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ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 
Όλνκα: Βαζηιηθή 
Δπώλπκν: Ρνύζθα 
Σόπνο θαη εκ/λία γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε, 9-7-1981 
Σόπνο θαηνηθίαο: Μπηικπάν, Ιζπαλία 
Σει.:   +34 663684013 
Hιεθηξ. ηαρπδξνκείν: vicky_rouska@hotmail.com, 

vickyhispanista@gmail.com 
Ιζηνζειίδα: http://www.proz.com/profile/829997 
Ιζηνιόγην: http://griegomodernoenbilbao.blogspot.com/ 

 
 
ΠΟΤΓΔ  
Μεηαπηςσιακοί ηίηλοι  
Οθηώβξηνο 2006-Οθηώβξηνο 2007 Μάζηεξ «Μεηάθπαζηρ Λογοηεσνίαρ και Δπιζηημών 

ηος Ανθπώπος» ηνπ Σκήκαηνο Μεηάθξαζεο θαη 
Γηεξκελείαο ηος Πανεπιζηημίος ηηρ Μάλαγα. 
Γιωζζηθνί ζπλδπαζκνί: ηζπαληθά-ειιεληθά, ειιεληθά-
ηζπαληθά (640 ώξεο). 

 
Πανεπιζηημιακέρ ζποςδέρ 
επηέκβξηνο 2002-επηέκβξηνο 2006 Πηπρηνύρνο ηεο «Διδίκεςζηρ Ιζπανικήρ Γλώζζαρ 

και Πολιηιζμού και η Γιδακηική ηηρ ωρ Ξένηρ»   ηνπ 
Σκήκαηνο Ξέλωλ Γιωζζώλ Μεηάθξαζεο θαη 
Γηεξκελείαο ηος Ιόνιος Πανεπιζηήμιος ηεο 
Κέξθπξαο. Γεν. βαθμόρ πηςσίος: «Άπιζηα» 8,75. 

 
Γλώζζερ 
Διιεληθά Μεηξηθή γιώζζα.  
Ιζπαληθά Άξηζηε γλώζε («Superior», 2003). 
Αγγιηθά Άξηζηε γλώζε («Certificate of Proficiency», 2001). 
Γεξκαληθά Μέηξηα γλώζε («Mittelstufe», 1998). 
Γαιηθηαλά ηνηρεηώδεο γλώζε (Μαζήκαηα ηνπ CUID, 2008). 

  
Yποηποθίερ 
2006 Τπνηξνθία ηνπ ΙΚΤ γηα ηελ καλύηεπη επίδοζη ζηο 

ζύνολο ηεζζάπων εηών ηων πανεπιζηημιακών 
ζποςδών. 

 
2004-2005 Τπνηξνθία θηλεηηθόηεηαο ηνπ ΙΚΤ ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ωκπάηηρ/Erasmus», θνίηεζε ελόο 
έηνπο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Πανεπιζηημίος ηηρ 
Μάλαγα. (Παξαθνινύζεζε καζεκάηωλ κεηάθξαζεο 
από ηα ειιεληθά ζηα ηζπαληθά θαη αληίζηξνθα.) 

 
2002-2003, 2003-2004, 2005-2006 Τπνηξνθίεο ηνπ ΙΚΤ γηα ηελ καλύηεπη επίδοζη καηά 

ηα έηη θοίηηζηρ ζηο Ιόνιο Πανεπιζηήμιο. 
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ςμπληπωμαηική επιμόπθωζη 
Ννέκβξηνο 2011 ειπά online μαθημάηων αζηςνομικήρ διεπμηνείαρ 

πνπ νξγάλωζε ε Interpret Solutions (60 ώξεο). 
 
Ινύληνο 2011-Μάηνο 2012 Οnline πξόγξακκα επηκόξθωζεο «Γιαδπομέρ ζηη 

Γιδαζκαλία ηηρ νέαρ ελληνικήρ» πνπ νξγαλώλεη ην 
Κέληξν Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ. 

