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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο χώρος του λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας εμφανίζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, τόσο ως αδιάψευστο τεκμήριο της συνέχειάς της όσο και ως «διεθνής
ταυτότητα» της ελληνικής στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια γλωσσική
επικοινωνία, αλλά επίσης και ως πεδίο ιστορικών διεργασιών που σφράγισαν τη
φυσιογνωμία της νεότερης ελληνικής γλώσσας.
Είναι ευρύτατα γνωστό ότι όλες οι γλώσσες των οποίων οι ομιλητές έρχονται
σε επαφή δανείζουν η μία στην άλλη λέξεις. Αυτό έχει συμβεί σε αρκετά μεγάλο
βαθμό μεταξύ ελληνικής και άλλων γλωσσών, όπως η γαλλική και η αγγλική. Έτσι,
οι ομιλητές της μιας γλώσσας που τυχαίνει να γνωρίζουν ή να μαθαίνουν τη δεύτερη,
εύκολα διαπιστώνουν την ύπαρξη όμοιων λέξεων με παρόμοια μορφή και σημασία.
Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες δανείων: τα άμεσα δάνεια, τα μεταφραστικά και ως
υποκατηγορία τους τα σημασιολογικά.
Στα άμεσα δάνεια που αφορούν κατά κύριο λόγο στην έρευνά μας ανήκουν οι
λέξεις που περνούν αυτούσιες από τη μία γλώσσα στην άλλη. Εδώ ανήκουν
παραδείγματα όπως σλίπιν μπαγκ < αγγλ. sleeping bag, χόμπι < αγγλ. hobby κ.τ.λ.
Στις περιπτώσεις αυτές έχουμε δανεισμό, δηλαδή πέρασμα από τη μια γλώσσα στην
άλλη, τόσο της μορφής όσο και της σημασίας της λέξης.
Στη δεύτερη κατηγορία δανείων, τα μεταφραστικά, τα οποία γίνονται και πιο
δύσκολα αντιληπτά, ανήκουν λέξεις όπως για παράδειγμα ουρανοξύστης. Η λέξη αυτή
είναι κατασκευασμένη από τις ελληνικές λέξεις ουρανός και ξύνω με την κατάληξη –
της, που σχηματίζει αρσενικά ουσιαστικά. Ο λόγος όμως για τον οποίο σχηματίστηκε
αυτή η λέξη και μάλιστα με τη συγκεκριμένη δομή, βρίσκεται στην αγγλική, και πιο
συγκεκριμένα στη λέξη sky scraper. Τη δομή λοιπόν της νεοελληνικής λέξης την
υπαγορεύει η αγγλική , η οποία μεταφράζεται και δημιουργεί τον νεοελληνικό όρο.
Υποκατηγορία των μεταφραστικών δανείων είναι τα σημασιολογικά δάνεια.
Είναι γνωστό ότι η ελληνική λέξη ποντίκι σήμαινε και σημαίνει το γνωστό τρωκτικό.
Τα τελευταία χρόνια όμως έχει αποκτήσει την επιπλέον σημασία του «εξαρτήματος
ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με το οποίο κινείται κανείς στην οθόνη». Οι Έλληνες
που άκουσαν για πρώτη φορά τον ξένο όρο αντιλήφθηκαν το συσχετισμό με το όνομα
του τρωκτικού και μετέφρασα το νέο αγγλικό όρο mouse ως ποντίκι, προσθέτοντας
στην υπάρχουσα νεοελληνική λέξη μια νέα σημασία, αυτή του ‘εξαρτήματος ενός
ηλεκτρονικού υπολογιστή’. Η λέξη ποντίκι επομένως, δανείστηκε τη νέα σημασία
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από την αγγλική λέξη. Αντικείμενο δανεισμού είναι, στην περίπτωση αυτή, μόνο η
σημασία, καθώς η μορφή (ποντίκι) προϋπάρχει στην ελληνική, τη γλώσσα που
δέχεται το δάνειο. Άλλα παραδείγματα: αστέρας ‘διάσημος ηθοποιός’ < αγγλ. star,
νονός ‘αρχηγός ομάδας του υποκόσμου’ < αγγλ. godfather κ.τ.λ.

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ο σκοπός της εργασίας που πραγματοποιήσαμε ήταν να συγκεντρώσουμε
λέξεις από τη γαλλική και αγγλική γλώσσα που χρησιμοποιούνται στη νέα ελληνική
γλώσσα και μάλιστα να ανακαλύψουμε κατά πόσον υπάρχουν αντίστοιχες ελληνικές
που έχουν πέσει σε αχρησία ή που δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχουν.
Εργαστήκαμε σε δύο ομάδες αναζητώντας και καταγράφοντας λέξεις που ήδη
γνωρίζαμε, άλλες που εντοπίσαμε σε αυθεντικά κείμενα (περιοδικά, διαφημίσεις,
κλπ) αλλά και σε λεξικά. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι λέξεις που παρουσιάζονται
είναι ένα μικρό μόνο τμήμα των δανείων από την αγγλική και γαλλική γλώσσα.
Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές ακόμα λέξεις, και από άλλες γλώσσες βέβαια, που
έχουν εδώ και χρόνια αποκτήσει μόνιμη θέση στο λεξιλόγιο της νεοελληνικής
γλώσσας. Επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε τις λέξεις που μας ήταν πιο γνωστές και
όσες χρησιμοποιούμε συχνότερα στην καθημερινότητά μας
Στη συνέχεια καταχωρίσαμε ξεχωριστά τις αγγλικές και γαλλικές λέξεις
καθώς και κάποιες από άλλες γλώσσες που έχουν καθιερωθεί στα ελληνικά. Ως προς
την καταγραφή των λέξεων ακολουθήσαμε τη μορφή των λημμάτων ενός λεξικού.
Όπου υπήρχε αντίστοιχη ελληνική λέξη τη σημειώσαμε πριν από την ερμηνεία σε
πλάγια γραφή. Επίσης, στις περιπτώσεις περισσότερων από μία ερμηνειών επιλέξαμε
να τις καταγράψουμε όλες μόνο όπου διακρίναμε έντονη νοηματική διαφοροποίηση.
Σε επόμενο βήμα κατηγοριοποιήσαμε το λεξιλόγιο αυτό ανάλογα με τους
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας όπου εμφανίζεται. Για την καλύτερη
απεικόνιση των αποτελεσμάτων επιλέχθηκαν γραφήματα και εικόνες.
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ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
αμορτισέρ [<γαλλ. amortisseur]: αποσβεστήρας κραδασμών. Το εξάρτημα του
αυτοκινήτου που συνδέεται με τον άξονα των τροχών και χρησιμεύει στην απόσβεση
των κραδασμών.
ασορτί [<γαλλ. assorti]: με ταιριαστό και αρμονικό τρόπο (για ενδύματα).
ατελιέ [<γαλλ. atelier]: το καλλιτεχνικό εργαστήρι.
γαρνιτούρα [<γαλλ. garniture]: ό,τι προστίθεται για να κάνει κάτι ομορφότερο, για
διακόσμηση, κυρίως φαγητού.
γκαζόν [<γαλλ. gazon]: χλόη. Λεπτό στρώμα από χλόη για τη διακόσμηση κήπων ή
την κάλυψη της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου γηπέδου.
ζάντα [<γαλλ. jante]: σώτρο. Η μεταλλική στεφάνη του τροχού του αυτοκινήτου που
περιβάλλεται από το λάστιχο.
ζιγκ-ζαγκ [<γαλλ. zigzag]: με συνεχείς ελιγμούς.
ζογκλέρ [<γαλλ. jongleur]: επαγγελματίας του θεάματος που εκτελεί νούμερα,
ταχυδακτυλουργικής ή ακροβατικών ασκήσεων.
ζούγκλα [<γαλλ. jungle]: δασώδης περιοχή στις τροπικές χώρες.
καλοριφέρ [<γαλλ. calorifère]: σύστημα κεντρικής θερμάνσεις στο οποίο το νερό
θερμαίνεται στον καυστήρα, διοχετεύεται με σωλήνες σε όλο το κτίριο ζεσταίνοντας
τους χώρους / καθένα από τα μεταλλικά σώματα του συστήματος αυτού.
καλσόν [<γαλλ. caleçon]: γυναικείο μονοκόμματο λεπτό και εφαρμοστό κάλυμμα
των ποδιών και της λεκάνης.
καρέ [<γαλλ. carré]: καθένα από τα τετράγωνα κομμάτια με εικόνα από τα οποία
αποτελείται το φιλμ.
καρμπιρατέρ [< γαλλ. carburateur]: εξαεριωτής.
καρμπόν [< γαλλ. carbone]: χημικός χάρτης. Χαρτί διαποτισμένο με μελάνη το οποίο
χρησιμοποιείται ανάμεσα σε δυο λευκά φύλλα χαρτιού, για να αναπαραχθεί στο χαρτί
που βρίσκεται από κάτω οτιδήποτε γράφεται από πάνω.
καρτ-ποσταλ [< γαλλ. carte postale]: ταχυδρομικό δελτάριο εικονογραφημένο στο
πίσω μέρος του οποίου γράφει κανείς σύντομο μήνυμα.
κομφετί [ < γαλλ. confetti]: το σύνολο από μικρά στρογγυλά ή πολυγωνικά
κομματάκια χαρτιού σε πολλά χρώματα, τα οποία είναι έθιμο να ρίχνονται με τις
χούφτες στον αέρα ή μεταξύ τον συνδαιτυμόνων στα γλέντια της αποκριάς.
κοντέρ [< γαλλ. compteur]: (χιλιο)μετρητής.
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κραγιόν [<γαλλ. crayon]: μολύβι με χρωστική ουσία με το οποίο οι γυναίκες βάφουν
τα χείλη τους.
κρέπα [<γαλλ. crêpe]: πολύ λεπτή πίτα που παρασκευάζεται από γάλα και αλεύρι και
γεμίζεται με διάφορα υλικά.
κρουαζιέρα [<γαλλ. croisière] : το θαλάσσιο ταξίδι αναψυχής με κρουαζιεροπλοιο
κατά του οποίου οι ταξιδιώτες διαμένουν σε καμπίνες και επισκέπτονται συνήθως για
λίγες ώρες σε διάφορα λιμάνια.
λεβιές [< γαλλ. levier]: μοχλός.
μαγιό [<γαλλ. maillot]: ειδικό ρούχο που φοριέται για τα μπάνια στη θάλασσα.
