1. Το κείμενο σας μεταφράζεται από έναν επαγγελματία μεταφραστή
με μητρική γλώσσα τη γλώσσα-στόχο.

2. Το μεταφρασμένο κείμενο στη συνέχεια ελέγχεται ως προς την
ακρίβεια, τη γραμματική, τη σύνταξη και την ορθογραφία από ένα
δεύτερο μεταφραστή.

3. Τέλος, το μεταφρασμένο κι επιμελημένο κείμενο ελέγχεται ως προς
τη μορφοποίηση του και προσαρμόζεται κατάλληλα στη γλώσσα-
στόχο.

Κάθε επίσημο μεταφραστικό γραφείο θα πρέπει να ακολουθεί αυτά
τα στάδια, αναλαμβάνοντας έτσι τον κίνδυνο και το άγχος που σας

προκαλεί η όλη διαδικασία της μετάφρασης .



4. Δίγλωσσος Υπάλληλος ή Επαγγελματίας Μεταφραστής

Η αντίληψη ότι όλοι οι δίγλωσσοι μπορούν να
μεταφράσουν σωστά είναι μία πολύ συνηθισμένη

παρεξήγηση.

Να θυμάστε ότι μόνο και μόνο επειδή κάποιος μιλάει δύο γλώσσες δεν
σημαίνει ότι μπορεί και να μεταφράσει σωστά σε αυτές.

Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσετε από έναν υπάλληλο σας που έχει το
Proficiency να μεταφράσει ένα έγγραφο στα αγγλικά, και να το κάνει.
Εκτός αν ο υπάλληλος σας είναι μεταφραστής, η μετάφραση δεν θα είναι
σωστή και ακριβής. Και στις περιπτώσεις που ο αποδέκτης θα πρέπει να
κατανοήσει πλήρως και με απόλυτη ακρίβεια τι θέλετε να πείτε, τότε
μπορεί να προκύψουν σημαντικά ζητήματα στην επικοινωνία σας.

Οι επαγγελματίες μεταφραστές είναι καλά εκπαιδευμένοι σε ειδικευμένους
τομείς και κατέχουν άριστα τις γλώσσες εργασίας τους. Μπορούν να
γράφου στην γλώσσα-στόχο με εξαιρετική ακρίβεια, κάτι που δεν μπορείτε
να περιμένετε από έναν απλά δίγλωσσο υπάλληλο.

Κάθε επαγγελματίας μεταφραστής θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέλος
κάποιας Επαγγελματικής Ένωσης Μεταφραστών, να διαθέτει επίσημη
σφραγίδα και να είναι δηλωμένος στην τοπική εφορία ως μεταφραστής και
όχι με κάποια άλλη ιδιότητα.



5. Προσφορά: η διαδικασία

Αν χρειάζεστε μετάφραση, το πρώτο βήμα είναι να
ζητήσετε προσφορά.

Επικοινωνήστε με το γραφείο και στείλτε το
έγγραφο ώστε να γίνει ακριβής καταμέτρηση των
λέξεων, να εκτιμηθεί η πολυπλοκότητά του και να
διαπιστωθεί αν απαιτείται ειδική μορφοποίηση.

Τι θα πρέπει να γνωρίζει το
γραφείο:

• Τον συνδυασμό των γλωσσών –
γλώσσα-πηγή & γλώσσα στόχο

• Την έκταση του εγγράφου –
τον αριθμό των λέξεων

• Το κοινό στο οποίο απευθύνεται –
ηλικία, εκπαίδευση, εθνικότητα

• Τη μορφή του αρχικού εγγράφου –
Word, PDF, PowerPoint, κλπ

• Τη μορφή του τελικού εγγράφου –
Word, PDF, PowerPoint, κλπ

• Τη διορία της μετάφρασης –
πόσο επείγουσα είναι



6. Πόσο κοστίζει;

Οι χρεώσεις της μετάφρασης ποικίλλουν ανάλογα
με μια σειρά παραγόντων. Τα περισσότερα

μεταφραστικά γραφεία χρεώνουν ανά λέξη. Η
χρέωση περιλαμβάνει τα εξής:

μετάφραση
επιμέλεια

διαχείριση έργου



Επέκταση του Λεξιλογίου

Θα πρέπει να θυμάστε  ότι κατά τη μετάφραση ο αριθμός
των λέξεων αυξάνεται κατά περίπου 20 %.

Για παράδειγμα:
Η λέξη «privacy» στην αγγλική μεταφράζεται συνήθως ως

«προσωπικά δεδομένα» στην ελληνική γλώσσα.

Η επέκταση αυτή του λεξιλογίου μπορεί να επηρεάσει τη
διάταξη του μεταφρασμένου εγγράφου.



6. Συμπεράσματα

Μερικά σημαντικά στοιχεία που θα θέλατε να λάβετε υπόψη σας κατά
την επιλογή ενός επίσημου μεταφραστικού γραφείου είναι τα εξής:

1. Πόσο καιρό δραστηριοποιείται στον κλάδο;

2. Υπάρχει επίσημη έδρα και σταθερό τηλέφωνο;

3. Οι δραστηριότητες του αναφέρονται με σαφήνεια;

4. Ποιο είναι το υπόβαθρο των συνεργατών του;

5. Διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών;

Η όλη διαδικασία της μετάφρασης μπορεί να σας φανεί αρχικά κάπως
συγκεχυμένη. Ακολουθώντας όμως τις συμβουλές του οδηγού αυτού,
το έργο σας θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και θα καταφέρετε να
επικοινωνήσετε με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα με τους
μελλοντικούς πελάτες σας στο εξωτερικό.
Αυτός άλλωστε δεν είναι ο στόχος σας;
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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταγραφή, ή μετάφραση σε
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα τμήματος ή ολόκληρου του οδηγού αυτού ή
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