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Abstract 
In this paper I study linguistic borrowing in Modern Greek (MG) slang. Slang vocabulary mainly 
consists of loan words and expressions and even functions from other languages like: Italian 
(gómena (girlfriend) > ital. gommeno), French (partúza (group sex) > fren. partouse / partouze > 
partie (part), Turkish (pústis (fag) > turk. puşt) and English (frikio (freak) > eng. freak, 
aksiagámitos > fuckable).  
In particular, I present the criteria that render a word “slang” (Dumas & Lighter, 1978:14-16), 
while, after examining linguistic borrowing in slang vocabulary, I determine which languages lend 
words and expressions to MG (Anastasiadi-Symeonidi, 1994; Papanastasiou, 2001 etc.). 
Furthermore, I study those elements that are mostly influenced by borrowing (i.e. stems, suffixes or 
functions) and attempt to understand the causes of increased borrowing in slang and to investigate 
whether this process is still that active nowadays. 
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                                    ✦ 

1. Λεξικολογικό Υλικό  

Το υλικό που συλλέχθηκε για τις ανάγκες αυτής της εργασίας αποτελείται από 160 
περίπου λεξικές μονάδες, που θεωρούνται δάνεια, πιο συγκεκριμένα 130 λέξεις και 30 
παγιωμένες λεξικές φράσεις που είναι δάνεια στη γλώσσα μας από την αγγλική, την 
ιταλική, την τούρκικη, την γαλλική και λίγες περιπτώσεις από κάποιες σλαβικές 
γλώσσες. Το υλικό αυτό συγκεντρώθηκε απο διαδικτυακές βάσεις, και κυρίως τον 
ιστότοπο www.slang.gr και από λεξικά, όπως τα: A dictionary of slang and 
unconventional English (Partridge, 1984), A  dictionary  of  slang:  English  slang  and 
colloquialisms  used  in  the  United  Kingdom (Duckworth,  2014), Λεξικό της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 2005), Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα 
Τριανταφυλλίδη, 1998), Ετυμολογικό λεξικό (Μπαμπινιώτης, 2010), Λεξικό Τουρκικών 
Δανείων της Ελληνικής Γλώσσας - 1000 και μια λέξεις (Κουτρολίκου, 2007), Λεξικό της 
πιάτσας (Παπαζαχαρίου, 1981), και κάποιες περιπτώσεις από τα βιβλία του Πετρόπουλου 
(1971; 1980; 2002).   

2. Περιθωριακό λεξιλόγιο  

Το «περιθωριακό» λεξιλόγιο (ΠΛ) της ΝΕ είναι το υποσύνολο του γλωσσικού 
αποθέματος το οποίο έχει δημιουργηθεί σε μεγάλο ποσοστό από δάνειες λέξεις και 
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εκφράσεις. Το κομμάτι αυτό του λεξιλογίου φαίνεται να μην είναι αυτόχθονο αφού οι 
περισσότερες λέξεις που το απαρτίζουν προέρχονται από άλλες γλώσσες. Επίσης, ένα 
μεγάλο μέρος του αποτελείται από διαχρονικά δάνεια, λέξεις από την μεσαιωνική ή 
ελληνιστική εποχή, οι οποίες έχουν υποστεί κάποια αλλαγή στη σημασία ή διεύρυνση 
αυτής.   

 Ο Labov (1992:341) χωρίζει το είδος αυτό του λεξιλογίου σε τρεις υποκατηγορίες 
λέξεων: (α) «ετικέτες» για τον χαρακτηρισμό κάποιου, (β) αρνητικός ή θετικός 
χαρακτηρισμός για τις ανθρώπινες δραστηριότητες, (γ) λέξεις που χρησιµοποιούνται 
στον ελεύθερο χρόνο των νέων. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως στην α’ και γ’ 
κατηγορία συναντούμε το μεγαλύτερο ποσοστό δάνειων λέξεων και φυσικά ότι στην γ’ 
κατηγορία οι περισσότερες δάνειες λέξεις προέρχονται από την αγγλική.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Dumas & Lighter (1978:14-16) για να κριθεί ως 
«περιθωριακή» μια λέξη ή μια φράση θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: (α) η παρουσία της μέσα σε συμφραζόμενα τυπικής γλώσσας να 
υποβιβάζει το λόγο, (β) η χρήση της να υπονοεί την οικειότητα του ομιλητή µε 
ανθρώπους χαμηλού κοινωνικού κύρους, (γ) να θεωρείται απαγορευμένος όρος στην 
καθημερινή ομιλία για άτομα υψηλότερης κοινωνικής θέσης και τέλος (δ) να 
χρησιμοποιείται στη θέση ενός γνωστού συμβατικού όρου. 

