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1. Ταυτότητα της έρευνας
Σκοπός έρευνας: Η έρευνα «Επαγγελµατικής Κατάστασης των Ελλήνων Μεταφραστών» πραγµατοποιήθηκε από
το Εθνικό Κέντρο βιβλίου µε στόχο να αποτυπώσει το επαγγελµατικό και µορφωτικό προφίλ των µεταφραστών,
να διερευνήσει ζητήµατα όπως η υποαπασχόληση, η ετεροαπασχόληση και η κοινωνικο-οικονοµική
διαστρωµάτωσή τους, να καταγράψει τις απόψεις και τις προτάσεις τους σχετικά µε το επάγγελµά τους.
Πληθυσµός έρευνας: Το αρχικό ερευνητικό πλαίσιο περιελάµβανε τους µεταφραστές, κατοίκους Ελλάδας, που
είτε είναι εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό σύλλογο µεταφραστών είτε έχουν ενδιαφερθεί ώστε να εγγραφούν στο
Αρχείο Σύγχρονων Μεταφραστών του Ε.ΚΕ.ΒΙ.
Έτσι λοιπόν, το αρχικό ερευνητικό πλαίσιο καταρτίστηκε µε βάση:
•

τον κατάλογο µελών του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελµατιών Μεταφραστών (Π.Σ.Ε.Μ)

•

τον κατάλογο µελών της Ελληνικής Εταιρίας Μεταφραστών Λογοτεχνίας

•

το Αρχείο Σύγχρονων Μεταφραστών του Ε.ΚΕ.ΒΙ.

Στους ανωτέρω (427 άτοµα), µε βάση στοιχεία σχετικής προέρευνας που διενεργούσε κατά το ίδιο χρονικό
διάστηµα το Ε.ΚΕ.ΒΙ. για την κατάρτιση του πληθυσµού της έρευνας Επαγγελµατικής Κατάστασης των Ελλήνων
Συγγραφέων, προστέθηκαν άλλοι 80 συγγραφείς-µεταφραστές, ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό µεταφραστών
του ερευνητικού πλαισίου σε 507 άτοµα.
Η έρευνα τελικά περιορίστηκε στους µεταφραστές που απασχολούνται επαγγελµατικά µε τη µετάφραση βιβλίων.
Τύπος έρευνας: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Είχε προηγηθεί η
ταχυδροµική αποστολή των ερωτηµατολογίων στο σύνολο των µεταφραστών ερευνητικού πλαισίου ώστε να
προετοιµάσουν τις απαντήσεις τους.
Χρόνος διεξαγωγής: Η έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα Νοέµβριος 2000-Μάρτιος 2001.
Προσωπικό fieldwork: Για την πραγµατοποίηση των τηλεφωνικών συνεντεύξεων εργάστηκαν συνολικά 4
ερευνητές και 2 επόπτες της εταιρείας METRON ANALYSIS στην οποία είχε ανατεθεί η διεξαγωγή της έρευνας
πεδίου.
Πραγµατοποιηθείσες συνεντεύξεις: Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 339 επιτυχηµένες συνεντεύξεις µε
επαγγελµατίες µεταφραστές, πετυχαίνοντας ποσοστό απόκρισης που προσέγγιζε το 67%. Η µη πραγµατοποίηση
συνέντευξης οφειλόταν είτε στην άρνηση του µεταφραστή να συµµετάσχει στην έρευνα (11%), είτε στην
αδυναµία να επιτευχθεί επαφή µε το µεταφραστή (16%) είτε στο γεγονός ότι κάποιοι θεωρήθηκαν ακατάλληλα
άτοµα για να συµπεριληφθούν στο τελικό δείγµα (6%), κυρίως λόγω της µη επαγγελµατικής τους απασχόλησης µε
τη µετάφραση. Πλήρεις συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε 263 επαγγελµατίες µεταφραστές που δήλωσαν ότι
έχουν ασχοληθεί µε αµοιβή µε τη µετάφραση βιβλίων, ενώ για τους υπόλοιπους που ασχολούνται
επαγγελµατικά µόνο µε τη µετάφραση άλλων κειµένων καταγράφηκαν τα βασικά δηµογραφικά τους
χαρακτηριστικά.
Ο σχεδιασµός της έρευνας έγινε από την ερευνητική οµάδα του Παρατηρητηρίου Βιβλίου του Ε.ΚΕ.ΒΙ. µε τη
συνεργασία των Ηλία Νικολακόπουλου, Αν. Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νίκο Φακιολά, ∆ρ.
Κοινωνιολογίας, Ερευνητή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Τρισεύγενη Παπαϊωάννου,
µεταφράστρια, πρώην Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελµατιών Μεταφραστών και Νίκο Πρατσίνη,
µεταφραστή.
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Η έρευνα πεδίου και η αρχική ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας έγινε από την εταιρεία METRON
ANALYSIS.
Η συγγραφή της σύνοψης των αποτελεσµάτων της έρευνας έγινε από τους Νίκο Φακιολά, Νίκο Πρατσίνη, και
Αντώνη Χωριανόπουλο, στατιστικό, µέλος της ερευνητικής οµάδας του Παρατηρητηρίου Βιβλίου του Ε.ΚΕ.ΒΙ.
Το διοικητικό συντονισµό της έρευνας και την επιµέλεια της έκδοσης είχε ο Σωκράτης Καµπουρόπουλος,
Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Βιβλίου του Ε.ΚΕ.ΒΙ.
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2. Εισαγωγή
Ο µεταφραστής είναι ο πνευµατικός δηµιουργός που µεσολαβεί ανάµεσα στον αναγνώστη
και τον συγγραφέα του πρωτότυπου έργου. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη τον µεγάλο αριθµό
βιβλίων της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής που αποτελούν µεταφράσεις ξενόγλωσσων
έργων γίνεται φανερή η ιδιαίτερη σηµασία του έργου του ως µέσου διακίνησης ιδεών και
πολιτιστικής επικοινωνίας. Συµβαδίζει όµως η αυξηµένη σπουδαιότητα του µεταφραστικού
έργου µε το κοινωνικο-οικονοµικό status του σύγχρονου µεταφραστή και εν τέλει ποιο είναι
το κοινωνικό και επαγγελµατικό προφίλ των ανθρώπων που βρίσκονται «πίσω» από τις
µεταφράσεις των βιβλίων που διαβάζουµε;
Η «Έρευνα Επαγγελµατικής Κατάστασης των Ελλήνων Μεταφραστών» ξεκίνησε από το
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου µε διπλό στόχο: να διερευνήσει, κατ’ αρχήν, µία σειρά από ζητήµατα
που αφορούν το επαγγελµατικό καθεστώς των µεταφραστών (ετεροαπασχόληση, ασφάλιση,
ζητήµατα αµοιβής-πρόβλεψης πνευµατικών δικαιωµάτων και εν γένει ζητήµατα συνεργασίας
µε τους εκδότες) αλλά και να σκιαγραφήσει το κοινωνικο-δηµογραφικό προφίλ του
µεταφραστή. Θέλαµε, επίσης, να δώσουµε την ευκαιρία στους µεταφραστές να αναφερθούν
στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους
σχετικά µε το επάγγελµά τους.
Η έρευνα µας έδωσε επιπλέον την δυνατότητα να ανανεώσουµε τα στοιχεία του
ηλεκτρονικού Αρχείου Μεταφραστών του Ε.ΚΕ.ΒΙ., το οποίο, στη νέα του µορφή, είναι
πλέον διαθέσιµο στο ∆ικτυακό του Τόπο (www.ekebi.gr).
Για την επίβλεψη της έρευνας συγκροτήθηκε Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούµενη
τόσο από εκπροσώπους του µεταφραστικού κλάδου (κ. Τρισεύγενη Παπαϊωάννου,
µεταφράστρια, πρώην Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελµατιών Μεταφραστών,
κ. Νίκος Πρατσίνης, µεταφραστής) όσο και από ειδικούς σε θέµατα απασχόλησης (∆ρ. Νίκος
Φακιολάς, ερευνητής Ε.Κ.Κ.Ε.) προσπαθώντας να προσεγγίσουµε το µεταφραστή τόσο ως
εργαζόµενο όσο και ως πνευµατικό δηµιουργό. Σηµειώνουµε επίσης ότι για την
οριστικοποίηση του ερωτηµατολογίου λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις και υποδείξεις των
µεταφραστών που παρευρέθηκαν σε ειδική ηµερίδα που διοργανώθηκε για το σκοπό αυτό
από το Ε.ΚΕ.ΒΙ.
Η έρευνα για την «Επαγγελµατική Κατάσταση των Ελλήνων Μεταφραστών» ξεκίνησε στο
ίδιο περίπου διάστηµα µε την έρευνα για την «Επαγγελµατική Κατάσταση των Ελλήνων
Συγγραφέων», καλύπτοντας έτσι ένα διπλό κενό στις έρευνες του Ε.ΚΕ.ΒΙ. όσον αφορά τη
διερεύνηση της κατάστασης των δηµιουργικών συντελεστών του βιβλίου.
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Το αρχικό πλαίσιο αναφοράς της έρευνας περιελάµβανε τους µεταφραστές που ήταν
εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό σύλλογο του κλάδου (Πανελλήνιος Σύλλογος
Επαγγελµατιών Μεταφραστών, Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας) ή στο
Αρχείο Σύγχρονων Μεταφραστών του Ε.ΚΕ.ΒΙ. και επιπρόσθετα αριθµό συγγραφέωνµεταφραστών που, σύµφωνα µε σχετική προέρευνα, ασχολούνταν µε τη µετάφραση. Στη
συνέχεια η έρευνα περιορίστηκε στους µεταφραστές που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά
στη µετάφραση βιβλίων. Αν και όχι απογραφική, η έρευνα προσέγγισε ένα σηµαντικό αριθµό
επαγγελµατιών µεταφραστών βιβλίου (263 συνεντεύξεις), στους οποίους αναλογεί ένα
αρκετά µεγάλο µερίδιο της πρόσφατης βιβλιοπαραγωγής µεταφρασµένων τίτλων (περίπου το
1/5 της παραγωγής για την τριετία 1998-2000). Λόγω του τρόπου κατάρτισης του
ερευνητικού πλαισίου, είναι λογικό να υποθέσει κάποιος ότι οι ερωτηθέντες µεταφραστές
διακρίνονται από αυξηµένη επαγγελµατική – «κλαδική» συνείδηση, µε γνώση και
ενδιαφέρον για τα κοινά. Πιθανότατα στην ίδια αιτία µπορεί να αποδοθεί το γεγονός ότι οι
περισσότεροι από τους µεταφραστές που τελικά συµµετείχαν στην έρευνα προέρχονται από
το χώρο της λογοτεχνικής µετάφρασης και έχουν ήδη διαγράψει µία σηµαντική διαδροµή στο
χώρο, µε σηµαντικό αριθµό µεταφρασµένων βιβλίων στο ενεργητικό τους. ∆εν έλειψαν όµως
από την έρευνα και οι σχετικά νεαρότεροι µεταφραστές, µε µικρότερη µεταφραστική
εµπειρία και έργο. Από την πρώτη στιγµή πάντως διαφάνηκε ότι δεν έχουν όλοι οι
µεταφραστές την ίδια σχέση µε το χώρο, για αυτό και πέραν των συνολικών ποσοστών
προσπαθήσαµε σε όλες τις ενότητες να παραθέτουµε και τα επιµέρους αποτελέσµατα για τις
διαφορετικές κατηγορίες µεταφραστών.
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους µεταφραστές που συµµετείχαν στην έρευνα, που
µε την υποµονή και τη διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν στήριξαν αυτήν την ερευνητική
προσπάθεια. Ευελπιστούµε ότι η έρευνα και τα ζητήµατα που αναδείχτηκαν από αυτήν θα
αποτελέσουν την αφορµή έναρξης ενός γόνιµου διαλόγου µε στόχο την διατύπωση
προτάσεων πολιτικής υποστήριξης του κλάδου και διευθέτησης των προβληµάτων που τον
απασχολούν.
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3. Σύνθεση του δείγµατος
Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 339 επιτυχηµένες συνεντεύξεις µε επαγγελµατίες
µεταφραστές, κατοίκους Ελλάδας. Πρέπει όµως να διευκρινιστεί ότι πλήρεις συνεντεύξεις
πραγµατοποιήθηκαν µε 263 µεταφραστές (77,6% των επιτυχηµένων συνεντεύξεων
∆ιάγραµµα 3-1) που έχουν ασχοληθεί επ’ αµοιβή µε τη µετάφραση βιβλίων, ενώ για τους
υπόλοιπους που ασχολούνται επαγγελµατικά µόνο µε τη µετάφραση άλλων κειµένων
καταγράφηκαν µόνο τα βασικά δηµογραφικά στοιχεία.
∆ιάγραµµα 3-1. Ανεξάρτητα από το χρόνο αναφοράς, έχετε ασχοληθεί µε αµοιβή µε τη
µετάφραση…

Βιβλίων απακλειστικά
25,7%

Και µε τα δύο
51,9%
Άλλων κειµένων αποκλειστικά
22,4%

Βάση:339 άτοµα

Τονίζουµε λοιπόν εξαρχής πως όλα τα στοιχεία και τα ευρήµατα της έρευνας που θα
αναφερθούν στις επόµενες παραγράφους αναφέρονται στους 263 επαγγελµατίες
µεταφραστές βιβλίων που τελικά συµµετείχαν στην έρευνα.
Τα 2/3 των ερωτηθέντων µεταφραστών/ στριών της έρευνας είναι γυναίκες (∆ιάγραµµα 3-2).
Μία πιθανή εξήγηση µπορεί ίσως να αναζητηθεί στο γεγονός ότι στις ανάλογες
Πανεπιστηµιακές Σχολές θεωρητικών επιστηµών υπερτερούν σταθερά οι γυναίκες και η
πλειονότητα των µεταφραστών προέρχεται από αυτά τα τµήµατα. Επιπλέον, το συγκεκριµένο
επάγγελµα προσφέρεται για µερική ή εποχιακή απασχόληση και αυτό δηµιουργεί πρόσθετα
κίνητρα σε γυναίκες που µπορούν να το συνδυάσουν µε αυξηµένες, σε σχέση µε τους άντρες,
οικογενειακές υποχρεώσεις.
Όλες οι ηλικίες εργαζοµένων µεταφραστών/ στριών εκπροσωπούνται στον τελικό πληθυσµό,
µε αυξηµένα ποσοστά στις ηλικιακές οµάδες άνω των 35 ετών (∆ιάγραµµα 3-2), καθώς η
µετάφραση κειµένων, και ιδιαίτερα βιβλίων, απαιτεί αξιόλογη εµπειρία ενασχόλησης µε την
απόδοση ξένων γλωσσών. Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι το 1/5 των µεταφραστών/ στριών
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βιβλίων ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 18-34 ετών, πιθανή ένδειξη ότι η άριστη γνώση ξένων
γλωσσών επιτυγχάνεται στη χώρα µας σε νεαρή ηλικία. Ιδιαίτερα υψηλά είναι και τα
ποσοστά µεταφραστών/ στριών στη δηµιουργική ηλικιακή οµάδα 35-44 ετών που
συγκεντρώνει συνήθως επαγγελµατίες µε πλήρη και συστηµατική απασχόληση.
Το εκπαιδευτικό επίπεδο των µεταφραστών/ στριών είναι γενικά πολύ υψηλό. Οι 9 στους 10
είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (∆ιάγραµµα 3-2), ενώ επιπρόσθετα, το 35%
περίπου είναι κάτοχοι και κάποιου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Είναι γνωστό ότι για την
ποιότητα στη µετάφραση βιβλίων ή άλλων λογοτεχνικών κειµένων απαιτείται ευρύτερη
καλλιέργεια και πληθώρα γνώσεων.
Εξειδικευµένες σπουδές µετάφρασης (φοίτηση σε ανώτερη/ ανώτατη σχολή ή κολέγιο
µετάφρασης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ολοκλήρωση µεταπτυχιακών σπουδών ή άλλου
τύπου µετεκπαίδευσης σχετικά µε τη µετάφραση) έχει ολοκληρώσει το 25,9% των
µεταφραστών (∆ιάγραµµα 3-2). Πιο αναλυτικά, ανώτερες/ ανώτατες σπουδές µετάφρασης
έχει ολοκληρώσει το 9,9% των ερωτώµενων, µεταπτυχιακές σπουδές το 8%, ενώ άλλη
εκπαίδευση για τη µετάφραση (φοίτηση σε κολέγια µετάφρασης ή άλλου τύπου
µετεκπαίδευση) έχει ολοκληρώσει το 13,3% του δείγµατος.
Περισσότεροι από τους µισούς µεταφραστές/ στριες είναι έγγαµοι και σε ποσοστό 41,4%
έχουν και παιδιά (∆ιάγραµµα 3-2). Υψηλό ποσοστό, κυρίως ανάµεσα στα άτοµα νεαρότερων
ηλικιών, είναι άγαµοι (32%) χωρίς άµεσες οικογενειακές υποχρεώσεις .
Το συνολικό µηνιαίο εισόδηµα των µεταφραστών «απλώνεται» σε όλες τις εισοδηµατικές
κλίµακες, εµφανίζεται όµως σχετικά υψηλό καθώς το 42,6% των ερωτώµενων δήλωσε πως
το συνολικό καθαρό ατοµικό του εισόδηµα ξεπερνά τις 350 χιλ. δραχµές µηνιαίως.
(∆ιάγραµµα 3-2). Μάλιστα, περίπου ο ένας στους πέντε δήλωσε καθαρό µηνιαίο ατοµικό
εισόδηµα πάνω από 500 χιλ. δρχ. Πάντως, δεν είναι λίγοι και όσοι δήλωσαν ατοµικό
εισόδηµα κάτω των 250 χιλ. δρχ. (30,8%) εκ των οποίων µάλιστα το 13% είχε καθαρό
ατοµικό εισόδηµα κάτω από 150 χιλ. δρχ. το µήνα. Ο προσδιορισµός του εισοδήµατος από
τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους δεν είναι πάντοτε ακριβής, αλλά δίνει σοβαρές ενδείξεις
για την οικονοµική κατάσταση των µελών ενός επαγγελµατικού κλάδου. Πάντως σε
υψηλότερη κλίµακα φαίνεται να κινείται το εισόδηµα των ανδρών (58% των ανδρών έχει
ατοµικό εισόδηµα άνω των 350 χιλ. δρχ.), των ατόµων που ανήκουν στις κατ’ εξοχήν
παραγωγικές ηλικίες (55% το αντίστοιχο ποσοστό στις ηλικίες 35-44 ετών), των ερωτώµενων
που απασχολούνται παράλληλα µε τη µετάφραση και σε κάποια άλλη εργασία (47% το
αντίστοιχο ποσοστό). Αν και το εισόδηµα όσων έχουν ως κύρια εργασία τη µετάφραση
βιβλίων εµφανίζεται σχετικά χαµηλότερο από εκείνο όσων έχουν ως κύριο επάγγελµα άλλη
εργασία, οι µεταφραστές µε σηµαντική πορεία και έργο στο χώρο των µεταφράσεων βιβλίου,
αλλά και όσοι έχουν δυναµική παρουσία την τελευταία 4ετία µε υψηλό αριθµό µεταφράσεων
βιβλίων, εµφανίζουν σχετικά αυξηµένο εισόδηµα.
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∆ιάγραµµα 3-2. ∆ηµογραφική σύνθεση δείγµατος
Φύλο

Ηλικία

Ανδρες
35,4%

Έως 34 ετών
19,4%

55 ετών και άνω
30,4%

Γυναί κες
64,6%
35-44 ετών
28,9%

45-54 ετών
21,3%

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Εκπαίδευση µετάφρασης
Μέχρι
απόφοι τοι
ανώτερης/
ανώτατης
εκπαί δευσης
9,9%

Μεταπτυχι ακές
σπουδές
34,6%

∆εν έχουν
ολοκληρώσει
74,1%

Απόφοι τοι
ΚΑΤΕΕ/ΤΕΙ
3,8%

Απόφοι τοι ΑΕΙ
51,7%

Έχουν
ολοκληρώσει
25,9%

Μητρική γλώσσα

Οικογενειακή κατάσταση
Άλλη
9,9%

Έγγαµοι χωρί ς
παι δι ά
11,4%

Έγγαµοι µε
παι δι ά
41,4%

Σε δι άσταση/
δι αζευµένοι
13,7%

Χήροι
1,5%

Ελληνι κή
Άγαµοι
31,9%

90,1%

Συνολικό µηνιαίο εισόδηµα

∆Α
500000 και άνω
19,4%

Ποσοστό του εισοδήµατος από την µετάφραση

Έως 150000
12,9%

Λι γότερο από
το 25%
54,0%

∆Α
Το σύνολο του
µηνι αί ου
ει σοδήµατος
17,5%

150000-250000
17,9%

350000-500000
23,2%

Πάνω από 75%
6,1%
250000-350000
22,1%

Περί που 2550%
13,7%

Περί που το 5075%
6,1%

Βάση:263 µεταφραστές
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Η πλειονότητα των µεταφραστών/ στριών, ποσοστό 54% (∆ιάγραµµα 3-2) κερδίζει τα ¾ του
καθαρού ατοµικού µηνιαίου εισοδήµατος από άλλες εργασίες, εκτός µετάφρασης, ενώ, για
σχετικά µικρό ποσοστό (23,6%) των µεταφραστών/ στριών, το µεγαλύτερο ποσοστό του
καθαρού µηνιαίου εισόδηµατός του (άνω του 75%) προέρχεται από τη µετάφραση. Φαίνεται
λοιπόν -και η ένδειξη αυτή θα ενισχυθεί µε ευρήµατα που θα παρουσιαστούν και στη
συνέχεια- ότι για υψηλό ποσοστό ενεργών µεταφραστών η απόδοση κειµένων σε άλλη
γλώσσα αποτελεί συµπληρωµατική δραστηριότητα.
Περίπου 7 στους 10 µεταφραστές/ στριες έχουν ζήσει για τουλάχιστον ένα χρόνο στο
εξωτερικό (∆ιάγραµµα 3-3), γεγονός ενισχυτικό της δυνατότητας να κατανοήσουν καλύτερα
τη γλώσσα και πολλά σχετικά µε τη γλώσσα στοιχεία του πολιτισµού της ξένης χώρας. Η
πλειονότητα βέβαια έζησε στην Αγγλία ή στη Γαλλία, αλλά αυτές είναι και οι συχνότερα
µεταφραζόµενες γλώσσες.
∆ιάγραµµα 3-3. Χώρες του εξωτερικού όπου έχουν ζήσει για τουλάχιστον ένα έτος