μαγιονέζα [<γαλλ. mayonnaise]: σάλτσα από κρόκους αυγών και λάδι.
μακιγιάζ [<γαλλ. maquillage]: τεχνική για την κάλυψη των ατελειών και το
καλλωπισμό του προσώπου με διάφορα καλλυντικά.
μανιβέλα [<γαλλ. manivelle]: μοχλός, με την περιστροφή του οποίου τίθεται σε
λειτουργία μηχανή.
μαρμελάδα [<γαλλ. marmelade]: πολτός από φρούτα βρασμένα με ζάχαρη.
μαρσάρω [<γαλλ. marcher]: πατώ γρήγορα και απότομα το πετάλι της βενζίνης, έτσι
ώστε το όχημα να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα.
μους [< γαλλ. mousse]: γλυκό που αποτελεί μίγμα από ένα κύριο συστατικό και
χτυπημένο ασπράδι αυγού και χτυπημένη κρέμα, έχει δε τη μορφή πυκνού αφρού /
καλλιτεχνικό προϊόν της κομμωτικής σε μορφή αφρού που χρησιμοποιείται για το
φορμάρισμα των μαλλιών.
μπαγκάζια [< γαλλ. bagages]: αποσκευές.
μπαλαντέζα [< γαλλ. baladeuse]: μάκρη ηλεκτρικό καλώδιο το οποίο συνδέαιτε με
ένα άλλο ως προέκταση.
μπαλόνι [<γαλλ. ballon]: μικρός σάκος κατασκευασμένος από διαφανή ελαστική ύλη
που γεμίζει με ατμοσφαιρικό αέρα ή άλλου είδους αέριο και φουσκώνει παίρνοντας
διάφορα σχήματα.
μπεζ [<γαλλ. beige]: αυτός που έχει το χρώμα του φυσικού ανοιχτόχρωμου μαλλιού.
μπεμπέ [<γαλλ. bébé]: αυτός που σχετίζεται με τα μωρά ή ταιριάζει σε μωρό.
μπλε [<γαλλ. bleu]: το βαθύ χρώμα του ουρανού και της θάλασσας.
μπλούζα [<γαλλ. blouse]: ένδυμα που καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος.
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μπολ [<γαλλ. bol]: το ημισφαιρικό σκεύος, συνήθως από γυαλί ή πλαστικό μέσα στο
οποίο μπορεί να βάλει κανείς παγωτό, γλυκό, καρπούς και άλλα ή να ανακατέψει
υλικά κατά το μαγείρεμα.
μπορντό [<γαλλ. bordeaux]: το βαθύ κόκκινο χρώμα που πλησιάζει το βυσσινί.
μπρελόκ [<γαλλ. breloque]: κλειδοθήκη. Κρίκος ή θήκη για τη μεταφορά κλειδιών.
μπουζί [< γαλλ. bougie]: ηλεκτρικός αναφλεκτήρας τον μηχανών.
μπουκέτο [<γαλλ. bouquet]: ανθοδέσμη.
μπουλόνι [< γαλλ. boulon] : μεταλλική κυλινδρική σφήνα με βιδωτή κεφαλή στο ένα
ή και στα δύο άκρα που χρησιμοποιείται σε σύνδεση δυο μερών μηχανισμού.
μπουτίκ [< γαλλ. boutique]: το μικρό κατάστημα όπου πωλούνται γυναικεία ρούχα
και άλλα αξεσουάρ / κάθε καλαίσθητο κατάστημα.
μπουφάν [<γαλλ. bouffant]: κοντό και εφαρμοστό πανωφόρι, συνήθως από συνθετικό
ύφασμα ή δέρμα που φτάνει ως τη μέση και κλείνει κυρίως με φερμουάρ.
μπρασελέ [<γαλλ. bracelet]: το μεταλλικό λουράκι του ρολογιού που φοριέται στο
χέρι.
μπρελόκ [< γαλλ. breloque]: κλειδοθήκη.
ντεκολτέ [<γαλλ. décolleté]: αυτός που αποκαλύπτει, που αφήνει να φαίνεται ο
λαιμός.
ντεραπάρω [<γαλλ. déraper]: χάνω την ισορροπία μου και γυρίζω ανάποδα.
ντοκιμαντέρ [<γαλλ. documentaire]: ταινία μικρού μεσαίου μήκους, που βασίζεται
σε στοιχεία της πραγματικότητας τα οποία παρουσιάζει ή και ερμηνεύει, και έχει ως
κύριο στόχο να ενημερώσει, να ψυχαγωγήσει και να διδάξει τον θεατή.
ντουί [<γαλλ. douille]: υποδοχή στην οποία βιδώνονται και προσαρμόζονται οι
ηλεκτρικοί λαμπτήρες.
ντους/ντουζ [<γαλλ. douche]: ο καθαρισμός του σώματος με καταιονισμό.
ομελέτα [<γαλλ. omelette]: το φαγητό που παρασκευάζεται από χτυπητά αυγά και
άλλα υλικά κατά βούληση, τα οποία τηγανίζονται σε λάδι ή βούτυρο.
πλαζ [<γαλλ. plage]: ομαλή αμμώδης παραλία για μπάνιο και για αναψυχή.
προφιτερόλ [<γαλλ. profiterole]: γλύκισμα που φτιάχνεται από μικρά σου γεμισμένα
με κρέμα βανίλιας και επικάλυψη σοκολάτας.
