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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο πρόλογος ενός βιβλίου γράφεται συνήθως τελευταίος. Οπότε αυτά τα 
λόγια που θα διαβάσει ο αναγνώστης πρώτα, τα έγραψα τελειώνοντας τη 
μονογραφία. Η δε διαδρομή που διάνυσα φυλλομετρώντας από το τέλος 
προς την αρχή για να συντάξω τον πρόλογο - εμένα ως συγγραφέα - μου 
πήρε το βάρος του μόχθου από τη συγγραφή του βιβλίου και απελευθε-
ρωμένος πια από την κόπωση γράφω αυτές τις γραμμές.  

Με το βιβλίο αυτό αποτολμώ να καταθέσω τις απόψεις μου στο διά-
λογο που διεξάγεται γύρω από τη μετάφραση. Καταθέτω σε επεξεργα-
σμένη μορφή πολλές από τις σκέψεις που έχουν περάσει από το μυαλό 
μου στα χρόνια που ασχολούμαι με τη μετάφραση.  

Το βιβλίο είχε ως αφετηρία το μεταφραστή - προέκυψε μέσα από την 
παρατήρηση του έργου του. Μέσα από την παρατήρηση τόσο του εαυτού 
μου, όσο - και κυρίως - των φοιτητών μου, διαμόρφωσα κάποιες θέσεις 
που καταγράφω εδώ. Θέλω με το βιβλίο αυτό να εξηγήσω ότι στο επίκε-
ντρο της κάθε προσπάθειας υπάρχει το άτομο, ο άνθρωπος με τις δυνατές 
και τις αδύναμες πλευρές του. Θέλω να δείξω ότι το ίδιο ισχύει και για τη 
μετάφραση και ότι ο μεταφραστής πρέπει να διαχειρίζεται το δυναμικό 
του ως άτομο, προκειμένου να παράγει τα επιθυμητό έργο. Μόνον αν ο 
μεταφραστής έχει συνείδηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του, αλλά 
και των αδυναμιών του, μπορεί να είναι αποτελεσματικός. 

Το βιβλίο απευθύνεται στο μεταφραστή. Φιλοδοξία μου είναι να στη-
ρίξω τους ανθρώπους που μεταφράζουν είτε μέσω της εκπαίδευσης είτε 
μέσω της έρευνας. Και το βιβλίο αυτό γράφτηκε με αυτήν τη φιλοδοξία, 
δηλαδή να στηρίξει το μεταφραστή – εκπαιδευόμενο, νεόκοπο και επαγ-
γελματία – να κάνει τη δουλειά του ευκολότερα και αποδοτικότερα.   
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Οφείλω ευγνωμοσύνη σε πολλούς. Την οφείλω στους φοιτητές μου 
που με προβλημάτιζαν όλα αυτά τα χρόνια ζητώντας επίμονα απαντή-
σεις. Την χρωστάω στους συναδέλφους και φίλους μου για τις δημιουρ-
γικές διαφωνίες που είχαμε και έχουμε και ωθούσαν τη σκέψη μου ένα 
βήμα παραπέρα. Χρωστάω ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στα παιδιά μου, τον 
Κωνσταντίνο και τη Δάφνη, και στη σύζυγό μου, τη Μαρία, για την υπο-
μονή που έδειξαν μαζί μου όσο έγραφα το βιβλίο. Χωρίς την κατανόησή 
τους, το πόνημα αυτό δε θα είχε φτάσει ποτέ στο τυπογραφείο.  

Κέρκυρα, Σεπτέμβριος 2009 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επικοινωνία με τους άλλους λαούς ανέκαθεν προβλημάτιζε τους αν-
θρώπους. Επικοινωνούμε με τους ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετι-
κό πολιτισμό είτε άμεσα – προφορικά ή γραπτά – είτε έμμεσα, δηλαδή 
μέσω της μετάφρασης ή της διερμηνείας1. 