25,9 %

Γαλλία

21,3 %

Αγγλία

10,6 %

Γερµαν ία

8,4 %

Αµερική

8,0 %

Ιταλία

4,9 %

Ισπαν ία

Ελβετία

Βέλγιο

3,8 %

3,4 %

18,6 %

Άλλες

28,5 %

Καµία

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

Βάση:263 µεταφραστές
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4. Γενικά θέµατα
Από τους ερωτώµενους µεταφραστές περίπου οι 3 στους 4 ασχολήθηκαν µε τη µετάφραση
βιβλίων στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών (∆ιάγραµµα 4-1). Μάλιστα το 36,5%
ασχολήθηκε αποκλειστικά µε τη µετάφραση βιβλίων ενώ αρκετοί ήταν και όσοι συνδύασαν
τη µετάφραση βιβλίων µε τη µετάφραση άλλων κειµένων (37,3%).
∆ιάγραµµα 4-1. Κατά τα δύο τελευταία έτη έχετε ασχοληθεί, µε αµοιβή, µε τη µετάφραση
βιβλίων ή άλλων κειµένων;

∆εν έχουν ασχοληθεί µε τίποτα
από τα δύο
17,5%

Βιβλίων και άλλων κειµένων
37,3%

Bιβλίων αποκλειστικά
36,5%

Άλλων κειµένων αποκλειστικά
8,7%

Βάση:263 µεταφραστές

Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι ερωτώµενοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από το χώρο
της λογοτεχνικής µετάφρασης καθώς 8 στους 10 έχουν ασχοληθεί µε τη µετάφραση
λογοτεχνικών βιβλίων (∆ιάγραµµα 4-2). Πιο αναλυτικά, το 43,3% έχει µεταφράσει µόνο
λογοτεχνικά βιβλία, και το 37,6% τόσο λογοτεχνικά όσο και µη λογοτεχνικά βιβλία. Μόνο το
19% δεν έχει µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία και αυτοί είναι κυρίως µεταφραστές νεαρότεροι
σε ηλικία µε µικρότερη εµπειρία στο χώρο. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το ποσοστό όσων
έχουν µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία δεν ξεπερνάει το 54,9% ανάµεσα στους µεταφραστές
µέχρι 34 ετών (∆ιάγραµµα 4-3) και το 56,2% ανάµεσα στους ερωτώµενους που έχουν
µεταφράσει λιγότερα από τέσσερα βιβλία, ενώ αντίθετα ανάµεσα στους µεγαλύτερους σε
ηλικία µεταφραστές (άνω των 45 ετών) µε µεγαλύτερη εµπειρία (µετάφραση τουλάχιστον 10
βιβλίων) το αντίστοιχο ποσοστό πλησιάζει το 90%.
Φαίνεται πως οι µεταφραστές δεν ξεκινούν την µεταφραστική τους πορεία µε τη λογοτεχνική
µετάφραση αλλά αρχίζουν να ασχολούνται µε αυτή σε ωριµότερα στάδια της καριέρας τους:
Έτσι λοιπόν, το ποσοστό όσων έχουν µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία πλησιάζει το 88% για
όσους έχουν ασχοληθεί πάνω από 10 χρόνια µε τη µετάφραση (έναντι 72% για τους
υπόλοιπους) και το 89% για όσους έχουν µεταφράσει τουλάχιστον 4 βιβλία (έναντι 56% για
τους υπόλοιπους).
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∆ιάγραµµα 4-2. Είδη βιβλίων που έχουν µεταφράσει

∆εν έχουν µεταφράσει
λογοτεχνικά βιβλία
19,0%

Έχουν µεταφράσει λογοτεχνικά
και µη λογοτεχνικά βιβλία
37,6%

Έχουν µεταφράσει µόνο
λογοτεχνικά βιβλία
43,3%

Βάση:263 µεταφραστές

∆ιάγραµµα 4-3. Μετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων και ηλικία

100,0%

90,0%

91,1%

90,0%

81,6%

81,0%

80,0%

70,0%
54,9%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
Σύνολο

18-34 ετών

35-44 ετών

45-54 ετών

55 ετών και άνω

Βάση:263 µεταφραστές

Επιπρόσθετα, το 79% του συνόλου των βιβλίων που έχουν µεταφράσει οι µεταφραστές του
δείγµατός µας είναι λογοτεχνικά βιβλία, ποσοστό ιδιαίτερα αυξηµένο αν αναλογιστούµε ότι,
σύµφωνα µε στοιχεία της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ Α.Ε., τα λογοτεχνικά βιβλία αποτελούν το 50,7% της
συνολικής εκδοτικής παραγωγής νέων µεταφρασµένων τίτλων για την 3ετία 1998-2000.
Φαίνεται λοιπόν πως οι µεταφραστές που συµµετείχαν στην έρευνα, πιθανότατα λόγω του
τρόπου µε τον οποίο ορίστηκε ο πληθυσµός αναφοράς, προέρχονται σε µεγάλο βαθµό από
τον χώρο της λογοτεχνίας.
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Στην πλειονότητα τους οι µεταφραστές/ στριες της έρευνας είναι έµπειροι καθώς
ασχολούνται, σε ποσοστό 56,7% πάνω από δέκα έτη και σε ποσοστό 19,4%, πάνω από επτά
έτη µε τη µετάφραση (∆ιάγραµµα 4-4).
∆ιάγραµµα 4-4. Πόσα χρόνια συνολικά έχετε ασχοληθεί µε αµοιβή ως µεταφραστής/στρια;

56,7%
60,0%

50,0%

40,0%

30,0%
19,4%
20,0%
12,5%

11,4%

10,0%

0,0%
Μέχρι 4 έτη

5-6 έτη

7-10 έτη

Πάνω από 10 έτη

Βάση:263 µεταφραστές

Οι άνδρες µεταφραστές, σε σχέση µε τις γυναίκες, φαίνεται να έχουν µακροβιότερη σχέση µε
τη µετάφραση. Η εµπειρία όλων είναι βέβαια συνάρτηση της ηλικίας τους (∆ιάγραµµα 4-5).
∆ιάγραµµα 4-5. Χρόνος ενασχόλησης επ’ αµοιβή µε τη µετάφραση και ηλικία

100,0%

90,2%

90,0%
80,0%
70,0%
75,0%

60,0%

78,8%

50,0%

51,3%
Πάνω από 10 χρόνια

40,0%
30,0%
20,0%

Mέχρι και 10 χρόνια
25,0%

9,8%

10,0%
21,3%

0,0%
Μέχρι 34 ετών
35-44 ετών
45-54 ετών
55 ετών και άνω

Βάση:263 µεταφραστές
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Οι µεταφραστές του δείγµατος ρωτήθηκαν για τον αριθµό των βιβλίων που έχουν µεταφράσει
και έχουν εκδοθεί, τόσο για την τελευταία τετραετία 1997-2000, όσο και συνολικά ως
σήµερα.
Το 36,2% αυτών δήλωσαν ότι µετέφρασαν τουλάχιστον τέσσερα βιβλία κατά τη διάρκεια της
τετραετίας 1997-2000, δηλαδή κατά µέσο όρο τουλάχιστον ένα βιβλίο το χρόνο, ενώ 1-3
βιβλία µετέφρασε το 38,8% των ερωτώµενων (∆ιάγραµµα 4-6).
∆ιάγραµµα 4-6. Αριθµός βιβλίων που έχουν µεταφράσει και έχουν εκδοθεί την 4ετία 1997-2000
38,8%
40,0%

35,0%

30,0%
25,1%
25,0%
20,2%
20,0%

16,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
Κανένα

1-3 βιβλία

4-8 βιβλία

9 ή περισσότερα βιβλία

Βάση:263 µεταφραστές

Σύµφωνα µε δήλωση των ερωτώµενων, την τριετία 1998-2000 τα εκδοθέντα βιβλία σε δική
τους µετάφραση ανήλθαν σε 1558, ενώ σύµφωνα µε στοιχεία της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ Α.Ε. για το
ίδιο χρονικό διάστηµα, οι νέοι µεταφρασµένοι τίτλοι της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής
ανήλθαν σε 8503. Φαίνεται λοιπόν πως οι µεταφραστές που συµµετείχαν στην έρευνα έχουν
στο ενεργητικό τους ένα σηµαντικό µερίδιο (περίπου το 1/5) της συνολικής βιβλιοπαραγωγής
νέων µεταφρασµένων τίτλων για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Καθώς οι ερωτώµενοι,
είναι κατά κύριο λόγο λογοτεχνικοί µεταφραστές (το 80% των βιβλίων που έχουν µεταφράσει
συνολικά είναι λογοτεχνικά), είναι βέβαιο ότι η συµµετοχή τους στην εκδοτική παραγωγή
νέων µεταφρασµένων λογοτεχνικών τίτλων της τελευταίας τριετίας είναι ακόµα µεγαλύτερη
(εκτιµάται ότι κυµαίνεται µεταξύ 25% και 30%).
Από το σύνολο των µεταφραστών/ στριών της έρευνας το 45,4% έχει ήδη µεταφράσει
τουλάχιστον 10 εκδοθέντα βιβλία (∆ιάγραµµα 4-7) και µάλιστα περίπου το ¼ έχει ήδη
µεταφράσει τουλάχιστον 20. Σε ποσοστά 24,3% και 29,3% έχουν µεταφράσει, αντίστοιχα
από 1-3 και από 4-9 βιβλία συνολικά. Ο διορθωµένος µέσος όρος (σταθµισµένος µέσος όρος
ώστε να επηρεάζεται λιγότερο από τις ακραίες τιµές) του αριθµού των βιβλίων που έχουν
µεταφράσει οι ερωτώµενοι είναι τα 8 βιβλία.
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∆ιάγραµµα 4-7. Συνολικός αριθµός βιβλίων που έχουν µεταφράσει και έχουν εκδοθεί

40,0%

35,0%
29,3%
30,0%
24,3%
22,8%

23,6%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
Έως 3 βιβλία

4 έως 9 βιβλία

10 έως 19 βιβλία

20 βιβλία και άνω

Βάση:263 µεταφραστές

Όπως θα ανέµενε κανείς, οι µεταφραστές µε µεγαλύτερη διαδροµή στο χώρο έχουν και
µεγαλύτερη µεταφραστική «παραγωγή» (∆ιάγραµµα 4-8). Έτσι λοιπόν το ποσοστό όσων
έχουν µεταφράσει περισσότερα από 10 βιβλία εµφανίζεται ιδιαίτερα υψηλό (62,4%) ανάµεσα
στους µεταφραστές µε τουλάχιστον 10ετή παρουσία στο χώρο. Το παραπάνω ποσοστό
εµφανίζεται αντίστοιχα υψηλό (60%) και ανάµεσα στους ερωτώµενους που δήλωσαν ότι
έχουν τη µετάφραση βιβλίων ως κύριο επάγγελµα.
∆ιάγραµµα 4-8. Συνολικός αριθµός βιβλίων που έχουν µεταφράσει και έχουν εκδοθεί κατά έτη
ενασχόλησης µε τη µετάφραση
50,0%
44,7%

45,0%
40,0%

36,2%
35,0%
28,9%
30,0%

29,8%

26,2%

25,0%
20,0%
8,7%

15,0%

18,4%

10,0%
5,0%
7,0%

Πάνω από 10 χρόνια στη µετάφραση

0,0%
Έως 3 βιβλία

Έως και 10 χρόνια στη µετάφραση

4 έως 9 βιβλία
10 έως 19 βιβλία
20 και άνω βιβλία

Βάση:263 µεταφραστές
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Ο µέσος αριθµός εκδοτών µε τους οποίους έχουν συνεργαστεί οι µεταφραστές του δείγµατος
για την έκδοση των µεταφράσεών τους είναι 4 εκδότες. Ο αριθµός αυτός αυξάνεται όσο
ανεβαίνει ο αριθµός των εκδοθέντων βιβλίων των ερωτώµενων (∆ιάγραµµα 4-9), ξεκινώντας
από 1 εκδότη, κατά µέσο όρο, για όσους έχουν µέχρι 3 µεταφρασµένα βιβλία στο ενεργητικό
τους και φθάνοντας τους 6 εκδότες για όσους έχουν µεταφράσει 20 ή περισσότερα βιβλία.
Όµως οι συνεργασίες µε νέους εκδότες δεν ακολουθούν µε τον ίδιο ρυθµό την αύξηση του
αριθµού των µεταφράσεων, καθώς φαίνεται ότι από ένα σηµείο και µετά (όπως θα δούµε και
στη συνέχεια) εδραιώνονται µόνιµες συνεργασίες µεταξύ µεταφραστών και εκδοτών. Έτσι οι
µεταφραστές χαρακτηρίζονται από µια µάλλον µικρή «διασπορά» σε ό,τι αφορά τους πελάτες
τους (δηλ. τους εκδότες), ακόµη και µετά από πολλά χρόνια στο χώρο.
∆ιάγραµµα 4-9. Μέσος αριθµός εκδοτών µε τους οποίους έχουν συνεργαστεί ανά συνολικό αριθµό
βιβλίων που έχουν µεταφράσει
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7
6
6
5
5
4
4
3
3

2
1
1

0
Σύνολο

Έως 3 βιβλία

4-9 βιβλία

10-19 βιβλία

20 και περισσότερα
βιβλία

Βάση:263 µεταφραστές

Φαίνεται λοιπόν ότι οι εκδότες προτιµούν να µην αλλάζουν συχνά µεταφραστές, πράγµα
πολύ σωστό από τη σκοπιά τους, στο βαθµό που έτσι διασφαλίζουν - ή πιστεύουν ότι
διασφαλίζουν - ένα ελάχιστο βαθµό ποιότητας, µεταξύ άλλων και γιατί δηµιουργούν µια
άτυπη υπαλληλική εξάρτηση των µεταφραστών από αυτούς. Από την άλλη όµως είναι πιθανό
ότι έτσι οι διεκδικήσεις των µεταφραστών περιορίζονται. Οι µεταφραστές δυσκολεύονται να
επωφεληθούν από τις δυνατότητες µια αναπτυσσόµενης αγοράς προϊόντων µετάφρασης
διεκδικώντας, π.χ., καλύτερες αµοιβές, τήρηση των προβλεποµένων από τον νόµο περί
πνευµατικών δικαιωµάτων κλπ, καλυπτόµενοι από µια οιονεί «µόνιµη» επαγγελµατική
σχέση, η οποία όµως δεν έχει και τα πλεονεκτήµατα - για τον εργαζόµενο - που θα απέρρεαν
από µια υπαλληλοποίηση.

16

Ο περισσότερο συχνός γλωσσικός συνδυασµός µετάφρασης είναι από Αγγλικά σε Ελληνικά,
σε ποσοστό 72,2% (∆ιάγραµµα 4-10), ενώ ακολουθούν οι συνδυασµοί από Γαλλικά σε
Ελληνικά, (57,8%), και από Ελληνικά προς Αγγλικά, (25,1%). Άλλοι συχνοί γλωσσικοί
συνδυασµοί είναι από ή προς Ισπανικά, Ιταλικά, Γερµανικά και Ρωσικά.
∆ιάγραµµα 4-10. Γλωσσικοί συνδυασµοί που µεταφράζουν

Αγγλικά-Ελληνικά

72,2 %

Γαλλικά-Ελληνικά

57,8 %

Ελληνικά-Αγγλικά

25,1 %

Ισπανικά-Ελληνικά

19,4 %

Ιταλικά-Ελληνικά

17,5 %

Ελληνικά-Γαλλικά

14,8 %

Γερµανικά-Ελληνικά

12,2 %

Ελληνικά-Γερµανικά

5,7 %

Αρχαία Ελληνικά-Ελληνικά

5,3 %
4,6 %

Ελληνικά-Ιταλικά

3,8 %

Ρωσικά Ελληνικά

2,7 %

Ελληνικά-Ισπανικά
Ελληνικά-Ρωσικά

0,8 %

Ελληνικά προς άλλες γλώσσες

6,5 %

Άλλες γλώσσες προς Ελληνικά

14,1 %

Άλλοι συνδυασµοί
0,0 %

16,7 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

Βάση:263 µεταφραστές

Συνολικά πάντως είναι σηµαντικός ο αριθµός των ερωτώµενων (47%) που µεταφράζει από τα
Ελληνικά προς κάποια ή κάποιες ξένες γλώσσες.
Αξίζει εδώ να κάνουµε µία παρατήρηση ειδικά για τις µεταφράσεις από ή προς την Αγγλική
γλώσσα: συνολικά είναι περιορισµένος ο αριθµός όσων εξειδικεύονται σε άλλες γλώσσες
εκτός της αγγλικής (25,5%). Από την άλλη όµως, λίγοι µεταφραστές δήλωσαν ότι έχουν τα
αγγλικά ως µοναδική γλώσσα εξειδίκευσης (14,4%)· οι περισσότεροι (60,1%) συνδυάζουν τη
γνώση των αγγλικών µε κάποια ή κάποιες άλλες γλώσσες.
Από το σύνολο των µεταφραστών/ στριών του δείγµατος ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (43%)
έχει ασχοληθεί επαγγελµατικά και µε τη συγγραφή βιβλίων και από αυτούς ποσοστό 29%
ασχολείται και σήµερα σε σταθερή βάση (∆ιάγραµµα 4-11).
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∆ιάγραµµα 4-11. Εκτός από τη µετάφραση, ασχολείστε επαγγελµατικά και µε τη συγγραφή
βιβλίων;

57,0%

60,0%

50,0%

40,0%

28,5%

30,0%

20,0%
12,2%

10,0%
2,3%

0,0%
Ναι, σε σταθερή βάση

Ναι, περιστασιακά

Στο παρελθόν αλλά όχι σήµερα

Όχι, δεν έχουν ασχοληθεί

Βάση:263 µεταφραστές

Οι άνδρες επαγγελµατίες συγγραφείς υπερτερούν σηµαντικά, ποσοστό 68%, έναντι των
γυναικών, ποσοστό 29%, του δείγµατος (∆ιάγραµµα 4-12). Οι µεταφραστές συγγραφείς
βιβλίων έχουν ώριµη ηλικία και πολυετή εµπειρία στη µετάφραση ιδιαίτερα λογοτεχνικών
βιβλίων, ενώ αντίθετα δε φαίνεται να ασχολούνται µε τη µετάφραση άλλων κειµένων.
Οι µεταφραστές-συγγραφείς (43% του δείγµατος) ρωτήθηκαν επίσης για τον αριθµό των
βιβλίων που έχουν γράψει και έχουν εκδοθεί. Σηµαντικό ποσοστό αυτών (12,4%) έχουν
γράψει και εκδώσει πάνω από 20 βιβλία, ενώ το 17,7% έχει γράψει από 10 ως 19 βιβλία.
Περίπου το 1/3 αυτών έχει εκδώσει αντίστοιχα από 4 ως 9 βιβλία ή µέχρι 3 βιβλία.
Από τους µεταφραστές-συγγραφείς τα 3/4 έχουν συγγράψει µόνο λογοτεχνικά βιβλία.
Ποσοστό 10,6% έχει συγγράψει λογοτεχνικά και άλλα βιβλία, ενώ ποσοστό 14,2% έχει
συγγράψει µόνο µη λογοτεχνικά βιβλία.
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∆ιάγραµµα 4-12. Ενασχόληση µε τη συγγραφή βιβλίων ανά κατηγορίες ερωτώµενων

Σύνολο

43,0%

Άνδρες

67,7%

Φύλο
Γυναίκες

18-34 ετών

29,4%

9,8%

35-44 ετών

Ηλικία

35,5%

45-54 ετών

48,2%

55 ετών και άνω

67,5%

Bιβλίων αποκλειστικά

56,3%

Ενασχόληση
επ' αµοιβή
Άλλων κειµένων
αποκλειστικά
µε τη µετάφραση
Μετάφραση βιβλίων και
την τελευταία
κειµένων
2ετία

21,7%

28,6%

∆εν έχουν ασχοληθεί µε
τίποτα από τα δύο

56,5%

23,7%

Mέχρι και 10 χρόνια
Χρόνος
ενασχόλησης επ'
αµοιβή µε τη
Πάνω από 10 χρόνια
µετάφραση

57,7%

Έως 3 βιβλία

Συνολικός
αριθµός βιβλίων
που έχουν
µεταφράσει και
έχουν εκδοθεί

26,6%

4 έως 9

50,6%

10 έως 19

20 και άνω

45,2%

∆εν έχουν µεταφράσει

18,0%

Είδη βιβλίων
λογοτεχνικά βιβλία
που έχουν
µεταφράσει Μόνο λογοτεχνικά βιβλία

55,3%

Λογοτεχνικά και µη
λογοτεχνικά βιβλία

0,0%

41,4%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Βάση:263 µεταφραστές
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5. Θέµατα απασχόλησης
Για ποσοστό 31,6% των µεταφραστών/ στριών του δείγµατος η µετάφραση (βιβλίων ή
κειµένων) αποτελεί αποκλειστική επαγγελµατική δραστηριότητα (∆ιάγραµµα 5-1), ενώ το
υπόλοιπο 68,4% έχει ασχοληθεί παράλληλα και µε άλλες εργασίες. ∆εν φαίνεται αυτό να
είναι επιλεκτική επαγγελµατική προτίµηση των µεταφραστών/ στριών, αλλά πιθανότατα
αναγκάζονται να αναπτύξουν και άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες για την επιβίωση
τους.
∆ιάγραµµα 5-1. Κατά τα δύο τελευταία χρόνια, έχετε απασχοληθεί σε κάποια άλλη εργασία εκτός
από τη µετάφραση;

∆εν έχουν απασχοληθεί
31,6%

Έχουν απασχοληθεί
68,4%

Βάση:263 µεταφραστές

Η ετεροαπασχόληση αποτελεί εργασιακή πραγµατικότητα για όλες τις κατηγορίες
µεταφραστών, αφού ακόµα και για αυτούς µε πολυετή παρουσία στο χώρο και µε σηµαντικό
αριθµό µεταφρασµένων βιβλίων στο ενεργητικό τους φαίνεται να υπερβαίνει το 60%
(∆ιάγραµµα 5-2). Ακόµα και αυτοί που δήλωσαν ότι έχουν ως κύρια εργασία τη µετάφραση
βιβλίων ή κειµένων ετεροαπασχολούνται σε ποσοστό γύρω στο 30%.
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∆ιάγραµµα 5-2. Ετεροαπασχόληση ανά κατηγορίες ερωτώµενων

68,4%

Σύνολο

71,0%

Aνδρες

Φύλο
67,1%

Γυναίκες

68,6%

18-34 ετών

Ηλικία

72,4%

35-44 ετών

78,6%

45-54 ετών

57,5%

55 ετών και άνω

Έχουν ολοκληρώσει εκπ/ση
µετάφρασης

Εκπαίδευση
µετάφρασης

63,2%

∆εν έχουν ολοκληρώσει
εκπ/ση µετάφρασης

70,3%

Mέχρι και 10 χρόνια

71,1%

Χρόνος
ενασχόλησης επ'
αµοιβή µε τη
µετάφραση

66,4%

Πάνω από 10 χρόνια

70,3%

Έως 3 βιβλία

Συνολικός αριθµός
βιβλίων που έχουν
µεταφράσει και
έχουν εκδοθεί

68,8%

4 έως 9 βιβλία

70,0%

10 έως 19 βιβλία

64,5%

20 και άνω βιβλία

Μετάφραση βιβλίων

31,7%

Κύρια εργασία
Μετάφραση άλλων κειµένων

Άλλη κύρια εργασία

0,0%

36,8%
89,1%
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0
%

Βάση:263 µεταφραστές

22

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο Κεφάλαιο 1, η µεταφραστική εργασία δηλώθηκε ως
βασικότερος εισοδηµατικός πόρος (συµµετοχή τουλάχιστον κατά 75% στο συνολικό µηνιαίο
ατοµικό εισόδηµα) µόλις από το 23,6% των ερωτώµενων. Αν και το ποσοστό όσων έχουν ως
κύρια πηγή εισοδήµατος τη µετάφραση παρουσιάζει διακυµάνσεις στις κατηγορίες των
ερωτώµενων, παραµένει γενικά σε χαµηλά επίπεδα (∆ιάγραµµα 5-3), παρουσιάζοντας όµως
σχετικά µεγαλύτερες τιµές ανάµεσα στα άτοµα µε εκπαίδευση µετάφρασης, στους
νεαρότερους και σε όσους έχουν µεταφράσει σηµαντικό αριθµό βιβλίων. Ανάµεσα σε αυτούς
που δήλωσαν ότι έχουν ως κύρια εργασία τη µετάφραση (βιβλίων ή κειµένων) το ποσοστό
αυτό ανέρχεται στο 56,1% και πιο αναλυτικά στο 73,7% για τα άτοµα µε κύρια εργασία τη
µετάφραση κειµένων και στο 45% για τα άτοµα µε κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων .
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∆ιάγραµµα 5-3. Η µετάφραση ως βασικότερος εισοδηµατικός πόρος (συµµετοχή τουλάχιστον
κατά 75% στο συνολικό ατοµικό µηνιαίο εισόδηµά) ανά κατηγορία ερωτώµενων.

