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2η σεµιναριακή συνάντηση µε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη], 27 Μαρτίου 2012 στη Βιβλιοθήκη του 1ου Λυκείου ∆ράµας 

 

Μεταφραστικά και σηµασιολογικά δάνεια (απόσπασµα 9) 

 

Συνάδελφος: Να ρωτήσω  κάτι σε σχέση µε τον δανεισµό… Τα Λεξικά χρησιµοποιούν 
δύο όρους: µεταφραστικό δάνειο και σηµασιολογικό δάνειο. Συγκεκριµένα, τώρα έχω στο 
µυαλό µου τη λέξη «αποπειρώµαι» (που δεν πήγαινε το µυαλό µου ότι είναι δάνειο), την οποία 
εσείς τουλάχιστο στο Λεξικό σας τη θεωρείτε σηµασιολογικό δάνειο από ένα αντίστοιχο 
γαλλικό ρήµα. Θα µπορούσατε να µας εξηγήσετε τη διαφορά µεταξύ αυτών; 

Γ. Παπαναστασίου: Στην ουσία και στις δύο περιπτώσεις, και στα µεταφραστικά και 
στα σηµασιολογικά δάνεια, έχουµε να κάνουµε µε την ίδια διαδικασία. ∆ηλαδή: υπάρχει µια 
ξένη λέξη, την οποία θέλουµε να µεταφέρουµε στα ελληνικά. Μεταφέροντάς την στα ελληνικά 
δεν θέλουµε να κρατήσουµε την ξένη µορφή της λέξης, αλλά θέλουµε να κάνουµε µετάφραση 
στα ελληνικά.  

Τώρα τι γίνεται: Στα καθαυτό µεταφραστικά δάνεια το αποτέλεσµα της µετάφρασης δεν 
υπήρξε ποτέ µέχρι τώρα ως λέξη στην ελληνική γλώσσα. Η λέξη «ουρανοξύστης», για 
παράδειγµα, πρωτοδηµιουργήθηκε ως µετάφραση του αγγλικού skyscraper. Νωρίτερα δεν 
υπήρχε. Αυτό το θεωρούµε καθαυτό µεταφραστικό δάνειο. Όταν, όµως, έχουµε την αγγλική 
λέξη virus και τη µεταφράζουµε σήµερα ως «ιός», εδώ έχουµε σηµασιολογικό δανεισµό. Γιατί 
το αποτέλεσµα της µετάφρασης, η λέξη «ιός», υπήρχε παλιότερα στην ιστορία της ελληνικής. 
Οπότε στην ουσία είναι σαν να αποδίδουµε µια καινούρια σηµασία σε µια παλιότερη ελληνική 
λέξη: η αρχαία λέξη «ιός», που σήµαινε δηλητήριο, αποκτά και µια καινούρια σηµασία, η οποία 
είναι η σηµασία του αγγλικού virus. 

Συνάδελφος: Εποµένως σε ένα µεταφραστικό δάνειο δανειζόµαστε και τη λέξη και τα 
πράγµατα που συνοδεύουν τη λέξη. Και τον ουρανοξύστη σαν ένα νέο πολιτιστικό προϊόν και τη 
λέξη που το αποδίδει. Ενώ στην άλλη περίπτωση… 

Γ. Παπαναστασίου: …Πάλι δανειζόµαστε και το πράγµα. Απλώς,.. η φωνητική µορφή 
της λέξης προϋπήρχε στη γλώσσα. Άρα στην ουσία προσθέτουµε µια άλλη σηµασία. 

Συνάδελφος: ∆ηλαδή, ας πούµε, τα παραδείγµατα «φυλακή», «αναγνώστης», 
«αγοραστής» είναι σηµασιολογικά δάνεια; 

Γ. Παπαναστασίου: Η λέξη «φυλακή», γιατί; 

Συνάδελφος: Η «φυλακή» είναι η φρουρά σήµερα ή το µπουντρούµι; 

Γ. Παπαναστασίου: Όχι, σ’ αυτή την περίπτωση είχαµε σηµασιολογική εξέλιξη της 
λέξης «φυλακή» µε την αρχαία σηµασία, η οποία έγινε µέσα στα ελληνικά. ∆εν ήρθε, δηλαδή, 
απ’ έξω η σηµασία… Με επεκτάσεις, µε µεταφορές, ίσως µε στένεµα σηµασίας… Είχαµε 
τέτοιες διαδικασίες, οπότε άλλαξε η σηµασία. 

Συνάδελφος: Οπότε εδώ έχουµε απλώς µια µορφολογική οµοιότητα της νεοελληνικής 
«φυλακής» µε την αρχαιοελληνική «φυλακή». 

Γ. Παπαναστασίου: Ναι, έχουµε µορφολογική οµοιότητα.. 

Β. Μελικίδου: Όχι µόνο.. 

Γ. Παπαναστασίου: Και σηµασιολογική εξέλιξη, η οποία ήτανε σταδιακή. 
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Γ. Παπαναστασίου, διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη] 

Β. Μελικίδου, συνεργάτρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών για την αναθεώρηση του 
ΛΚΝ 

 

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

 

 

 

 


