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Ο τόµος φιλοξενεί έρευνα �ου αναδεικνύει χαρακτηριστικά της ελληνικής  
σε ε�ί�εδο κοινωνιο-γλωσσικό, έναντι άλλων γλωσσών, ό�ως αυτά �ροκύ-
�τουν α�ό αντι�αράθεση �ρωτότυ�ου και µεταφρασµένου λόγου, κάθε 
είδους: λογοτεχνικού, θεατρικού, �ολιτικού, ακαδηµαϊκού, της ΕΕ, της 
διαφήµισης, τεχνικών κειµένων κτλ.  

Είναι ευ�ρόσδεκτη η ο�τική διαφόρων θεωρητικών �ροσεγγίσεων των 
Μεταφραστικών Σ�ουδών, �ου µ�ορεί να φωτίσει όψεις της διαφορετικό-
τητας της ελληνικής έναντι άλλων γλωσσών (κι όχι αναγκαστικά των �ε-
ρισσότερο οµιλούµενων). Ο τόµος ελ�ίζει να διευρύνει την δια�ολιτισµική 
ο�τική ό�ως αυτή αναδεικνύεται µέσα α�ό τη µετάφραση ή τη διερµηνεία 
και να ενισχύσει τη δια�ανε�ιστηµιακή/διατµηµατική συνεργασία για 
κοινό όφελος. Η ενασχόληση µε τη διαφορετικότητα µέσω µετάφρασης ανα-
δεικνύει 

• όψεις του χαρακτήρα της ελληνικής έναντι άλλων γλωσσών, 
συνεισφέροντας στην συνειδητο�οίηση της ταυτότητας και των δύο 
γλωσσών �ου συναντώνται κατά τη µετάφραση,  

• όψεις του ρόλου του µεταφραστή,   
ενώ βελτιώνει τη  

• µεταφραστική ε�άρκεια και τη γλωσσοµάθεια. 
 
Παρακαλούµε τους συγγραφείς να υ�οβάλουν : 

• �ερίληψη 150-250 λέξεων 
• 5-10 λέξεις-κλειδιά, 
• το κυρίως σώµα της εργασίας µε τη βιβλιογραφία, και  
• σηµείωµα 10-15 γραµµών για τον/την συγγραφέα 

ακολουθώντας τις συµβάσεις του �αρόντος αρχείου1.  
Η α�άντηση α�ό τη συµβουλευτική ε�ιτρο�ή για την α�οδοχή ή µη θα είναι 
διαθέσιµη σε διάστηµα τριών µηνών α�ό την υ�οβολή. 
Υ�άρχει �ρόθεση να υ�άρξει αγγλική εκδοχή των εργασιών του τόµου. 
 

                                                           
1 Οι συγγραφείς µ�ορούν να �ροµηθευτούν το �αρόν αρχείο σε word α�ό 
την ε�ιµελήτρια (msidirop@enl.uoa.gr). 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΝΑ 11αρια Book Antiqua 

Ονοµατε�ώνυµο συγγραφέα 
Τµήµα  

Πανε�ιστήµιο  
11άρια - µια γραµµή κενή  

άλλη µια γραµµή κενή 
Περίληψη Α�ό εδώ και κάτω 10αρια – οι σηµειώσεις, 9αρια. 
150-250 λέξεις. Παρακαλούµε, οι �εριλήψεις να �εριέχουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: �εριγραφή του �ροβλήµατος ή της κατάστασης, 
σκο�ό της έρευνας, µεθοδολογία �ου ακολουθείται (θεωρητικό 
�λαίσιο, είδος γλωσσικών δεδοµένων κτλ.), συµ�εράσµατα2.  
 
Λέξεις-κλειδιά: 
Αναφέρετε εδώ 5-10 λέξεις . 
 
 
 
 
1. Τίτλος του �ρώτου µέρους της εργασίας σε έντονα 

                                                           
2 Π.χ. η �αρακάτω �ερίληψη συνοψίζει τα µέρη της έρευνας της 2ης ενότητας 
(Μετάφραση κι εξέλιξη της γλώσσας) των βιντεο�αρουσιάσεων του �αρόντος 
ιστότο�ου  και εµ�εριέχει τα  �αρα�άνω στοιχεία: 
Στις µεταφραστικές σ�ουδές γίνεται λόγος για την �αγκοσµιο�οίηση του �ολιτισµού 
(Cronin 2003) και για την ε�ίδραση �ου µ�ορεί να έχει αυτή στις λιγότερο οµιλού-
µενες γλώσσες. Η µετάφραση συµµετέχει  στη διαδικασία  διαµόρφωσης ταυτοτήτων, 
αλλά είναι κι ένας χώρος ό�ου µ�ορούν να διαγνωσθούν οι διαδικασίες αυτές. Σκο�ός 
της έρευνας είναι να αναδείξει �ώς µεταβάλλεται το ε�ικοινωνιακό ύφος της 
ελληνικής στο �λαίσιο της σηµερινής οικογένειας, κι αυτό το κάνει �αρατηρώντας δύο 
µεταφράσεις για την ελληνική σκηνή ενός ιρλανδικού έργου του 20ου αι. Η σύγκριση 
γίνεται βάσει των τεσσάρων  �αραµέτρων ε�ικοινωνιακού ύφους της δια�ολιτισµικής 
θεωρίας των Gudykunst και Ting-Toomey (1988). Τα συµ�εράσµατα δείχνουν ότι η 
ελληνική ανα�τύσσει χαρακτηριστικά ατοµικιστικών �ολιτισµικών συστηµάτων 
δηµιουργώντας κά�οιες ειδικές ισορρο�ίες, µε τη συµµετοχή χαρακτηριστικών �ου 
�ροτιµώνται σε κολεκτιβιστικά �ολιτισµικά συστήµατα. Η εργασία ε�ίσης δείχνει �ως 
ο θεατρικός µεταφραστής, �ροκειµένου να δηµιουργήσει ε�ικοινωνιακά ε�ιτυχή λόγο,  
αφουγκράζεται τις γλωσσικές τάσεις �ου ανα�τύσσει το εκάστοτε ακροατήριο. 
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Παρακαλούµε, γράψτε εδώ το �ρώτο µέρος της εργασίας σας. Οι 
αναφορές σε βιβλιογραφικές �αρα�οµ�ές ας γίνουν ως εξής: (Smith 
1991) ή (Smith, 1991: 33).  

