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Αντιδάνεια (απόσπασµα 8) 

 

Συνάδερφος: Για την προέλευση των λέξεων και τη διάκριση δάνεια αντιδάνεια ή 
κάποιους άλλους όρους γλωσσολογικούς … υπάρχει µια θολούρα… Μπορείτε να µας  πείτε δύο 
λόγια; 

Γ. Παπαναστασίου: Ναι βεβαίως… Ας ξεκινήσουµε από τα αντιδάνεια. Στα αντιδάνεια 
έχουµε να κάνουµε µε µια έτσι πολύ ιδιαίτερη κατηγορία δανείων τα οποία να πω την αλήθεια 
τα τελευταία χρόνια ήρθαν στην επιφάνεια. ∆ηλαδή, εντάξει δεν είχαµε ακούσει για αντιδάνεια 
όταν ήµασταν µαθητές, όταν ήµασταν τέλος πάντων στο σχολείο. Τα αντιδάνεια ήρθαν στην 
επιφάνεια από τη στιγµή που αρχίσαµε λίγο να βλέπουµε την ορθογραφία τους και να λέµε πώς 
πρέπει να τα γράφουµε. Είχαµε πει και την προηγούµενη φορά ότι η όλη συζήτηση ξεκίνησε από 
τον διαφορετικό τρόπο γραφής που επιλέγει το λεξικό του Μπαµπινιώτη για τα αντιδάνεια. 
Όπου έχοντας ο Μπαµπινιώτης τη φιλοσοφία ότι εδώ πέρα πρόκειται για λέξεις απώτερης 
ελληνικής προέλευσης, εποµένως πρέπει να κρατήσουµε την ιστορική ορθογραφία της 
ελληνικής, άρχισε να ορθογραφεί τα αντιδάνεια µε όρους της αρχαίας ορθογραφίας. Λοιπόν, ας 
πούµε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα αντιδανείου είναι η λέξη «µπράτσο», «βράτσο» 
βγαίνει από το ιταλικό «bratso» και αυτό βγαίνει από το λατινικό «bracio» και αυτό από το 
αρχαίο ελληνικό «βραχίων». Αυτή τη λέξη «µπράτσο» δεν την αισθανόµαστε, κανένας δεν την 
αισθάνεται ως µια αρχαία ελληνική λέξη. Είναι στην ουσία ένα δάνειο. Μπήκε στη γλώσσα µας 
από τα ιταλικά το 15ο -  14ο αιώνα. Τέλος πάντων δεν ξέρω πότε ακριβώς. Μπήκε πάντως σε µια 
πρόσφατη εποχή ως δάνειο από τα ιταλικά και κανένας τη στιγµή -ακόµα και εκείνη τη στιγµή 
που µπήκε η λέξη στα ελληνικά- δεν είχε συναίσθηση ότι εδώ έχουµε να κάνουµε µε µια λέξη 
αρχαίας ελληνικής προέλευσης. Άρα, λοιπόν δεν τίθεται ένα ζήτηµα διαφορετικής 
αντιµετώπισης των αντιδανείων σε σχέση µε τα υπόλοιπα δάνεια. Είναι και αυτά δάνεια. Εκείνη 
τη στιγµή που µπήκαν στην γλώσσα, µπήκαν στη γλώσσα ως ιταλικές λέξεις, ως λέξεις - ας 
πούµε αυτή τη συγκεκριµένη-  ως λέξη ιταλικής προέλευσης. Σήµερα βεβαίως, δεν την 
καταλαβαίνουµε ως µια λέξη ξένη. Είναι µια λέξη απολύτως οικεία. Από την άλλη όµως, δεν 
είµαστε υποχρεωµένοι –δεν είναι υποχρεωµένος ο οµιλητής, επίσης, δεν είναι υποχρεωµένος ο 
µαθητής, να ξέρει ότι αυτή η λέξη προέρχεται, η απώτερη προέλευση της είναι από το αρχαίο 
ελληνικό «βραχίων».  

Β. Μελικίδου: Ακόµα και το λεξικό Μπαµπινιώτη -συγγνώµη- νοµίζω ότι παραπαίει σε 
αυτό το θέµα. ∆ηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις τα αναγνωρίζει ως αντιδάνεια και σε κάποιες όχι. 
∆ηλαδή δεν είναι ενιαία η αντιµετώπιση.  

Γ. Παπαναστασίου: Ναι έτσι ακριβώς.  

Β. Μελικίδου: Και αυτό δείχνει το προβληµατικό του πράγµατος. 