23,6 %

Σύνολο

17,2 %

Άνδρες

Φύλο
27,1 %

Γυναίκες

35,3 %

18-34 ετών

40,8 %

35-44 ετών

Ηλικία
16,1 %

45-54 ετών

55 ετών και άνω

Εκπαίδευση
µετάφρασης

5,0 %

Έχουν ολοκληρώσει εκπ/ση
µετάφρασης

39,7 %

∆εν έχουν ολοκληρώσει
εκπ/ση µετάφρασης

Χρόνος
ενασχόλησης επ'
αµοιβή µε τη
µετάφραση

17,9 %

26,3 %

Mέχρι και 10 χρόνια

21,5 %

Πάνω από 10 χρόνια

25,0 %

Έως 3 βιβλία

Συνολικός αριθµός
βιβλίων που έχουν
µεταφράσει και
έχουν εκδοθεί

19,5 %

4 έως 9

18,3 %

10 έως 19

32,3 %

20 και άνω

45,0%

Μετάφραση βιβλίων

Κύρια εργασία
73,7%

Μετάφραση άλλων κειµένων

Άλλη κύρια εργασία

0,0 %

4,2%
10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

Βάση:263 µεταφραστές

24

Από τους µεταφραστές που ασχολήθηκαν µε κάποια άλλη εργασία την τελευταία διετία,
εκτός από τη µετάφραση (68,4% του δείγµατος-∆ιάγραµµα 5-1), ζητήθηκε να αναφέρουν την
κυριότερη παράλληλη εργασία τους (∆ιάγραµµα 5-4). Οι περισσότεροι απασχολήθηκαν ως
εκπαιδευτικοί (36,1%), συγγραφείς (8,9%), διερµηνείς (7,2%), δηµοσιογράφοι (7,2%),
διορθωτές και επιµελητές κειµένων (5,6%). Πάντως τα περισσότερα επαγγέλµατα που
αναφέρθηκαν παρουσιάζουν είτε άµεση είτε έµµεση σχέση µε τα βιβλία, τα κείµενα και τη
µετάφραση.
∆ιάγραµµα 5-4. Από τις άλλες εργασίες σας εκτός από τη µετάφραση, ποια είναι η κυριότερη,
δηλαδή αυτή που συνεισφέρει περισσότερο στο εισόδηµα σας (τα τελευταία δύο χρόνια);

36,1 %

Εκπαιδευτικοί

Συγγραφείς

8,9 %

∆ιερµηνείς

7,2 %

∆ηµοσιογράφοι

7,2 %

5,6 %

∆ιόρθωση και επιµέλεια κειµένων
Εργαζόµενοι σε εκδόσεις βιβλίων /
περιοδικών

3,3 %

Υπάλληλοι υπουργείου

3,3 %

Ιδιωτικοί υπάλληλοι

2,8 %

∆ηµόσιοι υπάλληλοι

2,2 %

Αρθρογράφοι

2,2 %

Άλλα επαγγέλµατα σχετικά µε
µετάφραση ή βιβλίο

3,3 %

Άλλα επαγγέλµατα

0,0 %

17,8 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

45,0 %

50,0 %

Βάση: 180 µεταφραστές (68,4% του δείγµατος) που έχουν ασχοληθεί µε άλλες εργασίες, εκτός της µετάφρασης, την τελευταία 2ετία

Στο σύνολο των ερωτώµενων, η κύρια επαγγελµατική απασχόληση είναι για ποσοστό 22,8%
η µετάφραση βιβλίων, για ποσοστό 14,4% η µετάφραση άλλων κειµένων, για ποσοστό 22,8%
οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για ποσοστό 16% άλλες εργασίες σχετικές µε τα βιβλία και
τα κείµενα (συγγραφέας, αρθρογράφος, διόρθωση/ επιµέλεια κειµένων, εργαζόµενος σε
εκδοτικό οίκο, δηµοσιογράφος κ.α.) και για ποσοστό 24% επαγγελµατικές δραστηριότητες
διαφορετικού κλάδου (∆ιάγραµµα 5-5).
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∆ιάγραµµα 5-5. Ποια είναι η κύρια εργασία σας, δηλαδή αυτή που συνεισφέρει περισσότερο στο
εισόδηµά σας, κατά τα δύο τελευταία χρόνια;

40,0%

35,0%

30,0%
24,0%
22,8%

25,0%

22,8%

20,0%
16,0%
14,4%
15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
Μετάφραση βιβλίων

Μετάφραση άλλων
κειµένων

Εκπαιδευτικοί

Επαγγέλµατα σχετικά µε
βιβλίο/ κείµενα

Άλλα επαγγέλµατα

Βάση:263 µεταφραστές

Οι γυναίκες µεταφράστριες µε κύρια απασχόληση τη µετάφραση βιβλίων υπερτερούν
ποσοτικά των ανδρών συνάδελφων τους (∆ιάγραµµα 5-6). Σε αυτό τον τοµέα
συγκεντρώνονται και πολλοί µεταφραστές/ στριες που ασκούν σε σταθερή βάση το
επάγγελµα και αυτή η σχέση τους δίνει τη δυνατότητα να παραµείνουν στο γραφείο ή στο
σπίτι τους.
Όπως παρατηρούµε στο ∆ιάγραµµα 5-6, οι µεταφραστές µε κύρια εργασία τη µετάφραση
βιβλίων έχουν πολυετή παρουσία στο χώρο, (σε ποσοστό 65% πάνω από 10 χρόνια) µε
σηµαντικό αριθµό µεταφρασµένων βιβλίων στο ενεργητικό τους (το 40% αυτών έχει
µεταφράσει πάνω από 20 βιβλία). Η πλειοψηφία τους έχει µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία
(91,7%) ενώ αρκετοί είναι όσοι έχουν ασχοληθεί και µε τη συγγραφή (43,3%). Σε αυτήν την
κατηγορία µεταφραστών δεν περιλαµβάνονται πολλοί νεαροί µεταφραστές (µόλις 13,3%
είναι κάτω των 35 ετών) και ίσως για αυτόν το λόγο δεν είναι πολλοί όσοι έχουν
ολοκληρώσει εξειδικευµένη εκπαίδευση µετάφρασης (18,3%).
Το 30% των µεταφραστών µε κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων εξασφαλίζει ατοµικό
καθαρό µηνιαίο εισόδηµα άνω των 350 χιλ. δραχµών (∆ιάγραµµα 5-6). Σηµειώνουµε πάντως
πως το αντίστοιχο ποσοστό εµφανίζεται υψηλότερο τόσο ανάµεσα σε όσους έχουν ως κύρια
εργασία τη µετάφραση άλλων κειµένων όσο και ανάµεσα στους µεταφραστές µε άλλο κύριο
επάγγελµα. Μόνο όσοι έχουν ως κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων ή άλλων κειµένων
εξασφαλίζουν υπολογίσιµο κοµµάτι του συνολικού ατοµικού µηνιαίου εισοδήµατός τους από
τη µετάφραση. Το 45% των µεταφραστών µε κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων δήλωσε
ως βασικότερο εισοδηµατικό πόρο (άνω του 75% συµµετοχή στο ατοµικό εισόδηµα) τη
µετάφραση (∆ιάγραµµα 5-6).
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∆ιάγραµµα 5-6. Προφίλ ερωτώµενων µε κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων
Φύλο

Ηλικία
18-34 ετών
13,3%
Άνδρες
31,7%

55 ετών και άνω
35,0%

35-44 ετών
31,7%

Γυναί κες
68,3%

45-54 ετών
20,0%

Εκπαίδευση µετάφρασης

Συνολικό ατοµικό καθαρό µηνιαίο εισόδηµα
Έχουν
ολοκληρώσει
εκπ/ση
µετάφρασης
18,3%

∆εν έχουν
ολοκληρώσει
εκπ/ση
µετάφρασης
81,7%

Πάνω από
350.000 δρχ
30,0%

Έως 350.000
δρχ
66,7%

Ποσοστό ατοµικού καθαρού µηνιαίου εισοδήµατος
από τη µετάφραση

∆Α
3,3%

Χρόνος ενασχόλησης επ' αµοιβή µε τη µετάφραση

∆Α
1,7%

Έως 75% του
ει σοδήµατος
53,3%

Mέχρι και 10
χρόνι α
35,0%

Άνω του 75%
του
ει σοδήµατος
45,0%

Πάνω από 10
χρόνι α
65,0%

Συνολικός αριθµός βιβλίων που έχουν µεταφράσει
και έχουν εκδοθεί
20 και άνω
βι βλί α
40,0%

Είδη βιβλίων που έχουν µεταφράσει

Έως 3 βι βλί α
10,0%

Έχ ουν
µεταφράσει
µόν ο
λογοτεχ ν ικά
βιβλία
40,0%
10 έως 19
βι βλί α
20,0%

4 έως 9 βι βλί α
30,0%

Ενασχόληση µε τη συγγραφή βιβλίων

∆εν έχ ουν
ασχ οληθεί µε
τη συγγραφή
56,7%

Έχ ουν
µεταφράσει
λογοτεχ ν ικά
και µη
λογοτεχ ν ικά
βιβλία
51,7%

∆εν έχ ουν
µεταφράσει
λογοτεχ ν ικά
βιβλία
8,3%

Ενασχόληση επ' αµοιβή µε τη µετάφραση τα δύο
τελευταία χρόνια
Μετάφραση
βιβλίων και
άλλων
κειµέν ων
38,3%

Έχ ουν
ασχ οληθεί µε
τη συγγραφή
43,3%

Μετάφραση
βιβλίων
απ οκλειστικά
61,7%

Βάση: 60 µεταφραστές (22,8% του δείγµατος) που δήλωσαν ως κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί (∆ιαγράµµατα 4-1 & 5-1) oι ερωτώµενοι που ασχολήθηκαν
επαγγελµατικά, κατά την τελευταία διετία, µε τη µετάφραση βιβλίων ανέρχονται στο 73,8%
του δείγµατος ενώ εκείνοι που ασχολήθηκαν µε τη µετάφραση άλλων κειµένων στο 46% και
εκείνοι που απασχολήθηκαν µε κάποια άλλη εργασία στο 68,4% του δείγµατος. Οι επόµενες
παράγραφοι παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης στις παραπάνω
δραστηριότητες, όπως τα περιέγραψαν όσοι απασχολήθηκαν επαγγελµατικά µε αυτές.
Έτσι λοιπόν, η απασχόληση µε τη µετάφραση βιβλίων ήταν, κατά κύριο λόγο, µερική για το
71,6% των ερωτώµενων που ασχολήθηκαν επαγγελµατικά µε αυτήν κατά την τελευταία
2ετία. Αντίστοιχα και η απασχόληση µε τη µετάφραση άλλων κειµένων ήταν µερική για τους
περισσότερους ερωτώµενους (71,1%) (∆ιάγραµµα 5-7). Αντίθετα η απασχόληση µε την
κυριότερη άλλη εργασία πέραν της µετάφρασης ήταν πλήρης για τους περισσότερους
(77,2%).
∆ιάγραµµα 5-7. Τα τελευταία δύο χρόνια, η απασχόλησή σας είναι, κατά κύριο λόγο, πλήρης ή
µερική, όσον αφορά τη µετάφραση βιβλίων, τη µετάφραση άλλων κειµένων και την κυριότερη
άλλη εργασία σας εκτός από τη µετάφραση;

100%

22,8%
90%
80%
70%

71,6%

71,1%

60%
50%

Μερική
77,2%

40%

Πλήρης

30%
20%

28,4%

28,9%

10%
0%

Μετάφραση βιβλίων (Βάση 194
άτοµα*)

Μετάφραση άλλων κειµένων
(Βάση 121 άτοµα*)

Κυριτότερη άλλη εργασία (Βάση
180 άτοµα*)

* Τα ποσοστά αναφέρονται σε όσους ασχολήθηκαν επαγγελµατικά την τελευταία 2ετία µε την αντίστοιχη εργασία

Η µετάφραση βιβλίων ήταν, κατά κύριο λόγο, τακτική επαγγελµατική απασχόληση για το
40,7% των ερωτώµενων που απασχολήθηκαν επαγγελµατικά µε αυτήν την τελευταία 2ετία,
ενώ για το 53,1% ήταν ευκαιριακή και για το 6,2% εποχιακή (∆ιάγραµµα 5-8). Η µετάφραση
άλλων κειµένων ήταν τακτική απασχόληση για το 44,6% όσων ασχολήθηκαν επαγγελµατικά
µε αυτήν την τελευταία 2ετία, περίπου για τους µισούς ήταν ευκαιριακή και για το 5,8% ήταν
εποχιακή απασχόληση. Αντίθετα, όσοι ασχολήθηκαν επαγγελµατικά µε κάποια άλλη εργασία
πέραν της µετάφρασης, δήλωσαν πως αυτή ήταν τακτική απασχόληση (87,8%).
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∆ιάγραµµα 5-8. Τα τελευταία δύο χρόνια, ποια είναι, κατά κύριο λόγο, η τακτικότητα της
απασχόλησής σας, όσον αφορά τη µετάφραση βιβλίων, τη µετάφραση άλλων κειµένων και την
κυριότερη άλλη εργασία σας εκτός από τη µετάφραση;

100%

6,2%

5,8%

3,9%
8,3%

90%
80%
70%

53,1%

49,6%

60%

Εποχική

50%

87,8%

Ευκαιριακή
Τακτική

40%
30%

40,7%

44,6%

20%
10%
0%

Μετάφραση βιβλίων (Βάση 194
άτοµα*)

Μετάφραση άλλων κειµένων (Βάση Κυριτότερη άλλη εργασία (Βάση 180
121 άτοµα*)
άτοµα*)

* Τα ποσοστά αναφέρονται σε όσους ασχολήθηκαν επαγγελµατικά την τελευταία 2ετία µε την αντίστοιχη εργασία

Η µετάφραση βιβλίων γίνεται κυρίως (95,4%) για λογαριασµό εκδοτικών οίκων (∆ιάγραµµα
5-9). Το 1/5 περίπου όσων απασχολήθηκαν στη µετάφραση άλλων κειµένων κατά την
τελευταία διετία είχαν ως βασικό εργοδότη µεταφραστικά γραφεία (∆ιάγραµµα 5-10) ενώ
ποσοστό 17,4% µετέφρασε κείµενα, κυρίως, για εκδοτικούς οίκους και ποσοστό 9,9% για
εφηµερίδες και περιοδικά. Σε µικρότερα ποσοστά αναφέρθηκαν οργανισµοί, Ινστιτούτα και
Ερευνητικά Κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες ως βασικοί εργοδότες για τη
µετάφραση άλλων κειµένων.

Η θέση στην απασχόληση, τόσο όσον αφορά τη µετάφραση βιβλίων όσο και αναφορικά µε τη
µετάφραση άλλων κειµένων (∆ιαγράµµατα 5-9 & 5-10), είναι µη εξαρτηµένη καθώς, σε
ποσοστό 97,9% και 83,5% αντίστοιχα, όσοι απασχολήθηκαν σε αυτές τις εργασίες την
τελευταία 2ετία, δήλωσαν πως απασχολήθηκαν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Αυτή η σχέση
εργασίας είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό του κλάδου. Ελάχιστοι έχουν ατοµική επιχείρηση ή
είναι υπάλληλοι, κυρίως µε προσωρινές συµβάσεις εργασίας.
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∆ιάγραµµα 5-9. Είδος επιχείρησης στην οποία, κατά κύριο λόγο, εργάστηκαν ή παρείχαν
υπηρεσίες κατά την τελευταία 2ετία και θέση στην απασχόληση (Για τη µετάφραση βιβλίων)

95,4%

Εκδοτικός οίκος
Επιχείρηση στην
οποία εργάζονται
ή παρέχουν
υπηρεσίες

4,6%

Άλλο

97,9%

Ελεύθερος επαγγελµατίας
Θέση στην
απασχόληση

2,1%

Άλλο

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Βάση: 194 µεταφραστές (73,8% του δείγµατος) που ασχολήθηκαν επαγγελµατικά κατά την τελευταία 2ετία µε τη µετάφραση βιβλίων

∆ιάγραµµα 5-10. Είδος επιχείρησης στην οποία, κατά κύριο λόγο, εργάστηκαν ή παρείχαν
υπηρεσίες κατά την τελευταία 2ετία και θέση στην απασχόληση (Για τη µετάφραση κειµένων)

20,7%

Μεταφραστικά γραφεία

17,4%

Εκδοτικός οίκος
Επιχείρηση
στην οποία
εργάζονται ή
παρέχουν
υπηρεσίες

Εφηµερίδες/ περιοδικά

9,9%

Ελληνικοί και διεθνείς οργανισµοί

8,3%
8,3%

Ιδιωτικές επιχειρήσεις

7,4%

Ιδιώτες

5,0%

Ινστιτούτο/ ερευνητικό κέντρο

22,3%

Άλλο

83,5%

Ελεύθερος επαγγελµατίας
8,2%

Υπάλληλος
Θέση στην
απασχόληση

5,0%

Επιχειρηµατίας χωρίς προσωπικό
Επιχειρηµατίας µε προσωπικό

3,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Βάση: 121 µεταφραστές (46% του δείγµατος) που ασχολήθηκαν επαγγελµατικά κατά την τελευταία 2ετία µε τη µετάφραση άλλων κειµένων
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Όσοι ασχολήθηκαν µε κάποια άλλη παράλληλη εργασία πέραν της µετάφρασης κατά την
τελευταία 2ετία, παρείχαν τις υπηρεσίες, πάντα στο πλαίσιο της παράλληλης εργασίας τους,
κυρίως σε εκδοτικούς οίκους, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και εφηµερίδες/ περιοδικά
(∆ιάγραµµα 5-11). Σε χαµηλότερα ποσοστά εργάστηκαν για άλλους δηµόσιους και
ιδιωτικούς φορείς. Στην παράλληλη απασχόλησή τους εργάστηκαν κατά κύριο λόγο ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες (36,7%), ως µόνιµοι υπάλληλοι (36,1%) και ως έκτακτοι υπάλληλοι
(16,1%), ενώ ένας στους δέκα είχε ατοµική επιχείρηση.
∆ιάγραµµα 5-11. Είδος επιχείρησης στην οποία, κατά κύριο λόγο, εργάστηκαν ή παρείχαν
υπηρεσίες κατά την τελευταία 2ετία και θέση στην απασχόληση. (Κυριότερη άλλη εργασία, εκτός
της µετάφρασης)

14,4%

Εκδοτικός οίκος

13,3%

Πανεπιστήµιο

10,0%

Εφηµερίδες/ περιοδικά

Επιχείρηση
στην οποία
εργάζονται ή
παρέχουν
υπηρεσίες

7,8%

Φροντιστήρια

7,2%

Σχολεία

5,6%

Υπουργεία

5,0%

Ινστιτούτο/ ερευνητικό κέντρο

3,9%

Ιδιωτικές επιχειρήσεις
Μεταφρατικά γραφεία

3,3%
29,4%

Άλλο

36,7%

Ελεύθερος επαγγελµατίας

36,1%

Υπάλληλος µε µόνιµη σχέση

Θέση στην
απασχόληση

16,1%

Υπάλληλος µε προσωρινή σχέση

6,1%

Επιχειρηµατίας µε προσωπικό

4,4%

Επιχειρηµατίας χωρίς προσωπικό
Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση

0,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Βάση: 180 µεταφραστές (68,4% του δείγµατος) που ασχολήθηκαν επαγγελµατικά κατά την τελευταία 2ετία µε άλλη εργασία, εκτός από τη
µετάφραση
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Η απασχόληση µε τη µετάφραση βιβλίων, για τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώµενων
που ασχολήθηκε επαγγελµατικά µε αυτήν κατά την τελευταία 2ετία, έγινε για λογαριασµό
ιδιωτικών φορέων (96,4%). Όσοι ασχολήθηκαν επαγγελµατικά µε τη µετάφραση άλλων
κειµένων, σε πολύ υψηλό επίσης ποσοστό, 83,5%, το έκαναν για λογαριασµό επιχειρήσεων
του ιδιωτικού τοµέα. Όσοι απασχολήθηκαν σε άλλη εργασία πέραν της µετάφρασης
εργάστηκαν, πάντα στα πλαίσια της παράλληλης εργασίας τους, κατά 66% σε ιδιωτικούς και
κατά 34% σε φορείς του ∆ηµοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Φαίνεται λοιπόν ότι τόσο
η µετάφραση βιβλίων όσο και η µετάφραση κειµένων γίνεται κυρίως για λογαριασµό
ιδιωτικών φορέων ενώ όσοι απασχολούνται µε αυτές απασχολούνται κυρίως ως ελεύθεροι
επαγγελµατίες .
Οι ερωτώµενοι έχουν στην πλειονότητα τους, ποσοστό 55,5%, σταθερή συνεργασία µε
εκδοτικούς οίκους (∆ιάγραµµα 5-12), ενώ µόλις το 11% έχει σταθερή συνεργασία µε
µεταφραστικά γραφεία (∆ιάγραµµα 5-13). Φαίνεται ότι οι µεταφραστές βιβλίων
αναπτύσσουν προσωποπαγείς σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης µε τους ιδιοκτήτες εκδοτικών
οίκων.
∆ιάγραµµα 5-12. Σταθερή συνεργασία µε εκδοτικούς οίκους και κύρια εργασία.

