
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Γαλλοελληνικό γλωσσάριο για χρήση των στρατιωτών 

του Γαλλικού Εκστρατευτικού Σώματος 

στο Μέτωπο της Ανατολής(1915-1918) 

Σταύρος Καμαρούδης 

Άyνωσrο μάλλον ως σήμερα αvτίrυπό του, μοναδικό, βρέθηκε σtη Βιβλιοθήκη της Σχολής των Ανατολικών 

Γλωσσών στο Παρίσι (INALCO). 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον από πολλές πλευρές (γλωσσολογική, μειαφραστική, εθνολογική) γραμμένο από 

τον Καθηγητή Huber1 Pernot, διαπρεπή Νεοελληνιστή της Σχολής των Ανατολικών Γλωσσών και της 

Σορβόννης. 

Παρουσίαση και σχολιασμός του. 

Μικρή συμβολή στην πρώιμη ιστορία της μετάφρασης και της διερμηνείας και ειδικότερα των "εργαλείων" 

εργασίας. 

RESUME 

Leχique Franς:ais·Grec moderne a Ι' usage du Corps expέ!ditionnaire d' Orient: 

lnconnu, presque, jusqu' aujourd'hui. Eχemplaire unique, trouvέ! a ta Bibliothέ!que de I' INALCO a Paris. 

Redigέ! par Hubert Pernot; Professeur de langue et Htterature grecques modernes a I' INALCO et a la 

Sorbonne. 

Prέ!sentation et commentaires. 

Petite contribution a I' histoire de la traduction /interpέ!tation et des «OUtίiS)) de travait. 

Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΠρΙν από μφκούς μήνες ο ελληνομαθής Γάλλος Ταγματάρχης ΚύρΙος Herny 

BERNARD(1 ), μου παρουσίασε ένα φωτοτυπημένο αντίγραφο ενός γαλλοελληνΙκού 

γλωσσαρίοu, το οποίο ανακάλυψε στη Βιβλιοθήκη της ιστορικής σχολής των Ανατολικών 

Γλωσσών σtο Παρfσι. 

Απ'όσα κατέχω, η περίπτωση αυτού ιου έργου, συνταγμένου από tον Καθηγηtή της 

ΝεοελληνΙκής Γλώσσας καΙ Φ1λολογίας Hυbert PERNOT, δεν είναΙ ευρύτερα γνωστή. ΠρΙν 

όμως να ασχοληθώ με το ίδΙο το γλωσσάρΙο, θα ήθελα να σκΙαγραφήσω με συντομία ιην 

εποχή και τον συντάκτη tου. 
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1 Η ΕΠΟΧΗ 

Στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918), η Ελλάδα παραμένει ουδέτερη, 

θα λέγαμε διστακτική. Οι προσπάθειες tou Ελευθερίου Βενιζέλου να προσανατολίσει τον 

βασιλιά Κωνσταντίνο να ταχθεί με το μέρος της Αντάντ (Εntente),δηλαδή της Αγγλίας, της 

Γαλλίας και της Ρωσίας, παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα(2). Ο Κωνσταντίνος επηρεάζεται 

ιδιαίτερα από τους γερμανόφιλους διοικητές του Γενικού Επιτελείου Στρατού Βίκτορα 

Δούσμανη και Ιωάννη Μεταξά(3). Όμως το φθινόπωρο του 1915, μετά την έξοδο της 

Βουλγαρίας σtο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων, ο Βενιζέλος θα παρακινήσει τους 

Άγγλους, τους Γάλλους και τους Ρώσους να προβούν στην εκτέλεση του σχεδίου τους για 

απόβαση στη Θεσσαλονίκη(4). 

Έτσι από τις 5 Οκτωβρίου αρχίζει στη σκονισμένη και πολυθόρυβη από ποικίλους 

πρόσφυγες Θεσσαλονίκη η απόβαση tων αγγλογαλλικών στρατευμάτων, «των κηπουρών 

της Θεσσαλονίκης», όπως τα είχε χαρακτηρίσει ειρωνικά ο Clemenceau. Κι ως τα τέλη 

Ιανουαρίου του 1916 οι αριθμοί των μάχιμων, δηλαδή εκτός των ανδρών των υπηρεσιών 

διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, θα φθάσουν τις 125.000 για τους Γάλλους και τις 

100.000 για τους Άγγλους. Η παρουσία των συμμαχικών στρατευμάτων θα συνεχισθεί και 

πολύ αργότερα από τη σύναψη της Ανακωχής της 11ης Νοεμβρίου του 1918(5). 