πρίζα [<γαλλ. prise]: εξάρτημα ηλεκτρονικής συσκευής ή εγκατάσταση για τη λήψη
ρεύματος.
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προφίλ [<γαλλ. profil]: η πλάγια όψη του προσώπου, το σύνολο των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών, η ξεχωριστή φυσιογνωμία.
ρεζερβουάρ [<γαλλ. réservoir]: δοχείο βενζίνης σε αυτοκίνητο.
ρεκόρ [<γαλλ. record]: η αθλητική επίδοση που ξεπερνά τις προηγούμενες ανάλογες
επιδόσεις.
ρεστοράν [<γαλλ. restaurant]: εστιατόριο.
ρουλεμάν [< γαλλ. roulement]: κυλισιοτριβέας. Μηχανικό εξάρτημα που αποτελείται
από δύο δακτυλικούς κυλίνδρους, έναν εξωτερικό και ένα εσωτερικό οι οποίοι έχουν
ανάμεσά τους κυλιόμενα μέρη.
σασί [<γαλλ. châssis]: το πλαίσιο σκελετού αυτοκινήτου που στηρίζεται στους
άξονές του.
σασμάν [<γαλλ. changement]: το κιβώτιο ταχυτήτων στο αυτοκίνητο.
σεζλόνγκ [<γαλλ. chaise longue]: καλοκαιρινή πολυθρόνα που η ράχη της έχει
ρυθμιζόμενη κλίση και επιτρέπει να ξαπλώνουμε (συνήθως τοποθετείται σε ανοιχτό
χώρο).
σερπαντίνα [<γαλλ. serpentine]: στενή και χρωματιστή χάρτινη κορδέλα τυλιγμένη
σε κύλινδρο η οποία ρίχνεται στον αέρα την περίοδο των αποκριών και του
καρναβαλιού.
σεσουάρ [<γαλλ. séchoir]: όργανο κομμωτηρίου για το στέγνωμα τον μαλλιών.
σεφ [<γαλλ. chef]: αρχιμάγειρας ξενοδοχείου ή εστιατορίου.
σινεμά [< γαλλ. cinéma]: κινηματογράφος.
σοκ [<γαλλ. choc]: καταπληξία. Οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια, που προκαλείται
από σοβαρό τραυματισμό ή δυνατό πόνο, μεγάλη απώλεια αίματος ή συγκεκριμένες
ασθένειες.
σπεσιαλιτέ [<γαλλ. spécialité]: φαγητό ή γλύκισμα που παρασκευάζεται με ιδιαίτερο
τρόπο.
στυλ [<γαλλ. style]: χαρακτηριστικός τρόπος εμφάνισης.
στυλό [<γαλλ. stylo]: όργανο γραφής ή και σχεδίου με κυλινδρικό σωληνοειδές
στέλεχος, που περιέχει σωληνάριο με μελάνι το οποίο τροφοδοτεί μια μυτερή μύτη.
ταμπλό [<γαλλ. tableau]: ειδικός ξύλινος, πλαστικός κλπ. πίνακας, πάνω στον οποίο
αναρτώνται ανακοινώσεις, διαφημίσεις κτλ / επίπεδος χώρος πάνω στον οποίο είναι
εγκατεστημένα διάφορα όργανα.
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τόνος [<γαλλ. tonne]: μονάδα βάρους ίση με χίλια κιλά.
τρακτέρ [<γαλλ. tracteur]: ελκυστήρας. Τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο όχημα που
ρυμουλκεί άλλα οχήματα κυρίως αγροτικά.
φεστιβάλ [<γαλλ. festival]: σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που οργανώνονται
περιοδικά, συνήθως στον ίδιο χώρο και κατά την ίδια χρονική περίοδο.
φλοτέρ [<γαλλ. flotteur]: συσκευή που διακόπτει αυτόματα την παροχή νερού ή
άλλου υγρού σε δεξαμενές κατά την υπερχείλιση.
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ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
βίντεο [<αγγλ. video]: μαγνητοσκόπιο. Η ηλεκτρονική συσκευή που έχει δυνατότητα
να καταγράφει σε ειδικές κασέτες και να αναπαράγει σε οθόνη οπτικό και ηχητικό
σήμα που προέρχεται από κεραία τηλεόρασης, βιντεοκάμερα ή άλλη παρόμοια
συσκευή.
γουέστερν [<αγγλ. western]: ταινία ή μυθιστόρημα η υπόθεση του οποίου
εκτυλίσσεται στη βόρεια Αμερική του προηγουμένου αιώνα και περιλαμβάνει
περιπέτειες όπου πρωταγωνιστούν καουμπόηδες, Ινδιάνοι, παράνομοι κλπ.
ζάπινγκ [<αγγλ. zapping. ηχοποίητη]: εναλλαγή σταθμών. Η συνεχής αλλαγή
καναλιών στην τηλεόραση με το πάτημα των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.
θρίλερ [<αγγλ. thriller]: ταινία ή ανάγνωσμα με περιπετειώδες και γεμάτο ένταση
περιεχόμενο που προκαλεί στον θεατή ή αναγνώστη αισθήματα αγωνίας ή και
τρόμου.
ίντερνετ [<αγγλ. internet]: το Διαδίκτυο.