100,0%
90,0%

78,3%
80,0%
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50,0%
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40,0%
30,0%
20,0%
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Σύνολο

Μετάφραση
βιβλίων

Μετάφραση άλλων
κειµένων

Εκπαιδευτικοί

Επαγγέλµατα
σχετικά µε το
βιβλίο

Άλλα επαγγέλµατα

Βάση:263 µεταφραστές
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∆ιάγραµµα 5-13. Σταθερή συνεργασία µε µεταφραστικά γραφεία και κύρια εργασία.
100,0%
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Μετάφραση
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Μετάφραση άλλων
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Εκπαιδευτικοί

Επαγγέλµατα
σχετικά µε το
βιβλίο

Άλλα επαγγέλµατα

Βάση:263 µεταφραστές

Οι ερωτώµενοι που δήλωσαν ως κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων έχουν σε ποσοστό
78,3% σταθερή συνεργασία µε εκδοτικούς οίκους (∆ιάγραµµα 5-12) και καθόλου µε
µεταφραστικά γραφεία (∆ιάγραµµα 5-13). Όσοι δήλωσαν ως κύρια απασχόληση τις
µεταφράσεις άλλων κειµένων έχουν σε ποσοστό 42,1%, σταθερή συνεργασία µε εκδοτικούς
οίκους και σε ποσοστό 47,4% µε µεταφραστικά γραφεία. Πάντως σταθερή συνεργασία µε
µεταφραστικά γραφεία φαίνεται πως διατηρούν µόνο όσοι έχουν ως κύριο επάγγελµα τη
µετάφραση κειµένων, ενώ σταθερή συνεργασία µε εκδότες διατηρούν πολλοί περισσότεροι
µεταφραστές, και ιδίως όσοι έχουν ως κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων ή κάποιο άλλο
επάγγελµα σχετικό µε το βιβλίο.
Σταθερές συνεργασίες µε εκδοτικούς οίκους έχουν σε πολύ υψηλότερο ποσοστό, 63,8%
έναντι 44,7%, οι µεταφραστές/ στριες που ασκούν πάνω από δέκα χρόνια το επάγγελµα από
όσους το ασκούν λιγότερα χρόνια. Φαίνεται ότι η σχέση εµπιστοσύνης για σοβαρό και
υπεύθυνο έργο οικοδοµείται µετά από χρόνια συνεργασίας µεταξύ µεταφραστή και εκδότη.
Αντίθετη τάση παρατηρείται στις συνεργασίες µε µεταφραστικά γραφεία όπου σταθερή
συνεργασία έχουν σε υψηλότερο ποσοστό όσοι ασκούν λιγότερο από 10 χρόνια το επάγγελµα
του µεταφραστή.
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6. Θέµατα ασφαλιστικής κάλυψης
Ποσοστό 27,8% των µεταφραστών/ στριών βιβλίου έχει το Ι.Κ.Α. ως φορέα κύριας
ασφάλισης, ποσοστό 24% το Τ.Ε.Β.Ε., ελάχιστοι (3%) είναι ασφαλισµένοι και στα δυο αυτά
ταµεία, ενώ ποσοστό 19% είναι ασφαλισµένο στο ∆ηµόσιο (∆ιάγραµµα 6-1). Ο ένας στους
δέκα είναι ασφαλισµένος σε κάποιο άλλο ταµείο, ποσοστό 4% είναι ασφαλισµένο σε ταµείο
του εξωτερικού, ενώ 5,7% καλύπτονται ασφαλιστικά από κάποιο συγγενικό πρόσωπο.
Ποσοστό 5,3% ήταν ανασφάλιστο, όταν πραγµατοποιήθηκε η έρευνα. Πρέπει πάντως να
επισηµανθεί πως το ποσοστό αυτό συµβαδίζει µε τον πανελλαδικό µέσο όρο ανασφαλίστων,
για διάφορους λόγους, εργαζοµένων.
∆ιάγραµµα 6-1. Ασφαλιστικό ταµείο κύριας ασφάλισης στο οποίο υπάγονται.
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Βάση:263 µεταφραστές

Από το σύνολο των ασφαλισµένων µεταφραστών του δείγµατος το 31,6% εξασφαλίζει την
κύρια ασφάλιση από τη µετάφραση (∆ιάγραµµα 6-2). Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 64,4%
ανάµεσα στους ερωτώµενους µε κύρια εργασία τη µετάφραση (βιβλίων ή κειµένων) και πιο
αναλυτικά 53% ανάµεσα στους ερωτώµενους µε κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων και
80,6% ανάµεσα στους ερωτώµενους µε κύρια εργασία τη µετάφραση άλλων κειµένων.
Ανάµεσα στους µεταφραστές/ στριες που ασκούν κατά κύριο λόγο άλλα επαγγέλµατα µόνο
το 12,2% εξασφαλίζει την κύρια ασφάλιση του από τη µετάφραση. Φαίνεται λοιπόν πως η
περιοδικότητα του επαγγέλµατος των µεταφραστών δηµιουργεί προβλήµατα στην ασφάλισή
τους καθώς το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας συνδέει απόλυτα την ασφάλιση µε την
ενεργό και σταθερή επαγγελµατική δράση.
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∆ιάγραµµα 6-2. Η ασφάλιση τους είναι απόρροια της επαγγελµατικής τους απασχόλησης ως
µεταφραστές και κύρια εργασία.

100,0%

90,0%

80,6%
80,0%
70,0%

60,0%

52,9%

50,0%

40,0%

31,6%

30,0%

16,4%

20,0%

11,8%
8,6%

10,0%

0,0%

Σύν ολο

Μετάφ ραση βιβλίων Μετάφ ραση άλλων

Εκπαιδευτικοί

κειµέν ων

Επαγγέλµατα

Άλλα επαγγέλµατα

σχετικά µε το βιβλίο

Βάση:234 µεταφραστές (88,7% του δείγµατος) που είναι ασφαλισµένοι σε κάποιο ταµείο

Όσοι µεταφραστές εξασφαλίζουν την ασφάλισή τους από τη µετάφραση είναι κατά κύριο
λόγο (68%) ασφαλισµένοι στο ΤΕΒΕ και σε πολύ µικρότερα ποσοστά στα άλλα ταµεία. Το
ίδιο ισχύει και για τους ερωτώµενους µε κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων ή κειµένων
(43,3% και 50% αντίστοιχα στο ΤΕΒΕ).
Οι χαµηλές συντάξεις (17,5%), το υψηλό ασφάλιστρο σε σχέση µε τις απολαβές (11,4%), η
µη ύπαρξη ειδικού ταµείου για τους µεταφραστές (4,9%), η πληρωµή διπλών ασφαλιστικών
εισφορών (3%) και η µη κατοχύρωση του επαγγέλµατος (3%) αναφέρθηκαν από τους
ερωτώµενους ως σηµαντικότερα προβλήµατα σε σχέση µε την ασφάλιση του κλάδου.
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∆ιάγραµµα 6-3. Όσον αφορά τα ασφαλιστικά/ συνταξιοδοτικά ζητήµατα του κλάδου των
µεταφραστών, ποια θεωρείτε ως τα σηµαντικότερα προβλήµατα; (αυθόρµητες αναφορές)

17,5%

Χαµηλές συν τάξεις
Υψηλό ασφ άλιστρο σε σχέση µε τις

11,4%

απολαβές
∆εν υπάρχει ταµείο µεταφ ραστών
Η πληρωµή διπλών ασφ αλιστικών

4,9%
3,0%

εισφ ορών
Μη κατοχύρωση του επαγγέλµατος

Υποχρεωτική έν ταξη στο ΤΕΒΕ

Άλλα προβλήµατα

3,0%

2,7%

6,1%

60,8%

∆εν γν ωρίζουν

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Βάση:263 µεταφραστές
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7. Θέµατα σχέσεων µε εκδότες και πνευµατικών δικαιωµάτων
Η επαφή µε τους εκδότες για την έναρξη µίας συνεργασίας (∆ιάγραµµα. 7-1) γίνεται µε 5
κυρίως τρόπους (εδώ, αξίζει να σηµειωθεί ότι υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλής απάντησης):
κατά πλειοψηφία µε πρωτοβουλία του εκδότη για συγκεκριµένο έργο (62,7%), µε προσωπική
πρωτοβουλία των µεταφραστών για συγκεκριµένο έργο (46,4%), µετά από φιλικές συστάσεις
(38,8%), µε πρωτοβουλία του εκδότη για εν γένει συνεργασία (30,4%) και, τέλος, µε
πρωτοβουλία του µεταφραστή που προσεγγίζει τον εκδότη για µια εν γένει συνεργασία
(28,5%).
∆ιάγραµµα 7-1. Πώς έρχεστε σε επαφή µε τους εκδότες/ εργοδότες σας για την έναρξη κάποιας
συνεργασίας;
Με πρωτοβουλία του εκδότη για
συγκεκριµένο έργο

62,7 %

Με προσωπική τους πρωτοβουλία
για συγκεκριµένο έργο

46,4 %

38,0 %

Μετά από φιλικές συστάσεις

Με πρωτοβουλία του εκδότη για εν
γένει συνεργασία

30,4 %

Με προσωπική τους πρωτοβουλία
για εν γένει συνεργασία

28,5 %

Με ανακοινώσεις του εκδότη στον
τύπο

2,3 %

Με δικές τους ανακοινώσεις στον
τύπο

1,1 %

Μέσω του συγγραφέα

1,1 %

Άλλοι τρόποι

0,0 %

2,8 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

Βάση:263 µεταφραστές

Τα παραπάνω αποτελέσµατα - ειδικότερα δε το ποσοστό της επαφής µε πρωτοβουλία του
εκδότη για συγκεκριµένο έργο - µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το επάγγελµα δεν είναι
κορεσµένο (πράγµα που θα το επιβεβαιώσουµε και παρακάτω, όταν οι µεταφραστές θα
δηλώσουν αισιόδοξοι σχετικά µε τις προοπτικές του κλάδου), δεδοµένου ότι ο εργοδότης
είναι αυτός που συνηθέστερα αναλαµβάνει την πρωτοβουλία της προσέγγισης και όχι ο
εργαζόµενος.
Μπορούµε ακόµη να κάνουµε τη σκέψη ότι υπάρχει µια αντίληψη περί µιας «εν γένει»
εξειδίκευσης, τόσο από πλευράς εκδοτών που αναζητούν το συγκεκριµένο µεταφραστή γιατί
τον θεωρούν αρµοδιότερο για το συγκεκριµένο έργο - ή απλά γιατί είναι εν γένει «φίρµα» στο
µεταφραστικό χώρο (αν και βέβαια οι περιπτώσεις αυτές είναι ελάχιστες) - όσο και από
πλευράς µεταφραστών, που πλησιάζουν το συγκεκριµένο εκδότη γιατί πιστεύουν ότι αυτός
ειδικά θα ενδιαφερθεί για το συγκεκριµένο έργο που του προτείνουν.
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Σε ό,τι αφορά το υψηλό ποσοστό της επαφής ύστερα από προσωπική πρωτοβουλία του
µεταφραστή για συνεργασία σε συγκεκριµένο έργο, δεν µπορούµε να µην υπογραµµίσουµε
τον de facto ρόλο που παίζουν οι µεταφραστές στην προώθηση/marketing της κουλτούρας
της γλώσσας από την οποία µεταφράζουν µέσα από την εισαγωγή τίτλων ή και ονοµάτων
στην ελληνική αγορά. Λειτουργούν, κατά πώς φαίνεται, εκ των πραγµάτων ως άτυποι και
άµισθοι εθελοντές αναγνώστες. Ίσως, πέρα από το πάθος και το µεράκι, θα µπορούσε κανείς
να διακρίνει και µια καλώς εννοούµενη επαγγελµατική «πονηρία», δεδοµένου ότι στην
περίπτωση που ο µεταφραστής προσεγγίζει εκείνος τον εκδότη µε πρόταση για συγκεκριµένο
έργο, µπορεί εύλογα να ελπίζει σε µια καλή για αυτόν οικονοµική συµφωνία, αφού πάντα
µπορεί να στραφεί άµεσα και προς άλλον εκδότη - σε περίπτωση άρνησης του πρώτου- ή, το
κυριότερο, για την επίτευξη υψηλότερης αµοιβής (ιδίως αν έχει από τα πριν µεταφράσει το
έργο και είναι σε θέση να το δώσει άµεσα στον πλειοδότη, πράγµα συχνά επικίνδυνο, γιατί τα
δικαιώµατα µπορεί ήδη να έχουν αγορασθεί από κάποιον εκδότη· αυτή η διαπραγµατευτική
πρακτική ορισµένων µεταφραστών θα πρέπει να εξετασθεί σε µελλοντική έρευνα).
Ακόµη σε ό,τι αφορά το υψηλό ποσοστό επαφής των µεταφραστών µε τους εκδότες ύστερα
από φιλικές συστάσεις, στην οποία µεν δεν διευκρινίζεται αν τις συστάσεις για κάποιο
µεταφραστή τις έχει ο εκδότης ή το αντίστροφο, αν και εκ πείρας είναι γνωστό ότι στην
πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται απλώς για ένα «προξενιό» µε εκατέρωθεν
συστάσεις, αυτό που θα έπρεπε να υπογραµµισθεί είναι ότι αποτυπώνει µια αρχαϊκότητα
(ανωριµότητα, θα λέγαµε εµείς) στον κλάδο της βιβλιοπαραγωγής (τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά τη µετάφραση), η οποία, κατά τη στιγµή της σύναψης της συµφωνίας, µπορεί µεν
άτυπα να παρέχει στον εκδότη την αίσθηση ότι διαθέτει κάποια εχέγγυα σε ό,τι αφορά την
ποιότητα του προϊόντος που θα πάρει µετά από µήνες από τον µεταφραστή (εχέγγυα σε
τελική ανάλυση ως προς το… φιλότιµο και µόνον του µεταφραστή), στον δε τελευταίο σε ό,τι
αφορά την από µέρους του εκδότη τήρηση των οικονοµικών – και όχι µόνον –
συµπεφωνηθέντων. ∆εν παύει όµως να επιφέρει στρεβλώσεις σε µια σύγχρονη αγορά, καθώς
δηµιουργεί αθέµιτες και µη συµβατικές εξαρτήσεις των µεταφραστών από τους εκδότες που
δυσχεραίνουν τη διεκδίκηση δικαιωµάτων (πνευµατικών κυρίως, όπως θα δούµε και στη
συνέχεια) από µέρους των πρώτων και να οδηγεί στον έµµεσο αποκλεισµό ατόµων µε χαµηλό
προφίλ ή νέων στο χώρο.
∆ιευκρινίζουµε δε ότι οι φιλικές συστάσεις δεν έχουν καµία σχέση µε τις συστατικές
επιστολές που κυριαρχούν σε άλλους κλάδους, δεδοµένου ότι η καλύτερη συστατική
επιστολή για το µεταφραστή είναι το εκδοθέν µεταφραστικό του έργο ή ένα δοκιµαστικό, στο
µέτρο που η σχέση του µε τον εκδότη είναι σχέση ανάθεσης έργου, η δε σταθερή και
διαφορετική ανά περίπτωση συνεργασία εκδότη-µεταφραστή προκύπτει - ή δεν προκύπτει! συν τω χρόνω και στην πράξη, όντας προϊόν των ειδικών αναγκών και των δύο µερών, για
την οποία δεν µπορεί κανείς να προδικάζει τίποτα από φιλικές συστάσεις.
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Τέλος, προς επίρρωσιν των ανωτέρω, αναφέρουµε ότι µεταφραστές µε χρόνο ενασχόλησης
άνω των δέκα ετών µε το επάγγελµα, έρχονται σε επαφή µε τους εκδότες συνηθέστερα έπειτα
από πρωτοβουλία των τελευταίων για συνεργασία για συγκεκριµένο έργο ή για εν γένει
συνεργασία (σε σύγκριση µε τους συναδέλφους τους µε κάτω από δέκα χρόνια εµπειρία) 71,1% και 36,2% αντίστοιχα (∆ιάγραµµα 7-2)- πράγµα που τεκµηριώνει τα περί της έννοιας
της «εξειδίκευσης», που αναφέραµε και παραπάνω, πέρα από το εύλογο, αλλά όχι και
αυτονόητο, συµπέρασµα ότι στο χώρο λειτουργούν εµφανώς οι µηχανισµοί καταξίωσης που
φέρνουν σε σαφώς καλύτερη θέση τους παλαίµαχους (ανάλογα συµπεράσµατα λαµβάνουµε
και αν θεωρήσουµε ως κριτήριο για το κατά πόσον είναι κάποιος παλαίµαχος τον αριθµό των
εκδοθέντων βιβλίων που έχει µεταφράσει).
∆ιάγραµµα 7-2. Επαφή µε τους εκδότες/ εργοδότες για την έναρξη κάποιας συνεργασίας και
χρόνος ενασχόλησης επ’ αµοιβή µε τη µετάφραση
51,8 %

Με πρωτοβουλία του εκδότη για
συγκεκριµένο έργο

71,1 %
50,9 %

Με προσωπική τους πρωτοβουλία
για συγκεκριµένο έργο

43,0 %
44,7 %

Μετά από φιλικές συστάσεις

32,9 %
33,3 %

Με προσωπική τους πρωτοβουλία
για εν γένει συνεργασία

24,8 %
23,7 %

Με πρωτοβουλία του εκδότη για εν
γένει συνεργασία

36,2 %
2,6 %
2,0 %

Με ανακοινώσεις του εκδότη στον
τύπο

2,6 %

Μέσω του συγγραφέα

Με δικές τους ανακοινώσεις στον
τύπο

1,8 %
0,7 %

3,6 %
Άλλοι τρόποι

0,0 %

1,4 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

Έως και 10 χρόνια

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

Πάνω από 10 χρόνια

Βάση:263 µεταφραστές

Ο συνηθέστερος τρόπος υπολογισµού της αµοιβής για τη µετάφραση βιβλίου είναι µε
υπολογισµό των σελίδων ή του 16σέλιδου, µε 70,7% και ακολουθεί (13,3%) ο αριθµός των
λέξεων ή των χαρακτήρων (ίσως εδώ να περιλαµβάνονται και τα «χτυπήµατα») και η τιµή
πακέτο για το έργο µε 11,8% (∆ιάγραµµα 7-3).
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∆ιάγραµµα 7-3. Συνηθέστερος τρόπος υπολογισµού αµοιβής για τις µεταφράσεις βιβλίων, στο
σηµερινό καθεστώς εργασίας των µεταφραστών.

100,0%
90,0%
80,0%

70,7%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

13,3%

20,0%

11,8%

10,0%

2,7%

1,5%

0,0%

Με υπολογισµό των
σελίδων ή του
16σέλιδου

Ανάλογα µε τον
Με τιµή πακέτο για το Με ποσοστό επί των
αριθµό των λέξεων ή
έργο
πωλήσεων
των χαρακτήρων

Με µισθό

Βάση:263 µεταφραστές

Το 16σέλιδο είναι µεν ο πλέον επιθυµητός τρόπος προσδιορισµού της αµοιβής για τις
µεταφράσεις βιβλίων αλλά µόνον για το 44,9% (∆ιάγραµµα 7-4), ποσοστό που δεν ξεπερνάει
το 34,2% για όσα άτοµα έχουν ως κύρια απασχόληση τη µετάφραση άλλων κειµένων.
∆ηλαδή 2 στους 10 µεταφραστές που πληρώνονται µε αυτόν τον τρόπο θα προτιµούσαν να
αµείβονται ανάλογα µε τον αριθµό των λέξεων ή των χαρακτήρων και 1 στους 10 θα
προτιµούσε να πληρώνεται µε τιµή πακέτο για το έργο.
∆ιάγραµµα 7-4. Με ποιο τρόπο θα επιθυµούσατε να υπολογίζεται η αµοιβή σας για τις
µεταφράσεις βιβλίων;
100,0 %
90,0 %
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %

44,9 %

40,0 %

28,9 %
30,0 %

20,5 %
20,0 %
10,0 %

2,3 %

1,9 %

1,5 %

0,0 %

Με υπολογισµό
των σελίδων ή
του 16σέλιδου

Ανάλογα µε τον
αριθµό των
λέξεων ή των
χαρακτήρων

Με τιµή πακέτο
για το έργο

Με µισθό

Με ποσοστό επί
των πωλήσεων

Ανάλογα µε τη
δυσκολία του
κειµένου

Βάση:263 µεταφραστές
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Το συµπέρασµα είναι ότι το δεκαεξασέλιδο έχει µεν κατοχυρωθεί µέσα στο χρόνο ως βάση
για τον προσδιορισµό της αµοιβής, δεν παύει όµως να είναι πολλές φορές άδικο για τον
µεταφραστή καθώς δεν υπάρχει καθορισµένο µέγεθος σελίδας και οι υπολογισµοί/
διαπραγµατεύσεις µε αναγωγή σε µια υποτιθέµενη στάνταρ σελίδα λειτουργούν σαφώς υπέρ
του εκδότη. Έτσι, κάποιοι µεταφραστές αρχίζουν να επιδιώκουν τον προσδιορισµό της
αµοιβής βάσει λέξεων ή χαρακτήρων, κάτι που επιτρέπει - σχεδόν επιβάλλει - και ο Η/Υ, ο
οποίος εισήχθη την τελευταία 10ετία στο χώρο. Σε αυτό πρωτοστατούν οι µεταφραστές
άλλων κειµένων, πεδίο στο οποίο η παραπάνω πρακτική είναι κυρίαρχη εδώ και χρόνια (πέρα
από το γεγονός ότι οι τελευταίοι προτιµούν αυτόν τον τρόπο περισσότερο, φαίνεται ότι τον
έχουν επιβάλει κιόλας, αφού σε ποσοστό 31,6% αµείβονται για τις µεταφράσεις βιβλίων µε
υπολογισµό του αριθµού των λέξεων ή των χαρακτήρων, πράγµα αρκετά ενθαρρυντικό για το
εργασιακό status τους).
Μικρές είναι οι αποκλίσεις ως προς τον επιθυµητό τρόπο αµοιβής σε συνάρτηση µε το
γλωσσικό συνδυασµό µετάφρασης.
Στην ερώτηση πολλαπλών απαντήσεων για τα σηµαντικότερα κριτήρια υπολογισµού της
αµοιβής τους, όσον αφορά τη µετάφραση βιβλίων (∆ιάγραµµα 7-5), πρώτο έρχεται το είδος
και η δυσκολία του κειµένου µε 92,8%, στη συνέχεια η στενότητα της προθεσµίας
παράδοσης µε 30,0%, ο όγκος του κειµένου για µετάφραση µε 25,1% και ο γλωσσικός
συνδυασµός µε 22,1%.
∆ιάγραµµα 7-5. Ποια θεωρείτε τα δύο σηµαντικότερα κριτήρια για τον καθορισµό της αµοιβής
σας, όσον αφορά τη µετάφραση βιβλίων;
100,0 %