Κάθε φορά που επικοινωνούμε με ανθρώπους πέρα από τα όρια του 
πολιτισμού μας, καλούμαστε να ξεπεράσουμε κάποια εμπόδια συνεν-
νόησης. τέτοια εμπόδια μπορεί να είναι η απόλυτη άγνοια της ξένης 
γλώσσας, η υπερπήδηση των διαφορετικών προσλαμβανουσών μεταξύ 
των διαφορετικών χρηστών ή και πολιτισμών, η επιλογή μεταξύ των α-
νταγωνιστικών εκφραστικών εκείνων μηχανισμών που μας παρέχει το 
συνολικό σύστημα της γλώσσας και που θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν 
στην επίτευξη απώτερου αποτελέσματος, η απόφαση για τον τρόπο με 
τον οποίο το μήνυμα θα μεταφερθεί (π.χ. γραπτά ή προφορικά) κ.λπ. Αν 
εξαιρέσουμε την άγνοια της ξένης γλώσσας, αντιλαμβανόμαστε ότι η έν-
νοια της (διαπολιτισμικής) επικοινωνίας τελικά είναι στενά συνυφασμέ-
νη με την έννοια της επιλογής, τόσο σε γλωσσικό όσο και σε εξωγλωσ-

                                                   
1 Συχνά πυκνά ο αναγνώστης θα συναντήσει αναφορές μας στο διερμηνέα και στη 

διερμηνεία. Το βιβλίο αναφέρεται πρωτίστως στη μετάφραση. Επειδή η μετάφραση 

και η διερμηνεία είναι διαδικασίες που μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό, αναφερόμαστε 

και στη διερμηνεία. Πιστεύουμε ότι τα όσα εκθέτουμε στο πρώτο μέρος του βιβλίου 

για τη δημιουργικότητα και τη μετάφραση ισχύουν και για τη διερμηνεία. Οφείλου-

με βέβαια να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιομορφίες της τελευταίας σε σύγκριση με τη 

μετάφραση. Αυτές οι διαφορές περιγράφονται στο κεφάλαιο περί διερμηνείας. Το 

συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν προορίζεται για διερμηνείς – αλλά για μεταφραστές που 

εξυπηρετούν ανάγκες διερμηνείας 
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σικό επίπεδο. Η διαδικασία της επιλογής ωθεί το άτομο κατ’ ανάγκη 
στην ενσυνείδητη διαχείριση των πληροφοριών και στον κατάλληλο 
συνδυασμό τους με επιλεγμένα γλωσσικά και μη στοιχεία, για να φέρει 
τους επιθυμητούς καρπούς η επικοινωνία.  

Η σύγχρονη μεταφρασεολογία ασχολείται πια πάνω από σαράντα 
χρόνια με θεμελιώδη ζητήματα της μεταφραστικής διαδικασίας, χωρίς να 
έχουμε ένα θεωρητικό υπόβαθρο που να μπορεί να περιγράψει με σαφή-
νεια και να αξιολογήσει όλες τις πτυχές της μετάφρασης. Κατά την προ-
σωπική μας άποψη αυτό συμβαίνει δικαιολογημένα, διότι οι απαντήσεις 
στα ερωτήματα που προβληματίζουν το μεταφραστή ποτέ δεν ήταν ούτε 
είναι απλές και – πιστεύουμε –πρέπει να αναζητηθούν πέρα από την α-
πλοϊκή και στεγνή μηχανιστική ανάλυση της μεταφραστικής διαδικασίας 
ή τη γλωσσική/γλωσσολογική περιγραφή του προϊόντος αυτής της διαδι-
κασίας.  

Είμαστε της άποψης πως μια περιγραφή της μεταφραστικής διαδικα-
σίας που να φωτίζει τις πιθανές αιτίες που διαταράσσουν την (ορθή) λή-
ψη (κατάλληλων) αποφάσεων, μπορεί να αναφέρεται μόνο στην εξέταση 
του σκηνικού που στήνει ο ίδιος ο μεταφραστής με τις διαθέσιμες πλη-
ροφορίες που έχει. πρόκειται για το σκηνικό εκείνο που πρέπει να υφί-
σταται προκειμένου να οδηγείται ο μεταφραστής και ο διερμηνέας στις 
σωστές επιλογές που με τη σειρά τους, αφενός, θα καθορίζουν την τελική 
μορφή του μεταφράσματος και, αφετέρου, θα διασφαλίζουν το επιθυμη-
τό αποτέλεσμα της επικοινωνίας.  

