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Περίληψη ανακοίνωσης  
Στα αστικά περιβάλλοντα στα οποία ζει ένα μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού, 
παρατηρούνται διάφορα είδη πινακίδων, τα οποία επιτελούν διαφορετικούς 
επικοινωνιακούς σκοπούς. Πολλές από τις συγκεκριμένες πινακίδες είναι 
μεταφρασμένες σε άλλες γλώσσες, κυρίως στα αγγλικά στην περίπτωση της Ελλάδας. 
Ωστόσο, παρά το σχετικά πρόσφατο ενδιαφέρον της κοινωνιογλωσσολογίας για το 
γλωσσικό τοπίο, το οποίο συνίσταται στη μελέτη της γλωσσικής χρήσης σε κείμενα 
δημοσίων χώρων (βλ. Blommaert 2013, Canakis 2017) οι μελέτες στον χώρο της 
μετάφρασης συνεχίζουν, με λίγες εξαιρέσεις (βλ. Guo 2012, Ferenčík 2018, μεταξύ 
άλλων), να μην ασχολούνται με το φαινόμενο της μετάφρασης πινακίδων. Αυτό 
ισχύει ειδικά για τα κείμενα που έχουν μεταφραστεί από μη επαγγελματίες 
μεταφραστές/τριες με στόχο την επικοινωνία με άτομα τα οποία δεν ομιλούν επαρκώς 
τη γλώσσα-πηγή. 

Ο συνδυασμός μεθοδολογικών προτύπων από την κοινωνιογλωσσολογία και 
τη μεταφρασεολογία συμβάλλει, όπως θα δούμε, στη γεφύρωση αυτού του χάσματος, 
ενώ προσφέρει ένα χρήσιμο πλαίσιο ερμηνείας των γλωσσικών αλλά και των 
κοινωνικών όψεων του συγκεκριμένου μεταφραστικού φαινομένου (βλ. Lees 2021). 
Η παρούσα ανακοίνωση, λοιπόν, επιχειρεί μια συνοπτική παρουσίαση τόσο της εν 
λόγω διεπιστημονικής μεθοδολογίας όσο και των πορισμάτων που προκύπτουν από 
την εφαρμογή της στο μεταφραστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης. Τα θέματα που θα 
συζητηθούν κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης αφορούν, μεταξύ άλλων, την 
ταυτότητα των μεταφραστών/τριών, το συμβολικό κεφάλαιο/κύρος της αγγλικής 
γλώσσας στη μετάφραση, η μετάφραση της πραγματικότητας της πανδημίας και η 
μετάφραση της ευγένειας.  
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