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Ομιλία στο Hellenic American University 1 

Νίκος Σαραντάκος  2 

Καλημέρα σας. Ξεκινώντας, θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον Βασίλη Μανουσάκη 3 

και το Hellenic American College, για την τιμητική πρόσκληση που μου έκαναν να με 4 

καλέσουν εδώ να σας μιλήσω, όπως επίσης ευχαριστώ και εσάς που συγκεντρωθήκατε 5 

για να με ακούσετε. 6 

Θα σας μιλήσω όχι από καθέδρας, αφού ακαδημαϊκούς τίτλους στη μετάφραση δεν έχω, 7 

θα σας μιλήσω σαν παλιότερος συνάδελφος, με την πείρα που έχω αποκομίσει από 8 

τριάντα και πάνω χρόνια στον μεταφραστικό στίβο. Δεν έχω σπουδάσει μετάφραση. Έχω 9 

πτυχίο χημικού μηχανικού από το ΕΜΠ και αγγλικής φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο 10 

της Αθήνας. Από το 1983 άρχισα να δουλεύω μεταφραστής λογοτεχνίας και 11 

πληροφορικής (δηλαδή πάντοτε μετέφραζα βιβλία). Το 1988 προσλήφθηκα ύστερα από 12 

διαγωνισμό ως έκτακτος υπάλληλος (temporaire) μεταφραστής στην Ευρωπαϊκή 13 

Επιτροπή στο Λουξεμβούργο και από το 1990 είμαι, πάλι ύστερα από διαγωνισμό, 14 

μόνιμος υπάλληλος στη ΓΔ Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ασχολούμαι 15 

ερασιτεχνικά με γλωσσικά και μεταφραστικά θέματα, έχω έναν ιστότοπο και ένα 16 

ιστολόγιο όπου εκθέτω τα κείμενά μου και έχω γράψει και δυο-τρία βιβλία που 17 

αφορούν τη γλώσσα και έμμεσα τη μετάφραση.  18 

Οι γνωστοί μου, που τους συναντώ εδώ στην Ελλάδα αραιά και πού, παρόλο που τους 19 

έχω πει πολλές φορές ότι είμαι «μεταφραστής στο Λουξεμβούργο» έχουν συγκρατήσει 20 

ότι είμαι «διερμηνέας στις Βρυξέλλες». Για το πρώτο από αυτά δεν νομίζω ότι χρειάζεται 21 

να επιμείνω, είμαι βέβαιος ότι ξέρετε καλά τις διαφορές ανάμεσα σε μεταφραστές και 22 

διερμηνείς· όσο για τον τόπο, είναι λογικό, στα μάτια ενός τρίτου, το μικρό 23 

Λουξεμβούργο να επισκιάζεται από την πρωτεύουσα της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες, αλλά 24 

για εμάς τους μεταφραστές της ΕΕ το Λουξεμβούργο είναι τουλάχιστον εξίσου 25 

σημαντικό με τις Βρυξέλλες, αν όχι σημαντικότερο αφού περισσότεροι κοινοτικοί 26 

μεταφραστές απασχολούνται στο μικρό Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου παρά στις 27 

Βρυξέλλες. 28 

Πράγματι, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου έχει κατά πάσα πιθανότητα τον 29 

μεγαλύτερο αριθμό κατά κεφαλήν μεταφραστών στον κόσμο· επιπλέον, μπορεί μάλλον 30 

να διεκδικήσει τον τίτλο της μοναδικής πραγματικά τρίγλωσσης χώρας στην Ευρώπη. Το 31 

Βέλγιο και η Ελβετία είναι επίσης πολύγλωσσες χώρες, δεδομένου ότι έχουν 3 ή 4 32 

επίσημες γλώσσες, αλλά στην πραγματικότητα ουσιαστικά αποτελούνται από 33 

μονόγλωσσες εδαφικές οντότητες, ενώ όλες οι περιοχές του Λουξεμβούργου είναι 34 

ομοιόμορφα τρίγλωσσες. Το Λουξεμβούργο είναι επίσης το κράτος μέλος της ΕΕ με το 35 
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υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών μονίμων κατοίκων και επίσης φιλοξενεί αρκετά 36 

θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, για όποιον αγαπά τις γλώσσες, το 37 

Λουξεμβούργο είναι ιδανικός τόπος κατοικίας. 38 

Το Λουξεμβούργο είναι περιβάλλον κατεξοχήν πολυγλωσσικό, όπως πολυγλωσσικά είναι 39 

και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Πολύ συχνά μου τυχαίνει στους διαδρόμους ή στην πόλη 40 

να ακούω γλώσσες που δεν τις καταλαβαίνω, που δεν μπορώ καν να μαντέψω ποιες 41 

είναι. Το να μην καταλαβαίνεις τη γλώσσα του άλλου είναι κάτι που σε φέρνει σε 42 

αμηχανία. Ο λαϊκός άνθρωπος, όταν βρεθεί μπροστά σε ξένους που μιλάνε μια 43 

ακατανόητη γλώσσα θα σχολιάσει «αυτοί μιλάνε αλαμπουρνέζικα» ή «αυτά είναι 44 

κινέζικα». 45 

Όμως και τα ελληνικά θεωρούνται ακατανόητα, όχι βέβαια από εμάς τους ίδιους –θα 46 

ξέρετε βέβαια την έκφραση “It’s Greek to me!”.  47 

Στην αγγλική γλώσσα, η έκφραση τα έχει τα χρονάκια της –ή μάλλον τους αιώνες της, μια 48 

και πρόκειται για έκφραση που αρχίζει να διαδίδεται στην ελισαβετιανή περίοδο, σε μια 49 

εποχή όπου τα ελληνικά ήταν μεν ακατάληπτα στoυς πoλλoύς, όχι όμως και εντελώς 50 

άγνωστα· ήταν μια γλώσσα πoυ ακόμα διδασκόταν, πoυ ήταν κτήμα των λίγων (μην 51 

ξεχνάμε ότι έτσι κι αλλιώς η τεράστια πλειoψηφία τoυ κόσμoυ ήταν αναλφάβητoι). Ο 52 

πoλύς κόσμoς γνώριζε την ύπαρξη της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή. Την ίδια περίπου 53 

επoχή o Σάμoυελ Τζόνσoν απoφαίνεται ότι o άνδρας πρoτιμά να μαγειρεύει καλά η 54 

γυναίκα τoυ παρά να μιλάει ελληνικά· αν ήταν εντελώς αδιανόητο να βρεθεί αγγλίδα 55 

που να ξέρει ελληνικά τo ευφυoλόγημα δεν θα είχε αντικείμενo. 56 

Όμως, οι απαρχές της έκφρασης πάνε αρκετά πιο πίσω. Η αγγλική έκφραση δεν 57 

αποκλείεται να είναι μετάφραση της λατινικής graecum est non legitur, η οποία 58 

προϋπήρχε αλλά και συνέχισε να γράφεται και έχει γίνει παροιμιώδης. Μπορεί να τη 59 

βρείτε και στον πληθυντικό graeca sunt, non leguntur, αλλά το νόημα είναι το ίδιο: 60 

ελληνικά είναι, δεν διαβάζονται. 61 

Η λατινική φράση δεν χρονολογείται από την κλασική εποχή, είναι μεσαιωνική. Οι 62 

καλόγεροι του Μεσαίωνα, σε μια εποχή που η γνώση των ελληνικών είχε υποχωρήσει 63 

πολύ στη Δύση, όταν αντέγραφαν λατινικά κείμενα στις βιβλιοθήκες των μοναστηριών 64 

και τύχαινε να πέσουν πάνω σε κανένα ελληνικό παράθεμα, το παρέλειπαν και 65 

σημείωναν στο περιθώριο graecum est non legitur: ελληνικό είναι, δεν διαβάζεται. 66 

Λέγεται ότι πρώτος επινόησε τη φράση αυτή ο νομομαθής Francesco d’Accorso, ή 67 

Accursius στα λατινικά, ο οποίος τον 13ο αιώνα συνέταξε μια μνημειώδη για την εποχή 68 

συλλογή των ρωμαϊκών νόμων· ο Ακόρσο ήταν περίφημος, αλλά για την εποχή του· οι 69 
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νεότεροι, δυο τρεις αιώνες αργότερα, διέκριναν τα πολλά λάθη του. Λέγεται λοιπόν ότι ο 70 

Ακόρσο πρώτος επινόησε τη φράση αυτή, και τη χρησιμοποιούσε όχι μόνο στις 71 

περιπτώσεις όπου πράγματι υπήρχε ελληνικό απόσπασμα μέσα στις λατινικές δέλτους, 72 

αλλά και σαν τρόπο να ξεγλιστράει κάθε φορά που υπήρχε κάποιο δυσνόητο λατινικό 73 

χωρίο, κάτι που μιμήθηκαν και οι επόμενοι νομομαθείς. Απορία ψάλτου βηξ, θα λέγαμε 74 

σήμερα. 75 

Παρόλα αυτά, στο διεθνές χρηματιστήριο της ακαταληψίας τα ελληνικά δεν είναι η 76 

μοναδική αξία, ούτε καν η μεγαλύτερη. Θέλω να πω, άλλοι λαοί θεωρούν άλλες γλώσσες 77 

ως τις κατ’ εξοχήν ακατάληπτες. Έτσι, οι γάλλοι περισσότερο και από τα ελληνικά 78 

θεωρούν ακατανόητα τα εβραϊκά (c’est de l’hebreu) και τα κινέζικα (c’est du chinois), 79 

δυο γλώσσες με ακόμα πιο ακατανόητο (για έναν ευρωπαίο) αλφάβητο, ενώ οι ιταλοί τα 80 

αραβικά και τα αραμαϊκά. 81 

Όπως και στα ελληνικά, έτσι και σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες (και στα ελληνικά 82 

άλλωστε) θεωρούνται ευλόγως κατ’ εξοχήν ακατάληπτα τα κινέζικα. Πιο αναπάντεχα, οι 83 

γείτονες Tούρκοι λένε Fransız kaldım (= μου φαίνονται γαλλικά) και πιο πολύ: anladımsa 84 

arap olayım (= Αν τα καταλάβαινα θα ήμουν Αράπης), ενώ οι Γερμανοί θεωρούν 85 

ακατάληπτα τα ισπανικά (Das kommt mir spanisch vor). Μια άλλη έκφραση που έχουν οι 86 

Γερμανοί για να δηλώσουν ότι βρίσκουν ακατανόητο κάποιο πράγμα, είναι Das ist mir 87 

ein böhmisches Dorf, ή: Das sind böhmische Dörfer für mich, που σημαίνει «Αυτό μου 88 

ακούγεται σαν βοημικό χωριό» (ή χωριά). Γιατί; Τον καιρό της Αυστροουγγαρίας, τα 89 