Το πώς όμως διαμορφώνεται το πλαίσιο αυτό σε κάθε μεταφραστικό 
εγχείρημα, θεωρούμε ότι πρέπει να αναζητηθεί στο ίδιο το άτομο που με-
ταφράζει ή διερμηνεύει, στη γνωστική και φυσιολογική προσπάθεια που 
μπορεί ή θέλει να καταβάλλει, προκειμένου να ξεπεράσει τα εμπόδια που 
ορθώνονται μπροστά του κατά τη διάρκεια της μετάφρασης. Το επίπεδο 
της γνώσης των ξένων γλωσσών και της μητρικής του γλώσσας, οι θεμα-
τικές και εγκυκλοπαιδικές γνώσεις που έχει ο μεταφραστής ή ο διερμη-
νέας, η ικανότητά του να χρησιμοποιεί έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
τεκμηρίωσης, η ικανότητά του να χρησιμοποιεί και να συνδυάζει τα πα-
ραπάνω για να διαμορφωθεί το μετάφρασμα, κρίνουν αν θα αποδώσει ο 
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μεταφραστής το κείμενο-πηγή καλά ή όχι, κρίνουν δηλαδή την ποιότητα 
του τελικού προϊόντος και την επιτυχή έκβαση της επικοινωνίας.  

Με άλλα λόγια, ο μεταφραστής ως τεχνίτης και τεχνολόγος της δια-
γλωσσικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας χρησιμοποιεί και συνδυάζει 
όλες τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχει αποκτήσει ή αποκτά κατά 
την εκπαίδευση αλλά και στον επαγγελματικό στίβο. Η ικανότητά του να 
συνδυάζει καταλληλότερα τα όσα γνωρίζει ο ίδιος ο μεταφραστής ως με-
ταφραστής και ο διερμηνέας ως διερμηνέας είναι ο παράγοντας που κα-
θορίζει την αποτελεσματικότητά του προϊόντος που παράγουν.  

Το ανά χείρας βιβλίο φιλοδοξεί να στηρίξει το μεταφραστή αλλά και 
το διερμηνέα κατά την οικοδόμηση του πλαισίου που καθορίζει τις επι-
λογές τους. Φιλοδοξούμε να παράσχουμε στο μεταφραστή και το διερ-
μηνέα, πρώτον, ένα εργαλείο που θα στηρίξει τη συνειδητή οικοδόμηση 
του πλαισίου που θα καταλήξει σε ορθή επιλογή και, δεύτερον, ένα όρ-
γανο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενεργειών. 

Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου θα τεκμηριώσουμε γιατί πιστεύουμε 
πως η έννοια της δημιουργικότητας μπορεί να αποτελεί και το εργαλείο 
αλλά και το όργανο. Θα εκθέσουμε πως πιστεύουμε ότι η δημιουργικό-
τητα γενικότερα και η δημιουργική επίλυση προβλημάτων ειδικότερα 
διαμορφώνουν το πλαίσιο για τις επιλογές που κρίνουν την επιτυχία της 
μετάφρασης, αλλά και πως η δημιουργικότητα μπορεί να αποτελεί και 
ποιοτικό κριτήριο για το έργο του μεταφραστή.  

Η δημιουργικότητα μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει παρά μόνο περιορι-
σμένης προσοχής όσον αφορά στη μετάφραση. Πολλές φορές βέβαια γί-
νεται λόγος για τη δημιουργικότητα που έγκειται στη μετάφραση. οι συ-
ζητήσεις αυτές όμως εξαντλούνται κυρίως στην εξέταση των ανταγωνι-
στικών υφολογικών συνόλων που επιλέγονται κατά τη μετάφραση (κυ-
ρίως) λογοτεχνικών κειμένων. Όπως θα φανεί και στη σχετική ενότητα, 
εμείς θα εκμεταλλευτούμε τις γνώσεις της ψυχολογίας για τη δημιουργι-
κότητα. 