3. Γλώσσες δανεισμού   

Η Durusoy (1983:334) υποστηρίζει πως οι δάνειες λέξεις ακολουθούν μια πορεία από τη 
Δύση προς την Ανατολή. Επιβεβαιώνοντας την άποψη αυτή η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 
(1994:99) παρουσιάζει την περίπτωση της ελληνικής και γαλλικής που δανείζονται 
κυρίως από την αγγλικοαμερικανική γλώσσα. Το ίδιο ισχύει και για το ΠΛ στο οποίο οι 
περισσότερες περιπτώσεις δανείων προέρχονται από την αγγλική, την τούρκικη, την 
ιταλική, αρκετά περιορισμένος αριθμός από τη γαλλική και πολύ λίγες περιπτώσεις από 
σλαβικές γλώσσες1. Η γαλλική εμφανίζεται να δανείζει αρκετά μικρό αριθμό λέξεων σε 
αυτό το λεξιλόγιο, π.χ. λέξεις, όπως: παρτούζα, λουλού, μετρέσα, μαντάμ, κοκότα· γεγονός 
που πιθανότατα να οφείλεται στους χρήστες της γλώσσας αυτής, οι οποίοι ανήκαν σε μια 
υψηλή κοινωνική τάξη. Από την άλλη, οι άλλες τρεις γλώσσες φαίνεται πως 
παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα δανεισμού περιθωριακών λέξεων, οι οποίες στην 
πλειοψηφία τους χρησιμοποιούνται ως χαρακτηρισμοί προσώπων. Από την αγγλική 
χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι λέξεις: φρικιό, κωλοτρυπίδι, πανκιό, 
καφρομεταλλάς, από την τούρκικη τα: τσουτσέκι, πατσαβούρα, τσαπατσούλης, 
σουρεκλεμές, ενώ από τα ιταλικά δανειζόμαστε, μεταξύ άλλων, τις λέξεις: καριόλα, 
πουτάνα, λέτσος, μουρλός, μόμολο.  

4. Γλωσσικός δανεισμός  

Από την αρχαιότητα ήδη παρατηρείται δανεισμός λέξεων από τη μια γλώσσα στην άλλη· 
διαδικασία που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές εμπλουτισμού για κάθε 

                                                           

1  Από σλαβικές γλώσσες: βρικόλακας > βουλγ. vărkolák (βρικόλακας), γκλάβα > glava (κεφάλι), 
βολοδέρνω > σλαβ. vol (βόδι) + der (γδέρνω), στούμπος > σλαβ. stonpa (;), βλάχος > vlah (βλάχος) 
(Μπαμπινιώτης, 2010). Σύμφωνα με το ΛΝΕΓ και η λέξη πούτσος > πιθανότατα από το σλαβ. butsa 
(εξόγκωμα, προεξοχή), ενώ σύμφωνα με το ΛΚΝ > τουρκ. puç (σχισμή ανάμεσα στους γλουτούς). 
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γλώσσα. Ο Χατζιδάκις (1915:104) υποστηρίζει πως οι λόγοι που επιβάλλουν το δανεισμό 
είναι οι ακόλουθοι: (α) η επικοινωνία των λαών, (β) η ανάμειξη λόγω πολέμων, (γ) η 
μετανάστευση πληθυσμού (δ) η πνευματική, τεχνολογική και οικονομική υπεροχή ενός 
λαού και ε) η ονομασία των προϊόντων που διατίθενται μέσω του εμπόριου. Φυσικά, 
ένας επιπλέον σημαντικός λόγος – που εμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες– είναι η 
εξέλιξη των μέσων μαζικής μεταφοράς που έφερε τους ομιλητές διαφορετικών γλωσσών 
σε επαφή (βλ. Βασμανόλη, 2007:35-37).  