92,8 %

90,0 %
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %

30,0 %
30,0 %

25,1 %

22,1 %

20,0 %
10,0 %

3,4 %

2,7 %

1,1 %

0,0 %

Το είδος και η Η στενότητα Ο όγκος του Ο γλωσσικός Η συχνότηταΆλλα κριτήριαΑµείβονται µε
δυσκολία του
της
κειµένου για συνδυασµός ανάθεσης
µισθό που
κειµένου προθεσµίας µετάφραση
εργασίας από
δεν
παράδοσης
τον εκδότη
επηρεάζεται
από τα
παραπάνω
κριτήρια

Βάση:263 µεταφραστές
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∆ιαφοροποιήσεις παρατηρούµε στη σηµασία των κριτηρίων αµοιβής ανάλογα µε το
γλωσσικό συνδυασµό του µεταφραστή. Και πιο συγκεκριµένα, σε όσους µεταφράζουν µόνο
(από ή/και προς) αγγλικά, ο όγκος προς µετάφραση εµφανίζει αυξηµένη σηµασία (42,1%,
∆ιάγραµµα 7-6) – όσο µεγαλύτερος ο προσφερόµενος όγκος ανά έργο τόσο µικρότερη η
αµοιβή ανά 16σέλιδο, λέξη ή χαρακτήρα. Προφανώς, αν και υπάρχει µεγάλη ζήτηση σε
αυτόν τον συνδυασµό, είναι και η προσφορά τεράστια, και ο εκδότης µπορεί να
διαπραγµατευθεί και να επιτύχει καλύτερες τιµές από τον µεταφραστή αν του προσφέρει
µεγάλο όγκο (ή να προσφύγει σε κάποιον άλλον, λιγότερο «καταξιωµένο» ή «ειδικό»
µεταφραστή, προφανώς φθηνότερο).
Χαρακτηριστικό είναι ότι για τους µεταφραστές που έχουν άλλους (ή και άλλους)
συνδυασµούς το κριτήριο αυτό ανέρχεται σε ποσοστά 23,9% και 21,5% αντίστοιχα προφανώς εδώ οι µεταφραστές µπορούν να κρατήσουν ψηλά το «κασέ» τους αναζητώντας
εργασία βάσει των άλλων γλωσσικών συνδυασµών τους που είτε δεν χαρακτηρίζονται από
υψηλή προσφορά είτε είναι δύσκολο για τον εργοδότη να τους αναζητήσει και να τους έχει
ανά πάσα στιγµή.
∆ιάγραµµα 7-6. Σηµαντικότερα κριτήρια για τον καθορισµό της αµοιβής όσον αφορά τη
µετάφραση βιβλίων και γλωσσικοί συνδυασµοί.
94,7 %
92,4 %
92,5 %

Το είδος και η δυσκολία του κειµένου

23,7 %

Η στενότητα της προθεσµίας
παράδοσης

33,5 %
25,4 %

42,1 %
21,5 %
23,9 %

Ό όγκος του κειµένου για µετάφραση'

15,8 %
22,2 %

Ο γλωσσικός συνδυασµός

25,4 %

Η συχνότητα ανάθεσης εργασίας από
τον εκδότη

Αµείβονται µε µισθό ανεξάρτητα από
τα παραπάνω κριτήρια

5,1 %
1,5 %

0,6 %
3,0 %

5,3 %
Άλλα κριτήρια

2,5 %
1,5 %

0,0 %
Μόνο (από ή προς) Αγγλικά

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

Αγγλικά (από ή προς) και άλλοι συνδυασµοί

60,0 %

70,0 %

80,0 %

90,0 %

100,0 %

Άλλοι συνδυασµοί εκτός από (προς ή από) Αγγλικά

Βάση:263 µεταφραστές

Αξιοσηµείωτο ακόµη είναι το γεγονός ότι ο γλωσσικός συνδυασµός εµφανίζει αυξηµένη
σηµασία για όσους έχουν ως κύρια εργασία τη µετάφραση άλλων κειµένων (26,3%) ενώ για
τους µεταφραστές µε κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων παρουσιάζεται λιγότερο
σηµαντικό κριτήριο (13,3% αυτών το έκριναν σηµαντικό).
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Το 63,1% των µεταφραστών (αυθόρµητες απαντήσεις) δεν δέχεται να µεταφράσει βιβλία
διαφόρων επιστηµών (µαθηµατικά, νοµικά κλπ.), ποσοστό που ανέρχεται στο 82,4% στην
ηλικιακή οµάδα 18-34 ετών. Επίσης, ένα 17,5% δεν δέχεται να µεταφράσει λογοτεχνικά
έργα, ποσοστό που ανέρχεται στο 25,5% ειδικά για την ηλικιακή οµάδα 18-34 ετών.
Προφανώς, εδώ έχουµε να κάνουµε σε µεγαλύτερο ποσοστό µε µεταφραστές προερχόµενους
από τις σχετικά καινοφανείς – στην Ελλάδα τουλάχιστον – σχολές µετάφρασης όπου
κυριαρχεί η ειδίκευση, στη λογοτεχνική από τη µια και την τεχνική από την άλλη,
µετάφραση. Αντίθετα, οι µεγαλύτεροι σε ηλικία µεταφραστές, πέρα από την ευρύτερη
παιδεία που παρείχε πάλαι ποτέ το εκπαιδευτικό σύστηµα, προέρχονται κυρίως από άλλες
πανεπιστηµιακές σχολές (ακόµη και µη θεωρητικών κατευθύνσεων) και εισήλθαν στο
επάγγελµα σε εποχές που δεν ετίθετο το θέµα της εξειδίκευσης. Μόνο ένα 13,3% δεν δέχεται
να µεταφράσει έργα ανάξια κατά τα προσωπικά κριτήριά του: υψηλός επαγγελµατισµός ή
οικονοµικές ανάγκες ερµηνεύουν το χαµηλό ποσοστό, ας κρίνει ο αναγνώστης. Υψηλό
επαγγελµατισµό εκφράζει σαφώς το χαµηλότατο ποσοστό (8,0%) που µεταφράζει µόνον ένα
είδος βιβλίων (15,0% στους άνω των 55 ετών) καθώς και το χαµηλό ποσοστό (14,4%) που
µεταφράζει τα πάντα ανεξαιρέτως.
Μικρός είναι ο βαθµός ενηµέρωσης (∆ιάγραµµα 7-7) σχετικά µε τον νόµο περί πνευµατικών
δικαιωµάτων του µεταφραστή, καθώς µόλις το 22,5% δηλώνει πολύ ή αρκετά ενηµερωµένο.
∆ιάγραµµα 7-7. Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι είστε ενηµερωµένοι σχετικά µε το τι προβλέπει ο
νόµος για τα πνευµατικά δικαιώµατα του µεταφραστή;

50,0 %
41,4 %

45,0 %

36,1 %

40,0 %
35,0 %
30,0 %
25,0 %
16,0 %

20,0 %
15,0 %
10,0 %

6,5 %

5,0 %
0,0 %
Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Βάση:263 µεταφραστές
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Ειδικότερα, τον υψηλότερο βαθµό ενηµέρωσης τον συναντάµε ανάµεσα στους εµπειρότερους
και σε αυτούς που θα χαρακτηρίζαµε «ενεργούς» µεταφραστές, δηλαδή σε εκείνους µε
εντονότερη επαγγελµατική παρουσία στο χώρο κατά τα τελευταία χρόνια (∆ιάγραµµα 7-8).
Έτσι, οι ερωτώµενοι µε τουλάχιστον 10ετή εµπειρία στη µετάφραση και όσοι έχουν
µεταφράσει περισσότερα από 10 βιβλία, αλλά και όσοι ασχολήθηκαν επαγγελµατικά µε τη
µετάφραση (βιβλίων ή κειµένων) κατά την τελευταία 2ετία και όσοι έχουν σηµαντική
µεταφραστική «βιβλιοπαραγωγή» την τελευταία 4ετία είναι εκείνοι που θεωρούν τους
εαυτούς τους περισσότερο ενηµερωµένους σε ζητήµατα πνευµατικών δικαιωµάτων, καθώς
δηλώνουν πολύ ή αρκετά ενηµερωµένοι σχετικά µε τον αντίστοιχο νόµο σε ποσοστά που
κυµαίνονται γύρω στο 30%.
Ακόµη, από πολύ έως αρκετά ενηµερωµένοι είναι σε ποσοστό 31,6% όσοι έχουν ως κύρια
απασχόληση τη µετάφραση άλλων κειµένων (όπου σαφώς δεν υπάρχουν δικαιώµατα!) ενώ οι
έχοντες ως κύρια απασχόληση τη µετάφραση βιβλίου είναι πολύ ή αρκετά ενηµερωµένοι σε
ποσοστό 21,7% (∆ιάγραµµα 7-8). Το εκ πρώτης όψεως αντιφατικό αυτό αποτέλεσµα είναι
απόρροια του µικρότερου επαγγελµατισµού που χαρακτηρίζει την αγορά της µετάφρασης
βιβλίου σε σχέση µε τη µετάφραση άλλων κειµένων. Στη µετάφραση βιβλίων λειτουργεί µια
κακώς εννοούµενη και διαιωνιζόµενη «χαλαρότητα», που είναι προϊόν µιας πολλές φορές
κατά συνθήκην φιλικής σχέσης µε τον εκδότη (βλέπε και τα περί φιλικών συστάσεων).
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∆ιάγραµµα 7-8. Βαθµός ενηµέρωσης (πολύ/ αρκετά) σχετικά µε το τι προβλέπει ο νόµος για τα
πνευµατικά δικαιώµατα του µεταφραστή ανά κατηγορίες ερωτώµενων.

Πολύ/ Αρκετά

22,5 %

Σύνολο

21,7 %

Μετάφραση βιβλίων

31,6 %

Μετάφραση άλλων κειµένων

Κύρια εργασία

21,7 %

Εκπαιδευτικοί

26,2 %

Επαγγέλµατα σχετικά µε το βιβλίο
15,9 %

Άλλα επαγγέλµατα

26,0 %

Bιβλίων αποκλειστικά

Ενασχόληση
επ' αµοιβή µε
τη µετάφραση
τα 2 τελευταία
χρόνια

13,0 %

Άλλων κειµένων αποκλειστικά

29,6 %

Βιβλίων και κειµένων
Με τίποτα από τα δύο

Χρόνος
ενασχόλησης επ'
αµοιβή µε τη
µετάφραση

Συνολικός αριθµός
βιβλίων που έχουν
µεταφράσει και
έχουν εκδοθεί

Έως και 10 χρόνια

4,3 %

12,3 %

Πάνω από 10 χρόνια

30,2 %

Έως 3 βιβλία

14,1 %

4 έως 9 βιβλία

14,3 %
33,3 %

10 έως 19 βιβλία

30,6 %

20 και άνω βιβλία

Αριθµός βιβλίων που
µετέφρασαν και
εκδόθηκαν τα 4
τελευταία χρόνια

Κανένα

9,1 %
20,6 %

Έως 3 βιβλία

33,7 %

4 και άνω βιβλία

∆εν έχουν µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία

Είδη βιβλίων
που έχουν
Μόνο λογοτεχνικά βιβλία
µεταφράσει και
έχουν εκδοθεί Λογοτεχνικά και µη λογοτεχνικά βιβλία

12,0 %
19,3 %
31,3 %

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %

Βάση:263 µεταφραστές
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Υψηλό βαθµό ενηµέρωσης συναντάµε και στις ηλικίες από 35-44 ετών (∆ιάγραµµα 7-9).
Αναµενόµενο το αποτέλεσµα, στο βαθµό που πρόκειται για άτοµα αρκετά νέα για να
ενηµερώνονται για τις εξελίξεις -ο σχετικός νόµος είναι σχετικά κάτι το νέο στην Ελλάδα, µε
ηλικία µιας δεκαετίας περίπου.
∆ιάγραµµα 7-9. Βαθµός ενηµέρωσης για το νόµο περί πνευµατικών δικαιωµάτων και ηλικία.

100%
90%

23,7 %
33,3 %
42,5 %

46,4 %

80%

Καθόλου

70%
60%

Λίγο

46,1 %

50%
51,0 %

30,4 %

38,8 %

40%

Αρκετά

30%
19,7 %

20%
10%

19,6 %
13,7 %

11,3 %

10,5 %
3,6 %

2,0 %

Πολύ

7,5 %

0%
18-34 ετών

35-44 ετών

45-54 ετών

55 ετών και άνω

Βάση:263 µεταφραστές

Το 39,5% δήλωσε ότι υπογράφει πάντοτε συµβόλαιο µε τον εκδότη των βιβλίων του, το
24,7% τις περισσότερες φορές, το 12,9% σπάνια και το 22,8% ποτέ (∆ιάγραµµα 7-10).
∆ιάγραµµα 7-10. Υπογράφετε συµβόλαιο µε τους εκδότες των βιβλίων που µεταφράζετε;

50,0 %
45,0 %

39,5 %

40,0 %
35,0 %
30,0 %

24,7 %
22,8 %

25,0 %
20,0 %
12,9 %

15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
Πάντοτε

Τις περισσότερες φορές

Σπάνια

Ποτέ

Βάση:263 µεταφραστές

48

Το γεγονός ότι το 69,8% των ασχολούµενων πάνω από δέκα χρόνια µε τη µετάφραση (έναντι
του 57,0% των υπολοίπων) υπογράφει συµβόλαιο πάντοτε ή τις περισσότερες φορές
(∆ιάγραµµα 7-11) καθώς και το ότι στους ερωτώµενους µε κύρια απασχόληση τη µετάφραση
βιβλίων το αντίστοιχο ποσοστό είναι 66,7% (έναντι 63,6% για τους υπόλοιπους) δεν είναι
καθόλου κολακευτικό για τα συναλλακτικά ήθη των εκδοτών απέναντι στους µεταφραστές .
Φαίνεται ακόµη ότι οι περισσότερο εµπλεκόµενοι στη βιβλιοπαραγωγή και οι πλέον έµπειροι
µεταφραστές, µάλλον είναι και οι πιο καταξιωµένοι και ικανοί να επιβάλλουν κάποιες
ελάχιστες απαιτήσεις. Χαρακτηριστικά σηµειώνουµε (∆ιάγραµµα 7-11) πως το ποσοστό
όσων υπογράφουν πάντοτε ή τις περισσότερες φορές συµβόλαιο µε τους εκδότες ανέρχεται
στο 67,2% για όσους έχουν τουλάχιστον 10 µεταφρασµένα βιβλία στο ενεργητικό τους και,
όπως προαναφέρθηκε, πλησιάζει το 70% για όσους δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο
χώρο της µετάφρασης για τουλάχιστον µία δεκαετία.
Επίσης, όσοι έχουν µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία βρίσκονται µάλλον σε σχετικά καλύτερη
θέση, καθώς σε ποσοστό 70,4% (έναντι 38% των υπολοίπων) υπογράφουν πάντοτε ή τις
περισσότερες φορές συµβόλαιο µε τους εκδότες τους. Το γεγονός αυτό όµως πιθανότατα
εξηγείται µε βάση όσα προαναφέρθηκαν για την αυξηµένη διαπραγµατευτική ισχύ των
εµπειρότερων και καταξιωµένων µεταφραστών, καθώς, όπως ήδη αναλύσαµε στο Κεφάλαιο
3, µε τη µετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων ασχολούνται κατά κύριο λόγο οι µεταφραστές µε
περισσότερο µακροχρόνια και παραγωγική παρουσία πορεία στο χώρο.
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∆ιάγραµµα 7-11. Υπογραφή συµβολαίων (πάντοτε/ τις περισσότερες φορές) µε τους εκδότες µε
τους οποίους συνεργάζονται ανά κατηγορία ερωτώµενων.

Πάντοτε/τις περισσότερες φορές

Σύνολο

64,2 %

Μετάφραση βιβλίων

66,7 %

Μετάφραση άλλων κειµένων

Κύρια εργασία

50,0 %

Εκπαιδευτικοί

68,3 %

Επαγγέλµατα σχετικά µε το βιβλίο

59,5 %

Άλλα επαγγέλµατα

69,8 %

Bιβλίων αποκλειστικά

Ενασχόληση
επ' αµοιβή µε
τη µετάφραση
τα 2 τελευταία
χρόνια

76,0 %

Άλλων κειµένων αποκλειστικά

65,2 %

Βιβλίων και κειµένων

59,2 %

Με τίποτα από τα δύο

Χρόνος
ενασχόλησης επ'
αµοιβή µε τη
µετάφραση

50,0 %

Έως και 10 χρόνια

57,0 %

Πάνω από 10 χρόνια

69,8 %

Έως 3 βιβλία

Συνολικός αριθµός
βιβλίων που έχουν
µεταφράσει και
έχουν εκδοθεί

59,4 %

4 έως 9 βιβλία

63,6 %

10 έως 19 βιβλία

75,0 %

20 και άνω βιβλία

Αριθµός βιβλίων που
µετέφρασαν και
εκδόθηκαν τα 4
τελευταία χρόνια

Κανένα

59,7 %

43,9 %

Έως 3 βιβλία

69,6 %

4 και άνω βιβλία

∆εν έχουν µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία

Είδη βιβλίων
που έχουν
Μόνο λογοτεχνικά βιβλία
µεταφράσει και
έχουν εκδοθεί Λογοτεχνικά και µη λογοτεχνικά βιβλία
0,0 %

72,6 %

38,0 %
71,1 %
69,7 %
10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 %

Βάση:263 µεταφραστές
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Το 31,2% των µεταφραστών δήλωσε πως στα συµβόλαια που υπογράφουν µε τους εκδότες
των βιβλίων τους υπάρχει (πάντοτε ή τις περισσότερες φορές) πρόβλεψη για καταβολή
πνευµατικών δικαιωµάτων από τις πωλήσεις των βιβλίων (∆ιάγραµµα 7-12). Σε ό,τι αφορά
την πρόβλεψη καταβολής πνευµατικών δικαιωµάτων από τη µεταφορά του βιβλίου στο
θέατρο, τον κινηµατογράφο ή την τηλεόραση τα αντίστοιχα ποσοστά είναι ακόµα
χαµηλότερα (13,3% , 13,3% και 13,6% αντίστοιχα).
∆ιάγραµµα 7-12. Πόσο συχνά υπάρχει πρόβλεψη στα συµβόλαια που υπογράφετε για καταβολή
πνευµατικών δικαιωµάτων από…
100%
90%

22,8 %

22,8 %

22,8 %

22,8 %
∆εν υπογράφουν
ποτέ συµβόλαιο

80%
70%

Ποτέ

35,4 %

60%

Σπάνια

50%

57,8 %

40%

58,9 %

57,8 %
Τις περισσότερες
φορές

10,6 %

30%

12,9 %

20%

Πάντοτε

5,7 %

10%

18,3 %

4,9 %
4,6 %

6,1 %

4,9 %
8,7 %

8,7 %

9,1 %

4,2 %

0%
Τις πωλήσεις των βιβλίων

Τη µεταφορά του βιβλίου
στην τηλεόραση

Τη µεταφορά του βιβλίου
στον κινηµατογράφο

Τη µεταφορά του βιβλίου στο
θέατρο

Βάση:263 µεταφραστές

Πάντως, και πάλι σε ευνοϊκότερη θέση όσον αφορά την πρόβλεψη καταβολής πνευµατικών
δικαιωµάτων από τις πωλήσεις των βιβλίων, παρουσιάζονται οι ωριµότεροι και εµπειρότεροι
µεταφραστές (∆ιάγραµµα 7-13). Το ποσοστό όσων ισχυρίζονται ότι εξασφαλίζουν (πάντοτε ή
τις περισσότερες φορές) πρόβλεψη καταβολής πνευµατικών δικαιωµάτων από τις πωλήσεις
των βιβλίων φτάνει το 40,3% για όσους έχουν 10ετή παρουσία στο χώρο της µετάφρασης,
στο 36,9% για όσους έχουν τουλάχιστον 10 µεταφρασµένα βιβλία στο ενεργητικό τους και
στο 37,1% για όσους έχουν µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία. Τα αντίστοιχα ποσοστά
παρουσιάζονται σχετικά αυξηµένα και ανάµεσα σε όσους είχαν περσσότερο «ενεργή»
απασχόληση µε τη µετάφραση βιβλίων κατά τα τελευταία χρόνια: 38,9% για όσους, κατά
µέσο όρο, µετέφραζαν τουλάχιστον ένα βιβλίο το χρόνο κατά την τελευταία 4ετία και 38,5%
για όσους ασχολήθηκαν αποκλειστικά µε τη µετάφραση βιβλίων, και όχι άλλων κειµένων,
κατά την τελευταία 2ετία.
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∆ιάγραµµα 7-13. Πρόβλεψη καταβολής πνευµατικών δικαιωµάτων (πάντοτε/ τις περισσότερες
φορές) από τις πωλήσεις των βιβλίων ανά κατηγορία ερωτώµενων.