Συνάδερφος: Είναι και µερικά πολύ τραβηγµένα. ∆ηλαδή αµφισβητεί κανείς… Το 
ζαµπόν νοµίζω απ’ το «κάµπτω» απ’ το «καµπή»… 

Γ. Παπαναστασίου: Πιθανόν δεν το θυµάµαι … Το να ψάχνουµε να βρίσκουµε… είναι 
σαν να προσπαθούµε να πηγαίνουµε, να τα φτάσουµε όλα στα αρχαία ελληνικά. Αυτή είναι η 
βασική φιλοσοφία. Είναι άλλες οι περιπτώσεις -και εδώ πρέπει να κάνουµε µια διάκριση- είναι 
άλλες οι περιπτώσεις λέξεων όπως «τηλέφωνο». Τη λέξη «τηλέφωνο» αυτή τη λέξη την 
αντιλαµβανόµαστε όταν την ακούµε ως οµιλητές πάντα, την αντιλαµβανόµαστε ως ελληνική 
λέξη. Εάν ψάξουµε ένα λεξικό, ένα ετυµολογικό λεξικό και δούµε την ετυµολογία της θα δούµε 
ότι προφανώς δεν είναι αρχαία ελληνική λέξη. Απλώς θα δούµε ότι την πήραµε εµείς από µια 
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ξένη γλώσσα, απ΄ τα γαλλικά για παράδειγµα, στην οποία όµως γλώσσα είχε σχηµατιστεί µε 
βάση ελληνικά στοιχεία. Αυτά τα ελληνικά στοιχεία είναι… αυτό που λέµε τα δάνεια από 
αναγνώριση. Αυτά λοιπόν τα αρχαία ελληνικά στοιχεία τα αναγνωρίζουµε ως οµιλητές της 
ελληνικής. Τα αναγνώρισε κατ’ αρχήν αυτός ο οποίος έφερε τη λέξη, ο πρώτος που έφερε τη 
λέξη , τη λέξη «telephone» δηλαδή αυτός που την εισήγαγε στα νέα ελληνικά, αυτός πρώτος την 
αναγνώρισε ως µια λέξη ελληνικής προέλευσης στα γαλλικά οπότε την µετέφερε στα ελληνικά, 
στα νέα ελληνικά ως «τηλέφωνο». Αυτά τα αντιµετωπίζουµε, τα αισθανόµαστε ως ελληνικές 
λέξεις παρόλο που η ετυµολογία τους δείχνει ότι είναι στην ουσία ξένες. Είναι διαφορετική η 
περίπτωση λοιπόν των αντιδανείων από αυτές τις λέξεις που κάποιοι επίσης τις µπερδεύουν µε 
τα αντιδάνεια. Νοµίζουν ότι είναι αντιδάνεια. ∆εν είναι αντιδάνεια. Είναι όπως λέµε δάνεια από 
αναγνώριση.  

Β. Μελικίδου: Θα µπορούσε δηλαδή να πούµε -συγγνώµη ερώτηση τώρα αυτό -ότι είναι 
η ίδια στάση αυτή -ας πούµε η δική µας στάση- απέναντι στα αντιδάνεια. Η ίδια στάση που µας 
απαγορεύει να γράψουµε το «αγόρι» µε –ω-, όπως το γράφει το λεξικό Μπαµπινιώτη, όπως το 
ορθογραφεί το λεξικό Μπαµπινιώτη. ∆ηλαδή, έχουµε ως βάση τον οµιλητή, ο οποίος δεν είναι 
σε θέση να πάει να αναγνωρίσει στην ετυµολογία ώστε να ορθογραφήσει µε βάση, να 
ακολουθήσει την ιστορική ορθογραφία. ∆εν µπορεί να φανταστεί το έτυµον ότι εδώ είναι 
αρχαιοελληνικό οπότε γιατί να το γράψει µε –ω-; ∆ηλαδή κρατάµε την ιστορική ορθογραφία 
όταν είναι στη θέση ο οµιλητής να αναγνωρίσει. Για αυτό το θέµα της αναγνώρισης ισχύει και 
στις περιπτώσεις της ιστορικής ορθογραφίας. Έτσι, δεν είναι;  

Γ. Παπαναστασίου: Ακριβώς.  

Β. Μελικίδου: Είναι κοινή αντιµετώπιση ας πούµε. Είναι άλλη βάση.  

Συνάδερφος: Εφόσον είπατε για ιδεολογία. Λίγα λόγια για το ποια ιδεολογία µπορεί να 
κρύβεται πίσω από αυτές τις διαφορές; Είναι λίγο καυτό το θέµα βέβαια και ανοιχτό (γέλια και 
σχόλια)  

Γ. Παπαναστασίου: Η ιδεολογία εδώ είναι ότι τα θέλουµε όλα δικά µας (γέλια) Και 
όταν λέµε δικά µας εννοούµε δικά µας σηµερινά αλλά και δικά µας παλιότερα. Κι όσο πιο παλιά 
δικά µας τόσο πιο πολλά δικά µας. Κι όσο πιο πολλά έχουµε δώσει τόσο µεγαλύτερη …(σχόλια)  
Κι όσο πιο πολλά έχουµε δώσει εµείς κι όσο πιο λίγα έχουµε πάρει  

Β. Μελικίδου: Μας χρωστάνε 

Γ. Παπαναστασίου: Ακριβώς έτσι. Τελικά βρεθήκαµε να χρωστάµε εµείς πάρα πολλά 
και για αυτό…  

 

Γ. Παπαναστασίου, διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη] 

 

*(απόσπασµα από τη 2η σεµιναριακή συνάντηση-συζήτηση του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. 
∆ράµας, 27 Μαρτίου 2012, αποµαγνητοφωνηµένο από τη Μ. Μν.) 

 

 