 
Μάηνο 2011  Macmillan Academy Day, δηάιεμε γηα θαζεγεηέο 

αγγιηθώλ πνπ νξγαλώζεθε από ηε Macmillan ζην 
Μπηικπάν (20 Μαΐνπ). 

 
Ννέκβξηνο 2009 1

ο
 ςνέδπιο UJI Νεοελληνικήρ Γλώζζαρ και 

Πολιηιζμού: «Έθθξαζε θαη κεηάδνζε ηνπ ζύγρξνλνπ 
ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ» πνπ νξγάλωζε ην 
Παλεπηζηήκην Jaume I θαη ε Asociación Catalana de 
Neohelenistas ζην Καζηεγηόλ δε ια Πιάλα (Καζηεγηόλ, 
26, 27 & 28 Ννεκβξίνπ). 

 
Οθηώβξηνο 2009 4

ο
 Γιεθνέρ ςνέδπιο Νεοελληνιζηών ηηρ Ιβηπικήρ 

Υεπζονήζος και ηηρ Λαηινικήρ Αμεπικήρ: «Ο 
ειιεληζκόο από ηε ζθνπηά ηωλ ηζπαληθώλ 
πνιηηηζκώλ» πνπ νξγάλωζε ε SHEN [Sociedad 
Hispánica de Estudios Neogriegos] θαη ην 
Παλεπηζηήκην ηεο Θαξαγόζα (Θαξαγόζα, 1, 2 & 3 
Οθηωβξίνπ). 

 
Ννέκβξηνο 2008-Μάηνο 2008 Μαθήμαηα γαλικιανήρ γλώζζαρ από απόζηαζη 

ηνπ CUID [Κέληξν Γιωζζώλ ηνπ Ιζπαληθνύ Αλνηθηνύ 
Παλεπηζηεκίνπ (UNED), ζηνηρεηώδεο επίπεδν, 150 
δηδαθηηθέο ώξεο]. 

 
Οθηώβξηνο 2008  «Online επγαζηήπι θόπων για 

αςηοαπαζσολούμενοςρ μεηαθπαζηέρ ζηην 
Ιζπανία» ηεο Trágora Traducciones (10 δηδαθηηθέο 
ώξεο). 

 
επηέκβξηνο 2008-Ννέκβξηνο 2008 εηξά online καζεκάηωλ «Τποβοηθούμενη από 

ςπολογιζηή μεηάθπαζη με SDL Trados» ηεο SIC 
(120 δηδαθηηθέο ώξεο). 

 
Αύγνπζηνο 2008-Ιαλνπάξηνο 2008 εηξά καζεκάηωλ «Online επιμόπθωζη καθηγηηών 

ιζπανικήρ γλώζζαρ» ηεο AulaDiez γηα θαζεγεηέο 
πνπ δηδάζθνπλ ηζπαληθά online (60 ώξεο). 

 
Ινύιηνο 2008 «2η Ημεπίδα επιμόπθωζηρ καθηγηηών ηηρ 

ιζπανικήρ ωρ ξένηρ γλώζζαρ ζηη Γαλικία» πνπ 
νξγάλωζαλ ην Cursos Internacionales θαη ην 
Παλεπηζηήκην ηνπ αληηάγν δε Κνκπνζηέια (αληηάγν 
δε Κνκπνζηέια, 19 Ινπιίνπ). 

 
Απξίιηνο 2006 Γηεζλέο ζπλέδξην «Μεηαθπαζιολογία: μια γνωζιακή 

επιζηήμη» πνπ νξγάλωζε ην Σ.Ξ.Γ.Μ.Γ. ηνπ Ιόληνπ 
Παλεπηζηεκίνπ (Κέξθπξα, 7 & 8 Απξηιίνπ). 

 
Αύγνπζηνο 2005 εμινάπιο λογοηεσνικήρ μεηάθπαζηρ (ειιεληθά-

ηζπαληθά) πνπ νξγάλωζαλ ην Παλεπηζηήκην ηεο 
Μάιαγα θαη ην ΕΚΕΜΕΛ ζην πίηη ηεο Λνγνηερλίαο 
(Πάξνο, 1-12 Απγνύζηνπ).  