Το παρόν κείμενο στο σύνολό του το αντιλαμβανόμαστε ως συνει-
σφορά στη γνωστική μεταφρασεολογία. Ωστόσο, ο αναγνώστης θα ανα-
ρωτηθεί, για ποιο λόγο μια γνωστική προσέγγιση στη μεταφραστική δια-
δικασία που στηρίζεται στην έννοια της δημιουργικότητας συναντιέται 
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στο ίδιο βιβλίο με τις εφαρμοσμένες πτυχές της μεταφραστικής διαδικα-
σίας. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου που νοείται ως συνεισφορά στην ε-
φαρμοσμένη μεταφρασεολογία μάς παρέχει από τη μία υλικό που τροφο-
δοτεί τη γνωστική εξέταση του πρώτου μέρους και από την άλλη φωτίζει 
τη λειτουργία της δημιουργικότητας ως εργαλείου και οργάνου, πώς δη-
λαδή επιδρά στη μεταφραστική πράξη. 

Επίσης, είναι προφανές πως οι εφαρμοσμένες πτυχές της μετάφρασης 
δεν μπορούν να εξετάζονται απομονωμένα από τις θεμελιώδεις θεωρητι-
κές πτυχές. Η ροή γνώσεων και εμπειριών από τον εφαρμοσμένο χώρο 
προς το θεωρητικό, και στη συνέχεια αντίστροφα, πρέπει να είναι συνε-
χής. Μόνον έτσι επικαιροποιούνται τόσο η θεωρία όσο και η πράξη και 
μπορεί να υπάρξει όφελος. 

Με τον όρο εφαρμοσμένη μεταφρασεολογία (Applied Translation 
Studies) εννοείται στο βιβλίο αυτό ο τρίτος κλάδος της θεωρίας της με-
τάφρασης σύμφωνα με τη διαίρεση που προτείνει ο Holmes2. Για τον 
Holmes υπάρχει πέρα από τη θετική μεταφρασεολογία (pure) που χωρίζε-
ται στη θεωρητική (theoretical) και περιγραφική (descriptive) και η εφαρ-
μοσμένη μεταφρασεολογία (applied translation studies) που υποδιαιρείται 
στην εκπαίδευση μεταφραστών, στα μεταφραστικά εργαλεία και στην 
κριτική της μετάφρασης. 

                                                   
2 Βλ. Holmes 1972. Η πρόταση του Holmes έχει δεχτεί προσαρμογές και διευρύν-

σεις. Όλες αυτές στηρίζονται σε διαφορετική θεώρηση του μεταφραστικού φαινο-

μένου. Ενδεικτικά πρβλ. Munday (2001), Lambert (1991), Snell-Hornby (1991) και 

Toury (1991). Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές αν αυτές οι θεωρήσεις συγκριθούν με 

ανάλογες επεξεργασίες της πρότασης του Holmes σε διαφορετική πολιτισμική 

σφαίρα. Γι’ αυτόν το λόγο συνιστάται η μελέτη της ανάλυσης του Youlan (2005) 

που σχετίζεται με την κινέζικη θεώρηση της μετάφρασης.  
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Η διαίρεση που προτείνει ο Holmes  

Από τότε που ο Holmes διατύπωσε τις απόψεις του για τη μετάφραση, ο 
κόσμος και οι ανάγκες επικοινωνίας έχουν αλλάξει. Φυσικά, και η μετά-
φραση ως υπηρεσία προσαρμόστηκε από αυτούς που την υπηρετούν (ε-
παγγελματίες μεταφραστές, μεταφρασεολόγους, γλωσσολόγους, λεξικο-
γράφους, κ.λπ.) στα νέα δεδομένα, αλλά από την πλευρά των αποδεκτών 
αντιμετωπίζεται πια διαφορετικά.  

Η τοποθέτηση της Bassnett3 γίνεται όλο και πιο επίκαιρη: 

There has never been a better time to study translations. From being a 
marginal activity outside linguistics, at the edges of literary studies … 
translation is now being reconsidered, and its fundamental importance in 
intercultural transfer processes is becoming more apparent. 