κάμερα-μαν [<αγγλ. cameraman]: εικονολήπτης. Αυτός που λαμβάνει εικόνες με
κάμερα, ο χειριστής κάμερας.
καστ [<αγγλ. cast]: το σύνολο των ηθοποιών που επιλέγονται για την εκτέλεση ενός
έργου, κυρίως κινηματογραφικού.
καφετέρια [<αγγλ. cafeteria]: το κατάστημα το οποίο σερβίρουν καφέ και άλλα
προϊόντα.
κέικ [<αγγλ. cake]: γλυκό που παρασκευάζεται με ζύμη από αλεύρι, βούτυρο / λάδι,
ζάχαρη, αβγά και άλλα συστατικά και ψήνεται σε ειδικά σκεύη (φόρμες) στον
φούρνο.
κλαμπ [<αγγλ. club]: σύλλογος, λέσχη των οπαδών μιας ομάδας / σύνολο ανθρώπων
με κοινά χαρακτηριστικά / νυχτερινό κέντρο διασκέδασης με μουσικό πρόγραμμα.
κλάμπινγκ [<αγγλ. clubbing]: η έξοδος σε κλαμπ, το να συχνάζει κανείς σε κλαμπ.
κλαμπ σάντουιτς [αγγλ. club sandwich]: σάντουιτς με πολλαπλές στρώσεις από
φέτες ψωμιού του τοστ και ζαμπόν, τυρί, μπέικον, ντομάτα κλπ.
κομπιούτερ [<αγγλ. computer]: ηλεκτρονικός υπολογιστής.
κορν φλέικς [αγγλ. corn flakes]: ψημένες νιφάδες καλαμποκιού.
κουάκερ [<αγγλ. quaker]: αλεσμένα δημητριακά
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή χυλού ή πρωινού.

(κυρίως

βρώμη)

που

κράκερ [αγγλ. cracker]: τραγανό ορεκτικό που παρασκευάζεται με αλεύρι, νερό,
μαγιά και βούτυρο, μοιάζει με λεπτό μπισκότο, διατίθεται στην αγορά συνήθως[
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συσκευασμένο σε κουτί και τρώγεται σκέτο ή χρησιμοποιείται ως βάση σε
καναπεδάκια.
λάιβ [<αγγλ. live]: (κυρίως για μουσική παράσταση) αυτός που γίνεται με
αυτοπρόσωπη παρουσία των συντελεστών του μπροστά σε κοινό σε αντίθεση με
αυτόν που έχει μαγνητοσκοπηθεί ή ηχογραφηθεί.
λάπ-τοπ [αγγλ. laptop]: φορητός Η/Υ μικρών διαστάσεων με οθόνη υγρών
κρυστάλλων ή πλάσματος, η οποία ανοίγει και κλείνει πάνω από το πληκτρολόγιο.
λόμπι [<αγγλ. lobby]: ο χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης των πελατών σε
ξενοδοχεία, επιβατικά πλοία κλπ.
μάνατζερ [<αγγλ. manager]: το πρόσωπο που οργανώνει, διευθύνει και οριοθετεί τις
δραστηριότητες μιας επιχείρησης.
μάρκετινγκ [<αγγλ. marketing]: αγοραστική (επιστήμη, τέχνη). Το σύνολο των
επιχειρησιακών ενεργειών, η ανάλυση των επιθυμιών του αγοραστικού κοινού.
μέιλ [αγγλ. mail]: μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
μίξερ [<αγγλ. mixer]: ηλεκτρική συσκευή ανάμιξης τροφών.
μιούζικαλ [<αγγλ. musical]: θεατροποιημένη παραγωγή με διασκεδαστικό
περιεχόμενο και απλή πλοκή, η οποία συνδυάζει χορό και μουσική και διάλογο.
μπεστ-σέλερ [<αγγλ. best-seller]: ευπώλητο. Βιβλίο που έχει μεγάλη εμπορική
επιτυχία πουλώντας πολλά αντίτυπα.
μπλακ-άουτ [<αγγλ. black-out]: συσκότιση / κατάσταση αμηχανίας να σκεφθεί και να
αντιδράσει κανείς.
μπλουζ [<αγγλ. blues]: φωνητική μουσική που ξεκίνησε από τους μαύρους σκλάβους
των νοτίων Η.Π.Α. / τραγούδι που ανήκει στο παραπάνω μουσικό είδος / αργός
ερωτικός χορός για ζευγάρια.
μποξ [<αγγλ. box]: το άθλημα της πυγμαχίας.
νίκελ [<αγγλ. nickel]: νικέλιο.
νοκ-άουτ [<αγγλ. knock-out]: η πτώση πυγμάχου στο έδαφος μετά το χτύπημα του
αντιπάλου του / για κάποιον που είναι εξαντλημένος.
ντι-βι-ντί [<αγγλ. d(igital) v(ideo) d(isc)]: ψηφιακός βιντεοδίσκος.
ντιζάιν [<αγγλ. design]: ο επιστημονικός και καλλιτεχνικός κλάδος που αποβλέπει
στην αρμονική, όσο και στην ορθολογιστική διαμόρφωση του ανθρώπινου
περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οποία τα αντικείμενα έχουν χρηστικό, λειτουργικό
αλλά και αισθητικά μοντέρνο χαρακτήρα / το σχέδιο κατασκευής ενός χρηστικού
αντικείμενου.
