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Θέκα: Μεηάθξαζε θαη Γιώζζα, Δηαιέμεηο ηνπ θ. Γηώξγνπ Κεληξσηή

Αμηόηηκεο Κπξίεο, Αμηόηηκνη Κύξηνη,
ε Δεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ναππιίνπ Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗ θαη ν ύλδεζκνο
Φηινιόγσλ Αξγνιίδαο ζπλδηνξγαλώλνπλ ζεηξά δηαιέμεσλ κε ζέκα Μεηάθξαζε

θαη Γιώζζα κε ηνλ Καζεγεηή ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θ. Γηώξγν Κεληξσηή.
Οη δηαιέμεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ Παξαζθεπή θαη ην άββαην 8-9
Φεβξνπαξίνπ 2019, κε ώξα έλαξμεο 7 κ.κ. ζηε Δεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε
Ναππιίνπ, επί ηεο νδνύ Κσιέηηε 3.
Μεηαμύ ησλ ζεκάησλ πνπ ζα πξαγκαηεπζεί ν εθιεθηόο πξνζθεθιεκέλνο καο, ζα
είλαη Η Μεηάθξαζε σο Δηαδηθαζία θαη Απνηέιεζκα, Η δξάζε ηεο κεηάθξαζεο

σο θεηκέλνπ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθό πιαίζην, πγρξνλία θαη
Δηαρξνλία ζηε κεηάθξαζε θαη Μεηαθξάδνληαο από ηα αξραία ειιεληθά ζηα λέα
ειιεληθά ηξαγσδίεο, ιπξηθή πνίεζε θαη θηινζνθηθά θείκελα.
Γίκαζηε βέβαηνη πσο ζα καο ηηκήζεηε κε ηελ παξνπζία ζαο. αο πεξηκέλνπκε
όινπο!
(Αθνινπζεί βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ θ. Γηώξγνπ Κεληξσηή)

Ο Γηώξγνο Κεληξσηήο γελλήζεθε ζηηο 5.5.1958 ζηνπο Μνιάνπο Λαθσλίαο.
πνύδαζε Ννκηθά θαη Πνιηηηθέο Γπηζηήκεο ζην Γζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό
Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Μεηεθπαηδεύηεθε ζην Δηνηθεηηθό Δίθαην κε ηνλ
θαζεγεηή Wilfried Fiedler ζην Universität des Saarlandes ηεο Ο.Δ. ηεο Γεξκαλίαο,
αλαθεξπρζείο Δηδάθησξ Ννκηθήο. Άζθεζε επί έηε ηε δηθεγνξία ζηελ Αζήλα θαη
ζην εμσηεξηθό. Σν 1994 εμειέγε κέινο ηνπ ΔΓΠ ζην ΣΞΓΜΔ ηνπ Ινλίνπ
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Παλεπηζηεκίνπ, όπνπ ππεξεηεί αλειιηπώο έσο θαη ζήκεξα. Έρεη δηδάμεη σο
πξνζθεθιεκέλνο θαζεγεηήο ζε παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο, ηεο Γεξκαλίαο θαη
ηεο Ιηαιίαο. Έρεη δηαηειέζεη θαη' επαλάιεςε πξόεδξνο ηνπ ΣΞΓΜΔ θαη κέινο ηεο
πγθιήηνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γίλαη ηαθηηθό κέινο πνιιώλ δηεζλώλ
επηζηεκνληθώλ εηαηξεηώλ. Σα βαζηθά εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα αλάγνληαη
ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηεο κεηάθξαζεο, ζηε γισζζνθηινζνθία, ζηελ αξραία
ειιεληθή θαη ξσκατθή παξάδνζε, ζηελ παγθόζκηα ινγνηερλία θαη ζηελ ειιεληθή
γξακκαηεία κε έκθαζε ζην έξγν ηεο Γπηαλεζηαθήο ρνιήο, ζηνλ ειιεληθό
ππεξξεαιηζκό θαη ζηε ινγνηερλία από ηνλ Μεζνπόιεκν έσο θαη ηηο κέξεο καο.
Μεηαθξάδεη ζηα Νέα Γιιεληθά από ηα Αξραία Γιιεληθά, ηα Λαηηληθά, ηα
Γεξκαληθά, ηα Ιηαιηθά, ηα Ιζπαληθά, ηα Γαιιηθά, ηα Αγγιηθά, ηα Ρσζηθά θαη ηα
Σζερηθά. Έρεη δεκνζηεύζεη ζε κνξθή βηβιίνπ πάλσ από 60 κεηαθξάζεηο, ηξία
κπζηζηνξήκαηα θαη ηέζζεξεηο πνηεηηθέο ζπιινγέο. Σνλ ελδηαθέξεη ν αζιεηηζκόο,
νη εηθαζηηθέο ηέρλεο, ε θιαζηθή κνπζηθή θαη ε ιατθή κνπζηθή από όινλ ηνλ
θόζκν, ηδηαίηεξα δε ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη, ε λαπνιηηάληθε θαληζνλέηηα θαη ην
αξγεληίληθν ηάλγθν.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Νικόλαος Μποσμπάρης

Καλλιόπη Καλποδήμοσ
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