βοημικά χωριά με τα τσέχικα τοπωνύμιά τους πρέπει να ακούγονταν πολύ παράξενα 90 

στους γερμανούς. Κατά σύμπτωση, οι Τσέχοι έχουν ανάλογη έκφραση: To je pro mě 91 

španělská vesnice, που σημαίνει «αυτό μου φαίνεται σαν ισπανικό χωριό».  92 

Εξόν από τους άγγλους, ακατανόητα θεωρούν τα ελληνικά και οι Σουηδοί (Det är rena 93 

grekiskan, αυτά είναι σκέτα ελληνικά, λένε). Ενδιαφέρον είναι ότι στα γίντις η έκφραση 94 

της ακατανοησίας ήταν siz targum-leson tsu mir, παναπεί «αυτά είναι για μένα η γλώσσα 95 

των ταργκούμ», όπου Ταργκούμ είναι η αραμαϊκή μετάφραση της Βίβλου, και τον 96 

μεσαίωνα οι Εβραίοι ονόμαζαν έτσι την αραμαϊκή γλώσσα γενικά. Παναπεί, αυτά είναι 97 

για μένα αραμαϊκά. Τι λένε οι ίδιοι οι Κινέζοι, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς. Διότι, 98 

αν οι περισσότεροι λαοί θεωρούν τα κινέζικα ως το άκρον άωτο της ακαταληψίας, η 99 

γλώσσα που θα προβλημάτιζε και τους κινέζους θα ήταν ακόμα πιο ακατανόητη ή όχι; 100 

Όμως, στην αντίστοιχη κινέζικη έκφραση δεν (φαίνεται να) υπάρχει άλλη γλώσσα. Όταν ο 101 

κινέζος δεν βγάζει τα γράμματα, λέει ότι είναι “tian shu” δηλαδή «ουράνια γραφή» -102 

μόνο οι εξωγήινοι είναι αρκετά δύσκολοι για τους κινέζους… 103 

Οι συναντήσεις ανάμεσα σε λαούς είναι πολύ παλιές, μαζί και η έλλειψη κατανόησης της 104 

ξένης γλώσσας. Οι αρχαίοι Έλληνες έπλασαν τη λέξη βάρβαρος για τους μη 105 
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ελληνόφωνους, που ακούγονταν να λένε κάτι σαν ‘Bar-bar-bar’ Αρχικά ο όρος δεν είχε 106 

υποτιμητική σημασία, αλλά σύντομα απέκτησε μειωτική χροιά. Οι Έλληνες, ειδικά μετά 107 

τους περσικούς πολέμους, πίστευαν ότι, ελεύθεροι πολίτες καθώς ήταν, ήταν ανώτεροι 108 

από τους «βαρβάρους» που υπάκουαν δουλικά σε έναν βασιλιά. Η λέξη βάρβαρος 109 

πέρασε στα λατινικά (barbarus), και πάλι με τις αρνητικές συνδηλώσεις του 110 

ακαλλιέργητου και του απολίτιστου. Ωστόσο, οι βάρβαροι δεν ήσαν μόνο απολίτιστοι, 111 

αλλά και δυνατοί στο σώμα, ακόμα και αγνοί, που δεν τους είχε χαλάσει ο πολιτισμός, κι 112 

έτσι, τουλάχιστον σύμφωνα με αρκετές πηγές, από την ίδια ρίζα προέρχονται η 113 

γαλλική/αγγλική λέξη brave και το (αρχικά ιταλικό) επιφώνημα bravo!, άρα και το δικό 114 

μας μπράβο, όπως και ο λιγότερο αξιέπαινος μπράβος. 115 

Αλλά πλατειάζω. Το σημαντικό είναι ότι ο ξένος μιλάει μιαν άγνωστη σε μας γλώσσα· δεν 116 

είναι λοιπόν τυχαίο ότι σε πολλές γλώσσες οι έννοιες «ξένος» και «άγνωστος, 117 

παράξενος» δηλώνονται με συναφείς λέξεις ή και με την ίδια λέξη. Για παράδειγμα, στα 118 

αγγλικά έχουμε stranger και strange, στα γαλλικά étrange και étranger (δες ξένος και 119 

παράξενος). Και αν οι Έλληνες περιστοιχίζονταν από βαρβάρους, οι Άραβες είχαν τους 120 

Ajam, δηλ. αυτούς που δεν μιλούσαν σωστά τα αραβικά, που ήταν αναλφάβητοι ή 121 

μουγκοί, ένας όρος που τελικά έφτασε να σημαίνει τους Πέρσες –ατζέμ πιλάφι λέμε- κι 122 

έτσι στα σύγχρονα τουρκικά acemi είναι ο αδέξιος, μια σημασία που έχει περάσει και 123 

στα ελληνικά: ο ατζαμής. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε μερικές σλαβικές γλώσσες οι 124 

Γερμανοί αποκαλούνται Nemets (και παραλλαγές), το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει 125 

άλαλος, και κατ’ επέκταση αυτός που δεν μιλάει σαν εμάς, ο ξένος. Και να προσθέσουμε 126 

εδώ κι άλλο ένα παρόμοιο αξιοπερίεργο, ότι σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές η λέξη 127 

gringo, ένας όρος που χρησιμοποιείται σε ισπανόφωνες χώρες για να δηλώσει κάποιον 128 

αγγλόφωνο ξένο, συνήθως Αμερικανό, είναι μια παραλλαγή του griego, δηλαδή του 129 

‘Έλληνα’, ενός όρου που πέρα από την κυριολεκτική του σημασία χρησιμοποιήθηκε στην 130 

Ισπανία τον 18ο αιώνα για όποιους μιλούσαν ισπανικά με ξενική προφορά.  131 

Συμπέρασμα; Αυτοί οι ξένοι δεν μιλούν τη γλώσσα μας, είναι απολίτιστοι, αδέξιοι, είναι 132 

βάρβαροι! 133 

Η έλλειψη κατανόησης γεννάει αμηχανία, σύγχυση, ακόμα και μίσος. Η 134 

αλληλοκατανόηση, από την άλλη, χωρίς να είναι εγγύηση για την ειρήνη και την 135 

αρμονία, οπωσδήποτε συμβάλλει –δεν είναι ικανή συνθήκη, μάλλον όμως είναι 136 

αναγκαία. Και εδώ παρεμβαίνουμε εμείς, οι διερμηνείς και οι μεταφραστές. Μπορούμε 137 

να πούμε ότι το επάγγελμά μας έφτασε στον κολοφώνα του, από πλευράς επιρροής και 138 

γοήτρου, στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, όταν οι δραγουμάνοι (τερτζουμάν 139 

στα τούρκικα) εκτελούσαν καθήκοντα όχι μόνο γλωσσικά αλλά και διπλωματικά, μαζί με 140 

λίγη κατασκοπία και διεθνή μηχανορραφία.  141 
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Οι κορυφαίοι μάλιστα δραγουμάνοι ήταν το ισοδύναμο των πρεσβευτών και ο Μεγάλος 142 

δραγουμάνος δεν διέφερε στα καθήκοντά του και στο γόητρό του από έναν σημερινό 143 

Υπουργό Εξωτερικών. Μάλιστα, ο πρώτος αξιωματούχος που ονομάστηκε Μεγάλος 144 

Δραγουμάνος, ή Divan-ı Hümayun Baştercümanı στα τουρκικά της εποχής, ήταν ένας 145 

διάσημος πολυμαθής και γλωσσομαθής, ο Παναγιωτάκης Νικούσιος, με καταγωγή από 146 

τη Χίο, ο οποίος είχε το παρατσούκλι «Πρασινάλογος», από μια παροιμία που υπήρχε 147 

από τότε, που έλεγε «Είδες πράσινο άλογο; Είδες Χιώτη άλωλο», άλωλο δηλαδή φρόνιμο 148 

–όσο υπάρχουν πράσινα άλογα, τόσο υπάρχουν και φρόνιμοι Χιώτες. Να πω με την 149 

ευκαιρία ότι δεν ισχύει αυτό που θα έχετε πιθανώς διαβάσει ότι τάχα η έκφρ. «και 150 

πράσινα άλογα» προέρχεται από την αρχαία φράση «πράσσειν άλογα» -αν 151 

ενδιαφέρεστε το συζητάμε μετά. Πάντως, παρά το παρατσούκλι του, ο Νικούσιος ήταν 152 

ικανότατος διπλωμάτης και, ξεκινώντας από αυτόν, όλοι οι Μεγάλοι Δραγουμάνοι ήταν 153 

Φαναριώτες μέχρι τον ξεσηκωμό του 1821. 154 

Οι σημερινοί βέβαια μεταφραστές δεν μπορούν να καυχηθούν τέτοιες δόξες όσο οι 155 

δραγουμάνοι της οθωμανικής περιόδου, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν διατρέχουμε τους 156 

εργασιακούς κινδύνους εκείνων –την εποχή τους, δεν έχανες μόνο τη δουλειά σου, 157 

συχνά έχανες μαζί και το κεφάλι σου. Από την άλλη πλευρά, οι μεταφραστές της γενιάς 158 

μου μπορούμε να πούμε ότι ζούμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή για το επάγγελμα, 159 

σε μια εποχή όπου το επάγγελμά μας έχει μεταμορφωθεί –μέσα σε λίγα χρόνια, οι 160 

υπολογιστές εκτόπισαν τις γραφομηχανές, οι μεταφραστικές μνήμες έκαναν ορμητική 161 

την είσοδό τους και αύξησαν κατακόρυφα την παραγωγικότητα (αν και από τη σκοπιά 162 

του εργαζομένου μεταφραστή το όφελος ήταν μικρότερο), το Διαδίκτυο έχει φέρει τις 163 

γνώσεις όλης της ανθρωπότητας στα ακροδάχτυλά μας, ενώ η αυτόματη μετάφραση, 164 

από υπολογιστές, ενώ κάποτε μας χάριζε γέλιο σήμερα δίνει κείμενα ευπρόσωπα, 165 

τουλάχιστον για ορισμένα γλωσσικά ζεύγη. 166 

Είναι απειλή για το επάγγελμά μας οι υπολογιστές που μεταφράζουν; Το θέμα είναι 167 

τεράστιο και δεν το έχω μελετήσει τόσο ώστε να μπορώ να το αναλύσω. Πάντως, αυτή 168 

τη στιγμή βλέπουμε να χρησιμοποιείται ευρύτατα στο Διαδίκτυο, προσφέροντας στους 169 

χρήστες έναν πάμφθηνο και ταχύτατο, αλλά μάλλον αναξιόπιστο τρόπο να διαβάζουν 170 

σελίδες σε μια γλώσσα που δεν ξέρουν. Τα πράγματα σοβαρεύουν (ή, αν θέλετε, 171 

γίνονται ακόμα πιο αστεία), όταν επιχειρήσεις του Διαδικτύου καταφεύγουν σε αυτή την 172 

αναξιόπιστη λύση για να μεταφράσουν τις ιστοσελίδες τους και τους καταλόγους των 173 

προϊόντων τους. Πέρυσι είχαμε γελάσει πολύ όταν ένα σλοβάκικο ηλεκατάστημα 174 

χρησιμοποίησε αυτόματη μετάφραση για να μεταφράσει τον εξαιρετικά εκτεταμένο 175 

κατάλογό του σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, χρησιμοποιώντας τα αγγλικά ως ενδιάμεση 176 