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ντόνατ [<αμερ. donut]: γλυκό με σχήμα συνήθως στρογγυλό ή δακτυλίου από
ψημένη ζύμη.
ντραμς [<αγγλ. drums]: σύγχρονο σύνθετο μουσικό όργανο, που αποτελείται από
διαφορετικού μεγέθους τύμπανα και πιατίνια τα οποία χτυπάει με μπαγκέτες ο
ντράμερ κρατώντας το ρυθμό σε μουσικά κομμάτια.
πάνελ [<αγγλ. panel]: ομάδα ανθρώπων (κυρίως ειδικών σε συγκεκριμένο
αντικείμενο) η οποία έχει κληθεί να συζητήσει ορισμένο θέμα.
πάρτι [<αγγλ. party]: η συγκέντρωση φίλων και γνωστών σε ένα σπίτι ή άλλο οικείο
χώρο για διασκέδαση, συζήτηση και χορό.
πικάπ [<αγγλ. pick-up]: ηλεκτρική συσκευή για την αναπαραγωγή ήχων
εγγεγραμμένων σε δίσκο βινυλίου.
ράδιο [<αγγλ. radio]: το ραδιόφωνο.
ρινγκ [<αγγλ. ring]: τετράγωνη εξέδρα που περικλείεται από σκοινιά στην οποία
γίνονται αγώνες πυγμαχίας ή πάλης.
ροκ [<αγγλ. rock]: μουσικό κίνημα που ξεκίνησε από τις Η.Π.Α κατά την δεκαετία
του 1950 με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη δυνατή μουσική με
επαναλαμβανομένους ρυθμούς και την αντισυμβατικότητα.
σάντουιτς [<αγγλ. sandwich]: πρόχειρο έδεσμα που αποτελείται από δυο φέτες
ψωμιού ανάμεσα στις οποίες τοποθετούνται διάφορα υλικά.
σελφ-σέρβις [<αγγλ. self-service]: αυτοεξυπηρέτηση. Το να σερβίρεται κανείς μόνος
του χωρίς τη μεσολάβηση υπαλλήλου.
σι-ντί [<αγγλ. c(ompact) d(isc)]: ψηφιακός δίσκος.
σίριαλ [<αγγλ. serial]: σειρά συνεχείας. Τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή
μυθοπλασίας που έχει πολλά επεισόδια και μεταδίδεται σε συνέχειες.
σκάνερ [<αγγλ. scanner]: ο σαρωτής κειμένων και εικόνων.
σλίπινγκ-μπαγκ [ αγγλ. sleeping-bag]: ο υπνόσακος.
σνακ [<αγγλ. snack]: οποιαδήποτε μικρή ποσότητα φαγητού που τρώγεται ανάμεσα
στα σταθερά γεύματα / τα συνοδευτικά ποτών.
ΣΟΣ [<αγγλ. S.O.S.]: διεθνές κωδικοποιημένο σήμα κινδύνου, που εκπέμπεται σε
περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης, κυρίως από πλοία ή αεροσκάφη, ως κλήση σε
βοήθεια.
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σούπερ-μάρκετ [<αγγλ. super-market]: υπεραγορά. Μεγάλο κατάστημα λειανικής
πώλησης, που διαθέτει με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης μεγάλη ποικιλία τροφίμων και
άλλων προϊόντων οικιακής χρήσης.
σπόνσορας [<αγγλ. sponsor]: χορηγός. Αυτός που χρηματοδοτεί αθλητική,
καλλιτεχνική ή πνευματική εκδήλωση αποσκοπώντας στην άμεση ή έμμεση προβολή
του.
σταρ [<αγγλ. star]: δημοφιλές πρόσωπο που έχει μεγάλη προβολή και δημοσιότητα,
που το έργο ή/και η ζωή του απασχολούν έντονα το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.
σταρ-σύστεμ [<αγγλ. star system]: το δίκτυο των μηχανισμών προβολής και
αναδείξεως προσώπων (καλλιτεχνών, πολιτικών κ.λ.π.). λ.χ. με συνεντεύξεις,
εμφανίσεις στην τηλεόραση, κοσμικές εμφανίσεις, κατασκευασμένες φήμες στον
Τύπο, ώστε να γίνονται γνωστοί στο κοινό, να καθιερωθούν ως σταρ.
στοπ [<αγγλ. stop]: η παύση ή η διακοπή της κινήσης, της δράσης κ.λ.π..
ταμπού [<αγγλ. taboo]: πρόσωπο ή πράγμα που απαγορεύεται να πλησιαστεί να
αγγίζει να κατονομάσει ή να χρησιμοποιήσει κανείς, επειδή θεωρείται ιερό ή μιαρό.
τάιμ-άουτ [<αγγλ. time-out]: σύντομη διακοπή (βόλεϊ, μπάσκετ) την οποία
δικαιούνται με βάση τους κανονισμούς να ζητήσει ο καθένας από τους δυο
προπονητές.
τζάκετ [ αγγλ. jacket]: κοντό χειμωνιάτικο πανωφόρι για άντρες και γυναίκες.
τζέντλεμαν [<αγγλ. gentleman]: άνδρας με ευγενική και αριστοκρατική καταγωγή /
άνδρας με λεπτούς εξευγενισμένους τρόπους, που σέβεται και τηρεί τον κώδικα
τιμής.
