
Ο ΝΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ: 

μια διδακτική προσέγγιση των 

αντιδανείων

THE NOSTOS OF WORDS : 

A TEACHING APPROACH TO THE 

REBORROWED WORDS



ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα αντιδάνεια

καναπές < canapé (γαλλ.) < conopeum (λατ.) 

< κωνωπεῖον (ελνστ.) < κώνωψ (αρχ. ελλ.)  

κορδόνι < cordon (βεν.) < c(h)orda (λατ.)  

< χορδή (αρχ. ελλ.) 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (1)

Διαχρονική προσέγγιση της γλώσσας

Περίοδοι ιστορίας της Ελληνικής

Προέλευση λέξεων της Νεοελληνικής

Ενίσχυση γλωσσικής και εθνικής αυτογνωσίας



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (2)

 Σχέσεις μεταξύ των γλωσσών (δάνεια)

 Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια

Παράγοντες εξέλιξης των γλωσσών

Προέλευση λέξεων της καθομιλουμένης 

Εξέλιξη σημασιών 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (3)

Κέντρισμα του ενδιαφέροντος για τη γλώσσα

 Γλωσσολογική «ανασκαφή»

Αντίσταση  στον ωφελιμισμό και στην υποτίμηση 

των γλωσσικών μαθημάτων 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (4)

Κατανόηση μηχανισμών γλωσσικής μεταβολής 

(φωνητική, μορφολογία, σημασία)

Εισαγωγή στην επιστημονική μεθοδολογία της 

έρευνας

Διάκριση ετυμολογίας από την παρετυμολογία



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (5)

Εξοικείωση με το λεξικό:

Εισαγωγή, βραχυγραφίες, σύμβολα, πίνακες, σειρά 

πληροφοριών στο λήμμα, γλωσσάριο όρων

Χρήση έγκυρων λεξικών

Ορθογραφική ευαισθησία



ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : ΤΑ ΛΕΞΙΚΑ (1)

Ετυμολογικό Λεξικό της 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας  

του Γ. Μπαμπινιώτη



ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : ΤΑ ΛΕΞΙΚΑ (2)

Σύγχρονο 14τομο Λεξικό (όλης) της 

Ελληνικής (αρχαίας – μεσαιωνικής –

νέας) του Παπύρου, που αρχικά 

περιεχόταν στην εγκυκλοπαίδεια 

Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάνικα, με 

επιστημονική ευθύνη του Γεωργίου 

Μπαμπινιώτη



ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : ΤΑ ΛΕΞΙΚΑ (3)

Λεξικό της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας 

του Γ. Μπαμπινιώτη



ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : ΤΑ ΛΕΞΙΚΑ (4)

Λεξικό της Κοινής 

Νεοελληνικής του 

Ιδρύματος Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη 

(και σε ηλεκτρονική 

μορφή)



ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : ΤΑ ΛΕΞΙΚΑ (5)

Επιτομή του Λεξικού της 

Μεσαιωνικής Δημώδους 

Ελληνικής 

του Εμμανουήλ Κριαρά

(μη ολοκληρωμένο)





ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ 

ΒΗΜΑΤΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος

Σύνθεση δεδομένων από τα 

λεξικά, φύλλα εργασίας, 

ασκήσεις

Παρουσίαση εργασιών στην 

τάξη



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 1ο διδακτικό δίωρο

Ορισμός έννοιας. Οδηγίες χρήσης λεξικού. Διαίρεση σε ομάδες 

και ανάθεση λέξεων προς διερεύνηση.

 2ο διδακτικό δίωρο

Σύνθεση εργασιών 

 3ο διδακτικό δίωρο

Παρουσίαση εργασιών



Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Από πού προέρχονται λέξεις όπως γκάζι;

γκάζι (=φωταέριο) < gaz (γαλλ.) < gas (= ανθρακικό αέριο) < chaos

(=άμορφη μάζα του σύμπαντος, λατ.) < χάος (αρχ. ελλ.) 

“Halitum illud gas vocavi, non longe a chao veterum”.

(«Το αέριο αυτό το ονόμασα gas, που δεν απέχει πολύ από το χάος 

των αρχαίων»)

Jan B. Van Helmont (1579-1644)



ΟΡΙΣΜΟΣ

Τι είναι το αντιδάνειο;

«Λέξη που επιστρέφει σε μια γλώσσα (με αλλαγμένη μορφή 

ή και σημασία), αφού έχει περάσει ως δάνειο στο λεξιλόγιο 

ξένης γλώσσας, από την οποία επιστρέφει στην αφετηρία 

της». (Από το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη)



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΩΝ (1)

πέναλτι < penalty (= ποινή, τιμωρία, 

αγγλ.)

< *penalté (παλ. νορμανδ.) < poenalitas

(μεσν. λατ.)