γλώσσα. Αποτέλεσμα ήταν πολλές ξεκαρδιστικές μεταφράσεις, αρκετές από τις οποίες 177 

ήταν και ακατάλληλες για ανηλίκους, διότι, για παράδειγμα, η περιγραφή ενός παιδικού 178 

παιχνιδιού που έδειχνε ένα συμπαθέστατο γαϊδουράκι χρησιμοποιούσε τη σλοβακική 179 



6 

 

λέξη somar, το οποίο στα αγγλικά μεταφράστηκε ως ass, και μετά το μεταφραστικό 180 

λογισμικό που μετέφρασε το ass στα ελληνικά και τις άλλες γλώσσες διάλεξε την άλλη 181 

σημασία της λέξης! Το ίδιο έγινε με όσα παιχνίδια είχαν μορφή γατούλας, διότι εκεί η 182 

σλοβακική λέξη μεταφράστηκε σε pussy –και σας αφήνω να μαντέψετε τη συνέχεια. 183 

Θα μου πείτε, ο ένοχος εδώ είναι η χρήση ενδιάμεσης γλώσσας. Τα στατιστικά 184 

συστήματα αυτόματης μετάφρασης χρησιμοποιούν παράλληλα σώματα κειμένων για τις 185 

γλώσσες πηγής και προορισμού, αλλά δεν υπάρχουν για όλες τις γλώσσες καλά 186 

παράλληλα σώματα. Έτσι, χρησιμοποιείται μια ενδιάμεση γλώσσα (σχεδόν πάντοτε τα 187 

αγγλικά) σαν γέφυρα ανάμεσα σε δύο γλώσσες για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη καλά 188 

παράλληλα σώματα κειμένων –με τους κινδύνους που είδαμε. 189 

Γενικά, η μετάφραση μέσω ενδιάμεσης γλώσσας θεωρείται τακτική προς αποφυγήν, 190 

διότι η ενδιάμεση γλώσσα εισάγει επιπλέον σφάλματα και αμφισημίες. Κάποτε είναι 191 

λύση ανάγκης – και έχουμε παραδείγματα λογοτεχνών που μετέφρασαν κατά τρόπο 192 

αριστουργηματικό ποιήματα από γλώσσες που δεν τις γνώριζαν, χρησιμοποιώντας μια 193 

ενδιάμεση γλώσσα. Σε πιο πεζές εφαρμογές, οι μεταφραστικές υπηρεσίες της 194 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αποτελούν, και με διαφορά, τον μεγαλύτερο πάροχο 195 

μεταφραστικών υπηρεσιών, έχουν υιοθετήσει τη χρήση ενδιάμεσων γλωσσών ως τον 196 

μοναδικό τρόπο για να συνεχίσουν να προσφέρουν πλήρη πολυγλωσσική κάλυψη με 24 197 

επίσημες γλώσσες χωρίς να εκτιναχθεί στα ύψη το κόστος της μετάφρασης. 198 

Είπα για 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και αξίζει να κάνουμε μιαν αναδρομή στο χρόνο 199 

για να δούμε πώς οι αρχικές 4 επίσημες γλώσσες του 1958 έγιναν σήμερα 24: Το 1958 200 

είχαμε τα 6 ιδρυτικά κράτη μέλη: Γαλλία, Ιταλία, (τότε Δυτική) Γερμανία, Βέλγιο, 201 

Ολλανδία, Λουξεμβούργο. 6 κράτη αλλά 4 γλώσσες, επειδή το Βέλγιο είχε επίσημες 202 

γλώσσες γαλλικά και ολλανδικά, ενώ το Λουξεμβούργο γαλλικά και γερμανικά. 203 

Στη συνέχεια, με τις διαδοχικές διευρύνσεις, προστέθηκαν στις επίσημες οι γλώσσες των 204 

νέων κρατών μελών. Το 1973 μπήκαν Αγγλία, Δανία και Ιρλανδία, οπότε προστέθηκαν 205 

στις επίσημες γλώσσες η αγγλική, η δανική (αλλά όχι ακριβώς η ιρλανδική - η τελευταία 206 

μόνο ως "γλώσσα των Συνθηκών", δηλαδή μεταφράστηκαν η πράξη προσχώρησης της 207 

Ιρλανδίας και τα θεμελιώδη κείμενα που αφορούσαν ειδικά τη χώρα αυτή). Αργότερα 208 

έγιναν επίσημες κοινοτικές γλώσσες η ελληνική το 1981, η ισπανική και η πορτογαλική 209 

το 1986, η φινλανδική και η σουηδική το 1995 (τότε μπήκε και η Αυστρία, η οποία όμως 210 

δεν αύξησε τον αριθμό των γλωσσών) και η εσθονική, η λετονική, η λιθουανική, η 211 

μαλτέζικη, η ουγγρική, η πολωνική, η τσέχικη, η σλοβακική και η σλοβενική με τη μεγάλη 212 

διεύρυνση του 2004. Στη διεύρυνση του 2007, προστέθηκαν δύο κράτη μέλη (Βουλγαρία 213 

και Ρουμανία) αλλά τρεις γλώσσες, διότι την ίδια ημέρα αναγνωρίστηκε ως επίσημη 214 

γλώσσα η ιρλανδική, και τέλος την 1η Ιουλίου 2013 μπήκε και η Κροατία κι έτσι έχουμε 215 
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αισίως φτάσει σε 28 κράτη μέλη αλλά 24 γλώσσες και θα καταλάβατε ότι οι γλώσσες 216 

είναι κατά τέσσερις λιγότερες από τα κράτη επειδή υπάρχουν το Βέλγιο, το 217 

Λουξεμβούργο, η Αυστρία και η Κύπρος.  218 

Λένε πολλοί: Γιατί να έχουμε 24 επίσημες γλώσσες και να μην περιοριστούμε, π.χ., στις 219 

3-4. Αυτό το προβάλλουν πολλοί που είναι στελέχη σε πολυεθνικές εταιρείες όπως π.χ. η 220 

Νόκια, η οποία, αν και φιλανδική, έχει καθιερώσει εσωτερικά την αγγλική ως γλώσσα 221 

εργασίας. Το φαινομενικά λογικό αυτό επιχείρημα προσκρούει στην ανάγκη για 24 222 

ισότιμα και ισοδύναμα πρωτότυπα κείμενα κάθε ευρωπαϊκού κανονισμού, όπως επίσης 223 

στο ότι δεν είναι δυνατόν να μπουν κριτήρια γλωσσομάθειας για την εκλογή μελών του 224 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  225 

Επίσης, αν θέλουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να είναι κοντά στους πολίτες, πρέπει 226 

να τους μιλούν στη γλώσσα τους. Και η ίδια η Νόκια, άλλωστε, μπορεί να έχει 227 

καθιερώσει εσωτερικά τα αγγλικά, αλλά στην επικοινωνία της με τους καταναλωτές 228 

χρησιμοποιεί τη γλώσσα της κάθε χώρας. Τέλος, η γλώσσα είναι θέμα γοήτρου για τα 229 

κράτη και συναισθηματικού δεσμού για τους πολίτες και κάθε απόπειρα περιορισμού 230 

των γλωσσών είναι αναπόφευκτο να πυροδοτήσει εκρηκτικές αντιδράσεις. Οι λίγο 231 

παλιότεροι θα θυμάστε ίσως τον θόρυβο που είχε ξεσηκωθεί, το 1994, όταν είχε 232 

προταθεί (από τον Γάλλο υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Alain Lamassoure) να 233 

περιοριστούν οι τότε 11 επίσημες γλώσσες σε 5 γλώσσες εργασίας. Δεν αντέδρασαν 234 

μόνο οι…. τρισχιλιετείς Έλληνες, αλλά και οι Ολλανδοί, οι Δανοί, οι Πορτογάλοι, με λίγα 235 

λόγια όσοι έμεναν εκτός νυμφώνος.  236 

Το θέμα αυτό, της πολυγλωσσίας, κρίθηκε, πιστεύω οριστικά, στη διεύρυνση του 2004. 237 

Εφόσον τότε αποφασίστηκε να διατηρηθεί το πολυγλωσσικό καθεστώς, πιστεύω ότι θα 238 

μείνει και στο μέλλον, όσο υπάρχει η ΕΕ υπό τη σημερινή μορφή της. Δεν σας κρύβω ότι 239 

και εμείς, που ζούσαμε την προετοιμασία της διεύρυνσης από τα μέσα, είχαμε 240 

ενδοιασμούς αν θα γίνει μπορετό να διατηρηθεί η πολυγλωσσία με τόσες νέες γλώσσες, 241 

και μάλιστα «εξωτικές», όπως π.χ. τα λιθουανικά ή τα ουγγρικά.  242 

Άλλωστε, ακόμα και πριν από τη μεγάλη διεύρυνση του 2004, δεν ήταν εύκολο να 243 

βρεθούν μεταφραστές για σπάνιους γλωσσικούς συνδυασμούς: όταν το 1995 244 

προστέθηκαν τα φινλανδικά, το ελληνικό τμήμα έκανε διαγωνισμό για να προσλάβει 245 

φινλανδομαθή μεταφραστή, χωρίς όμως κανέναν επιτυχόντα: όσοι ήταν έμπειροι 246 

μεταφραστές δεν ήξεραν καλά τη γλώσσα, όσοι ήξεραν φινλανδικά δεν ήξεραν να 247 

μεταφράζουν, και ο ένας που βρέθηκε, ένας ελληνοφινλανδός που δεχόταν να 248 

εγκατασταθεί στο Λουξεμβούργο... δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου, οπότε του έλειπαν τα 249 

τυπικά προσόντα! 250 
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Το πρόβλημα είναι ότι, με την προσθήκη νέων γλωσσών οι μεταφραστικές ανάγκες δεν 251 

αυξάνονται γραμμικά αλλά γεωμετρικά -πριν από το 2004, που είχαμε 11 επίσημες 252 

γλώσσες, οι δυνατοί γλωσσικοί συνδυασμοί ήταν 11*10 = 110 (η κάθε γλώσσα επί όλες 253 

τις άλλες εκτός τον εαυτό της), αλλά σήμερα με 24 επίσημες γλώσσες οι συνδυασμοί 254 

γίνονται 24*23 = 552, δηλαδή ενώ οι γλώσσες περίπου διπλασιάστηκαν, ο αριθμός των 255 

γλωσσικών συνδυασμών πενταπλασιάστηκε.  256 

Η λύση που δόθηκε στο πρόβλημα των γλωσσικών συνδυασμών, ήταν οι ενδιάμεσες 257 

γλώσσες. Δηλαδή, επειδή ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν, έστω, αρκετοί εσθονοί που 258 

να μεταφράζουν από τα μαλτέζικα, το μαλτέζικο κείμενο μεταφράζεται πρώτα στα 259 

αγγλικά ή τα γαλλικά ή κάποιαν άλλη ενδιάμεση γλώσσα, και όλοι οι άλλοι μεταφράζουν 260 