Αυτά που έχουν αλλάξει σε σχέση με τη μετάφραση δεν είναι λίγα. Το 
σημαντικότερο που έχει αλλάξει είναι πως στις τελευταίες τρεις δεκαετί-
ες έχει, πιστεύουμε, ωριμάσει και γίνει αποδεκτή ή άποψη ότι τόσο η με-
τάφραση όσο και η διερμηνεία πρέπει να αντιμετωπίζονται ως διαδικασί-
ες διαχείρισης πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι ο μεταφραστής και ο 
διερμηνέας καθώς και ο εντολέας τους κρατούν στα χέρια τους τη στρό-
φιγγα μιας πηγής πληροφοριών και έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν 

                                                   
3 Bassnet 1996:22. 
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την ποιότητα και την ποσότητα των πληροφοριών που αφήνουν να δια-
φύγει προς το μετάφρασμα και τον πολιτισμό-στόχο. Με άλλα λόγια, ο 
μεταφραστής και ο διερμηνέας (με ενδεχόμενο συνεργό τον εντολέα) κα-
τευθύνουν κατά το δοκούν, μέσω της διαδικασίας της μετάφρασης και 
της διερμηνείας, τις πληροφορίες που ρέουν από το κείμενο-πηγή στο 
μετάφρασμα. Άρα το κείμενο που παράγεται στα πλαίσια της μεταφρα-
στικής διαδικασίας λειτουργεί με το δικό του τρόπο στον πολιτισμό-
στόχο.  

Πέρα από τον τρόπο με τον οποίο θεωρείται η παραγωγή του μετα-
φράσματος, έχουν αλλάξει πολύ και οι συνθήκες και το πλαίσιο εργασίας 
των μεταφραστών. Η ίδια η δυνατότητα διαχείρισης των πληροφοριών 
του πρωτότυπου για την παραγωγή λειτουργικού μεταφράσματος προά-
γει το μεταφραστή από απλό εργάτη της διαγλωσσικής επικοινωνίας σε 
ειδικό και σύμβουλο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η εξέλιξη αυτή 
θέτει ιδιαίτερα ακανθώδη ζητήματα δεοντολογίας. Η εξουσία που έχουν 
πια ο μεταφραστής και ο διερμηνέας, λόγω του αναβαθμισμένου ρόλου 
τους ως διαχειριστές πληροφοριών, ελέγχεται μόνο εφόσον καλλιεργηθεί 
υψηλή επαγγελματική δεοντολογία. Ακόμα, η εξέλιξη της τεχνολογίας 
προκάλεσε αλλαγές στην επαγγελματική μετάφραση και την εκπαίδευση 
των μεταφραστών, ενώ γέννησε άλλες μεταφραστικές υπηρεσίες. Οι αλ-
λαγές στη θεώρηση της μετάφρασης και της διερμηνείας και οι γνώσεις 
γύρω από τα νέα μεταφραστικά προϊόντα οφείλουν να ανατροφοδοτή-
σουν την επαγγελματική μετάφραση και την εκπαίδευση.  

Σημαντικές αλλαγές παρατηρούμε και σε ένα χώρο που έχει παραμε-
ληθεί από τους μεταφρασεολόγους. πρόκειται για την ερασιτεχνική με-
τάφραση στο χώρο της εργασίας. Όσο και να δυσαρεστούνται από αυτό 
οι επαγγελματίες, η μετάφραση ανήκει πια στα καθημερινά καθήκοντα 
των περισσότερων εργαζόμενων που ασχολούνται με αλλοδαπούς ή έ-
χουν επαγγελματικές σχέσεις με εταίρους στο εξωτερικό. Μπορεί πολλοί 
εργαζόμενοι να μην έχουν αποκτήσει σχετική κατάρτιση, αλλά οι συνθή-
κες συναλλαγής και επικοινωνίας που διαμορφώνονται λόγω της ηλε-
κτρονικής συρρίκνωσης του πλανήτη, τους επιβάλλουν να μεταφράζουν 
ή και να παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας από σπάνια μέχρι συχνά, στα 
πλαίσια των καθηκόντων τους.  
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Για να λάβουμε υπόψη μας τις παραπάνω αλλαγές και να ανταποκρι-
θούμε στις επιταγές των καιρών μας, θα διευρύνουμε την έννοια της ε-
φαρμοσμένης μεταφρασεολογίας κατά τον Holmes, προσαρτώντας σε αυ-
τήν πεδία που έχουν αναπτυχθεί και αυξήσει τη σημασία τους λόγω των 
συνθηκών που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ο Holmes είχε συ-
μπεριλάβει στην εφαρμοσμένη μεταφρασεολογία την εκπαίδευση μετα-
φραστών, την αξιολόγηση μεταφράσεων και τη χρήση μέσων τεκμηρίω-
σης, που διατηρούν τη σπουδαιότητά τους. Εμείς θεωρούμε ότι η έννοια 
της εφαρμοσμένης μεταφρασεολογίας πρέπει να περιλαμβάνει επίσης 
την επαγγελματική δεοντολογία, τη μετάφραση στα πλαίσια της διδα-
σκαλίας των ξένων γλωσσών καθώς και στοιχεία διερμηνείας (επιχειρη-
ματικής και δικαστηριακής), που στη χώρα μας ασκείται πολλές φορές 
από μεταφραστές. Όσον αφορά στη μετάφραση στο μάθημα των ξένων 
γλωσσών, πιστεύουμε ότι η μετάφραση θα πρέπει να βρει το δρόμο της 
προς τη γλωσσοδιδακτική - όχι ως μέθοδος διδασκαλίας, αλλά πια ως ε-
πιπλέον δεξιότητα. Αντίστοιχα ισχύουν και για αρκετές μορφές διερμη-
νείας. ελλείψει ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα κα-
λούνται – στην καλύτερη περίπτωση – μεταφραστές να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους ως διερμηνείς στο περιβάλλον των επιχειρήσεων, των 
δημόσιων υπηρεσιών και των δικαστηρίων.   