< poenalis (λατ.) < poena (λατ.) < ποινή 

(αρχ.ελλ.) 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΩΝ (2)

«ἀπικνέεται ἐς ἑκάστην πόλιν βᾶρις ἐκ τῆς Προσωπίτιδος

καλεομένης νήσου»

Ήρόδοτος, Β 41

βάρκα < barca (λατ.) < *barica < βᾶρις ( = πλοιάριο, 

αρχ.ελλ.)



ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αντιδάνεια από τη λέξη «βραχίων»

Αντιδάνεια μέσω Αγγλικής και Ιταλικής

Αντιδάνεια μέσω Γαλλικής

Αντιδάνεια μέσω Αραβικής και Τουρκικής 

 Σκουλαρίκια, γκράφιτι και ταλέντο!



ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ

μπράτσο < μπράτσο(ν) (μεσν.) < brazzo (βεν.)/braccio

(ιταλ.) < bra(c)chium (λατ.) < βραχίων (αρχ. ελλ.) 

μπρασελέ <  bracelet (γαλλ.,  υποκοριστικό) <  bras 

(γαλλ.) < bra(c)chium (λατ.) < βραχίων (αρχ. ελλ.) 

βραχιόλι <  βραχιόλιν (μεσν.) <  βραχιάλιον (ελνστ.) < 

bracchiale (λατ.) < bra(c)chium (λατ.) < βραχίων (αρχ. 

ελλ.) 



ὁ ταμίας

(ονομ.)

τόν ταμίαν

(αιτιατ.)

τόν πατέρα

(αιτιατ.)

ὁ πατέρας

(ονομ.)

τόν
πατέραν

(αιτιατ.)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΑΓΓΛΙΚΗΣ (1)

στοπ <  stop (αγγλ.)  <  stoppen ( μεσ. αγγλ.) <  *stoppan

(αρχ. γερμ. , πιθ.) < *stuppare (δημώδ. λατ.) < stuppa (λατ.) < 

στύππη (ελνστ.) < στυππεῖον (αρχ. ελλ.) 





ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΑΓΓΛΙΚΗΣ (2)

τσάρτερ < charter (αγγλ.) < chartre (παλ. γαλλ.) 

< chartula (λατ.) < charta (λατ.) < χάρτης (αρχ. ελλ.) 



ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΙΤΑΛΙΚΗΣ

κάρτα, χάρτα < carta (ιταλ.) < charta (λατ.) < χάρτης (αρχ. ελλ.) 

καρτέλα < cartella (υποκορ.) < carta (ιταλ.) < charta (λατ.) < 

χάρτης (αρχ. ελλ.) 

χαρτόνι < carton (μεγεθ.,βεν.) < carta (ιταλ.) < charta (λατ.) <

χάρτης (αρχ. ελλ.)



χάρτης, charta, 
chartula, carta, 
carton,cartella, 
cartel, chartre, 
Kartell, charter, 
κάρτα, καρτέλα, 
χάρτα, χαρτόνι, 
καρτέλ, τσάρτερ

Τοποθετήστε τις κάτωθι λέξεις στον χάρτη με βέλη 

που δείχνουν την πορεία της λέξης «χάρτης» της 

αρχαίας ελληνικής





ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΓΑΛΛΙΚΗΣ : ΤΟ ΤΑΞΙ

ταξί < taxi (γαλλ.) < taximètre (γαλλ.) <

taxa + mètre < taxa, taxare (υστλατ.) <   

τάξις + μέτρον (αρχ.ελλ.) 



Λήμμα του Trésor de la Langue 

Franҫaise informatisé

 TAXIMÈTRE, subst. masc.

 Étymol. et Hist. 1. a) 1901 taxamètre « compteur horokilométrique déterminant la somme à payer
pour un trajet en taxi, d'après la distance parcourue et la durée du trajet » (La Nature, 23 févr., p.
193 ds QUEM. DDL t. 5); 1905 taximètre « id. » (L'Automobile illustré, mars, 67 d'apr. Lar. Lang.

fr.); b) 1907 taximètre « voiture munie d'un tel compteur » (R. BAZIN, loc. cit.); 2. 1928 aviat. (A.-

B. DUVAL, HÉBRARD, loc. cit.). 1 empr. à l'all. Taxameter (1890, v. NED), formé soit du
lat. médiév. taxa «taxe», soit du gr. τάξις (taxis*) au sens de «taxe» et du suff. -
meter (-mètre*). En France, sur l'intervention de l'helléniste Théodore Reinach,
le mot a été corrigé en taximètre, comp. avec le gr. τάξις (choisi aussi en
raison de sa ressemblance avec taxe*). Taximeter est att. en angl. en 1898

(NED). DUPRÉ 1972; FEW t. 13, 1, p. 140a; GALL. 1955, p. 295. 2 peut-être ainsi nommé p. compar.
avec la position de cet appareil « à bord » des taxis. Voir MERRIEN 1958.

http://www.cnrtl.fr/etymologie/taxim%C3%A8tre


aéro-

(αερο-)

-stat 
(ἳσταμαι)

aérostat
(1783), 

αερόστατο 
(1850) 

bio-

(βιο-)

-logie

(-λογία, 
λέγω)

biologie
(1802), 

βιολογία 
(1836)

tele-

(τηλε-)

-phone 
(φωνή)

telephone 
(τηλέφωνον

1861)



ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΓΑΛΛΙΚΗΣ : 

ΤΟ ΖΑΜΠΟΝ

ζαμπόν < jambon (γαλλ.) < jambe (γαλλ.) < gamba

(υστλατ.) < καμπή (αρχ. ελλ.) 