από το ενδιάμεσο κείμενο. Ως ενδιάμεσες γλώσσες χρησιμοποιούνται τα αγγλικά, τα 261 

γαλλικά και τα γερμανικά (σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης ιταλικά, ισπανικά, 262 

πολωνικά), αλλά στην πράξη πάνω από το 75% των κειμένων μεταφράζονται με 263 

ενδιάμεση γλώσσα τα αγγλικά . Βέβαια, αν κατά τύχη κάποιος μεταφραστής ξέρει τη 264 

γλώσσα του πραγματικού πρωτοτύπου, μπορεί να μεταφράσει από εκεί. Το καθεστώς 265 

αυτό ονομάζεται ελεγχόμενη πλήρης πολυγλωσσία. Πλήρης, επειδή τα κείμενα 266 

μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες· ελεγχόμενη, επειδή λαμβάνεται υπόψη το 267 

κόστος. Αυτή η πρακτική φαίνεται να αντιβαίνει, όπως είπαμε, σε μια βασική 268 

μεταφραστική αρχή, εφόσον η μετάφραση της μετάφρασης αυξάνει την πιθανότητα 269 

απομάκρυνσης από το νόημα του πρωτοτύπου, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, διότι ο 270 

αριθμός των κειμένων που γράφονται στις σπανιότερες γλώσσες είναι πολύ μικρός.  271 

Άλλωστε, δεν μεταφράζονται όλα τα έγγραφα σε όλες τις γλώσσες· για παράδειγμα, στο 272 

Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσωπούνται μόνο 8 γλώσσες· άρα, τα 273 

έγγραφα που θα μελετήσει το Προεδρείο είναι ανάγκη να μεταφραστούν μόνο στις 274 

γλώσσες αυτές. Επίσης, στην εσωτερική λειτουργία των οργάνων της Ένωσης δεν 275 

χρησιμοποιούνται και οι 23 γλώσσες ισότιμα. Και, παρόλο που ο κανονισμός 1/1958 276 

αναφέρει μόνο επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας, έχει εισαχθεί μια τρίτη έννοια, 277 

οι γλώσσες διαδικασίας, που είναι οι γλώσσες στις οποίες γίνεται η τρέχουσα εσωτερική 278 

εργασία των θεσμικών οργάνων και είναι τρεις, τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. 279 

Μόνο που, σύμφωνα με το παλιό ανέκδοτο για τους 4 ευαγγελιστές που ήταν τρεις, οι 280 

εξής δύο, ο Λουκάς, μπορούμε να πούμε ότι και οι γλώσσες διαδικασίας της ΕΕ είναι 281 

τρεις, οι εξής δύο, τα αγγλικά. 282 

Όμως δεν ήταν πάντοτε έτσι, και επιτρέψτε μου να κάνω μια ιστορική αναδρομή στον 283 

συσχετισμό των γλωσσικών δυνάμεων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αρχικά, υπήρχε 284 

μονοκρατορία της Γαλλικής γλώσσας· όλες οι γλώσσες ήταν επίσημες, ίσες στα λόγια, 285 

αλλά στην πράξη τα γαλλικά κυριαρχούσαν ως γλώσσα εργασίας, με το επιχείρημα ότι 286 

ήταν η μοναδική γλώσσα που διδασκόταν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και των έξι 287 
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ιδρυτικών κρατών μελών (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Μπενελούξ). Τα αγγλικά δεν ήταν 288 

καν γλώσσα κάποιου κράτους μέλους κι έτσι η μοναδική γλώσσα εργασίας ήταν τα 289 

γαλλικά. Όταν με την πρώτη διεύρυνση μπήκαν στην Ένωση τρία κράτη του αγγλόφωνου 290 

αστερισμού (ΗΒ, Ιρλανδία, Δανία), τα αγγλικά αμφισβήτησαν την γαλλική μονοκρατορία· 291 

όμως, οι άλλες «παλιές» γλώσσες εξεγέρθηκαν· είναι χαρακτηριστικό το ανέκδοτο που 292 

κυκλοφορεί (κι αν δεν αληθεύει, είναι ben trovato), ότι ο Ιταλός αντιπρόσωπος, εκεί που 293 

ως τότε έλεγε Je suis d’accord, αναφώνησε: Non sono d’accordo! Έτσι, άρχισαν να 294 

μεταφράζονται τα εσωτερικά έγγραφα σε όλες τις γλώσσες και ταυτόχρονα τα αγγλικά 295 

έγιναν γλώσσα διαδικασίας. Οι επόμενες διευρύνσεις (ελληνικά το 1981, ισπανικά-296 

πορτογαλικά το 1986) δεν κλόνισαν τη γαλλική κυριαρχία, άλλωστε στη δεκαετία του 297 

1980 η Αγγλία ήταν με το ένα πόδι έξω από την ΕΟΚ, αλλά από την επόμενη δεκαετία τα 298 

πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Η διεύρυνση του 1995 πρόσθεσε στην αγγλική επιρροή 299 

δυο ακόμα κράτη (Φινλανδία, Σουηδία· και την Αυστρία), αλλά τη χαριστική βολή την 300 

έδωσε η διεύρυνση του 2004, όταν μπήκαν στην ΕΕ οι χώρες της Κεντρικής και 301 

Ανατολικής Ευρώπης με ελάχιστο γαλλόφωνο πληθυσμό. Ταυτόχρονα, τα αγγλικά είχαν 302 

φτάσει να κυριαρχούν στην Ευρώπη με την τεράστια αύξηση των επικοινωνιών, της 303 

τηλεόρασης και του Διαδικτύου, και την ανάδυση γνωστικών τομέων με καθολική 304 

κυριαρχία της αγγλικής (πληροφορική, οικονομικά). Έτσι, περάσαμε στην αγγλική 305 

μονοκρατορία που ισχύει και σήμερα, στον έναν ή στον άλλο βαθμό σε όλα σχεδόν τα 306 

θεσμικά όργανα. 307 

Πράγματι, στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, δύο από τα πολυπληθέστερα μεταφραστικά 308 

τμήματα, το 95% των πρωτοτύπων είναι γραμμένα στα αγγλικά. Μοναδικό προπύργιο 309 

της γαλλοφωνίας έχει απομείνει το Δικαστήριο της ΕΕ, όπου για ιστορικούς λόγους τα 310 

γαλλικά διατηρούν τη θέση τους ως γλώσσα διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 311 

εξορισμού έχει μεγαλύτερη γλωσσική ποικιλία, αφού ο κάθε βουλευτής καταθέτει 312 

ερωτήσεις και τροπολογίες στη μητρική του γλώσσα, ωστόσο και εδώ όλες σχεδόν οι 313 

εκθέσεις, οι γνωμοδοτήσεις και τα άλλα πολυσέλιδα έγγραφα συντάσσονται πλέον ή στα 314 

αγγλικά ή στα γαλλικά. Έχουμε την εξής κατανομή των εγγράφων με βάση τη γλώσσα 315 

του πρωτοτύπου: 316 

Αγγλικά 65% 317 

Γαλλικά  10% 318 

Γερμανικά   5% 319 

Ιταλικά   3,5% 320 

Ισπανικά   3% 321 
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Οι πέντε μεγάλες γλώσσες έχουν το 87% του συνόλου, με τα αγγλικά να 322 

αντιπροσωπεύουν τη μερίδα του λέοντος. Όλες οι άλλες γλώσσες, 19 τον αριθμό, 323 

μοιράζονται το 13% που απομένει. Τα ελληνικά έχουν γύρω στο 1% του συνόλου, είναι 324 

από τις πιο διαδεδομένες «μικρές» γλώσσες, ίσως επειδή οι Έλληνες ευρωβουλευτές, 325 

όλων των κομμάτων, είναι δραστήριοι, αλλά και οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν πολλές 326 

αναφορές. 327 

Πάντως, αυτή η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας, σε συνδυασμό με το σύστημα των 328 

ενδιάμεσων γλωσσών, έχουν ως αποτέλεσμα ότι παύει να είναι σημαντικό πλεονέκτημα 329 

για έναν μεταφραστή να γνωρίζει μια «σπάνια» γλώσσα. (Φιλανδικά, πιο πριν 330 

ολλανδικά-δανέζικα) 331 

Στις μεταφραστικές μας υπηρεσίες έχουμε θεσπίσει κάποιες διαδικασίες για να 332 

ελαχιστοποιούμε τα προβλήματα που δημιουργεί η χρήση ενδιάμεσων γλωσσών. 333 

Επίσης, δεν έχει σταματήσει η εκπαίδευση συναδέλφων στις νεότερες γλώσσες (πχ. 334 

πολωνικά). Ωστόσο, το πιο αστείο λάθος που έχω συναντήσει τα τελευταία χρόνια δεν 335 

οφειλόταν στη χρήση ενδιάμεσων γλωσσών, αλλά ήταν ένας συνδυασμός σύγχρονης 336 

τεχνολογίας αιχμής και πατροπαράδοτης νωθρότητας.  337 

Έγινε σε μια σελίδα από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για 338 

το παράρτημα μιας απόφασης σχετικά με τις «τεχνικές προδιαγραφές 339 

διαλειτουργικότητας σε σχέση με το επιχειρησιακό υποσύστημα του διευρωπαϊκού 340 

σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας», αν και φοβάμαι ότι ο τίτλος 341 

χρειάζεται περαιτέρω μετάφραση στα απλά ελληνικά. Λοιπόν, στη σελίδα αυτή βλέπετε 342 

κατάλογο χωρών και τις αντίστοιχες σιδηροδρομικές εταιρείες. Αν προσέξετε, αμέσως 343 

μετά την Τυνησία και πριν από το Τουρκμενιστάν (η σειρά είναι μεν αλφαβητική, αλλά 344 

στα αγγλικά) βλέπουμε μια εξωτική χώρα που ονομάζεται.... Κρέας Γαλοπούλας! Θα 345 

καταλάβατε ίσως τι συνέβη. Το πρωτότυπο προφανώς έγραφε “Turkey”, αλλά ο 346 

συνάδελφός μου μετέφραζε με χρήση μεταφραστικής μνήμης, και το πρόγραμμα 347 

ανέσυρε μια προηγούμενη μετάφραση της λέξης turkey, από τελωνειακούς 348 

κανονισμούς, όπου επρόκειτο για κρέας γαλοπούλας. Το λογισμικό δεν μπορεί να 349 

ξεχωρίσει ανάμεσα στη χώρα Turkey και στο πουλερικό (στο κάτω κάτω, το πουλί πήρε 350 

το όνομά του από τη χώρα, επειδή πίστευαν ότι προήλθε από εκεί).  351 

Να πούμε εδώ ότι το λάθος έγινε επειδή το «τμήμα» (segment) στο οποίο χωρίζονται τα 352 

κείμενα για να μεταφραστούν ήταν μονολεκτικό, περιείχε μόνο τη λέξη turkey. Βρέθηκε 353 

λοιπόν ταύτιση 100%, που εμφανίζεται με πράσινο χρώμα στην οθόνη του υπολογιστή. 354 

Κουρασμένος ο συνάδελφος ή αφηρημένος, έπεσε στην πράσινη παγίδα, περίπου με τον 355 