Πάντοτε/ τις περισσότερες φορές

Σύνολο

31,2 %

Μετάφραση βιβλίων

30,0 %

Μετάφραση άλλων κειµένων

Κύρια
εργασία

26,3 %

Εκπαιδευτικοί

33,3 %

Επαγγέλµατα σχετικά µε το βιβλίο

28,6 %

Άλλα επαγγέλµατα

34,9 %

Bιβλίων αποκλειστικά

Ενασχόληση
επ' αµοιβή µε
τη µετάφραση
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Βάση:263 µεταφραστές
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Όσοι µεταφραστές δήλωσαν πως στις συµβάσεις που υπογράφουν µε τους εκδότες τους
υπάρχει, έστω και σπάνια, η πρόβλεψη για την καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων από τις
πωλήσεις των βιβλίων (41,8% του συνόλου των ερωτώµενων, ήτοι 110 µεταφραστές),
ρωτήθηκαν για το ύψος στο οποίο ανέρχεται συνήθως το προβλεπόµενο ποσοστό, τόσο για
την πρώτη έκδοση όσο και για τυχόν επανεκδόσεις των βιβλίων τους.
Το 26,4% αυτών δήλωσε πως το συνηθέστερο ποσοστό πνευµατικών δικαιωµάτων που
προβλέπεται στις συµβάσεις τους δεν ξεπερνάει το 0,5% για την πρώτη έκδοση των βιβλίων
που µεταφράζουν (∆ιάγραµµα 7-14). Για το 42,7% προβλέπεται ποσοστό πνευµατικών
δικαιωµάτων από 0,6-5% και για το 28,2% προβλέπεται ποσοστό άνω του 5% επί των
πωλήσεων.
∆ιάγραµµα 7-14. Σε ποιο ύψος ανέρχεται, συνήθως, το ποσοστό των πνευµατικών δικαιωµάτων
που προβλέπεται στη σύµβασή σας για την α’ έκδοση και τις επανεκδόσεις των βιβλίων που
µεταφράζετε;
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Βάση:110 µεταφραστές (41,8% του δείγµατος) που δήλωσαν ότι στις συµβάσεις τους προβλέπεται, έστω και σπάνια, ποσοστό πνευµατικών
δικαιωµάτων από τις πωλήσεις των βιβλίων

.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ηλικιακή οµάδα των 18-34 ετών το ποσοστό που υπογράφει
συµβάσεις για δικαιώµατα µέχρι 0,5% ανέρχεται στο 73,3% για να µειωθεί στο 10,0% στους
άνω των 55, οι οποίοι - αξίζει να προσεχθεί αυτό - υπογράφουν συµβόλαια για ποσοστά άνω
του 5% στο 60 % του πληθυσµού τους, πράγµα εύλογο, στο βαθµό που σε αυτές τις ηλικίες
κυριαρχούν µεταφραστές που είναι και συγγραφείς και έχουν καλύτερη εµπειρία και
αντίληψη περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Και πάλι, βέβαια, η παλαιότητα δεν παύει να είναι
η προφανής εξήγηση σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις της διαπραγµατευτικής ισχύος, ενώ στους
«πρωτάρηδες» µεταφραστές η αναγνώριση των πνευµατικών δικαιωµάτων φαίνεται πως είναι
συµβολική, για να τηρηθεί το γράµµα του νόµου. Σηµειώνουµε επίσης το υψηλό ποσοστό
(45,9%) των συγγραφέων-µεταφραστών που εξασφαλίζουν ποσοστά πνευµατικών
δικαιωµάτων άνω του 5% (∆ιάγραµµα 7-15).
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∆ιάγραµµα 7-15. Ύψος στο οποίο ανέρχεται, συνήθως, το ποσοστό των πνευµατικών
δικαιωµάτων που προβλέπεται στη σύµβαση για την α΄ έκδοση και ενασχόληση µε τη συγγραφή
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Βάση:110 µεταφραστές (41,8% του δείγµατος) που δήλωσαν ότι στις συµβάσεις τους προβλέπεται, έστω και σπάνια, ποσοστό πνευµατικών
δικαιωµάτων από τις πωλήσεις των βιβλίων

.
Σε ό,τι αφορά τις επανεκδόσεις (∆ιάγραµµα 7-14), για ποσοστό της τάξης του 12,7% το
συνηθέστερο ποσοστό πνευµατικών δικαιωµάτων που προβλέπεται στις συµβάσεις τους δεν
ξεπερνάει το 0,5% επί των πωλήσεων, για ένα 29,1% προβλέπεται ποσοστό από 0,6-5% και
για ένα 11,8% άνω του 5%. Εντύπωση προκαλεί ότι σχεδόν οι µισοί µεταφραστές δεν
γνώριζαν το ποσοστό των πνευµατικών δικαιωµάτων που προβλέπεται συνήθως για τις
επανεκδόσεις των βιβλίων τους.
Η εκκαθάριση των δικαιωµάτων, στο 38,2% των περιπτώσεων γίνεται ετησίως ενώ στο
61,8% αραιότερα. Γίνεται δε κάθε χρόνο κυρίως στους έχοντες θητεύσει περισσότερα χρόνια
στη µετάφραση.
Το πιο σηµαντικό πάντως είναι ότι µόνον σε ποσοστό 43,6% (∆ιάγραµµα 7-16) η εκκαθάριση
των πνευµατικών δικαιωµάτων γίνεται (πάντα ή συνηθέστερα) όπως προβλέπει η σύµβαση.
Το 20,9% και το 34,5% των µεταφραστών δήλωσαν, αντίστοιχα, ότι η εκκαθάριση συµφωνεί
σπάνια ή δε συµφωνεί ποτέ µε όσα προβλέπονται στις συµβάσεις τους.
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∆ιάγραµµα 7-16. Πόσο συχνά η εκκαθάριση των πνευµατικών σας δικαιωµάτων γίνεται έτσι
όπως προβλέπεται από τη σύµβαση που υπογράφετε;
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Βάση:110 µεταφραστές (41,8% του δείγµατος) που δήλωσαν ότι στις συµβάσεις τους προβλέπεται, έστω και σπάνια, ποσοστό πνευµατικών
δικαιωµάτων από τις πωλήσεις των βιβλίων

.
Και στο ζήτηµα της εκκαθάρισης των πνευµατικών δικαιωµάτων οι ωριµότεροι µεταφραστές
και οι συγγραφείς-µεταφραστές εµφανίζονται σε καλύτερη θέση (∆ιαγράµµατα 7-17 & 7-18),
καθώς, αντίστοιχα, το 48,7% και το 59% αυτών δηλώνει ότι πάντα ή τις περισσότερες φορές
τηρούνται τα συµφωνηµένα από τη σύµβαση.
∆ιάγραµµα 7-17. Συχνότητα µε την οποία η εκκαθάριση των πνευµατικών δικαιωµάτων γίνεται
έτσι όπως προβλέπεται από τη σύµβαση και έτη ενασχόλησης µε τη µετάφραση.
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Βάση:110 µεταφραστές (41,8% του δείγµατος) που δήλωσαν ότι στις συµβάσεις τους προβλέπεται, έστω και σπάνια, ποσοστό πνευµατικών
δικαιωµάτων από τις πωλήσεις των βιβλίων

.
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∆ιάγραµµα 7-18. Συχνότητα µε την οποία η εκκαθάριση των πνευµατικών δικαιωµάτων γίνεται
έτσι όπως προβλέπεται από τη σύµβαση και ενασχόληση µε τη συγγραφή.
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Βάση:110 µεταφραστές (41,8% του δείγµατος) που δήλωσαν ότι στις συµβάσεις τους προβλέπεται, έστω και σπάνια, ποσοστό πνευµατικών
δικαιωµάτων από τις πωλήσεις των βιβλίων

.

Για τις περιπτώσεις όπου η εκκαθάριση των πνευµατικών δικαιωµάτων δε γίνεται όπως
προβλέπεται από τη σύµβαση, σε ποσοστό 32,5% ο εκδότης αποφεύγει να δώσει κάποια
αιτιολογία, σε ποσοστό 26% οι πωλήσεις δεν είναι µεγάλες για να ζητηθούν ποσοστά, σε
ποσοστό 17% η µη συµφωνία σύµβασης και εκκαθάρισης οφείλεται σε αµέλεια, ενώ σε
ποσοστό 10,4% η αναγραφή της είσπραξης ποσοστών θεωρείται τυπικός όρος της σύµβασης!
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο νόµος περί πνευµατικών δικαιωµάτων του
µεταφραστή στην Ελλάδα, στην καλύτερη περίπτωση τηρείται πληµµελώς.
Το όνοµα του µεταφραστή αναγράφεται στο εξώφυλλο του βιβλίου (∆ιάγραµµα 7-19),
πάντοτε ή τις περισσότερες φορές, σε ποσοστό 46,8%. Όταν δεν αναγράφεται το όνοµα του
µεταφραστή στο εξώφυλλο αυτό γίνεται κυρίως (71,3% των περιπτώσεων) γιατί το αρνείται ο
εκδότης και όχι γιατί δεν το επιθυµεί ο ίδιος ο µεταφραστής (28,7%). Αντίθετα, η αναγραφή
του ονόµατος στο εξώφυλλο γίνεται κατά 82% κατόπιν προτάσεως του εκδότη και κατά 18%
κατόπιν προτάσεως του µεταφραστή. Είναι προφανές ότι η αναγραφή του ονόµατος του
µεταφραστή στο εξώφυλλο εναπόκειται σαφώς στη διακριτική ευχέρεια του εκδότη και
συνιστά µια κατά περίπτωση προστιθέµενη αξία στο προϊόν, εάν έτσι τη βλέπει ο εκδότης: αν
δηλαδή θεωρεί ότι επωφελείται από το όνοµα ενός καταξιωµένου µεταφραστή ή εάν το
βιβλίο απευθύνεται σε κάποιο ειδικό κοινό από το οποίο ο µεταφραστής, λόγω ίσως άλλων
ενασχολήσεών του, θεωρείται αυθεντία (π.χ. πανεπιστηµιακός δάσκαλος που µεταφράζει
έργο στο γνωστικό του πεδίο). Είναι χαρακτηριστικό ότι για τους συγγραφείς-µεταφραστές η
αναγραφή του ονόµατος στο εξώφυλλο του βιβλίου που µεταφράζουν είναι πολύ συχνότερο
γεγονός (62% πάντοτε ή τις περισσότερες φορές) ίσως επειδή ο εκδότης µπορεί να θεωρήσει
ότι το συγγραφικό «όνοµα» του µεταφραστή µπορεί να προσελκύσει αναγνώστες.
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∆ιάγραµµα 7-19. Αναφέρεται το όνοµά σας στο εξώφυλλο του βιβλίου;
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Βάση:263 µεταφραστές

Περίπου, οι 5 στους 10 µεταφραστές (∆ιάγραµµα 7-20) υποστηρίζονται από τους εκδότες
(πάντοτε ή τις περισσότερες φορές) µέσω του επιµελητή, 3 στους 10 µέσω της επαφής µε το
συγγραφέα, 2 στους 10 µέσω ειδικών για ορολογίες και 1 στους 10 µέσω συγκεκριµένων
βοηθηµάτων. Αντίστοιχα σε ποσοστά 16,7%, 24,0%, 30,0% και 39,2% των ερωτηθέντων
δήλωσαν ότι δεν χρειάζονται την αντίστοιχη υποστήριξη. Τα παραπάνω στοιχεία είναι αρκετά
ενθαρρυντικά και αποδεικνύουν ότι στο σηµερινό καθεστώς του έντονου ανταγωνισµού στο
βιβλιοεκδοτικό χώρο, οι περισσότεροι εκδότες κάνουν ό,τι µπορούν κι ό,τι τους ζητηθεί για
να βοηθήσουν το µεταφραστή να τους προσφέρει ένα άρτιο προϊόν (στο βαθµό που το
οικονοµικό του κόστος είναι αµελητέο), δείχνοντας ότι τους ενδιαφέρει και η ποιότητα
∆ιάγραµµα 7-20. Υποστήριξη από τον εκδότη όσον αφορά τις ακόλουθες εργασίες
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Βάση:263 µεταφραστές
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Αντίστοιχα, ζητούν από το µεταφραστή να συµµετέχει σε συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε., σε
παρουσιάσεις ή εκθέσεις για τα βιβλία που έχουν µεταφράσει (πολύ συχνά ή συχνά) σε
ποσοστό 16,8% (∆ιάγραµµα 7-21), ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό συµβαίνει (στο
93,7% των περιπτώσεων) χωρίς κάποια πρόσθετη αµοιβή.
∆ιάγραµµα 7-21. Συµµετέχετε σε συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε., σε παρουσιάσεις ή εκθέσεις για τα
βιβλία που έχετε µεταφράσει;
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Βάση:263 µεταφραστές

Και πάλι πρόκειται για µια προστιθέµενη αξία που κερδίζει ο εκδότης από το µεταφραστή
(όταν αυτός είναι καταξιωµένος ή απλώς περισσότερο αρµόδιος, ως γνώστης του έργου, για
την προβολή του- ∆ιάγραµµα 7-22).
∆ιάγραµµα 7-22. Συµµετοχή σε συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε., σε παρουσιάσεις ή εκθέσεις για τα
βιβλία που έχουν µεταφράσει και έτη ενασχόλησης µε τη µετάφραση.
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Βάση:263 µεταφραστές
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Το 55,5% των µεταφραστών (∆ιάγραµµα 7-23), αναλαµβάνει (πολύ συχνά ή συχνά)
επιπρόσθετες εργασίες (όπως σύνταξη δελτίου τύπου, περίληψης, προλόγου, επιµέτρου,
οπισθόφυλλου, ή σηµειώσεων) και πάλι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, χωρίς
πρόσθετη αµοιβή (σε ποσοστό 82,9%).
∆ιάγραµµα 7-23. Στις µεταφράσεις σας αναλαµβάνετε και άλλες εργασίες όπως σύνταξη δελτίου
τύπου, περίληψης, προλόγου, επιµέτρου, οπισθόφυλλου ή σηµειώσεων;
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Βάση:263 µεταφραστές

Όσοι έχουν στο ενεργητικό τους σηµαντικό αριθµό µεταφρασµένων βιβλίων (∆ιάγραµµα 724) αλλά και όσοι έχουν ως κύριο επάγγελµα τη µετάφραση βιβλίων ή άλλο επάγγελµα
σχετικό µε βιβλία (∆ιάγραµµα 7-25), είναι εκείνοι που συχνότερα αναλαµβάνουν
επιπρόσθετες εργασίες για λογαριασµό των εκδοτών .
∆ιάγραµµα 7-24. Συχνότητα ανάληψης επιπρόσθετων εργασιών (σύνταξη δελτίου τύπου,
περίληψης, προλόγου, επιµέτρου, οπισθόφυλλου ή σηµειώσεων) και συνολικός αριθµός βιβλίων

100%

11,3 %
26,0 %

90%

25,0 %
14,5 %

80%

53,1 %
13,0 %

70%

23,3 %

24,2 %

Ποτέ

60%
18,2 %

50%

11,7 %
12,5 %

Σπάνια

40%
30%

20,3 %

50,0 %
42,9 %
40,0 %

20%
10%

Συχνά

14,1 %

0%
Έως 3 βιβλία

4 έως 9 βιβλία

10 έως 19 βιβλία

20 και άνω βιβλία

Πολύ συχνά
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∆ιάγραµµα 7-25. Συχνότητα ανάληψης επιπρόσθετων εργασιών όπως σύνταξη δελτίου τύπου,
περίληψης, προλόγου, επιµέτρου, οπισθόφυλλου ή σηµειώσεων και κύρια εργασία.

100%

9,5 %
16,7 %

90%
33,3 %

80%

13,3 %

36,5 %
26,2 %

50,0 %

70%
23,3 %

16,7 %

60%

19,0 %

50%

7,9 %

Ποτέ

14,3 %

13,3 %
19,0 %

40%

Σπάνια

18,4 %

30%
46,7 %

45,2 %

20%

36,7 %

30,2 %

23,7 %

Συχνά

10%
0%
Μετάφραση βιβλίων Μετάφραση άλλων
κειµένων

Εκπαιδευτικοί

Επαγγέλµατα
Άλλα επαγγέλµατα
σχετικά µε το βιβλίο

Πολύ συχνά
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Ένας στους τρεις µεταφραστές αναλαµβάνει επ’ αµοιβή επιµέλειες εκδόσεων/ διορθώσεις
(34,2%) και ένας στους πέντε αναλαµβάνει την ανάγνωση ξένων βιβλίων (20,2%) που είναι
υποψήφια να εκδοθούν (∆ιάγραµµα 7-26). Λιγότεροι είναι όσοι αναλαµβάνουν εργασίες
όπως η αλληλογραφία µε ξένους εκδότες ή λογοτεχνικούς πράκτορες και οι επαφές µε
συγγραφείς.
∆ιάγραµµα 7-26. Ποιες από τις παρακάτω εργασίες έχετε αναλάβει µε αµοιβή για τον εκδότη µε
τον οποίο συνεργάζεστε;
70,0 %

60,0 %

51,0 %
50,0 %

40,0 %

34,2 %

30,0 %

20,2 %
20,0 %

7,2 %

10,0 %

5,3 %
1,1 %

0,0 %

Επιµέλεια
εκδόσεων/
διορθώσεις

Ανάγνωση ξένων Αλληλογραφία µε
βιβλίων για
ξένους εκδότες ή
έκδοση
πράκτορες

Επαφές µε τους
συγγραφείς

Άλλες εργασίες

Καµία
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Με την επιµέλεια εκδόσεων και τις διορθώσεις ασχολούνται κατά κύριο λόγο όσοι έχουν
στενότερη επαγγελµατική σχέση µε το βιβλίο και τον εκδοτικό χώρο, δηλαδή όσοι δήλωσαν
ως κύριο επάγγελµα είτε τη µετάφραση βιβλίων (43,3%) είτε άλλο, πλην όµως σχετικό µε τα
βιβλία, επάγγελµα (50%) (∆ιάγραµµα 7-27).
∆ιάγραµµα 7-27. Αναλαµβάνουν επιµέλεια εκδόσεων/ διορθώσεις για τον εκδότη µε τον οποίο
συνεργάζονται και κύρια εργασία.

60,0 %

50,0 %
50,0 %

43,3 %
40,0 %

34,2 %
31,7 %
28,9 %

30,0 %

20,6 %
20,0 %

10,0 %

0,0 %

Σύνολο

Μετάφραση
βιβλίων

Μετάφραση άλλων
κειµένων

Εκπαιδευτικοί

Επαγγέλµατα
σχετικά µε το
βιβλίο

Άλλα επαγγέλµατα
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8. Βραβεία-Σύλλογοι-Ευρετήρια
Το 18,3% των µεταφραστών δήλωσε ότι έχει βραβευθεί για κάποια µετάφρασή του. Περίπου
1 στους 4 που ασχολείται πάνω από 10 χρόνια µε τη µετάφραση έχει βραβευθεί, ενώ για τους
νεότερους στο χώρο το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνάει το 8%. Συνολικά αναφέρθηκαν
πάνω από 40 διαφορετικά βραβεία ανάµεσα στα οποία συµπεριλαµβάνονται αρκετά βραβεία
ξένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων, γεγονός που ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι είναι
πολλοί (περίπου 47%) όσοι µεταφράζουν (και) προς την ξένη γλώσσα. Το 14,6% των
βραβευθέντων έχει τιµηθεί µε το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης.
Το 41,8% των µεταφραστών (∆ιάγραµµα 8-1) ανήκουν σε επαγγελµατικούς συλλόγους
(Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελµατιών Μεταφραστών 24%, Ελληνική Εταιρεία
Μεταφραστών Λογοτεχνίας 8% - Εταιρεία Συγγραφέων 4,6%). Περίπου το οι µισοί από
όσους έχουν ενασχόληση µε το επάγγελµα άνω των 10 ετών είναι µέλη συλλόγων, ενώ για
τους έχοντες θητεία κάτω των 10 ετών, το ποσοστό πέφτει στο 34%. Το γεγονός µάλλον
ερµηνεύεται από τον εν γένει µικρότερο βαθµό συµµετοχής σε κλαδικούς φορείς που
παρατηρείται στις νεαρότερες ηλικίες. Το 42,5% δεν συµµετέχει σε κάποιο σύλλογο λόγω
αγνοίας, το 29,4% λόγω επιλογής και το 15% διότι το έχει αµελήσει.
∆ιάγραµµα 8-1. Είστε µέλος σε κάποιο επαγγελµατικό σύλλογο, ως µεταφραστής/ στρια;

Είναι µέλη
41,8%

∆εν είναι µέλη
58,2%
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Σε ό,τι αφορά την εγγραφή σε ηλεκτρονικά ευρετήρια, το ∆ιάγραµµα 8-2 είναι ενδεικτικό, µε
τα ευρετήρια του Ε.ΚΕ.ΒΙ. και του Π.Σ.Ε.Μ. να είναι τα περισσότερο δηµοφιλή.
∆ιάγραµµα 8-2. Είστε εγγεγραµµένος σε ηλεκτρονικά ευρετήρια µεταφραστών και αν ναι σε
ποια;

70,0 %

58,6 %
60,0 %

50,0 %

40,0 %

29,3 %
30,0 %

17,1 %
20,0 %

12,9 %
10,0 %

1,6 %
0,0 %

EKEBI

ΠΣΕΜ

∆ιεθνή, Internet

Άλλα

∆εν είναι γραµµένοι σε
ηλεκτρονικά ευρετηρια
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Ενδεικτικό είναι και το ∆ιάγραµµα 8-3, όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισµό του
γραφείου των µεταφραστών. Αξιοσηµείωτο και ευεξήγητο είναι το γεγονός ότι η χρήση Η/Υ,
ηλεκτρονικών λεξικών, προγραµµάτων µετάφρασης και η σύνδεση µε το Internet είναι πολύ
συχνότερα στις ηλικίες από 18-34 ετών (∆ιάγραµµα 8-4): π.χ. ηλεκτρονικά λεξικά
χρησιµοποιούν σε ποσοστό 15,0% οι άνω των 55 και κατά 72,5% οι 18-34 ετών. Ακόµη,
αυξηµένο (περίπου κατά 15%) ποσοστό χρήσης ειδικών λεξικών ορολογιών & ιδιωµατισµών
εµφανίζουν όσοι µεταφράζουν (από ή/και προς) την αγγλική, γιατί απλούστατα υπάρχουν
πολύ περισσότερα δίγλωσσα (αλλά και µονόγλωσσα) ειδικά λεξικά στα αγγλικά (ή και µε
αγγλικά).
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∆ιάγραµµα 8-3. Ποιος είναι ο τεχνολογικός εξοπλισµός του γραφείου σας;

82,9 %

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

73,0 %

Ειδικά λεξικά µε ορολογίες/ιδιωµατισµούς

58,9 %

Σύνδεση µε Ίντερνετ

42,2 %

Ηλεκτρονικό λεξικά

11,4 %

Προγράµµατα µετάφρασης

10,6 %

Άλλο (fax, scanner, γραφοµηχανή κ.α.)