τζιν [<αγγλ. jean]: χοντρό, πολύ ανθεκτικό ύφασμα από βαμβάκι ή πολυεστέρα που
βάφεται συνήθως μπλε και χρησιμοποιείται για την κατασκευή ρούχων ή
καλυμμάτων.
τζουκ-μποξ [<αγγλ. juke-box]: μεγάλο μηχάνημα με ενσωματωμένο πικάπ το οποίο
λειτουργεί με κέρματα και διαθέτει ποικιλία δίσκων μέσα σε φανταχτερή βιτρίνα, από
τους οποίους ο χρήστης μπορεί επιλέξει αυτόν που θέλει να ακούσει, πατώντας το
αντίστοιχο πλήκτρο.
τηλεκοντρόλ [<αγγλ. telecontrol]: τηλεχειριστήριο. Μηχάνημα που χρησιμοποιείται
για τον έλεγχο της λειτουργίας μιας συσκευής από απόσταση.
τοστ [<αγγλ. toast]: σάντουιτς που αποτελείται από δυο τετράγωνες φέτες ψωμιού
αλειμμένες εσωτερικά με βούτυρο, ανάμεσα στις οποίες υπάρχουν λεπτές φέτες
τυριού και ζαμπόν οι οποίες ψήνονται σε ειδική ηλεκτρική συσκευή.
τσάρτερ [<αγγλ. charter]: αεροπλάνο που εκτελεί χαμηλού κόστους αεροπορική
πτήση της οποίας οι θέσεις έχουν προπληρωθεί από γραφείο ταξιδιών για λογαριασμό
πελατών του με κοινό προορισμό.
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τσίζμπεργκερ [<αγγλ. cheese-burger]: το χάμπουργκερ που έχει τυρί.
τσιπ [<αγγλ. chip]: πλακίδιο ολοκληρωμένου κυκλώματος από ημιαγωγό υλικό,
κυρίως από πυρίτιο, επάνω στο οποίο μπορούν να αποτυπώνονται διάφορα
ηλεκτρονικά στοιχεία.
τσιπς [<αγγλ. chips]: λεπτές και επίπεδες τηγανισμένες φέτες πατάτας.
τι-σερτ [<αγγλ. t-shirt]: κοντομάνικο μπλουζάκι.
φαστ-φουντ [<αγγλ fast-food]: ταχυφαγείο, ταχυεστιατόριο. Εστιατόριο στο οποίο
παρασκευάζονται και σερβίρονται με γρήγορο τρόπο κυρίως τυποποιημένα φαγητά.
φιλμ [<αγγλ. film]: μεμβράνη από οξική κυτταρίνη ή πολυεστέρα, επικαλυμμένη με
φωτοευαίσθητο γαλάκτωμα που χρησιμοποιείται στις φωτογραφικές μηχανές για τη
λήψη εικόνων.
φλας [<αγγλ. flash]: στιγμιαία αναλαμπή μεγάλης εντάσεως, που επιτυγχάνεται με
ταχύτατα μέσα, κατάλληλη για τη λήψη φωτογραφιών όταν δεν υπάρχει επαρκής
φωτισμός.
φλας-μπακ [<αγγλ. flash-back]: αναδρομή στο παρελθόν.
χάμπουργκερ [<αγγλ. hamburger]: έδεσμα που πωλείται συνήθως σε καταστήματα
έτοιμου φαγητού (φαστ- φουντ) και αποτελείται από δυο ημισφαίρια ψωμάκια
ανάμεσα στα οποία τοποθετείται μπιφτέκι και άλλα συνοδευτικά (κέτσαπ, μαγιονέζα,
τυρί, σαλάτα κ.λ.π.) ανάλογα με το είδος.
χέβι μέταλ [<αγγλ. heavy metal]: ροκ μουσική με έντονο, επιθετικό και σκληρό ήχο.
χόμπι [<αγγλ. hobby]: η ερασιτεχνική ενασχόληση κάποιου με κάτι που του δίνει
μεγάλη ευχαρίστηση.
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ΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

γόμα [<ιταλ. gomma]: κομμάτι από καουτσούκ επεξεργασμένο και τυποποιημένο που
διατίθεται στο εμπόριο σε μεγάλη ποικιλία για το σβήσιμο γραπτών από μελάνη ή
μολύβι.
λάμπα [<ιταλ. lampa]: συσκευή που χρησιμεύει για τον φωτισμό, σε διάφορα
σχήματα / όργανο που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε φως όταν συνδεθεί με
ηλεκτρικό κύκλωμα και διαθέτει τον μηχανισμό μετατροπής του ηλεκτρισμού σε
φως.
μπαλαρίνα [<ιταλ. ballerina]: χορεύτρια μπαλέτου.
μπιλιάρδο [<ιταλ. bigliardo]: το παιχνίδι που παίζεται με σκληρές έγχρωμες μπάλες
στο μέγεθος μικρού πορτοκαλιού, όπου ο καθένας από τους δυο παίχτες χτυπά με
στέκα κάνοντας τες να χτυπιούνται μεταξύ τους σε ειδικό τραπέζι με τσόχινη
επένδυση.