 



Οθηώβξηνο 2000-Μάηνο 2001 Παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Microsoft 
Office» (124 ώξεο) θαη απόθηεζε δηπιώκαηνο από ην 
Παλεπηζηήκην ηνπ Κέκπξηηδ (Μάηνο 2001). 

 
Ινύιηνο 2000 Δνηαηικά μαθήμαηα ιζπανικήρ γλώζζαρ και 

πολιηιζμού πνπ νξγάλωζαλ ην Cursos 
Internacionales θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο αιακάλθα 
(επίπεδν superior medio, 60 ώξεο).  

 
Γημοζιεςμένερ μεηαθπάζειρ 
Γεθέκβξηνο 2011 MALAMIDIS, PETROS, Reflexiones en un sacro 

jardín marino [Σηοταζμοί ζ’ ιερό θαλαζζόκηπο]. (Δλ 
αλακνλή απόθαζεο ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ.) 

 
Ννέκβξηνο 2011 Το νέο ισπανο-ελληνικό λεξικό ηωλ εθδόζεωλ Texto 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νίθν Larousse. Δπγαζία 
μεηάθπαζηρ και αναθεώπηζηρ.  

 
Ινύληνο 2010 YANGAKIS, YEORYIOS, Los Museos de Míconos [Τα 

Μοσζεία ηης Μσκόνοσ], Αζήλα, Mare creative service, 
2010. 

 
επηέκβξηνο 2008 CARIDIS, NICOS, «El poeta que pintaba oraciones», 

Λογοηετνικό περιοδικό Katharsis [ζην 
δηαδίθηπν], ηεύρ. 7, επηέκβξεο 2008, http://www.revist
akatharsis.org/rev_Septiembre_2008.html(Μεηάθξαζε 
πνηεκάηωλ). 

 
Ιαλνπάξηνο 2008 ΦΔΡΝΑΝΣΔΘ, ΦΔΡΑΝ, «Γώδεθα ελζνπζηαζηηθά 

πνηήκαηα ζε απόγλωζε», Το Δένηρο, ηεύρ. 159-160, 
ρεηκ. 2007-2008, ζει. 260-263 [θαη ζην Γηαδίθηπν]. 

  
 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
Οθηώβξηνο 2010-ζήκεξα Γιδαζκαλία νέων ελληνικών, αγγλικών και 

ιζπανικών ζηε ζρνιή Komalingua ζην Μπηικπάν.  
 
επηέκβξηνο 2010-ζήκεξα Δπγαζία διαδοσικήρ διεπμηνείαρ ζηα Γηθαζηήξηα ηεο 

Υώξαο ηωλ Βάζθωλ θαη ηεο Καληαβξίαο (ηζπαληθά-
ειιεληθά, ειιεληθά-ηζπαληθά). 

 
Οθηώβξηνο 2009-ζήκεξα Δπγαζία ηηλεθωνικήρ διεπμηνείαρ (ηζπαληθά-

ειιεληθά, ειιεληθά-ηζπαληθά) ηερληθνύ ραξαθηήξα. 
 
Γεθέκβξηνο 2008-ζήκεξα Γιδαζκαλία ελληνικών καη’ οίκον ή online θαη ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν κέζω ηνπ Γηαδηθηύνπ. 
 
Μάηνο 2008-ζήκεξα ςνεπγαζία ζηο διαδικηςακό ηόπο Ispania.gr για 

ηη διάδοζη ηος ιζπανικού πολιηιζμού ζηην 
Δλλάδα. ύληαμε θεηκέλωλ πνηθίιεο ζεκαηηθήο, 
κεηάθξαζε άξζξωλ ηεο επηθαηξόηεηαο, 
πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεύμεωλ, πξνηάζεηο γηα ηε 
δηακόξθωζε ηνπ ηζηόηνπνπ, ζπληνληζκόο ηνπ θόξνπκ, 
δηόξζωζε θαη αύμεζε ηωλ ιεκκάηωλ ηνπ online 
ιεμηθνύ (ειιεληθά-ηζπαληθά, ηζπαληθά-ειιεληθά). 