γάμπα < gamba (ιταλ.) < gamba (υστλατ.) < καμπή 

(αρχ. ελλ.) 



Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΝΕΙ…

Να τοποθετήσετε στα κατάλληλα πλαίσια τις παρακάτω 

λέξεις, ώστε να φανεί η προέλευση του αντιδανείου

«ζαμπόν»:

καμπή, gamba, jambe, jambon, ζαμπόν

......................................

ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ
......................................

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

......................................

ΛΑΤΙΝΙΚΗ
......................................

ΓΑΛΛΙΚΗ......................................

ΓΑΛΛΙΚΗ



βαλλίζω

μπαλάντα

balada

(προβηγκιανό)

μπάλ(λ)ος

ballo

(ιταλικό)

μπαλ(λ)έτο , μπαλ(λ)αρίνα

balletto, ballerina

(ιταλικά)

μπαλ(λ)αντέρ

balladeur

(γαλλικό)



ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΡΝΟ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

τουρ < tour (γαλλ.) < tourner (γαλλ.) < tornare (λατ.) < tornus (λατ.) 

< τόρνος (αρχ. ελλ.) 

τουρισμός < tourisme (γαλλ.) < tourism (αγγλ.) < tour (αγγλ.) < tour 

(γαλλ.) 

τουρνέ , τουρνουά > tournée, tournois (γαλλ.) > tour (γαλλ.) 



Ο ΤΑΠΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΥΣΙΣ

ταπισερί < tapisserie (γαλλ.) < tapisser (γαλλ.) < *tapitiare (υστλατ.) 

< *tapitium < ταπήτιον (ελνστ.) < τάπης (αρχ. ελλ.) 

ταπετσαρία < tapezzeria (ιταλ.) < tapezzare (ιταλ.) < *tapitiare

(υστλατ.) < *tapitium < ταπήτιον (ελνστ.) < τάπης (αρχ. ελλ.) 

ρεπό < repos (γαλλ.) < reposer (γαλλ.) < repausare (υστλατ.) <

pausa (λατ.) < παῦσις (αρχ. ελλ.) 



τάπης, 

ταπήτιον
ταπετσαρία

παῦσις

re-pausare

reposer, 

repos

ρεπό

tapitium, 

tapitiare

tapezzare, 

tapezzeria

Συμπληρώστε το παζλ, ώστε να φανεί η αρχική προέλευση 

και η διαδρομή των αντιδανείων: ταπετσαρία, ρεπό 



ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

μπουντρούμι < bodrum (τουρκ.) < ἱππόδρομος (αρχ. ελλ.) 

μπαρούτι < barut (τουρκ.) < barud (αραβ). < πυρῖτις (αρχ. ελλ.) 



ΦΑΓΗΤΑ

γιαούρτι

κεφτές

λουκούμι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

λεβέντης

νταής

τεμπέλης



ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ, ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΟ

δράμι <  dirhem (αραβ.) < diram (αρχ. περσ.) < δραχμή (αρχ. ελλ.)

σκουλαρίκι < σκολαρίκιον (μεσν.ελλ.) < σχολάριοι (μεσν.ελλ.) < 

schola, scholaris (υστλατ.) < σχολή (αρχ. ελλ.) 

γκράφιτι < graffito, πληθ. graffiti (ιταλ.) < graphium (λατ.) < γραφεῖον

(αρχ. ελλ.) 

ταλέντο < talentum (λατ.) < τάλαντον (αρχ. ελλ.) 



ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ: να αντιστοιχίσετε κάθε αντιδάνειο της 

στήλης Β στην αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α από την 

οποία προήλθε.

ΣΤΗΛΗ Α

1. κωνωπεῖον

2. βραχίων

3. ποινή

4. ἱστορία

5. γραφεῖον

ΣΤΗΛΗ Β

Α. γκράφιτι

Β.  στόρι

Γ.  πέναλτι

Δ. μπρασελέ

Ε.  καναπές



«Έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό «ουρανό» 

και τη θάλασσα «θάλασσα», όπως την έλεγαν ο Όμηρος 

και ο Πλάτωνας πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια. 

Δεν είναι λίγο αυτό. 

Η γλώσσα δεν είναι μόνον ένα μέσον επικοινωνίας. 

Κουβαλάει την ψυχή του λαού μας κι όλη του την 

ευγένεια». 

Οδυσσέας Ελύτης