ίδιο τρόπο που οι οδηγοί αποκοιμιούνται όταν ο αυτοκινητόδρομος περιλαμβάνει 356 

διαστήματα με εντελώς ευθεία διαδρομή. Επικύρωσε λοιπόν τη λάθος μετάφραση που 357 
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του πρότεινε το λογισμικό, κι έτσι αυτή η γκάφα δημοσιεύτηκε τελικά στην Επίσημη 358 

Εφημερίδα, αριθ. L 84/26.3.2008, σελ. 92. 359 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η γαλοπούλα προκαλεί μεταφραστική γκάφα. Θυμάμαι πριν 360 

από αρκετά χρόνια, που είχα δει σε ένα φανελάκι την ετικέτα να γράφει “Fabriqué en 361 

dinde”, που είναι η γαλλική μετάφραση του “Made in Turkey” – αλλά όχι της Τουρκίας, 362 

παρά της γαλοπούλας! Το αστείο προχωράει κι άλλο, αν σκεφτούμε ότι η γαλλική λέξη 363 

dinde προέρχεται από το d’Inde, αρχικά poule d’Inde (πουλερικό από την Ινδία).  Αξίζει 364 

να κάνουμε μια μικρή παρέκβαση για να πούμε ότι σε πολλές γλώσσες η γαλοπούλα έχει 365 

ονόματα που σημαίνουν ότι έχει έρθει από κάπου αλλού: στα πορτογαικά, τη λένε perú, 366 

σε διαλέκτους των βουλγαρικών αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα λέγεται μισίρκα, δηλ. ότι 367 

έρχεται από την Αίγυπτο, το Μισίρι που το λέγανε, ενώ στα αραβικά λέγεται dik rumi, 368 

δηλ. ρωμέικος κόκορας.  369 

 370 

Επειδή εμείς οι μεταφραστές ζούμε συνεχώς στη διεπιφάνεια ανάμεσα σε γλώσσες, 371 

έχουμε την ευκαιρία να επισημαίνουμε τέτοιες γλωσσικές μπουκίτσες. Λειτουργούμε ως 372 

διαμεσολαβητές ανάμεσα σε διαφορετικές γλώσσες, και επειδή συνήθως ξέρουμε 373 

αρκετές γλώσσες, εμείς οι μεταφραστές και οι διερμηνείς αποκτούμε οξεία αίσθηση για 374 

το φαινόμενο του γλωσσικού δανεισμού. Βλέπετε, καμιά σύγχρονη γλώσσα, τουλάχιστον 375 

στην Ευρώπη, δεν είναι νησί, απομονωμένη από τις άλλες. Από τα πολύ παλιά χρόνια, 376 

άλλωστε, οι γλώσσες έρχονται μεταξύ τους σε επαφή και εμπλουτίζονται από τον 377 

αμοιβαίο δανεισμό. Ακούμε μερικές φορές ότι ο γλωσσικός δανεισμός είναι επιζήμιος 378 

για τη γλώσσα, ή ακόμα ότι αντιπροσωπεύει απειλή για την επιβίωση της γλώσσας που 379 

δέχεται τα δάνεια. Προσωπικά, διαφωνώ. 380 

Σε αντίθεση όμως με τα αλόγιστα ή τα υψηλότοκα χρηματικά δάνεια της πραγματικής 381 

ζωής, τα οποία πράγματι μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή ένα νοικοκυριό ή στη 382 

χρεοκοπία μια χώρα (έχουμε δυστυχώς απτά παραδείγματα), τα γλωσσικά δάνεια 383 

πλουτίζουν τη γλώσσα αποδέκτη -και αυτό το βλέπουμε στην περίπτωση της αγγλικής 384 

γλώσσας, η οποία έχει το μεγαλύτερο λεξιλόγιο ακριβώς επειδή σε όλη την ιστορία της 385 

δεν δίσταζε να δανείζεται αφειδώς από παντού, ακόμα και τις τελευταίες δεκαετίες κατά 386 

τις οποίες κυριαρχεί παγκοσμίως.  387 

Μάλιστα, οι Άγγλοι δεν δανείζονται μόνο τη λέξη μαζί με το πράγμα, αλλά αρκετές 388 

φορές δίνουν εντελώς νέα σημασία στη λέξη που δανείστηκαν. Θα αναφέρω δυο 389 

ελληνικές λέξεις που τις δανειστήκαμε από τα αγγλικά: τανκ και σαμπουάν. Τις 390 

δανειστήκαμε από τα αγγλικά, αλλά και οι δυο είναι ξένες, εξωτικές, δάνεια από 391 

γλώσσες της Ινδίας. Αρχικά, tank ήταν μια δεξαμενή για πόσιμο νερό, ενώ το shampoo 392 
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προήλθε από ένα ρήμα που σήμαινε «μαλάσσω, κάνω μασάζ». Παρεμπιπτόντως, και το 393 

μασάζ, massage, που το πήραμε από τα γαλλικά την εποχή που η γλώσσα αυτή είχε θέση 394 

δεσπόζουσα παγκοσμίως και ακτινοβολούσε και δάνειζε, προέρχεται επίσης από την 395 

ανατολή, από τα αραβικά.  396 

Αλλά και τα αρχαία ελληνικά, ακόμα και την εποχή που κυριαρχούσαν παγκοσμίως, δεν 397 

έπαψαν να δανείζονται -οι αρχαίοι, θυμίζω, είχαν αρραβώνες, χιτώνες και σινδόνες, 398 

αγγαρείες, παραδείσους και παρασάγγες (σημιτικά δάνεια τα τρία πρώτα, περσικά τα 399 

άλλα, για να μην πάμε σε προελληνικά όπως θάλασσα ή σύκο), που όμως έχουν 400 

βαπτιστεί στα νάματα και δεν ενοχλούν τους γλωσσαμύντορές μας, έτσι και η νέα 401 

γλώσσα έχει κεφτέδες, τζιέρια και σαρμάδες, έχει σπίτια, πόρτες και σκάλες, έχει 402 

αμορτισέρ, καρμπιρατέρ και καλοριφέρ, έχει βόλεϊ, μπάσκετ και κόουτς, έχει κλικάρω, 403 

σουτάρω, γκουγκλάρω (ή γκουγκλίζω). 404 

Δύο από αυτά τα περσικά δάνεια, μάγος και παράδεισος, τα δανείστηκε από τα Ελληνικά 405 

η λατινική γλώσσα και μέσω των λατινικών έχουν γίνει διεθνείς λέξεις. Στα ελληνικά, η λ. 406 

παράδεισος εμφανίζεται πρώτη φορά στα έργα του ιστορικού Κτησία και του 407 

Ξενοφώντα, στον 5ο αι., και αποτελεί μεταφορά της αβεστικής λέξης pairi.daeza, που 408 

σήμαινε τους μεγάλους περιτειχισμένους κήπους, με οργιώδη βλάστηση και άφθονα 409 

νερά, που διατηρούσε ο βασιλιάς της Περσίας, αλλά και αρκετοί ισχυροί τοπάρχες, για 410 

την ανάπαυση και την αναψυχή τους –εκεί κυνηγούσαν, φιλοξενούσαν υψηλούς ξένους, 411 

μηχανορραφούσαν κτλ Δυο αιώνες αργότερα, οι 72 λόγιοι που μετέφρασαν την Παλαιά 412 

Διαθήκη στα ελληνικά επέλεξαν να αποδώσουν τον Κήπο της Εδέμ με αυτή την εξωτική 413 

λέξη, «παράδεισος» και στον χριστιανισμό η λέξη καθιερώθηκε και έγινε παγκόσμια. 414 

Είναι προφανές ότι όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες περιέχουν πολλές λέξεις ελληνικής 415 

προέλευσης, και αυτό μας κάνει να καμαρώνουμε, όχι άδικα. Δυστυχώς, μερικοί 416 

συμπατριώτες μας δεν αρκούνται με την υπαρκτή συνεισφορά της ελληνικής και θέλουν 417 

να τη διογκώσουν. Μάλιστα, υπάρχει ολόκληρος κλάδος ερευνητών που έχουν έργο 418 

ζωής τους να βρίσκουν ελληνικές ετυμολογίες σε λέξεις όλων των γλωσσών του κόσμου, 419 

ακόμα και σε γλώσσες εξωτικές. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου (οικονομολόγος, 420 

παρεμπιπτόντως) έγραψε ολόκληρο βιβλίο, στο οποίο «αποδεικνύει» ότι όλες σχεδόν οι 421 

αγγλικές λέξεις είναι τάχα δάνεια από την ελληνική γλώσσα, και ότι τα δάνεια αυτά είναι 422 

απόρροια επαφών με… προκατακλυσμιαίους Έλληνες ναυτικούς (I am – είμαι, I can – 423 

κάμνω – I have – έχω). Αυτή τη στάση εγώ την αποκαλώ πορτοκαλισμό, φόρο τιμής στον 424 

Γκας Πορτοκάλος, της ταινίας Γάμος αλά ελληνικά/My Big Fat Greek Wedding –θα 425 

θυμάστε τον συμπαθέστατο αυτό εστιάτορα που, για να μπορεί ν’ αντέξει τις 426 
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ταπεινώσεις της ξενιτιάς, προσπαθούσε να βρει μιαν ελληνική ετυμολογία σε κάθε λέξη, 427 

ακόμα και στο κιμονό, που το ετυμολογούσε από τον χειμώνα ή τον Μίλερ από το μήλο.  428 

Όχι όμως, η ελληνική δεν είναι η μητέρα των γλωσσών· στην πραγματικότητα, καμιά 429 

γλώσσα δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, όπως ήδη είπα, είναι αναντίρρητο 430 

ότι μεγάλο μέρος του λεξιλογίου των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών είναι ελληνικής 431 

προέλευσης. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες τέτοιων λέξεων: α) 432 

νεολογισμούς που δημιουργήθηκαν από επιστήμονες και λογίους με χρήση ελληνικών 433 

ριζών, προθημάτων και επιθημάτων, για παράδειγμα το telephone από το τηλε, που 434 

σημαίνει ‘far’, και τη φωνή, β) λόγια δάνεια, δηλ. διεθνείς λέξεις που πηγάζουν από το 435 

αχανές ελληνολατινικό λεξιλογικό ταμείο, όπως tragedy, philosophie, geometrische, 436 

lírica, και γ) λαϊκά δάνεια, πολλά από τα οποία μέσα στη διαδρομή τους στον χώρο και 437 

στον χρόνο αλλάζουν πολύ, μερικές φορές σε σημείο που να είναι αγνώριστα.  438 

Για να δώσω ένα μόνο παράδειγμα τέτοιου λαϊκού δανείου, θα έλεγα ότι δεν είναι 439 

καθόλου προφανές ότι η αγγλική λέξη calm έχει ελληνική προέλευση. Κι όμως, κάτι 440 

τέτοιο συμβαίνει, αν και η διαδρομή ήταν μεγάλη και στην πορεία είχαμε αλλαγή 441 