2 Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

Ο γλωσσολόγος Hubeτ1 Peτnot (1870-1942) διορίσθηκε υφηγητής στη Σχολή Ανατολικών 

Γλωσσών των Παρισίων και κατόπιν Καθηγητής της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματολογίας στη Σορβόννη (1912). Γν<Ορισε πολύ καλά την Ελλάδα και κυρίως τη Χίο. 

Ασχολήθηκε ιδίως με τη φωνητική και μciλιστα για έξι χρόνια διετέλεσε διευθυντής του 

Ινστιτούτου Φωνητικής. Από τα έργα του θα ξεχωρίζαμε: Νεοελληνικά γραμματικά(1897), 

Νεοελληνικές νλωσσολογικέc uελέτες: Η φθογγολογία του χιακού ιδιώuατοc (1907),Μελέτεc 

νεοελληνικός φιλολογίας δύο τόμοι (1916-1918), Μελέτη για τn γλ<Οσσα των 

Ευαγγελlων(1927). 

Ο Περνό ήταν από τους ειλικρινέστερους φίλους της Ελλάδας. 

3 ΤΟ ΓΜΛΟΕΜΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΆΡΙΟ 

3.1 ΠΑΡΟΥΣίΑΣΗ 

Το γλωσσάριο περιέχει 164 σελίδες σε σχήμα δέκατο έκτο. Ο πλήρης τίτλος του είναι 

Lexigue Francais Grec moderne a Ι' usaqe du Corps expeditionnaire d' Orient par Huberi 
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Pernot; Charge du Cours de langue et littθrature grecques modernes a I' Uniνersitθ de 

Paris, Librairie Chapelot, Paris 1916, deuχieme €dition reνue et augmentee, 164 σελ. 

Τα λήμματα του γλωσσαρίου είναι περίπου 3.500 κατ' αλφαβητική σειρά. Όπως ο 

συγγραφέας του σημειώνει στον Πρόλογο (σελ. 1) το βιβλίο συντάχθηκε για να επιτρέψει 

στις μονάδες του Γαλλικού Εκστρατευτικού Σώματος της Ανατολής να συννενοηθούν 

''χονδρικά" και χωρίς προηγούμενη μελέτη με ωυς πολυάριθμους Έλληνες που κατοικούν 

στην ανατολική πλευρά της Λεκάνης της Μεσογείου. Κι αυτό κυρίως με τα λαϊκά 

οtρώματα, γιατί '' οι μορφωμένοι κανονικά καταλαβαίνουν τα γαλλικά ''. 

Ακολουθούν οι οδηγίες για τη χρήση του γλωσσαρίου οι φωνητικές καταγραφές δίνονται 

κατά προσέγγιση· προσέγγιση όμως που δίνει γενικά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Στη 

συνέχεια έχουμε μερικές γενικές πληροφορίες για την προφορά , για τα ουσιαστικά , τα 

επίθετα και τα ρήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστακτική, χρησιμότατη για τις 

διαταγές. Όπου κριθεί μάλιστα σκόπιμο, παρατίθενωι και κάποιες συχνές φράσεις, για 

παράδειγμα : Ce n' est ρas ma faute = dhenn fteo egho: Στην τονιζόμενη παραλήγουσα ή 

προπαραλήγουσα ο Pernot βάζει accent circonflθxe και τονίζει ότι η απουσία του rόνου 

μπορεί να προξενήσει πρόβλημα κατά την επικοινωνία. Συχνά υπάρχουν και ορισμένοι 

αριθμοί σε παρένθεση οι οποίοι παραπέμπουν σε μια σύνοψη γραμματικής , συνολικής 

έκτασης 16 σελίδων (145-161). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται ακόμη στην κλητική με τη 

χαρακτηριστική φράση "στρατιώτη έλα εδώ" ! καθώς και πληροφορίες για την ερώτηση και 

την άρνηση. 