Απώτερος σκοπός του ανά χείρας πονήματος είναι:  

α.  να δείξει ότι η μετάφραση και η διερμηνεία είναι διαδικασίες που 
τρέφουν αλλά και τρέφονται από τη δημιουργικότητα που μπορεί 
να αναπτύξει το άτομο,  

β.  να αναδείξει τη δημιουργικότητα του μεταφραστή και του διερ-
μηνέα ως αυστηρά προσωπικό και γνωστικό εργαλείο που τους 
επιτρέπει να οδηγηθούν βήμα-βήμα προς την κατάλληλη επιλογή, 
χάρη λελογισμένων συλλογισμών,  

γ.  να δείξει ότι δεν (πρέπει να) υφίσταται κατ’ ουσίαν μεταφορά 
πληροφοριών από το κείμενο-πηγή στο μετάφρασμα, αλλά από-
δοση της σημασίας που προσφέρει το κείμενο-πηγή στον πολιτι-
σμό-στόχο και ότι η απόδοση εξαρτάται από τη δημιουργικότητα 
που αναπτύσσει το άτομο, 
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δ.  να «υποψιάσει» αυτούς που ασχολούνται με τη μετάφραση και τη 
διερμηνεία (μεταφραστές, διερμηνείς, εκπαιδευτές, φοιτητές, επι-
μελητές, καθηγητές ξένων γλωσσών, κ.ά.) για τον τρόπο με τον 
οποίο η δημιουργική παρέμβαση μπορεί και (ενίοτε δεν) πρέπει 
να επιδράσει στην ποιότητα του μεταφραστικού προϊόντος,  

ε.  να φωτίσει πως η χρήση βοηθημάτων ελέγχει ή ελέγχεται από τη 
δημιουργικότητα του μεταφραστή,  

στ.  να δείξει ότι η δημιουργικότητα καλλιεργεί το μεταφραστή, αλλά 
και πως εκείνος και η δημιουργικότητά του καλλιεργούνται μέσα 
από τη μετάφραση. 

Προσπαθούμε να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους με το να ρίξου-
με φως τόσο στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη μεταφραστι-
κή διαδικασία όσο και στις εφαρμοσμένες πλευρές της μετάφρασης και 
να παρουσιάσουμε τις τελευταίες ως μηχανισμούς, που αφενός τροφοδο-
τούνται και ελέγχονται από τη δημιουργικότητα του μεταφραστή και α-
φετέρου την τροφοδοτούν. Όπως θα φανεί κα στη συνέχεια της μονο-
γραφίας, αυτό θα γίνει όσο το δυνατόν πιο μακριά από μοντελοποιημένες 
περιγραφές της μετάφρασης, με το βλέμμα στραμμένο σε μια δυναμικά 
εξελισσόμενη μεταφραστική διαδικασία, την οποία χαρακτηρίζει η γνω-
στική – άρα άκρως προσωπική - δημιουργικότητα του μεταφραστή. 

 

 