σημασίας. Η αρχαία λέξη «καύμα» που σήμαινε τη ζέστη ιδίως του ήλιου, πέρασε στα 442 

λατινικά της ύστερης αρχαιότητας ως cauma “ζέστη του μεσημεριανού ήλιου”. Και 443 

επειδή το μεσημέρι, όταν καίει ο ήλιος, όλοι και όλα ακινητούν, η παλαιοϊταλική λέξη 444 

calma υπέστη μετατόπιση της σημασίας της και έφτασε να σημαίνει “ηρεμία, ησυχίαt”. 445 

Στη συνέχεια, εξαπλώθηκε προς τα δυτικά, στα γαλλικά και τα αγγλικά, με αυτή τη νέα 446 

σημασία. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το γαλλ. chômage (“ανεργία”) προέρχεται από 447 

την ίδια ακριβώς ελληνική λέξη, όπως άλλωστε και το ισπανικό quemar “καίω”. 448 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιες αγγλικές λέξεις ελληνικής καταγωγής, που δεν 449 

έχουν αλλάξει πολύ σε εμφάνιση σε σύγκριση με την αρχική ελληνική λέξη, αλλά η 450 

σημασία τους έχει γίνει σχεδόν η αντίθετη της αρχικής. Για παράδειγμα, η αγγλική λέξη 451 

sycophant. Ξέρετε τι σημαίνει; Στα αγγλικά, sycophant είναι ο κόλακας. Ωστόσο, η 452 

ελληνική λέξη, τόσο στα αρχαία ελληνικά, όσο και στα νέα, είναι κάτι εντελώς 453 

διαφορετικό, σημαίνει τον ψευδολόγο και τον καταδότη (στα αρχαία). (Παρεμπιπτόντως, 454 

να πούμε ότι η παραδοσιακή ετυμολόγηση που ήθελε τον συκοφάντη να σημαίνει 455 

εκείνον που κατάγγελλε όσους έκαναν παράνομη εξαγωγή σύκων από την Αττική, δεν 456 

μπορεί να τεκμηριωθεί). Η ελληνική λέξη πέρασε στα λατινικά, sycophanta, με την ίδια 457 

σημασία όπως και στα ελληνικά. Η σημασιολογική διολίσθηση από τον ‘ψευδολόγο’ 458 

στον ‘κόλακα’ συνέβη στα αγγλικά, γύρω στον 16ο αιώνα, και δεν είναι δύσκολο να 459 

καταλάβουμε πώς έγινε. Οι ισχυροί της εποχής περιστοιχίζονταν από γλοιώδεις κόλακες, 460 

οι οποίοι επίσης είχαν το καθήκον να διασπείρουν συκοφαντικές φήμες για τους 461 

αντιπάλους των αφεντικών τους –κι έτσι η λέξη απέκτησε νέα σημασία.  462 
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Ας φανταστούμε τώρα έναν Έλληνα ερασιτέχνη μεταφραστή, ας πούμε έναν από τους 463 

ερασιτέχνες υποτιτλιστές που με τόσο μεράκι μεταφράζουν υποτίτλους για τους 464 

ειδικευμένους ιστοτόπους, ο οποίος συναντάει την αγγλική λέξη sycophant. Δεν την έχει 465 

συναντήσει ξανά στα αγγλικά, αλλά την αναγνωρίζει φυσικά για «ελληνική» λέξη, και 466 

αφού το theater είναι θέατρο και το geometry γεωμετρία, ο φίλος μας νομίζει πως ξέρει 467 

τι σημαίνει «συκοφάντης» και δεν διανοείται καν να ανοίξει λεξικό για μια τόσο 468 

προφανή λέξη. Κι έτσι, κακομεταφράζει το sycophant ως συκοφάντης – κάτι που, όπως 469 

μπορείτε να φανταστείτε, έχει συμβεί πάνω από μία φορά. 470 

Ο ερασιτέχνης φίλος μας μόλις έπεσε θύμα ενός πολύ ενδιαφέροντος γλωσσικού 471 

φαινομένου που λέγεται, στα γαλλικά faux amis, στα ελληνικά ψευδόφιλες λέξεις, αν και 472 

θα μπορούσαμε, πιο λογοτεχνικά, να μιλήσουμε για ψευτοφίλους ή και άσπονδους 473 

φίλους. Ο άπειρος μεταφραστής που προσπαθεί να μεταφράσει ένα δύσκολο κείμενο 474 

δεν διαφέρει πολύ από έναν ταξιδιώτη που διασχίζει μιαν άγνωστη περιοχή χωρίς να 475 

έχει GPS, ούτε καν καλό χάρτη. Τελικά βρίσκει κάποιον ντόπιο και τον ρωτάει και 476 

ακολουθεί τις οδηγίες του κατά γράμμα –και αρκετά χιλιόμετρα πιο κάτω 477 

συνειδητοποιεί ότι έχει πάρει εντελώς λάθος δρόμο. Αυτό παθαίνουμε και με τις 478 

ψευδόφιλες λέξεις 479 

Για να δώσουμε έναν ορισμό, ψευδόφιλες λέξεις είναι ζευγάρια λέξεων σε δύο γλώσσες, 480 

που ακούγονται ή φαίνονται παρόμοιες αλλά διαφέρουν πολύ στη σημασία. Ορισμένοι 481 

ψευτοφίλοι είναι αποτέλεσμα γλωσσικού δανεισμού, όπως στην περίπτωση του 482 

συκοφάντη/sycophant, δηλαδή υπάρχει ένας κοινός πρόγονος στις δύο λέξεις. Για 483 

παράδειγμα, σύμφωνα με ένα γλωσσικό ανέκδοτο, αν ένας Άγγλος στείλει ταχυδρομικώς 484 

ένα δέμα για δώρο σε έναν φίλο του που μένει στη Γερμανία, καλά θα κάνει να γράψει 485 

PRESENT επάνω στο δέμα, και όχι GIFT, διότι στα γερμανικά gift σημαίνει δηλητήριο, και 486 

οι τελωνειακοί μπορεί να καταστρέψουν το δέμα! Οι δυο λέξεις γράφονται και 487 

προφέρονται εντελώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά η σημασία τους διαφέρει ριζικά. Έχουν 488 

όμως έναν κοινό πρόγονο, διότι στα παλιά άνω γερμανικά gift ήταν το δόσιμο, το να 489 

δίνεις, μια σημασία που επιβιώνει στο γερμανικό Mitgift “προίκα”. Από την 490 

παλαιογερμανική λέξη προήλθε η αγγλική gift με τη σημασία του δώρου. Ωστόσο, στα 491 

γερμανικά, όπως επίσης και στις σκανδιναβικές γλώσσες αλλά και στα ολλανδικά, η λέξη 492 

gift υπέστη σοβαρή σημασιολογική μετατόπιση και έφτασε να σημαίνει «δηλητήριο». Η 493 

αλλαγή αυτή ήταν εν μέρει ευφημιστική και εν μέρει οφειλόταν στην επιρροή του αρχ. 494 

ελληνικού δόσις που χρησιμοποιήθηκε από τον Γαληνό και άλλους Έλληνες γιατρούς με 495 

τη σημασία «δόση φαρμάκου». Παρεμπιπτόντως, η ίδια ευφημιστική μετατόπιση 496 

συνέβη και στην περίπτωση του αγγλ. poison, που ανάγεται στο λατινικό potio “ποτό”.Το 497 

Gift μάλλον είναι πολύ γνωστή περίπτωση κι έτσι λίγοι μεταφραστές θα την πάθαιναν, 498 

αλλά υπάρχουν και πιο ύπουλοι άσπονδοι φίλοι. Για να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, το 499 

αγγλ. actually δεν έχει την ίδια σημασία με το ομόρριζό του γαλλικό actuellement (που 500 
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αντιστοιχεί στο αγγλ. currently), ενώ το αγγλ. eventually διαφέρει από το γαλλ. 501 

éventuellement (που αντιστοιχεί στο possibly, ενδεχομένως), ενώ υπάρχει τεράστια 502 

διαφορά σε γόητρο ανάμεσα στον αμερικανό Secretary of State (Υπουργό Εξωτερικών) 503 

και στον Γάλλο Sécretaire d’État, που είναι ένας απλός υφυπουργός. 504 

Οι μεταφραστές πρέπει να έχουν πάντοτε το νου τους για ψευτοφίλους, που είναι 505 

περισσότερο επικίνδυνοι όταν ο μεταφραστής δεν κατέχει απόλυτα τη γλώσσα πηγής.  506 

Πριν από κάμποσα χρόνια, ο γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, θέλοντας να δείξει 507 

πόσο άγρια παιδικά χρόνια πέρασε, είπε σε συνέντευξή του ότι σε ηλικία οκτώ ετών 508 

παραβρέθηκε σε ομαδικό βιασμό. Ίσως να τα παραφούσκωνε τα πράγματα για να κάνει 509 

εντύπωση, ίσως το επεισόδιο να ήταν πραγματικό, πάντως μάλλον θα έχει μετανιώσει 510 

για την εκμυστήρευσή του αυτή. Καθώς η συνέντευξή του μεταφράστηκε στα αγγλικά, 511 

το γαλλικό κείμενο (assister à un viol collectif) αποδόθηκε “assisted to a collective rape”. 512 

Μόνο που το αγγλικό ρήμα assist, αν και ίδιας ετυμολογίας και προέλευσης με το 513 

γαλλικό assister δεν έχει εντελώς την ίδια σημασία· έτσι, η πουριτανική αμερικανική 514 

κοινή γνώμη διάβασε με φρίκη ότι ο οχτάχρονος Ντεπαρντιέ “βοήθησε” σε ομαδικό 515 

βιασμό, δηλαδή από απλός παρατηρητής έγινε συνεργός. Την επόμενη μέρα, το 516 

μεταφραστικό λάθος διαλευκάνθηκε, αλλά η ζημιά είχε γίνει· λέγεται μάλιστα ότι η 517 

ιστορία αυτή στοίχισε ένα Όσκαρ στον καλό ηθοποιό, μια και οι κριτές απέφυγαν να 518 

βραβεύσουν έναν ύποπτο για βιασμό, έστω και μεταφραστική αδεία. 519 

Παρομοίως, όταν έγινε το ναυάγιο του πλοίου Πρεστίζ στα ανοιχτά της Γαλικίας, τον 520 

Νοέμβριο του 2002, που προκάλεσε μεγάλη οικολογική καταστροφή, το Ευρωπαϊκό 521 

Κοινοβούλιο όρισε εξεταστική επιτροπή. Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ένας Ολλανδός 522 

ευρωβουλευτής, ο οποίος έγραψε την έκθεσή του στα ολλανδικά, απ’ όπου 523 

μεταφράστηκε στις άλλες γλώσσες.  Οι βουλευτές πήραν κατάθεση από όλους τους 524 

εμπλεκόμενους, ανάμεσά τους και από τον Έλληνα πλοίαρχο, ο οποίος υποστήριξε ότι αν 525 

τον είχαν αφήσει να οδηγήσει εκείνος το πλοίο στο λιμάνι, θα είχε αποφευχθεί το 526 