3.2 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι γενικά 10 λεξικό θα πρέπει να κάλυπτε τις αναμενόμενες 

ανάγκες των χρηστών του υπάρχουν λήμματα τόσο για την καθημερινή, κάποτε και την 

αγροτική(π.χ. η ίσκα, το κιούπι ή η μυλωνού) όσο και για τη στρατιωτική ζωή : οι βαθμοί, τα 

όπλα και τα εξαρτήματα. 

Υπάρχουν αποκλίσεις είτε προς τη δημοτική, θα λέγαμε μάλιστα ορισμένες φορές και της 

ιδιωματικές μορφές της ελληνικής : η καρέyλα και το αρρg_βόνιασμα μαζί με το ρQΙ!)(αλίζω 

και τα ψούνια, το τσάμι ως συνώνυμο του ελάωυ, ή ακόμη και προς την αρχαϊζουσα : η 

ειpκtή , ο ελέφας, ή ο φορειοφόρος,λέξη η οποία απαντάται στον Πλούταρχο και σημαίνει 

"δούλος που φέρνει το φορείο" (6). Οι αποκλίσεις προς την ομιλούμενη λαϊκή θα 

οφείλονται ασφαλώς στην άμεση επιτόπια εμπειρία του Pernot , ενώ για τις δεύτερες κύρια 

αιτία θα είναι η aρχαιογνωσία του Ακαδημαϊκού Καθηγητή. 
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Εντύπωση προξενεί σήμερα η ανυπαρξία οποιασδήποτε πληροφορίας για τη γλώσσα ή τα 

παραγλωσσικά στοιχεία και τις χειρονομίες που είναι πολύ διαφορετικές για την άρνηση 

καθώς και για τους Έλληνες ή την ιστορία τους. Επίσης το λεξικό δεν παρακινεί στη 

μάθηση δεν γίνεται όμως καμία νύξη για τα κοινά στοιχεία των δύο γλωσσών π.χ. 

μπαλκόνι , σαλόνι και παραμένει μόνο στο επίπεδο του προφορικού λόγου. Είναι μάλισtα 

ιδιαίτερα αποκαλυπτικό 10 ότι δεν υπάρχει ούτε μία έσtω λέξη γραμμένη στα ελληνικά και 

ότι μόλις στη σελίδα 162 συναντούμε το αλφάβητο! 

Θετικό στοιχεί η ανυπαρξία σχεδόν τυπογραφικών λαθών με εξαίρεση τη φράση "πέτε 

μου" αντί "πέστε ή πείτε μου 11 • Και η εμμονή του Pernot στα ένρινα συμπλέγματα και τα 

tελικά -ν, εμμονή που φθάνει σω σημείο να διπλασιάζει το -ν , δεν είναι πανιού 

ομοιόμορφη. Το ημερολόγιονν φαίνεται να "κουδουνίζει" απέναντι στο ήσυχο, μελαγχολικό 

γραφείο, που γράφεται χωρίς το τελικό -ν. 

Ως προς την ορολογία, θα σημειώναμε τον σβιτσέρη για τη γραβιέρα, προφανώς λόγω της 

ελβετικής καταγωγής της <sνizzera, το λόρδικο για τη θαλαμηγό και τη λαϊκή προφορά 

τσοκολάτα. 

Κι αν θα έπρεπε να συμπληρωθούν κάποια λήμματα, θα προτείναμε τις λέξεις ο 

πρόσφυγας και τα θύματα, ιδιαίτερα χρήσιμα για την εποχή εκείνη. 

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το γαλλοελληνικό γλωσσάριο tou Ουμβέρωυ Περνό είναι πολύτιμο δείγμα ενός από τα 

πρώτα ,εργαλεία" εργασίας στον τομέα της διερμηνείας, γιωί σε προφορική κυρίως 

κατανόηση απέβλεπε. Δεν έχω ιδιαίτερες πληροφορίες για το πόσο χρησιμοποιήθηκε, ούτε 

για το ποια ήταν η απήχησή του. Σίγουρα η δεύτερη έκδοσή του, ξανακοιταγμένη και 

επαυξημένη, αποτελεί ασφαλώς μια ένδειξη. Και ίσως μια επανέκδοσή του σήμερα θα άξιζε 

τον κόπο. 

