σεμιναριακές συναντήσεις με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Τι είναι ελληνικό; (προέλευση λέξεων)*
Ερώτηση: η λέξη αραχνοφοβία είναι ελληνική;
Παπαναστασίου: Η νεοελληνική λέξη αραχνοφοβία είναι αγγλικής προέλευσης. Στα
αγγλικά προέρχεται από τα ελληνικά. ∆ηλαδή αν θέλουµε να µιλήσουµε µε πραγµατικούς όρους
σχηµατισµού και δανεισµού της συγκεκριµένης λέξης, θα πρέπει να πούµε αυτό, ότι το
αραχνοφοβία είναι στα νέα ελληνικά αγγλικής προέλευσης και στα αγγλικά είναι ένα σύνθετο
που σχηµατίστηκε µε βάση δύο αρχαίες ελληνικές λέξεις. Το να πούµε, όπως κάνουν µερικοί,
ότι εδώ έχουµε µια αρχαία ελληνική λέξη, προφανώς δεν ισχύει. Αν ανοίξουµε το Λίντελ-Σκοτ
ας πούµε πουθενά δεν θα βρούµε τη λέξη αραχνοφοβία. Άρα λοιπόν δεν έχουµε να κάνουµε µε
µια αυτούσια αρχαία ελληνική λέξη. Η λέξη σχηµατίστηκε σε µια ξένη γλώσσα, στα αγγλικά
ίσως και στα γαλλικά –να πω την αλήθεια αυτό τώρα δεν το θυµάµαι. Μ’ αυτή την έννοια έχει
σηµασία να ξέρουµε για κάθε λέξη την πραγµατική της διαδροµή, την πραγµατική της ιστορία.
Ο δρόµος είναι αυτός, ο δρόµος είναι στα νέα ελληνικά από τα αγγλικά ή τα γαλλικά και σε
κείνη τη γλώσσα από τα αρχαία ελληνικά.
Ερώτηση: Είναι αντιδάνειο δηλαδή;
Παπαναστασίου: όχι, αντιδάνειο δε θα το χαρακτηρίζαµε. Είναι αυτό που λέµε… αυτές
τις λέξεις τις ονοµάζουµε «δάνεια από αναγνώριση». ∆ηλαδή στην ουσία επειδή στα νέα
ελληνικά όταν βλέπουµε την αγγλική λέξη καταλαβαίνουµε αµέσως την αρχαία ελληνική
προέλευσή της, και δανειζόµενοι τη λέξη αυτή αµέσως την αποδίδουµε…. δεν την αποδίδουµε
στα ελληνικά ως «αρακνοφόµπια», δεν τη λέµε έτσι, τη λέµε αραχνοφοβία. Γιατί έχουµε
αναγνωρίσει ότι το πρώτο της συνθετικό είναι η λέξη αράχνη και το δεύτερο συνθετικό είναι η
λέξη φόβος. Οι αρχαίες λέξεις αράχνη και φόβος. Γι’ αυτό λοιπόν αυτές τις λέξεις τις λέµε
δάνεια από αναγνώριση. Μεσολαβεί αυτή η διαδικασία αναγνώρισης της αρχαίας ελληνικής
προέλευσης που έχουν τα συνθετικά αυτής της ξένης λέξης.
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*(απόσπασµα από την 1η σεµιναριακή συνάντηση-συζήτηση του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας,
20 Φεβρουαρίου 2012, αποµαγνητοφωνηµένο από τον Σ.Γκ.)
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