ναυάγιο και η ρύπανση.  527 

Στην έκθεσή του, ο Ολλανδός βουλευτής μετέφερε την άποψη του πλοιάρχου 528 

χρησιμοποιώντας το ρήμα maakte de bedenking δηλαδή «εξέφρασε την άποψη, 529 

υποστήριξε». Το ιδιωτικό μεταφραστικό γραφείο που ανέλαβε τη μετάφραση δεν είχε 530 

πρόχειρον ολλανδομαθή μεταφραστή, και ανάθεσε τη δουλειά σε γερμανομαθή, ο 531 

οποίος, προφανώς επειδή στα γερμανικά “das Bedenken” σημαίνει “αμφιβολία, 532 

δισταγμός” μετέφρασε «εξέφρασε αμφιβολία κατά πόσον…», δηλαδή περίπου το 533 

αντίθετο, με αποτέλεσμα την άλλη μέρα κάποιος έλληνας ευρωβουλευτής, βλέποντας τη 534 

διαφορά του ελληνικού κειμένου από το αγγλικό, να μιλήσει για συνωμοσία των 535 
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μεταφραστικών υπηρεσιών και «πέμπτη φάλαγγα» -ευτυχώς, το λάθος είχε γίνει από 536 

εξωτερικούς συνεργάτες. 537 

Επειδή τα ελληνικά είναι παλιά γλώσσα με μεγάλη ιστορία, έχουμε καταφέρει να 538 

αποκτήσουμε και «εσωτερικούς» ψευτοφίλους, δηλαδή λέξεις που έχουν διαφορετική 539 

σημασία στα Νέα Ελληνικά απ’ ό,τι στα αρχαία. Θύματα αυτών των ψευτοφίλων 540 

πέφτουν μερικές φορές και ξένοι ελληνιστές, που ξέρουν καλύτερα αρχαία από το 99% 541 

των νεοελλήνων, όταν προσπαθούν να επικοινωνήσουν με Έλληνες φίλους τους στα νέα 542 

ελληνικά. Να σας πω μια σχετική αστεία ιστορία.  543 

Ένας φίλος του πατέρα μου, που έγραφε αστεία χρονογραφήματα σε μια τοπική 544 

εφημερίδα της Μυτιλήνης, συνδεόταν φιλικά με έναν Γερμανό κλασικό φιλόλογο που 545 

επισκεπτόταν τακτικά τη Μυτιλήνη και ήταν συνδρομητής της εφημερίδας. Του γράφει 546 

λοιπόν ο Γερμανός: «ήταν πολύ γελοίο το άρθρο που έγραψες προχτές» -και ο φίλος του 547 

παρεξηγήθηκε, μέχρι που κατάλαβε ότι ο Γερμανός μετέφερε τη σημασία από τα αρχαία, 548 

διότι στα αρχαία γελοίος σήμαινε αυτόν που προκαλεί γέλιο, άρα είχε και τη σημασία 549 

του αστείου. 550 

Στην ίδια παγίδα πέφτουν και όσοι νεοέλληνες μεταφράζουν από τα αρχαία. Επειδή μας 551 

αρέσει να καυχιόμαστε ότι πολλές λέξεις της νέας ελληνικής είναι ίδιες κι απαράλλαχτες 552 

με αρχαίες λέξεις, δεν προσέχουμε ότι πολλές φορές η σημασία αλλάζει, άρα ουσιαστικά 553 

οι λέξεις δεν είναι ίδιες. Παράδειγμα, η λέξη σεμνός. Στη σημερινή σημασία, σεμνός 554 

είναι αυτός που δεν θέλει να προβάλλεται, που δεν περηφανεύεται για τις επιτυχίες του. 555 

Στα αρχαία, σεμνός σήμαινε “σεβαστός, μεγαλοπρεπής” και, πολύ συχνά, περήφανος. Το 556 

ρήμα σεμνύνομαι, που έχει επιβιώσει στη λόγια χρήση, σημαίνει ακριβώς “καυχιέμαι, 557 

καμαρώνω”. Έτσι, όταν στον Διογένη Λαέρτιο (2.127) ο Μενέδημος χαρακτηρίζεται  558 

υπερβολικά σεμνός, είναι λάθος του ανώνυμου μεταφραστή του Κάκτου να 559 

χρησιμοποιεί τη νεοελληνική λέξη “σεμνός”, διότι σημαίνει σχεδόν το ακριβώς αντίθετο. 560 

Υπερόπτης ήταν ο Μενέδημος. 561 

Μια άλλη συναρπαστική πτυχή της γλώσσας που επίσης δημιουργεί προβλήματα στους 562 

μεταφραστές είναι οι ιδιωματικές ή παροιμιακές εκφράσεις. Χρησιμοποιούμε τέτοιες 563 

εκφράσεις για να κάνουμε πιο ζωντανή την επικοινωνία μας και για να εκφράσουμε 564 

λεπτές αποχρώσεις. Οι μεταφραστές, πολύγλωσσοι καθώς είναι, έχουν επίγνωση του 565 

γεγονότος ότι η κάθε γλώσσα χρησιμοποιεί διαφορετική έκφραση και διαφορετική 566 

εικόνα για να εκφράσει την ίδια κατάσταση. Για παράδειγμα, όταν βρέχει δυνατά και για 567 

πολλήν ώρα, εμείς λέμε «βρέχει καρεκλοποδαρα». Στα αγγλικά όμως “It’s raining cats 568 

and dogs”, γάτες και σκύλους, ενώ στα γαλλικά il tombe des cordes, ρίχνει σκοινιά. Όπως 569 

βλέπετε, η ελληνική και η αγγλική έκφραση δίνουν έμφαση στην ένταση της βροχής, ενώ 570 

η γαλλική προτιμά να τονίσει την πυκνότητά της, αφού θεωρεί ότι η ροή είναι συνεχής 571 
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(ίδια εικόνα, με σκοινιά, και στα τούρκικα:: sicim gibi yağmur). Άλλες εκφράσεις δίνουν 572 

έμφαση στην ποσότητα του νερού, π.χ. η ελληνική «βρέχει με το τουλούμι», η γερμανική 573 

es giesst wie aus Eimern (κουβάδες), η ισπανική llueve a cántaros (κανάτια) ή η αγγλική it 574 

rains buckets.  575 

Μερικές φορές, έχουμε παραλλαγές της ίδιας εικόνας. Για να εκφράσει την έννοια της 576 

επιτευξης δύο στόχων με μία ενέργεια, ο Έλληνας πετυχαίνει μ’ ένα σμπάρο δυο 577 

τρυγόνια, ενώ ο Άγγλος δεν εξειδικεύει το πουλί και χρησιμοποιεί πιο παραδοσιακά 578 

μέσα, kill two birds with one stone.  579 

Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και ιδιωματικές εκφράσεις που είναι ταυτόσημες σε δύο 580 

ή περισσότερες γλώσσες, είτε επειδή η εικόνα που μεταφέρουν είναι κοινότατη, π.χ. 581 

“white like snow”/ “άσπρο σαν το χιόνι”, είτε επειδή πηγάζουν από έναν κοινό πρόγονο, 582 

συνήθως τη Βίβλο ή την κλασική παράδοση, για παράδειγμα η έκφρ. ρίχνω λάδι στη 583 

φωτιά: add fuel to fire, jeter de l’huile sur le feu, Öl ins Feuer gießen, echar leña al fuego. 584 

Παρόλο που οι ιδιωματικές εκφράσεις ορισμένες φορές κατατάσσονται μαζί με τις 585 

παροιμίες, κάτι που τις διακρίνει από τις παροιμίες είναι η μεταφρασιμότητά τους. Με 586 

εξαίρεση τις εκφράσεις της τελευταίας κατηγορίας (που έχουν ακριβές αντίστοιχο στην 587 

άλλη γλώσσα), οι ιδιωματικές εκφράσεις δεν είναι δυνατόν να μεταφραστούν κατά λέξη. 588 

Φανταστείτε σε ένα αγγλικό μυθιστόρημα να είχαμε το it is raining cats and dogs και να 589 

το μεταφράζαμε «βρέχει γάτες και σκύλους». Ούτε αστείο δεν είναι. Θα ήταν κακή 590 

μετάφραση, αλλά κανείς μεταφραστής δεν θα έκανε τέτοιο λάθος. 591 

Τι κάνουμε όμως όταν δεν υπάρχει ακριβές ισοδύναμο; Σε αυτή την περίπτωση συνήθως 592 

προτιμούμε να εκφράσουμε το νόημα χωρίς χρήση ιδιωματισμού, ενδεχομένως δε να 593 

αντισταθμίσουμε σε άλλο σημείο του κειμένου τη ζωηρότητα ή τη λαϊκότητα που 594 

χάσαμε εκεί.  595 

Από την άλλη, οι παροιμίες επιδέχονται πολύ περισσότερο την κατά λέξη μετάφραση. A 596 

picture is worth a thousand words. You can’t make an omelette without breaking eggs. 597 

The dogs bark but the caravan goes on. Αυτή η επιδεκτικότητα μετάφρασης είναι και ο 598 

λόγος για τον οποίο σε κάθε γλώσσα έχουμε συλλογές μεταφρασμένων διεθνών 599 

παροιμιών –αλλά όχι διεθνών ιδιωματικών εκφράσεων. 600 

Αν και ίσως υπάρχει μια εξαίρεση σε όσα είπα προηγουμένως για τις ιδιωματικές 601 

εκφράσεις: ορισμένες φορές, όταν δεν υπάρχει ακριβές ισοδύναμο μιας ιδιωματικής 602 

έκφρασης και όταν η έκφραση ζωγραφίζει μια ζωηρή και παραστατική εικόνα, τότε ίσως 603 

μπορούμε να την μεταφράσουμε κατά λέξη, προσθέτοντας ίσως και ένα «όπως λένε στα 604 

αγγλικά/στα γαλλικά» κτλ. Πριν από μερικά χρόνια, ένας δημοσιογράφος μετέφρασε 605 
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κατά λέξη στα ελληνικά την έκφραση having skeletons in the closet ή in the cupboard, για 606 

κάποιον πολιτικό, και η ελληνική μετάφραση, σκελετούς στη ντουλάπα του, καθώς ήταν 607 

σαφής και παραστατική, έπιασε. Έχουμε και στην Ελλάδα, βλέπετε, πολιτικούς που 608 

κρύβουν ένοχα μυστικά αλλά ως τώρα δεν είχαμε την έκφραση για να το περιγράψουμε. 609 

Ωστόσο, οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα και η κατά 610 

λέξη μετάφραση των εκφράσεων πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο και μόνο όταν δεν 611 

υπάρχει αντίστοιχο. Δέχομαι με ευχαρίστηση τον «σκελετό στη ντουλάπα» αλλά 612 

εξακολουθώ να απορρίπτω με βδελυγμία την προσπάθεια κάποιου να «μπει στα 613 

παπούτσια» μου. 614 

Μια άλλη παγίδα που περιμένει τον ανυποψίαστο μεταφραστή είναι οι τίτλοι έργων, 615 