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

(1) Σπουδαστής στην Ανώτατη Σχολή Πολέμου Θεσσαλονίκης, η οποία ιδρύθηκε και 

οργανώθηκε το 1925 από Γάλλους στρατιωτικούς, είναι ο πρώτος ελληνομαθής Γάλλος 

αξιωματικός καριέρας στις ημέρες μας. Ετοιμάζει προς έκδοση Γαλλο-Ελληνικό λεξικό 

Στρατιωτικής Ορολογίας. Τον ευχαριστώ πολύ για την υπόδειξη του γλωσσαρίου του 

Hυbert Pernot καθώς και τις πολύτιμες του πληροφορίες. 

(2) Αυτό μαρτυρούν, εκτός των άλλων, και τρία Υπομνήματα του Ελ. Βενιζέλου προς τον 

Βασιλέα Κωνσταντίνο , συνταγμένα στις 24 Ιανουαρίου 1915, στις 30/1/1915 και στις 
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17/2/1915. Βλέπε το πλήρες κείμενό τους στον Σπ. Β. Μαρκεζίνη, Πολιτική Ιστορία της 

Νεωτέρας Ελλάδος, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1967,(τόμοι 4), στον Τρίτο τόμο, Η Μεγάλη 

Εξόρμησις 1909-1922, σελ. 372-378. 

(3) Ο Ιωάννης Μεταξάς πιστεύει πως η σωτηρία της Ελλάδος θα είναι εξασφαλισμένη 

μόνον σε περίπτωση γερμανικής νίκης. (Γράμμα προς την γυναίκα του, Αύγουστος 

1914). Αναφέρεται από τον Γιάννη Μουρέλο στο βιβλίο του :Yannis Moυrelos, L' 

ιntervention de /a Grece dans /a Grande Guerre 1916-1917, Collection de I' lnstitυt 

Franι;ais d' Athenes, Athenes 1983. 280 n αναφορά στη σελ. 17. 

(4) Για τα ιστορικά γεγονότα παραπέμπω στον Απόστολο Ε. Βακαλόπουλο, Νέα Ελληνική 

Ιστορία (1204- 1985), Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 199612 ,σελ. 486 και ιδιαίτερα 

στις σελ. 352-365. 

Επίσης και στο Yannis Mourέ!los, L' intervention, όπ.παρ. 

Καθwς και στις επίσημες εκδόσεις, τη δίτομη ελληνική: Η Ελλάς και ο πόλεμος εις τα 

Βαλκάνια, ·Εκδοσις Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, Αθήναι 1958, ανατύπ.1970, σελ. 

374 σελ. (τόμος Α'). 

Η συμμετοχή της Ελλάδος εις τον Πόλεμον, Έκδοσις Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, 

Αθήναι 1961, ανατοπ. 1970, 303 σελ. (Τόμος Β') 

και τη δεκάτομη γαλλική: Ministere de la Guerre; France, Les ArmΘes Franr;aises dans 

/a Grande Guerre. La Campagne d' Orient (Dardanel/es et Salonique), Paris 1923-

1935. 

Υπάρχουν τέλος τα Πρακτικά του Συνεδρίου του Νοεμβρίου 1989, La France et la 

Grece dans /a Grande Guerre, ΑΠ.Θ. - Εγνατία, τόμος 24°' (παράρτημα), 

Θεσσαλονίκη 1992, 243 σελ. 

(5) Les Armees Franqaises, όπ. παρ., τόμ. 8, σελ. 513: Από την πρwτη Ιανουαρίου ως την 

πpώtη Απριλίου 1919,η δύναμη tων γαλλικών στρατευμάτων στα Βαλκάνια θα έπεφτε 

από τις 166.000 στις 98.000 ανδρwν την πρwτη Ιανουαρίου 1920 δεν ξεπερνούσε τις 

40.500. 

(6) Πλούταρχος, Γάλβας,25. "το φορείον εκέλευον αίρεσθαι ...... και τους φορειοφόρους 

επιταχύνοντας". 
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