Αν χρειαστείτε να κάνετε �αράθεµα, �αρακαλούµε, δηµι-
ουργήστε εσοχές �ου αφήνουν ελεύθερο �εριθώριο 0,75 
εκ., εκατέρωθεν, ό�ως εδώ. Αν θέλουµε να ε�αναλάβουµε 
την ίδια βιβλιογραφική �αρα�οµ�ή µε �ροηγουµένως, 
αλλά διαφορετική σελίδα, γράφουµε: (ο.�.: 37).  Μην 
κόψετε λέξεις αν δηµιουργούνται µεγάλα κενά µεταξύ 
των λέξεων, ό�ως στην �ρώτη σειρά αυτού του �αρα-
θέµατος, θα το κάνει η ε�ιστηµονική ε�ιτρο�ή3. 

Παρακάτω, �αραθέτουµε έναν �ίνακα και ένα �αράδειγµα για να 
�ροτείνουµε τρό�ους �αρουσίασης, αλλά βεβαίως, η κάθε �ερί-
�τωση �ίνακα ή �αραδειγµάτων µ�ορεί να διαφέρει, ο�ότε θα 
α�οφασίσετε εσείς τη διάταξη. 
 
Πίνακας 1. Εδώ, ο τίτλος του �ίνακα, �αρακαλούµε. 
    
    
 
Σχετικά µε τα �αραδείγµατα, όταν θέλουµε να δείξουµε µια 
διαφορά µεταξύ του κειµένου αφετηρίας (ΚΑ) και υ�οδοχής (ΚΥ), κι 
ε�ειδή ο καθένας µας δεν ξέρει όλες τις γλώσσες �ου θα φιλοξενήσει 
ο τόµος, θα �ρέ�ει να υ�άρχει µια �ιστή µετάφραση του ξενόγλωσ-
σου κειµένου στην ελληνική, µαζί µε το ελληνικό κείµενο.  Παρακά-
τω �αραθέτουµε ένα µεταφραστικό �αράδειγµα σε �ίνακα. Αν �.χ. 
θέλουµε να δείξουµε ότι το ελληνικό κείµενο �ροτιµά να χρησιµο-
�οιεί την αντιθετική σύνδεση των �ροτάσεων4, ενώ το αγγλικό όχι, 

                                                           
3 Οι σηµειώσεις στο τέλος της σελίδας, όχι στο τέλος της εργασίας, 
�αρακαλούµε. 
4 Η αναφορά στην αντιθετική σύνδεση είναι ενδεικτική εδώ, δεν χρειάζεται 
να είναι γραµµατικά χαρακτηρισµένες οι διαφορές. Θα µ�ορούσε να 
�εριγράφεται κά�οια ευρύτερη ιδεολογική/�ολιτισµική διαφορά µεταξύ 
ελληνικής και κά�οιας ξένης γλώσσας �ου αναδεικνύεται µέσω µετάφρασης. 
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αυτό θα �ρέ�ει να φανεί ό�ως �αρακάτω, µε την �ιστή µετάφραση του 
ξενόγλωσσου κειµένου  (σε �λάγια και σε �αρένθεση). 
 
Παράδειγµα 1 
ΚΑ She was a friend. She betrayed him. 
 (Ήταν φίλη του. Τον �ρόδωσε.) 
ΚΥ Ήταν φίλη του αλλά τον �ρόδωσε. 
Τα �αραδείγµατα ή οι �ίνακες, αν υ�άρχουν, να είναι αριθµηµένα. 
 
2. Τίτλος του δεύτερου µέρους της εργασίας σε έντονα 
Να γραφούν τα µέρη της εργασίας. Παρακάτω, υ�άρχουν οι 
βιβλιογραφικές αναφορές και οι τυχόν ηλεκτρονικές �ηγές. 
 
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 
Για βιβλία, �αρακαλούµε χρησιµο�οιείστε τις ακόλουθες συµβάσεις, 

σε 10άρια, ό�ως �άντα: 
Brown, Penelope and Stephen Levinson. 1987. Politeness: some 

universals in language usage. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Lustig, W. Myron and Jolene Koester. 1999. Intercultural Competence: 
Interpersonal Communication across Cultures. New York: Longman. 

Για άρθρα σε �εριοδικά ή τόµους, �αρακαλούµε χρησιµο�οιείστε τις 
ακόλουθες συµβάσεις: 

Smith Ron. 1997. “Reasoning in Interpreting” στο Gambier Y.,  Gile D. 
and C. Taylor (eds) Conference Interpreting: Current Trends in 
Research. 167-186. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins 

Taylor, Robert και Anthony Caling. 1998. “Advertising in Translation: 
English vs. Greek”. Meta. 43(2). 191-204.  

 
Ελληνική βιβλιογραφία 
 
Ηλεκτρονικές �ηγές (αν υ�άρχουν) 
Τίτλος άρθρου, ηλ. �αρα�οµ�ή, ηµεροµηνία �ρόσβασης. 
 
Για το/τη συγγραφέα: (κείµενο 10-15 γραµµών) 
 