ιδίως δυσεύρετων και ξεχασμένων έργων. Η μετάφραση τίτλων είναι από τα πιο άχαρα 616 

πράγματα, διότι στην καλύτερη περίπτωση αυτό που μπορείτε να περιμένετε είναι να 617 

αποφύγετε την κριτική –κανείς δεν θα σας παινέψει αν αποδώσετε σωστά έναν τίτλο, 618 

είναι το αυτονόητο. Αν όμως λαθέψετε, ακόμα και λίγο, αν ας πούμε γράψετε «Ο γάμος 619 

του Φίγκαρο» και όχι «Οι γάμοι του Φίγκαρο» θα σπεύσουν αμέσως να το επισημάνουν 620 

πολλοί. Στις ημέρες πριν από το Διαδίκτυο, αυτό ήταν ένα Ηράκλειο έργο με αβέβαια 621 

έκβαση, ιδίως όταν δίνονται σκέτοι οι τίτλοι χωρίς συγκείμενο. Σήμερα, λίγοι τίτλοι 622 

αντέχουν μια καλή ιντερνετική αναζήτηση.  623 

Το χειρότερο είδος βιβλίου για λογοτεχνική μετάφραση είναι τα απομνημονεύματα, 624 

ιδίως όσα εκτυλίσσονται σε κάπως παλιότερη εποχή. Ο συγγραφέας θυμάται πρόσωπα 625 

και πράγματα της νιότης του, που έχουν στο μεταξύ ξεχαστεί, και πολλές φορές 626 

αναφέρεται υπαινικτικά. Ωστόσο, υπάρχουν και φοβερά λάθη σε απομνημονεύματα, 627 

που δεν δικαιολογούνται με τίποτα. Θα περιοριστώ σε ένα παράδειγμα, από τα πολύ 628 

ενδιαφέροντα απομνημονεύματα του Έρικ Χόμπσμπομ. Εκεί διαβάζουμε: 629 

Το θεατρικό έργο του Arnold Wesker Κοτόσουπα με τον Μπάρλεϋ, σχετικά με μια 630 

εβραϊκή εργατική οικογένεια που αμφιταλαντευόταν γύρω από την κομμουνιστική της 631 

πίστη 632 

Εκτός του γεγονότος ότι δεν αμφιταλαντεύεται κανείς γύρω σε κάτι αλλά ανάμεσα σε 633 

δύο πράγματα, ποιος άραγε να είναι ο μυστηριώδης Μπάρλεϋ; Μήπως κανένας 634 

αγγλοεβραίος κομμουνιστής; Κανένας ινστρούχτορας μήπως που ανέλαβε να τονώσει 635 

την πίστη της ταλαντευόμενης οικογένειας; Φευ, όχι! είναι το κοινότατό μας κριθάρι, 636 

διότι το έργο τιτλοφορείται Chicken Soup with Barley, κοτόσουπα με κριθάρι (η 637 

κοτόσουπα ήταν παροιμιώδες πιάτο στις εβραϊκές οικογένειες) και επιτέλους πρόκειται 638 

για γνωστό θεατρικό έργο, που όφειλε αν όχι να το έχει δει ή να το έχει διαβάσει, 639 

τουλάχιστον να το έχει υπόψη του ένας επαρκής μεταφραστής ή κάποιος από την 640 

διμοιρία των επιμελητών του κειμένου, ή να ανοίξει μιαν εγκυκλοπαίδεια, βρε αδερφέ! 641 
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Κι έτσι ο σ. Μπάρλεϊ πολιτογραφείται πολίτης της Νομανσλάνδης.  642 

Η Νομανσλάνδη είναι ένας φανταστικός τόπος, ένα ανύπαρκτο βασίλειο, που 643 

κατοικείται από όλα εκείνα τα πλάσματα που είδαν τη ζωή όχι από μάνα και πατέρα 644 

αλλά από μεταφραστικό λάθος. Το ίδιο το όνομα της προέρχεται από άρθρο εφημερίδας 645 

κατά τον «αστείο πόλεμο» του 1940 στο δυτικό μέτωπο, όπου η αγγλική εφημερίδα 646 

έγραφε για troop movements in the no-man’s land, δηλαδή στην ουδέτερη ζώνη, στη 647 

νεκρή ζώνη ανάμεσα στους δύο αντιπάλους, και η ελληνική εφημερίδα το μετέφρασε σε 648 

«κινήσεις στρατευμάτων στη Νομανσλάνδη».  649 

Βλέπουμε εδώ μερικούς κατοίκους της Νομανσλάνδης. Ο Σοστακόβιτς στα 650 

απομνημονευματά του έλεγε ότι δεν του άρεσε ο μποέμικος τρόπος δουλειάς, 651 

προτιμούσε να δουλεύει τις συνθέσεις του με ωράριο –I never liked the Bohemian way 652 

of working. Στη μετάφραση, που είναι ίσως η χειρότερη όλων των εποχών, το κεφαλαίο 653 

γράμμα μπέρδεψε τη μεταφράστρια, κι έτσι γεννήθηκε ο μεγάλος συνθέτης Μποχεμιάν: 654 

Ποτέ δεν μου άρεσε ο τρόπος εργασίας του Μποχεμιάν. 655 

Παρομοίως, σε ένα βιβλίο του Κοέλιο υπήρχε ως μότο ένα ρητό από το Ι Τσινγκ (I Ching) 656 

και ο μεταφραστής, άγνωστο για ποιο λόγο, θεώρησε ότι πρόκειται για πρόσωπο και το 657 

απέδωσε... Τσινγκ ο 1ος, κι έτσι η Νομανσλάνδη απόκτησε τον αυτοκράτορά της.  658 

Και σε υποτίτλους μιας ταινίας γουέστερν, ο ένας ήρωας λέει στον άλλο Ten bucks says 659 

you’re wrong, αμερικάνικη ιδιωματική έκφραση που σημαίνει «Στοιχηματίζω δέκα 660 

δολάρια ότι κάνεις λάθος». Ο υποτιτλιστής την αγνοούσε και έπλασε κάποιον 661 

παντογνώστη Τεν Μπακς! 662 

Δεν είναι πάντως τυχαίο ότι τα περισσότερα από αυτά τα λάθη ανάγονται σε εποχές πριν 663 

από το Διαδίκτυο. Για τους μεταφραστές, το Διαδίκτυο είναι σανίδα σωτηρίας. Θα 664 

θυμηθώ μια ιστορία από τα νιάτα μου, όταν μετέφρασα το Γεράκι της Μάλτας, πριν από 665 

30 περίπου χρόνια, το 1986 ή το 1987.  666 

Σε μια σκηνή του έργου, ο Σαμ Σπέιντ πλησιάζει, στο σαλόνι ενός ξενοδοχείου, έναν 667 

κακοποιό της σπείρας του Χοντρού, που ξέρουμε πως έχει έρθει στο Σαν Φραντσίσκο 668 

από τη Νέα Υόρκη, και του λέει δυο λόγια: Baumes rush? Τι να σημαίνει αυτό; 669 

Σήμερα είναι παιχνιδάκι να βρεθεί η απάντηση, με δυο κλικ στο Γκουγκλ, αλλά τη 670 

μετάφραση δεν την έκανα σήμερα, την έκανα το 1987. Με είχε πολύ βασανίσει, 671 

ομολογώ, μέχρι που έψαξα στην εγκυκλοπαίδεια και βρήκα ότι ο Caleb Baumes, 672 

γερουσιαστής της Νέας Υόρκης, εισηγήθηκε το 1926 δέσμη μέτρων για να γίνει 673 

αυστηρότερο το δικαστικό σύστημα, μεταξύ των οποίων ήταν και η αυτόματη επιβολή 674 
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ποινής ισόβιων δεσμών σε όποιον καταδικαζόταν τέταρτη φορά για κακούργημα. Καθώς 675 

οι νόμοι αυτοί ήταν πολιτειακοί και όχι ομοσπονδιακοί, πολλοί κακοποιοί που είχαν ήδη 676 

τρεις καταδίκες προτίμησαν να φύγουν από την πολιτεία και αυτό ονομάστηκε Baumes 677 

rush. Η εγκυκλοπαίδεια δεν τα έλεγε όλα αυτά, μερικά τα μάντεψα -και τα μάντεψα 678 

σωστά, ενώ σήμερα, επαναλαμβάνω, θα αρκούσε να πάω στο διαδικτυακό λεξικάκι της 679 

αργκό της σκληροτράχηλης (hard-boiled) αστυνομικής λογοτεχνίας και να βρω έτοιμη 680 

την απάντηση. Ούτε ήξερα, τότε, την έκφραση «give the bum’s rush» που προϋπήρχε και 681 

που ασφαλώς συντέλεσε στο να εδραιωθεί η περίπου ομόηχη Baumes’ rush. Αυτή 682 

σημαίνει να πετάς κάποιον κλοτσηδόν ή μάλλον καροτσάκι στο δρόμο, όπως διώχναν 683 

τους ζητιάνους από τα καλά μαγαζιά, δηλαδή να τον αποπέμπεις με σκαιό τρόπο -αλλά 684 

αυτό δεν επηρεάζει τη μετάφραση. 685 

Οπότε, την επίμαχη φράση την απέδωσα: «Την κοπάνησες εξαιτίας του Μπομς;» και 686 

μετά έβαλα μια υποσημείωση -πέντε αράδες!- όπου έλεγα για τον Μπομς και τον νόμο 687 

του. 688 

Αλλά το Διαδίκτυο είναι πολυτιμότατο για τους μεταφραστές και για έναν ακόμα λόγο: 689 

το επάγγελμά μας ήταν ανέκαθεν μοναχικό. Το Διαδίκτυο, πέρα από το ότι μας φέρνει σε 690 

επαφή με πελάτες, μάς επίσης δίνει τη μοναδική ευκαιρία να απευθυνθούμε σε 691 

συναδέλφους από ολόκληρο τον κόσμο για αλληλοβοήθεια και δικτύωση, αλά και να 692 

έρθουμε σε επικοινωνία με ειδικούς σε όποιον τομέα διανοηθούμε. Έχουμε επίσης τα 693 

επαγγελματικά μας φόρουμ, όπως το Proz.com ή το ελληνικό του ισοδύναμο, τη 694 

Lexilogia, όπου μπορούμε να βρούμε απαντήσεις στις απορίες μας αλλά και να 695 

γνωρίσουμε άλλους συναδέλφους.  696 

Συνιστώ θερμά σε όσους από εσάς έχετε αρχίσει τα πρώτα σας βήματα στη μετάφραση 697 

να παρακολουθείτε τα μεταφραστικά φόρουμ και να μη διστάζετε να υποβάλλετε τις 698 

απορίες σας, χωρίς να φοβάστε μήπως θεωρηθούν αφελείς. Καθώς έφτασα στο τέλος 699 

της ομιλίας μου, θέλω να σας ευχαριστήσω που την παρακολουθήσατε τόσο 700 

υπομονετικά, και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε είτε στο φόρουμ της Λεξιλογίας είτε σε 701 

κάποια άλλη ευκαιρία.  702 

Σας ευχαριστώ! 703 

704 