πάρκο [<ιταλ. parco]: μεγάλη έκταση με γρασίδι, φυτά, δένδρα, μερικές φορές και
τεχνητές λίμνες μέσα σε μεγάλες πόλεις που προορίζεται για την αναψυχή των
ανθρώπων.
πίπα [<ιταλ. pipa]: καπνοσύριγγα για να εισπνέει κανείς καπνό που αποτελείται από
μια υποδοχή σαν μικρό κύπελλο η οποία γεμίζεται με καπνό / μικρό ξύλινο ή
κοκάλινο αντικείμενο στην άκρη του οποίου τοποθετείται το τσιγάρο.
στούντιο [<ιταλ. studio]: εργαστήριο καλλιτέχνη-ζωγράφου / μικρό διαμέρισμα που
περιλαμβάνει ένα δωμάτιο, κουζίνα και τουαλέτα και συνήθως προορίζεται για
ενοικίαση σε φοιτητές ή παραθεριστές / κλειστός χώρος με ειδικό εξοπλισμό για το
γύρισμα ταινιών ή την ηχογράφηση μουσικής, φωτογραφίσεις κλπ
φρένο [<ιταλ. frenno]: μηχανισμός που επιβραδύνει ή που σταματά την κίνηση
μηχανικού συστήματος, κυρίως οχήματος.



ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

άλμπουμ [<λατ. album]: λεύκωμα. Βιβλίο με χοντρό εξώφυλλο, λευκά φύλλα ή θήκες
για τη συλλογή και ταξινόμηση φωτογραφιών / πολυτελής έκδοση όπου
ανθολογούνται έργα τέχνης.
ερμάρι [<λατ. armarium]: μικρή και πρόχειρη κατασκευή για προσωρινή φύλαξη και
διατήρηση ρούχων ή τροφίμων.
προπέλα [<λατ. propellere]: ο έλικας πλοίων που δίνει ώθηση προς τα μπρος.
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ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

αμορτισέρ
ζάντα
καρμπιρατέρ
κοντέρ
λεβιές
μανιβέλα
μπουζί
μπουλόνι
ντεραπάρω
ρεζερβουάρ
ρουλεμάν
σασί
σασμάν
τρακτέρ
φλας
φλοτέρ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ/
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ασορτί
καλσόν
μαγιό
μπλούζα
μπουτίκ
μπουφάν
μπρασελέ
ντεκολτέ
στυλ
τζιν
τι-σερτ
κραγιόν
μακιγιάζ

ΦΑΓΗΤΑ
γαρνιτούρα
καφετέρια
κέικ
κλαμπ-σάντουιτς
κορν φλέικς
κουάκερ
κράκερ
κρέμα
μαγιονέζα
μαρμελάδα
μους
ντόνατ
ομελέτα
προφιτερόλ
ρεστοράν
σάντουιτς
σεφ
σνακ
σούπερ-μάρκετ
σπεσιαλιτέ
τόνος
τοστ
τσίζμπεργκερ
τσιπς
φαστ-φουντ
χάμπουργκερ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
βίντεο
ίντερνετ
κάμεραμαν
κομπιούτερ
λάμπα
λάπ-τοπ
μέιλ
μίξερ
μπαλαντέζα
ντουί
πικάπ
πρίζα
ράδιο
σκάνερ
τζουκ-μποξ
τηλεκοντρόλ
τσιπ

ΤΕΧΝΕΣ
ατελιέ
γουέστερν
ζογκλέρ
θρίλερ
καστ
λάιβ
μιούζικαλ
μπεζ
μπεστ-σέλερ
μπλε
μπορντό
ντοκιμαντέρ
ντραμς
ροκ
σίριαλ
σταρ
σταρ-σύστεμ
φιλμ
χέβι μέταλ
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ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Στη συγκεκριμένη έρευνα καταγράψαμε 159 λέξεις εκ των οποίων οι 73 είναι
αγγλικές, οι 75 γαλλικές και 11 από άλλες γλώσσες (γραφ. 1). Στα γραφήματα 2 και 3
απεικονίζεται η διάκριση των λέξεων ανά θεματική ενότητα και ανά γλώσσα.

Γράφημα 1

Γράφημα 2
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Γράφημα 3
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ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
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ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΤΙΚ

ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
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ΣΝΑΚ ΣΕ ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ
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ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (1)
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ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (2)
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ένα βασικό συμπέρασμα της έρευνάς μας είναι ότι οι λέξεις που προέρχονται
από την αγγλική και γαλλική γλώσσα και έχουν ενσωματωθεί ως δάνεια στα νέα
ελληνικά είναι πολύ περισσότερες από ό,τι μπορούσαμε να υποθέσουμε αρχικά.
Επίσης διαπιστώσαμε ότι η χρήση τους είναι γενικευμένη και συχνά αγνοούμε την
αντίστοιχη ελληνική.
Μια άλλη διαπίστωση που κάναμε είναι ότι, κυρίως στον τομέα της
τεχνολογίας, οι ξένες λέξεις χρησιμοποιούνται ευρύτατα καθώς η νεοελληνική
γλώσσα δεν έχει πάντα αντίστοιχες που να περιγράφουν επαρκώς την ίδια ορολογία.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι η χρήση ξένων λέξεων στα εμπορικά
καταστήματα και στην αγορά είναι σχεδόν αποκλειστική, κάτι που δεν συνηθίζεται σε
άλλες χώρες της Ευρώπης.
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