 
Ιαλνπάξηνο 2008-ζήκεξα Γιδαζκαλία ιζπανικών online θαη ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν κέζω ηνπ Γηαδηθηύνπ.  
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Ιαλνπάξηνο 2004-ζήκεξα Μεηαθπάζειρ θαηά παξαγγειία. πλεξγαζία κε 
κεηαθξαζηηθά γξαθεία θαη εθδνηηθνύο νίθνπο ζε 
Διιάδα θαη Ιζπαλία. 

 
Φεβξνπάξηνο 2008-επηέκβξηνο 2008 ύνηαξη άπθπων γηα ηζπαληθή, πνξηνγαιηθή θαη 

ιαηηλνακεξηθάληθε κνπζηθή ζην ειιεληθό ειεθηξνληθό 
κνπζηθό πεξηνδηθό Soundmag.gr (www.soundmag.gr). 

  
Οθηώβξηνο 2006-Οθηώβξηνο 2007 Ππακηική άζκηζη ζηα πιαίζηα ηνπ Μάζηεξ 

«Μεηάθξαζεο Λνγνηερλίαο θαη Δπηζηεκώλ ηνπ 
Αλζξώπνπ». Μεηάθξαζε άξζξωλ από ηνλ ειιεληθό 
ηύπν θαη ηζπαληθώλ δηεγεκάηωλ,  

 
Ιαλνπάξηνο 2005-Γεθέκβξηνο 2005 Καηαλογογπάθηζη (ζύκθωλα κε ην δεθαδηθό 

ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο Dewey) ιζπανικών βιβλίων 
(250 ηίηινη) και πεπιοδικών (95 ηίηινη), εζεινληηθή 
εξγαζία ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Σ.Ξ.Γ.Μ.Γ.  

 
2002-2004, 2005-2006 Γιδαζκαλία ηηρ ιζπανικήρ ζε ζπκθνηηεηέο θαη 

θίινπο γηα απόθηεζε εκπεηξίαο. 

 
 
ΓΙΑΦΟΡΑ 
Τπηπεζίερ Μεηάθξαζε, επηκέιεηα δνθηκίωλ, δηαδνρηθή δηεξκελεία, 

δηεξκελεία-ζύλδεζκνο, ηειεθωληθή δηεξκελεία, 
κεηαγξαθή, ζύληαμε θεηκέλωλ νπηζζόθπιινπ, scouting 
(αλίρλεπζε ηίηιωλ βηβιίωλ) γηα εθδνηηθνύο νίθνπο, 
δηδαζθαιία ηζπαληθήο, ειιεληθήο θαη αγγιηθήο 
γιώζζαο θαη’ νίθνλ ή κέζω Ίληεξλεη (πξνεηνηκαζία γηα 
επίζεκεο εμεηάζεηο θαη πηπρία). 

 
Γλωζζικοί ζςνδςαζμοί Από: Διιεληθά, Ιζπαληθά, Αγγιηθά, Γαιηθηαλά  
 Ππορ: Διιεληθά, Ιζπαληθά           

  
Σομείρ εξειδίκεςζηρ Λνγνηερλία, πνίεζε, δεκνζηνγξαθία, δνθίκην, ηέρλε, 

θηινζνθία, ηερληθή κεηάθξαζε, θιπ. 
  
Λογιζμικό Adobe Acrobat, MS Access, MS Excel, MS 

Powerpoint, MS Word, SDL Trados, θ.ιπ. 
 
Δνδιαθέπονηα Πνίεζε, κνπζηθή, ηέρλε, γαζηξνλνκία. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μπηικπάν, 5
 
Γεθεκβξίνπ 2011. 
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