5,7 %

Τίποτα από τα παραπάνω

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

90,0 %

100,0 %
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∆ιάγραµµα 8-4. Τεχνολογικός εξοπλισµός και ηλικία
100,0 %
100,0 %

Προσωπικός Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής

87,5 %

52,5 %

80,4 %
76,3 %
76,8 %

Ειδικά λεξικά µε
ορολογίες/ιδιωµατισµούς

62,5 %

86,3 %
78,9 %

Σύνδεση µε Ίντερνετ

58,9 %

22,5 %
18-34 ετών
72,5 %

35-44 ετών

52,6 %

Ηλεκτρονικό λεξικά

39,3 %

45-54 ετών

15,0 %

55 ετών και άνω
21,6 %
14,5 %
10,7 %

Προγράµµατα µετάφρασης

2,5 %

17,6 %
Άλλο (fax, scanner κ.α)

5,3 %
10,7 %

11,3 %

Τίποτα από τα παραπάνω

3,6 %

16,3 %
0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

90,0 %

100,0 %
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Το ∆ιάγραµµα 8-5 είναι ενδεικτικό όσον αφορά τη διαφοροποίηση µεταξύ εκείνων που έχουν
ως κύρια εργασία τη µετάφραση άλλων κειµένων και των υπολοίπων. Αξιοπρόσεκτο είναι το
γεγονός ότι η τεχνολογία έχει εισβάλει περισσότερο στην πρώτη κατηγορία γιατί για αυτούς
όντως είναι σαφέστερα υποβοηθητική (π.χ. προγράµµατα µετάφρασης και ειδικά λεξικά).
∆ιάγραµµα 8-5. Τεχνολογικός εξοπλισµός και κύρια εργασία

81,7 %

Προσωπικός Ηλεκτρονικός

100,0 %

Υπολογιστής

79,4 %

73,3 %

Ειδικά λεξικά µε

89,5 %

ορολογίες/ιδιωµατισµούς

69,1 %

60,0 %
Σύνδεση µε Ίντερνετ

89,5 %
51,5 %

Μετάφ ραση βιβλίων

41,7 %
78,9 %

Ηλεκτρονικό λεξικά

Μετάφ ραση άλλων κειµέν ων

33,9 %

Άλλη εργασία

5,0 %
36,8 %

Προγράµµατα µετάφρασης

7,9 %

10,0 %
18,4 %

Άλλο (fax, scanner κ.α)

9,1 %

6,7 %
Τίποτα από τα παραπάνω

6,7 %

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

90,0 %

100,0 %
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9. Προοπτικές επαγγέλµατος- Απόψεις και Προβλήµατα
Το ∆ιάγραµµα 9-1 δείχνει σαφέστατα ότι η πλειοψηφία των µεταφραστών δεν αντιµετωπίζει
το επάγγελµα ως κορεσµένο. Η πλειοψηφία θεωρεί τη ζήτηση του επαγγέλµατος µεγάλη
(44,1%) ή έστω µέτρια (45,2%) και ακόµα καλύτερη είναι η εικόνα των µεταφραστών για τη
ζήτηση του επαγγέλµατος στην επόµενη πενταετία (54,8% µεγάλη και 34,6% µέτρια).
∆ιάγραµµα 9-1. Ποια πιστεύετε πως είναι η ζήτηση του επαγγέλµατος του µεταφραστή στην
αγορά εργασίας και οι προοπτικές του στην επόµενη πενταετία;

80,0 %

70,0 %

54,8 %
60,0 %

50,0 %

44,1 %

45,2 %

34,6 %

40,0 %
30,0 %
20,0 %

10,6 %

10,0 %

10,6 %

Προοπτικές του επαγγέλµατος

0,0 %

Ζήτηση του επαγγέλµατος

Μεγάλη ζήτηση
Μέτρια ζήτηση
Κορεσµένο
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Η πιο µακρόχρονη ενασχόληση µε το αντικείµενο δηµιουργεί µεγαλύτερη αισιοδοξία καθώς
το 93,1% όσων ασχολούνται τουλάχιστον µία δεκαετία µε τη µετάφραση θεωρεί ότι η ζήτηση
του επαγγέλµατος στο προσεχές µέλλον θα είναι µεγάλη. Η αισιοδοξία αυτή πιθανότατα
πηγάζει από τις καλύτερες εργασιακές σχέσεις των παλαιµάχων αλλά και λόγω του ότι
έχοντας µια σταθερή και µόνιµη επαγγελµατική σχέση, είναι σε θέση να κινηθούν προς
περισσότερες κατευθύνσεις σε αναζήτηση εργασίας (δεδοµένου ότι η εργασία βρίσκεται στο
βιβλίο, στο περιοδικό, σε απευθείας σχέσεις µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς αλλά και
µέσω γραφείων κλπ, χώρους ετερογενείς, που απαιτούν χρόνο για να τους ανακαλύψει
κανείς). Επί του θέµατος δεν υπάρχουν έντονες διχογνωµίες µεταξύ όσων µεταφράζουν
κυρίως βιβλία και όσων κυρίως άλλα κείµενα αλλά η αισιοδοξία και των δύο υπερβαίνει
εκείνη όσων στηρίζονται κυρίως σε εξωµεταφραστικά επαγγέλµατα, ίσως επειδή γνωρίζουν
από τα µέσα τις συνεχώς αναφυόµενες, λόγω παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας,
µεταφραστικές ανάγκες σε χώρους µέχρι τώρα αδιανόητους (π.χ. διεθνοποίηση κρατικών
προµηθειών).
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Ο γλωσσικός συνδυασµός Αγγλικά-Ελληνικά αναφέρεται (∆ιάγραµµα 9-2) από το 59,3% ως
ο πλέον ζητούµενος για τα επόµενα έτη, ενώ οι συνδυασµοί Ισπανικά-Ελληνικά και
Γερµανικά-Ελληνικά έπονται µε 24,3% και 20,2% αντίστοιχα. Όσον αφορά τα αγγλικά, η
παγκόσµια συνεχής εξάπλωσή τους εξηγεί τις προβλέψεις των µεταφραστών, ενώ για τα
ισπανικά υπάρχει µεγάλη ζήτηση λόγω πρόσφατων οριζόντιων σχέσεων µε την παρεµφερή
οικονοµικά/ κοινωνικά /πολιτιστικά Ισπανία (λόγω Ε.Ε.) αλλά και χρονίζουσας έλλειψης
προσφοράς (έλλειψη αντίστοιχης ξενόγλωσσης φιλολογίας). Για τα γερµανικά αρκεί να
υπογραµµίσουµε το µεγάλο βάρος της Γερµανίας λόγω της ενοποίησής της και των εξελίξεων
στην Ε.Ε. (ακόµη, αξίζει να υπογραµµισθεί ότι πολλές χώρες της διεύρυνσης θα έχουν τα
γερµανικά ως πρώτη ξένη γλώσσα). Αξιοσηµείωτος είναι ο συνδυασµός Ελληνικά-Αγγλικά,
που έλαβε ποσοστό 16,0% (υπήρχε δυνατότητα 3 απαντήσεων σε σχέση µε τους
συνδυασµούς µε τη µεγαλύτερη ζήτηση τα επόµενα 5 έτη), πράγµα εύλογο, δεδοµένου ότι τα
αγγλικά είναι πλέον η γλώσσα εξόδου από την «ανάδελφη» ελληνική προς το πολύγλωσσο
διεθνές περιβάλλον, σε πολλές περιπτώσεις µια γλώσσα ενδιάµεση και εργαλειακή αλλά µη
παρακάµψιµη.
∆ιάγραµµα 9-2. Ποιοι γλωσσικοί συνδυασµοί πιστεύετε ότι θα έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση στο
µέλλον;

59,3 %

Αγγλικά – Ελληνικά

Ισπανικά – Ελληνικά

24,3 %
20,2 %

Γερµανικά – Ελληνικά

16,7 %

Γαλλικά – Ελληνικά

16,0 %

Ελληνικά – Αγγλικά

Ρωσικά – Ελληνικά

7,6 %

Ιταλικά – Ελληνικά

4,9 %

Κινέζικα – Ελληνικά

4,6 %

Ιαπωνικά – Ελληνικά

4,2 %

Τούρκικα – Ελληνικά

3,8 %

12,2 %

Ελληνικά προς άλλες γλώσσες

11,8 %

Άλλες γλώσσες προς Ελληνικά

Άλλοι συνδυασµοί

6,1 %

∆Γ

0,0 %

13,7 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %
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Σε ό,τι αφορά τα 3 πράγµατα που ικανοποιούν το µεταφραστή ως προς την εργασία του
(αυθόρµητες αναφορές- ∆ιάγραµµα 9-3), τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν η ικανοποίηση από
την απόδοση ενός κειµένου (30,8%), η εν γένει δηµιουργική δουλειά (28,9%), η επαφή µε τις
γλώσσες (22,1%) και το ευέλικτο ωράριο (20,9%) - κατ΄ οίκον, συν τοις άλλοις, θα
προσθέταµε, πράγµα σηµαντικό για µερίδα του πληθυσµού που µεγαλώνει µικρά παιδιά ή
έχει άλλες δυσκολίες στο να εγκαταλείπει για εργασιακούς λόγους την κατοικία της - ενώ η
αµοιβή ως παράγων ικανοποίησης πέτυχε ποσοστό µόλις 8%. Κυριαρχούν, λοιπόν, η
δηµιουργικότητα, µε τη στενή ή την ευρεία έννοια, και η ευελιξία ως προς το χρόνο - και τον
τόπο, θα προσθέταµε - εργασίας, στοιχεία που καθιστούν ελκυστικό το επάγγελµα στις
σύγχρονες συνθήκες ζωής για πολλά άτοµα κάθε ηλικίας και για πολύ ποικίλους
αντικειµενικούς (π.χ. δυσκολία µετακινήσεων σε µεγαλουπόλεις) και υποκειµενικούς λόγους.
∆ιάγραµµα 9-3. Ποια είναι τα τρία πράγµατα που σας ικανοποιούν περισσότερο σε σχέση µε την
εργασία σας; (αυθόρµητες αναφορές)
30,8%

Ικανοποίηση από την απόδοση του κειµένου

28,9%

∆ηµιουργική εργασία

22,1%

Η επαφή µε τις γλώσσες

20,9%

Ευέλικτη εργασία

17,1%

Επαφή µε τη λογοτεχνία (βιβλία)

13,7%

Συνεχής µάθηση – απόκτηση γνώσεων

Μεταφορά πραγµάτων από και προς την ελληνική πραγµατικότητα-επαφή µε ξένες
κουλτούρες

11,8%

Η αξία ενός έργου-ευχαρίστηση να µεταφράζω ένα κείµενο που αγαπώ

11,8%

8,0%

Καλή αµοιβή

7,2%

Ηθική ικανοποίηση από αναγνώριση-επιδοκιµασία

16,3%

Άλλο

Κανένα

0,0%

2,3%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Βάση:263 µεταφραστές

Τα τρία σηµαντικότερα προβλήµατα του κλάδου (αυθόρµητες αναφορές- ∆ιάγραµµα 9-4)
είναι το ύψος των αµοιβών, η κατοχύρωση του επαγγέλµατος και η συνταξιοδότηση/
ασφαλιστική κάλυψη (σε ποσοστά 57,8%, 16,3% και 13,3% αντίστοιχα). Το πρώτο και το
τρίτο είναι κοινά σε πολλά ελευθέρια επαγγέλµατα στη χώρα µας ενώ το δεύτερο
χαρακτηρίζει επαγγέλµατα που αρχίζουν αν εξαπλώνονται τώρα τελευταία (οι σχολές
µετάφρασης, π.χ., στην Ελλάδα µετρούν δεν µετρούν µια εικοσαετία). Πάντως, όπως και σε
ό,τι αφορά την αισιοδοξία για το παρόν και το µέλλον του επαγγέλµατος, τα παράπονα σε
σχέση µε τις αµοιβές ξεκινούν µε ποσοστό 72,5% στην ηλικιακή οµάδα 18-34 ετών για να
πέσουν στο 47,5% στους άνω των 55 και η ερµηνεία θα πρέπει να είναι ανάλογη.
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∆ιάγραµµα 9-4. Ποια είναι τα τρία σηµαντικότερα προβλήµατα του κλάδου των µεταφραστών;
(αυθόρµητες αναφορές)
57,8 %

Λίγα χρήµατα

16,3 %

Μη κατοχύρωση του επαγγέλµατος

13,3 %

Προβλήµατα συνταξιοδότησης/ ασφαλιστικής κάλυψης

12,2 %

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι ουσιαστικά µεταφραστές

9,9 %

Μη κατοχύρωση πνευµατικών δικαιωµάτων

9,5 %

Έλλειψη αναγνώρισης / καταξίωσης της δουλειάς

9,1 %

∆εν υπάρχει βοήθεια από τους εκδοτικούς οίκους
∆εν υπάρχει συνδικαλισµός
∆εν υπάρχει µεταφραστική παιδεία
∆εν αντιµετωπίζεται σαν επάγγελµα
Μη σταθερή εργασία
Μέτρα και σταθµά ποιότητας εργασίας

8,0 %
6,5 %
5,7 %
4,6 %
4,2 %

Η πίεση του χρόνου

3,8 %

Έλλειψη βιβλιοθηκών / ορολογιών

3,8 %
17,9 %

Άλλο
Κανένα
∆Γ

0,0 %

3,4 %
10,3 %
10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

Βάση:263 µεταφραστές

Η µη κατοχύρωση του επαγγέλµατος καθιστά µεν το επάγγελµα εύκολα προσβάσιµο, όµως ο
«νεοεισερχόµενος» είναι συνάµα και εύκολο θύµα υπερεκµετάλλευσης, ενώ οι «καλές
δουλειές» θα είναι για καιρό κλειστές για αυτόν - πλην ορισµένων εξαιρέσεων - λόγω µιας
άτυπης ενδογαµίας στον βιβλιοεκδοτικό χώρο, λόγω του ότι η εµπειρία όντως «µετράει
πολύ» και λόγω του ότι το στοιχείο της καταξίωσης έχει τεράστια σηµασία ενώ η αξιολόγηση
του µεταφραστή δεν γίνεται αντικειµενικά ούτε και µε κάποιους θεσµοθετηµένους κανόνες
και από συγκεκριµένους φορείς ή άτοµα. Σηµειώνουµε εδώ ότι το 60,5% δήλωσε ότι θεωρεί
σκόπιµη τη δηµιουργία ενός προτύπου ποιότητας στον τοµέα της µετάφρασης, ποσοστό που
αγγίζει το 77% στην ηλικιακή οµάδα 18-34 ετών και µειώνεται µέχρι το 52,5% για τους άνω
των 55 ετών.
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω παραθέτουµε τα ∆ιαγράµµατα 9-5 και 9-6 που σκιαγραφούν
τις απαντήσεις (πολλαπλές) στην ερώτηση «ποιοι θεωρείτε ότι είναι σε θέση να κρίνουν και
να αξιολογήσουν την ποιότητα του µεταφραστικού σας έργου» καθώς και την προτροπή προς
τους µεταφραστές να προβούν σε αυθόρµητες προτάσεις σχετικά µε το επάγγελµά τους. Το
γεγονός ότι κατά 56,3% οι µεταφραστές θέλουν το έργο τους να κρίνεται από τον τελικό
αποδέκτη του προϊόντος, σε συνάρτηση και µε το γεγονός ότι σε ποσοστό 60,5% επιθυµούν
τη δηµιουργία ενός προτύπου ποιότητας, αποδεικνύει ότι ο κλάδος είναι ώριµος να
διεκδικήσει ένα ανοιχτό επάγγελµα µε θεσµοθετηµένους και ξεκάθαρους όµως κανόνες του
παιχνιδιού. Αποδεικνύει ακόµη ότι το βιβλίο, αντίθετα από κάποια αφελή ή εκ του πονηρού
στερεότυπα που θέλουν το µεταφραστή (και τον συγγραφέα) να κινούνται από πνευµατικά
πάθη και φιλοδοξίες, είναι στη συνείδηση του µεταφραστή ένα προϊόν, ο µεταφραστής είναι
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ένας… εργάτης του πνεύµατος και θέλει το προϊόν της εργασίας του να κρίνεται από τον
αγοραστή του προϊόντος.
∆ιάγραµµα 9-5. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι εις θέση να κρίνουν και να αξιολογήσουν το έργο σας;

Αναγνώστες

56,3 %

Επιµελητής/ διορθωτής

39,5 %

Κριτικοί

36,9 %

Άλλοι µεταφραστές

32,7 %

Μεταφρασιολόγοι/ Καθηγητές
µετάφρασης

25,5 %

Εκδότης

11,4 %

Κάποιος που γνωρίζει καλά τη
γλώσσα

3,8 %

Συγγραφέας

2,3 %

Άλλοι

1,6 %

Όλοι οι παραπάνω

Κανένας

3,4 %
0,8 %

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

Βάση:263 µεταφραστές

∆ιάγραµµα 9-6. Παρατηρήσεις-προτάσεις σχετικά µε το επάγγελµα του µεταφραστή (αυθόρµητες
απαντήσεις)
Κατοχύρωση του επαγγέλµατος

8,7 %

Καλύτερες αµοιβές

5,3 %

Η επικύρωση µεταφρασµένων εγγράφων από τους µεταφραστές

3,4 %

Καλύτερη αντιµετώπιση από έκδοτες

3,4 %

Η ύπαρξη οργανωµένου και αναγνωρισµένου συλλόγου

3,0 %

Κατάρτιση και επιµόρφωση µεταφραστών

3,0 %

Να υπάρχει κριτική της µετάφρασης

2,7 %

Να δηµιουργηθούν βοηθήµατα απόδοσης όρων στα ελληνικά

1,5 %

Κατοχύρωση πνευµατικών δικαιωµάτων

1,5 %

Να γίνεται από τους έκδοτες εκκαθάριση πνευµατικών δικαιωµ.

1,1 %

Άλλο

4,9 %

Καµία

∆Α

66,9 %

0,8 %

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

Βάση:263 µεταφραστές
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Επιχειρώντας να δώσουµε µία συνολική εικόνα για τον πληθυσµό των µεταφραστών
προχωρήσαµε στην ταυτόχρονη ανάλυση µερικών από τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά του
δείγµατος (αριθµός βιβλίων που έχουν µεταφράσει συνολικά και την τελευταία 4ετία, κύρια
εργασία, έτη ενασχόλησης µε τη µετάφραση, είδη βιβλίων που έχουν µεταφράσει,
ενασχόληση µε τη συγγραφή, ηλικία, ετεροαπασχόληση, υπογραφή ή όχι συµβολαίων µε
τους εκδότες και ποσοστά πνευµατικών δικαιωµάτων που προβλέπονται στις συµβάσεις τους,
εκπαίδευση µετάφρασης). Η ανάλυση που χρησιµοποιήθηκε (Κατηγορική Ανάλυση Κύριων
Συνιστωσών-Categorical Principal Components Analysis) οδήγησε στη διαµόρφωση µίας
ολιγοµελούς οµάδας κύριων σύνθετων χαρακτηριστικών, που διατηρώντας το µεγαλύτερο
µέρος της πληροφορίας των πρωτογενών χαρακτηριστικών επιτρέπουν την ευκολότερη
διερεύνηση των συσχετίσεων µεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών του δείγµατος.
Στην περίπτωση µας η ανάλυση των προαναφερθέντων πρωτογενών χαρακτηριστικών
οδήγησε στην ανάδειξη δύο κύριων σύνθετων χαρακτηριστικών: το πρώτο σχετίζεται, κατά
κύριο λόγο, µε την εµπειρία και τη µεταφραστική παραγωγή των ερωτώµενων, το δε δεύτερο
µε το κύριο επάγγελµά τους. Στο ∆ιάγραµµα 9-7 χρησιµοποιείται το σύστηµα αξόνων που
ορίζουν τα δύο σύνθετα χαρακτηριστικά για να αναπαρασταθούν γραφικά σε αυτό οι
συσχετίσεις µεταξύ βασικών κατηγοριών των µεταφραστών (για την ερµηνεία του
∆ιαγράµµατος διευκρινίζουµε ότι οι κατηγορίες που βρίσκονται σε κοντινή θέση έχουν και τη
µεγαλύτερη συσχέτιση µεταξύ τους)
Όπως προαναφέρθηκε και όπως άλλωστε παρατηρούµε και στο διάγραµµα, ο οριζόντιος
άξονας (πρώτο σύνθετο χαρακτηριστικό) φαίνεται να σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε τον
αριθµό των βιβλίων (συνολικά και την τελευταία 4ετία) που έχουν µεταφράσει οι ερωτώµενοι
και τα έτη στο χώρο της µετάφρασης, διαχωρίζοντας όσους έχουν µεγάλο αριθµό βιβλίων
και µακρόχρονη παρουσία στο επάγγελµα (δεξιά πλευρά του οριζόντιου άξονα) από τους
λιγότερο έµπειρους και µε µικρότερο έργο µεταφραστές (αριστερή πλευρά του άξονα). Ο
κατακόρυφος άξονας (δεύτερο σύνθετο χαρακτηριστικό) σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε την
βασική εργασία των ερωτώµενων, διαχωρίζοντας όσους έχουν ως κύρια εργασία τη
µετάφραση βιβλίων ή άλλων κειµένων (πάνω τµήµα του άξονα) από τους υπόλοιπους (κάτω
τµήµα του άξονα), ενώ σχετίζεται επίσης και µε την ενασχόληση (ή µη) µε τη συγγραφή και
τη µετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων.
Ήδη στο ∆ιάγραµµα 9-7 διακρίνονται κάποιες βασικές οµαδοποιήσεις µεταφραστών. Η
συστηµατικότερη προσπάθεια οµαδοποίησης των µεταφραστών µε βάση τα σύνθετα
χαρακτηριστικά (Ανάλυση Οµαδοποίησης-Cluster Analysis) οδήγησε σε 4 στατιστικές
συγκεντρώσεις µεταφραστών που αναπαριστώνται και αυτές στο σύστηµα αξόνων των του
∆ιαγράµµατος 9-7:
Οµάδα Α . Έχουν ως κύρια εργασία τη µετάφραση άλλων κειµένων (90% αυτών) και οι
περισσότεροι δεν έχουν µεταφράσει λογοτεχνικά βιβλία (85%). Είναι νέοι σε ηλικία (σε
ποσοστό 65% από 18 έως 34 ετών) µε λιγότερα χρόνια στο χώρο της µετάφρασης (80%
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αυτών µε λιγότερα από 10 χρόνια στη µετάφραση) και µικρότερο αριθµό µεταφρασµένων
βιβλίων (το 70% έχει µεταφράσει έως 3 βιβλία). Πολλοί εξ’ αυτών έχουν παρακολουθήσει
εξειδικευµένες σπουδές µετάφρασης (σε ποσοστό 70%).
Οµάδα Β. Μεταφραστές µε υψηλούς «ρυθµούς» µετάφρασης και σηµαντικό αριθµό
µεταφρασµένων βιβλίων στο ενεργητικό τους. Ειδικότερα, το 85,9% αυτών µετέφρασε
περισσότερα από 4 βιβλία κατά την τελευταία τετραετία ενώ ο συνολικός αριθµός βιβλίων
που έχουν µεταφράσει ξεπερνάει τα 10 για το 83% αυτών. Έχουν ως κύρια εργασία τη
µετάφραση βιβλίων (σε ποσοστό 55%), σχετικά χαµηλότερα ποσοστά ετεροαπασχόλησης
(47%) και έχουν µεταφράσει τόσο λογοτεχνικά όσο και µη λογοτεχνικά βιβλία (75%).
Οµάδα Γ. Μεταφραστές που έχουν ασχοληθεί µε τη συγγραφή (το 86% αυτών). Είναι
µεγαλύτεροι σε ηλικία (οι µισοί είναι άνω των 55 ετών), µε αρκετά χρόνια µεταφραστικής
εµπειρίας (το 84% έχουν εµπειρία άνω των 10 ετών) και µε υψηλό αριθµό µεταφρασµένων
βιβλίων, αν και όχι ανάλογα υψηλό της µακρόχρονης θητείας τους στη µετάφρασης καθώς
φαίνεται ότι µεταφράζουν περισσότερο επιλεκτικά, δείχνοντας σαφή προτίµηση στα
λογοτεχνικά βιβλία (σε ποσοστό 65% έχουν µεταφράσει µόνο λογοτεχνικά βιβλία). Το
βασικό τους επάγγελµα είναι στο χώρο του βιβλίου (επιµέλεια/ διόρθωση κειµένων, εργασία
σε εκδοτικούς οίκους κ.ά. σε ποσοστό 30%) ή σε άλλους χώρους εκτός µετάφρασης (31%),
ενώ φαίνεται ότι τυγχάνουν και της καλύτερης αντιµετώπισης από τους εκδότες .
Οµάδα ∆.. Μεταφραστές µε κύρια εργασία σε χώρο εκτός µετάφρασης (42% αυτών
εκπαιδευτικοί και 33% αυτών µε άλλο κύριο επάγγελµα εκτός του χώρου της µετάφρασης),
µεταφράζουν βιβλία µάλλον περιστασιακά, καθώς εµφανίζουν χαµηλή µεταφραστική
«παραγωγή» συνολικά (το 54% έχει µεταφράσει έως 3 βιβλία) αλλά και για την τελευταία
τετραετία (σε ποσοστό 38% δε µετάφρασαν βιβλίο την τελευταία 4ετία). Μεταφράζουν
κυρίως µη λογοτεχνικά βιβλία (33%) και οι περισσότεροι ετεροαπασχολούνται (83%) σε
χώρους εκτός µετάφρασης.

73

∆ιάγραµµα 9-7. Κατηγορική ανάλυση κύριων συνιστωσών

1,5

Β.

Κύρια εργ. µετάφραση άλλων κειµένων

Α.
1,0

Κύρια εργ. µετάφραση βιβλίων
18-34 ετών
Λογοτεχνικά και
µη βιβλία

Όχι συγγραφή
Όχι λογοτεχνικά βιβλία

Εκπαίδευση µετάφρασης

,5

4+ βιβλία την 4ετία

Όχι ετεροαπσχόληση

10+βιβλία συνολικά

Έως 2% δικαιώµατα .

35-44 ετών

Έως10 έτη στη µετάφρ.

Συµβόλαια σπάνια/ποτέ
Όχι δικαιώµατα
4 –9 βιβλία συνολικά

0,0

Συµβόλαια πάντοτε/περ. φορές

∆.

10+ έτη στη µετάφραση
Έως 3 βιβλία την 4ετία

Όχι εκπ/ση µετάφραση

Ετεροαπασχόληση

Έως 3 βιβλία συνολικά

45-54 ετών

Κύρια εργ. εκπαιδευτικοί
55+ ετών
0 βιβλία την 4ετία

-,5

Κύρια εργ. σχετική µε βιβλία
2%+ δικαιώµατα

Κύρια εργ . άλλη

Dimension 2
Μόνο Λογοτεχνικά βιβλία

Συγγραφή

Γ.

-1,0
-1,5

-1,0

-,5

0,0

,5

1,0

Dimension 1
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10. Συµπεράσµατα
10.1 Σύνοψη των αποτελεσµάτων της έρευνας
Η έρευνα µε θέµα την επαγγελµατική κατάσταση των Ελλήνων µεταφραστών
πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα Νοέµβριος 2000-Μάρτιος 2001. Το αρχικό
ερευνητικό πλαίσιο περιελάµβανε τα µέλη των επαγγελµατικών συλλόγων µεταφραστών της
χώρας (Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελµατιών Μετφαρστών, Ελληνική Εταιρεία
Μεταφραστών Λογοτεχνίας), τους εγγεγραµµένους µεταφραστές στο Αρχείο Σύγχρονων
Μεταφραστών του Ε.ΚΕ.ΒΙ. καθώς και έναν αριθµό συγγραφέων που σύµφωνα µε σχετική
προέρευνα ασχολούνταν µε τη µετάφραση. Αν και η έρευνα απευθύνθηκε σε όλους τους
παραπάνω, στη συνέχεια περιορίστηκε µόνο στους µεταφραστές που ασχολούνται
επαγγελµατικά µε τη µετάφραση βιβλίων. Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 263 συνεντεύξεις µε
επαγγελµατίες µεταφραστές βιβλίων, οι οποίοι, πιθανότατα λόγω του τρόπου ορισµού του
αρχικού ερευνητικού πλαισίου, προέρχονται κατά βάση από το χώρο της λογοτεχνικής
µετάφρασης και έχουν ήδη µία µακροχρόνια και δηµιουργική παρουσία στο χώρο. Έτσι
τελικά οι 8 στους 10 συµµετέχοντες έχουν ασχοληθεί µε τη µετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων
και περίπου οι µισοί έχουν µεταφράσει αποκλειστικά λογοτεχνικά βιβλία, ενώ επιπρόσθετα,
περίπου οι µισοί έχουν µεταφράσει τουλάχιστον 10 βιβλία και δραστηριοποιούνται στο χώρο
της µετάφρασης περισσότερα από 10 χρόνια.
Η συντριπτική πλειοψηφία των µεταφραστών βιβλίου της έρευνας είναι πτυχιούχοι ανώτατης
εκπαίδευσης (9 στους 10) ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν ολοκληρώσει και
µεταπτυχιακές σπουδές (3 στους 10). Οι περισσότεροι (7 στους 10) έχουν ζήσει για έναν
τουλάχιστον χρόνο στο εξωτερικό ενώ το εισόδηµά τους εµφανίστηκε σχετικά υψηλό
(περίπου 4 στους 10 µε µηνιαίο ατοµικό εισόδηµα άνω των 350 χιλ. δρχ.) αν και οι
απαντήσεις που καταγράφηκαν συνολικά απλώνονται σε όλες τις εισοδηµατικές κλίµακες.
Σηµαντικός αριθµός µεταφραστών (43%), κυρίως ανάµεσα στους παλαιότερους και
εµπειρότερους, έχουν εκδώσει βιβλία ως συγγραφείς. Φάνηκε δε, ότι οι µεταφραστέςσυγγραφείς έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες
κατηγορίες µεταφραστών.
Οι περισσότεροι µεταφραστές απασχολούνται εκτός από τη µετάφραση και µε κάποια άλλη
εργασία. Η ετεροαπασχόληση είναι µία πραγµατικότητα που αφορά περίπου 7 στους 10
µεταφραστές, ακόµα και τους παλαιότερους και εµπειρότερους –σε µικρότερο βέβαια βαθµό.
Οι µεταφραστές του δείγµατος που δήλωσαν ως κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων
ανέρχονται στο 23% του δείγµατος, ενώ όσοι θεωρούν τη µετάφραση άλλων κειµένων ως
κύρια απασχόλησή τους αποτελούν το 15% του δείγµατος. Σηµαντικό είναι επίσης το
ποσοστό των ερωτώµενων που η κύρια απασχόλησή τους είναι είτε στην εκπαίδευση (23%)
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είτε σε κάποιον άλλον τοµέα σχετικό µε βιβλία/ κείµενα (16%) όπως διόρθωση και επιµέλεια
κειµένων, εργασία σε εκδόσεις βιβλίων/ περιοδικών, αρθρογραφία. Τέλος, σηµαντικός
αριθµός µεταφραστών (24%) έχει ως κύρια εργασία κάποιο άλλο επάγγελµα, πέραν των
προαναφερθέντων, που δε σχετίζεται µε τη µετάφραση ή το βιβλίο.
Για τους περισσότερους η µετάφραση βιβλίων αλλά και η µετάφραση άλλων εντύπων
αποτελεί µερική απασχόληση (σε ποσοστό περίπου 70%), απασχολούνται δε στις
προαναφερθείσες εργασίες σχεδόν αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Περίπου οι
µισοί διατηρούν µία σταθερή σχέση συνεργασίας µε εκδοτικούς οίκους.
Περίπου 7 στους 10 δήλωσαν ασφαλισµένοι σε ένα από τα ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Ταµείο του
∆ηµοσίου, ενώ το ποσοστό των ανασφάλιστων δεν ξεπέρασε το 5%. Το ποσοστό όσων
δήλωσαν ότι η κύρια ασφάλισή τους είναι απόρροια της µεταφραστικής τους δραστηριότητας
ανήλθε στο 32%, ενώ ήταν περίπου διπλάσιο ανάµεσα σε όσους δήλωσαν ως κύρια εργασία
τη µετάφραση (βιβλίων ή κειµένων). Οι µεταφραστές που εξασφαλίζουν την ασφάλισή τους
από τη µετάφραση είναι στην πλειονότητά τους (68%) ασφαλισµένοι στο ΤΕΒΕ.
Η αµοιβή των ερωτώµενων για τη µετάφραση βιβλίων γίνεται συνήθως µε υπολογισµό των
σελίδων ή του δεκαεξασέλιδου (71%). Ο παραπάνω τρόπος υπολογισµού της αµοιβής είναι
και ο πλέον επιθυµητός για τους περισσότερους (45%), αν και καταγράφηκαν περιπτώσεις
αντίθεσης µεταξύ του επιθυµητού και του συνηθέστερου τρόπου αµοιβής. Περίπου 2 στους
10 µεταφραστές που αµείβονται µε τον παραπάνω τρόπο θα επιθυµούσαν να καθορίζεται η
αµοιβή τους ανάλογα µε τον αριθµό των λέξεων, ενώ 1 στους 10 θα προτιµούσε τιµή πακέτο.
Ο βαθµός ενηµέρωσης σχετικά µε το νόµο περί πνευµατικών δικαιωµάτων είναι χαµηλός.
Μόλις 23% των µεταφραστών δήλωσαν πολύ ή αρκετά ενηµερωµένοι για το ζήτηµα.Πάντως
το 64% των µεταφραστών δήλωσαν πως υπογράφουν συµβόλαια (πάντοτε ή τις περισσότερες
φορές) µε τους εκδότες µε τους οποίους συνεργάζονται. Ένας µικρός αλλά σηµαντικός
αριθµός µεταφραστών, αντίθετα, δήλωσε πως είτε υπογράφει σπάνια (13%) είτε δεν
υπογράφει ποτέ (23%) συµβόλαια µε τους εκδότες των βιβλίων που µεταφράζουν. Βέβαια,
πρέπει να τονίσουµε πως τα ανωτέρω ποσοστά είναι αισθητά χαµηλότερα ανάµεσα στους
εµπειρότερους και περισσότερο καταξιωµένους µεταφραστές.
Όσον αφορά την καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων από τις πωλήσεις των βιβλίων,
περίπου το 31% των µεταφραστών ανέφεραν πως (πάντοτε ή τις περισσότερες φορές)
υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στις συµβάσεις που υπογράφουν. Αισθητά µικρότερα (κάτω από
15%) ήταν τα ποσοστά όσων δήλωσαν ότι στα συµβόλαια τους υπάρχει πρόβλεψη για την
καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων από τη µεταφορά του µεταφρασµένου βιβλίου στο
θέατρο, στην τηλεόραση ή στον κινηµατογράφο.
Όσοι µεταφραστές υπογράφουν συµβάσεις µε πρόβλεψη για την καταβολή πνευµατικών
δικαιωµάτων από τις πωλήσεις των βιβλίων, ρωτήθηκαν σχετικά µε το ύψος στο οποίο
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ανέρχεται συνήθως το προβλεπόµενο ποσοστό. Εντύπωση προκαλεί το ιδιαίτερα υψηλό
ποσοστό άγνοιας (44%) των ερωτώµενων σχετικά µε το ποσοστό που προβλέπεται για τις
επανεκδόσεις των βιβλίων. Όσον αφορά τα προβλεπόµενα ποσοστά δικαιωµάτων για την
πρώτη έκδοση, αυτά κυµαίνονται µεταξύ 0,6% και 5% για τους περισσότερους µεταφραστές
(περίπου 4 στους 10). Αρκετοί όµως είναι και όσοι έχουν απολαβές µέχρι 0,5% (26,4%) αλλά
και εκείνοι που το ποσοστό τους ξεπερνά το 5% (28,2%). Πάντως το ύψος του
προβλεπόµενου ποσοστού εµφανίζεται να είναι ανάλογο της εµπειρίας του µεταφραστή.
Η εκκαθάριση των πνευµατικών δικαιωµάτων γίνεται αραιότερα από κάθε έτος για την
πλειονότητα των µεταφραστών (62%). Επίσης, αξίζει να επισηµανθεί ότι δεν είναι λίγα τα
παράπονα των µεταφραστών σχετικά µε τη διαδικασία εκκαθάρισης των πνευµατικών
δικαιωµάτων, αφού αρκετοί υποστηρίζουν (55%) ότι σπάνια τηρούνται όσα προβλέπονται
στη σύµβαση τους.
Οι µεταφραστές βιβλίων αναλαµβάνουν συχνά (56%) επιπρόσθετες εργασίες για λογαριασµό
των εκδοτών (όπως σύνταξη δελτίου τύπου, περίληψης, προλόγου, επιµέτρου, οπισθοφύλλου,
σηµειώσεων) µε τους οποίους συνεργάζονται, στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς αµοιβή.
Επίσης, αρκετοί είναι όσοι λειτουργούν ως επιµελητές εκδόσεων/ διορθωτές (34%) ή ως
επαγγελµατίες αναγνώστες (20%), επ’αµοιβή.
Οι µεταφραστές έχουν γενικά θετική εικόνα όσον αφορά τη ζήτηση του επαγγέλµατος στην
αγορά εργασίας και εµφανίζονται αισιόδοξοι σε σχέση µε τις προοπτικές του επαγγέλµατος
στην επόµενη πενταετία. Πιστεύουν ότι τη µεγαλύτερη ζήτηση στο προσεχές µέλλον θα
παρουσιάσουν οι µεταφράσεις από τα Αγγλικά, τα Ισπανικά, τα Γερµανικά και τα Γαλλικά,
συµφωνούν στην καθιέρωση ενός προτύπου ποιότητας (61%) και θεωρούν ως αρµοδιότερους
για να κρίνουν και να αξιολογήσουν το έργο τους κατά κύριο λόγο τους αναγνώστες (56%),
και στη συνέχεια τους επιµελητές/ διορθωτές (40%), τους κριτικούς (37%) και τους
συναδέλφους τους µεταφραστές (33%).
Όπως προαναφέρθηκε, δεν έχουν όλοι οι ερωτώµενοι την ίδια σχέση µε τη µετάφραση
βιβλίων. Οι µεταφραστές φαίνεται να οµαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες: (α)
µεταφραστές µε κύρια εργασία τη µετάφραση βιβλίων, µε χαµηλά ποσοστά
ετεροαπασχόλησης και υψηλούς ρυθµούς µετάφρασης βιβλίων (β) µεταφραστές νεαρότεροι
και µε µικρότερη εµπειρία που ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε τη µετάφραση κειµένων για
άλλα έντυπα (γ) µεταφραστές που ασχολούνται µε τη συγγραφή, µε κύρια εργασία στο χώρο
του βιβλίου (επιµέλεια/ διορθώσεις), ωριµότεροι και µάλλον επιλεκτικοί στις µεταφράσεις
που αναλαµβάνουν και (δ) µεταφραστές µε κύρια απασχόληση σε χώρους εκτός µετάφρασης
και βιβλίου, που φαίνεται να έχουν µία µάλλον περιστασιακή σχέση µε τις µεταφράσεις
βιβλίων.
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10.2 Αποτύπωση των σηµαντικότερων προβληµάτων
Προσπαθώντας να κωδικοποιήσουµε τα σηµαντικότερα προβλήµατα των µεταφραστών δεν
µπορούµε να µην αναφερθούµε στο ζήτηµα της καταβολής ποσοστών πνευµατικών
δικαιωµάτων, καθώς φαίνεται ότι αποτελεί ένα θέµα που δεν έχει ξεκαθαρίσει και σκιάζει τις
σχέσεις των µεταφραστών µε τους εκδότες. Η µη αποδοχή από ορισµένους εκδότες µιας
σχετικής πρόβλεψης στα συµβόλαια και η µη τήρηση των προβλεποµένων όρων της
σύµβασης απασχολούν τον κλάδο και ανέκυψαν ως σηµαντικά προβλήµατα. Σε αυτό
συντείνει και ο χαµηλός βαθµός πληροφόρησης των µεταφραστών για ζητήµατα που
αφορούν τα πνευµατικά δικαιώµατα.
Η προαναφερθείσα κατάσταση πιθανότατα εξηγεί και το υψηλό ποσοστό αυθόρµητης
αναφοράς (58%) του χαµηλού ύψους των αµοιβών από πολλούς µεταφραστές ως
σηµαντικότερο πρόβληµα . Η µη κατοχύρωση του επαγγέλµατος (16%) αλλά και ζητήµατα
σχετικά µε συνταξιοδότηση/ ασφαλιστική κάλυψη (13%) (χαµηλές συντάξεις, υψηλά
ασφάλιστρα) είναι προβλήµατα που επίσης αναφέρθηκαν ως σηµαντικά.
Ένα άλλο θέµα που φαίνεται ότι απασχολεί ένα µέρος των µεταφραστών, είναι το ζήτηµα του
µη ενιαίου τρόπου αµοιβής. Αν και η αµοιβή µε βάση τη σελίδα/δεκαεξασέλιδο είναι ο
καθιερωµένος και δηµοφιλέστερος, για τους περισσότερους, τρόπος αµοιβής, υπάρχουν και
κάποιοι δυσαρεστηµένοι (κυρίως όσοι προέρχονται από τη µετάφραση άλλων κειµένων) που
επιθυµούν τη µετάβαση σε έναν άλλον τρόπο υπολογισµού της αµοιβής – π.χ. µε τη λέξη, που
φαίνεται ότι τον προτιµούν ως πιο «ξεκάθαρο» τρόπο που επιτρέπει τη σύγκριση και εντός
Ελλάδος αλλά και εντός Ε.Ε., σε αντίθεση µε το «συγκεχυµένου» µεγέθους δεκαεξασέλιδο.
Ένα άλλο ζήτηµα που ανέκυψε είναι η, κατά κάποιο τρόπο, «στρέβλωση» της αγοράς από το
γεγονός ότι οι µεταφραστές εδραιώνοντας µόνιµες συνεργασίες µε εκδοτικούς οίκους
εξαρτώνται από λίγους εκδότες-πελάτες. Όσο και αν αυτό φαίνεται ότι τους παρέχει κάποιου
είδους διασφάλιση, είναι πιθανό να έχει και αρνητικές συνέπειες για τους ίδιους, τόσο στη
δυνατότητα διαπραγµάτευσης υψηλότερων αµοιβών όσο και στην πρόβλεψη καταβολής
πνευµατικών δικαιωµάτων και στην άµισθη, σε πολλές περιπτώσεις, απασχόληση τους σε
επιπρόσθετες εργασίες για λογαριασµό του εκδότη τους.

10.3 ∆ιατύπωση προτάσεων
Οι σηµαντικότερες προτάσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά των ερωτηθέντων, ήσαν οι
εξής.
Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΚΕΒΙ).
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I. Προσπάθειες για ένταξη µεταφραστών σε ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης για
αγορά/ ανανέωση ΗΥ, µεταφραστικών προγραµµάτων.
ΙΙ. Ενηµέρωση µεταφραστών µέσω ιστοσελίδας του ΕΚΕΒΙ σχετικά µε δικαιώµατα, ίσως δε
και πρόβλεψη για ιστοσελίδα στην οποία θα µπορούν να παρεµβαίνουν και οι µεταφραστές
και να την ενηµερώνουν και έτσι να αλληλοενηµερώνονται (όχι µόνον για ζήτηµα
δικαιωµάτων).
ΙΙΙ. ∆ηµιουργία µόνιµου ενηµερωτικού οργάνου από το ΕΚΕΒΙ, πιθανόν εν είδει µόνιµης
επιτροπής µε ισότιµη συµµετοχή των εκδοτών, των µεταφραστών και της πολιτείας για
θέµατα σχετιζόµενα µε τα πνευµατικά δικαιώµατα (µε συµµετοχή και νοµικού συµβούλου).
Το όργανο αυτό θα µπορούσε να δρα συµβουλευτικά σχετικά µε την εγκυρότητα ή µη των
συµβολαίων χωρίς βέβαια να προβαίνει σε µέτρα.
IV. Θέσπιση βραβείου µετάφρασης απονεµόµενου από αναγνώστες, ανά είδος βιβλίου και
λαµβάνοντας αναλογικά υπόψη και τον αριθµό πωληθέντων αντιτύπων. Στόχος να προσδώσει
κύρος στο επάγγελµα και να διευκολυνθεί η προσέγγιση κοινού-µεταφραστή, κάτι άγνωστο
µέχρι τώρα.
V. Η οργάνωση, υπό την αιγίδα του ΕΚΕΒΙ, µιας ηµερίδας για τη µετάφραση µε τη
συµµετοχή µεταφραστών και εκδοτών.
VI. Θέσπιση συµµετοχής µεταφραστών σε διεθνείς εκδηλώσεις σχετικές µε το βιβλίο και σε
συµβουλευτικά όργανα νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών σε σχέση µε το βιβλίο
Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ-∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στο βαθµό που το επαγγελµατικό προφίλ του µεταφραστή το δίνει η παρούσα έρευνα,
καθίσταται πλέον σαφές µε την παρούσα έρευνα, µια έρευνα στο κοντινό µέλλον είναι
αναγκαία να λάβει υπ’ όψιν τα εξής.
Ι. Επιλογή του πληθυσµού µε βάση το κριτήριο της κύριας απασχόλησης µε το βιβλίο.
ΙΙ. ∆ιαφοροποίηση ανάµεσα στο λογοτεχνικό και µη βιβλίο, σε όλες τις ερωτήσεις..
ΙΙΙ. Έρευνα και του ύψους πλέον των αµοιβών µε βάση την παλαιότητα του µεταφραστή, το
είδος του κειµένου, κλπ.
IV. Υποβολή ερωτηµατολογίου και σε εκδότες για ορισµένα θέµατα.
V. Πιθανή διεύρυνση της έρευνας και στους επιµελητές.
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