Πιο συγκεκριμένα, ο δανεισμός αποτελείται από τρεις μεγάλες κατηγορίες: τον 
εσωτερικό, τον εξωτερικό και το διαχρονικό. Ο εσωτερικός δανεισμός ενεργοποιείται 
όταν μια γλώσσα δανείζεται λέξεις ή φράσεις από μια διάλεκτό της, όπως η λέξη: 
μινάρας > ιταλ. minare (υπονομεύω, υποσκάπτω), που προέρχεται από την πατρινή 
διάλεκτο και τείνει να γίνει λέξη του γενικού λεξιλογίου, αφού γίνεται εύκολα αντιληπτή 
η σημασία της από κατοίκους ολόκληρης της Ελλάδας. Επίσης, μπορεί να προέρχεται 
από ένα ειδικό λεξιλόγιο, όπως συμβαίνει με τη λέξη:  κωλομπαράς > τούρκ. kulampara 
(o ομοφυλόφιλος), που πρωτοεμφανίστηκε στη διάλεκτο των ομοφυλοφίλων. Από την 
ίδια διάλεκτο είναι και η λέξη: τεκνό, που χρησιμοποιείται ευρέως πλέον για το νεαρό 
άνδρα. Αλλά και οι λέξεις: λουμπίνα (παθητικός ομοφυλόφιλος) και λουμπινιά (απάτη) 
έχουν πια διεισδύσει στη ΝΕ από τα καλιαρντά. Και από άλλες όμως διαλέκτους 
παρατηρείται δανεισμός στο ΠΛ. Για παράδειγμα, από τη μάγκικη γλώσσα λέξεις, όπως: 
νταής (μάγκας), μπερμπάντης (περπατημένος), ψιρού (φυλακή), κατόγα (υπόγειο) αλλά 
και εκφράσεις, όπως: αβέρτα-κουβέρτα (συνέχεια), με δουλεύει ψιλό γαζί (με κοροϊδεύει) 
χρησιμοποιούνται στον καθημερινό λόγο. Όπως είναι αναμενόμενο το λεξιλόγιο με το 
μεγαλύτερο βαθμό επίδρασης είναι αυτό των νέων. Εκφράσεις, όπως: με έχει πρήξει (έχει 
γίνει φορτικός), τα ξύνω (δεν κάνω τίποτα), χέσε μας (άφησέ μας), με κλάνεις (με 
περιφρονείς), την έκραξε (την κατέκρινε), τον σούταρα (τον έδιωξα) και άλλες 
αντίστοιχες δεν ακούγονται πλέον μόνο από τους νέους. 

Ο εξωτερικός δανεισμός, από την άλλη, ο οποίος, ως γνωστόν, παρατηρείται όταν μια 
γλώσσα δανείζεται λέξεις από μια άλλη γλώσσα φαίνεται να έχει εμπλουτίσει το ΠΛ με 
πληθώρα λέξεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως ως χαρακτηρισμοί προσώπων. Το 
είδος αυτό μπορεί να χωριστεί σε λόγιο και λαϊκό και αποτελεί τον πιο διαδεδομένο 
τρόπο δανεισμού2. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εξωτερικού δανεισμού είναι οι λέξεις: 
πατσαβούρα > τούρκ. paçavra (ράκος, κουρέλι), σουρουκλεμές  > τουρκ. suruklenmek 
(σέρνομαι, παρασύρομαι), τσούλα  > ιταλ. ciulla (παιδί προεφηβικής ηλικίας), πούτσος > 
πιθανότατα από το σλαβ. butsa (εξόγκωμα, προεξοχή), κολαούζος > τουρκ. kilavuz 
(οδηγός) κ.ά.. 

Η τελευταία κατηγορία δανεισμού είναι ο διαχρονικός κατά τον οποίο δανειζόμαστε 
λέξεις και φράσεις από μια πρότερη μορφή της γλώσσας μας με επέκταση της αρχικής 
τους σημασίας ή και αλλαγή σε κάποιες περιπτώσεις, όπως: διεύρυνση, στένωση ή 
χειροτέρευση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ρήματος: γαμώ. Σύμφωνα με το 
ΛΝΕΓ (2005:399-400) προέρχεται από το αρχαίο ρήμα: γαμέω-ῶ που η αρχική του 
σημασία ήταν «νυμφεύομαι», ενώ η σημασία «συνουσιάζομαι» είναι ήδη αρχαία (λ.χ. 
Ευριπ. Τρῳάδες 44: γαμεῖν βιαίως σκότιον λέχος). Και ο Κουκουλές (1955:535) ενισχύει 

                                                           

2  Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος μόνο για τον λαϊκό δανεισμό, ο οποίος διαδίδεται μέσω του 
προφορικού λόγου και αφορά λέξεις που χρησιμοποιούνται από τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, π.χ. 
αξιαγάμητος > αγγλ. fuckable. 
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την άποψη αυτή, υποστηρίζοντας πως η σημερινή σημασία, όπως και το επίθετο γαμέας 
με την έννοια «οχευτής» εμφανίζεται ήδη από τα βυζαντινά χρόνια. Στην ίδια κατηγορία 
ανήκουν πολλές λέξεις του ΠΛ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι λέξεις: (α) αρχίδι 
> μσν. αρχίδι > ελνστ. ὀρχίδιον (υποκορ. του αρχ. ὁ ὄρχις) (ΛΝΕΓ, 2005:290; 2010:219), 
(β) μαλάκας < μσν. θηλ. μαλάκα «μαλακία», (ΛΝΕΓ, 2005:1041; 2010:810) (γ) κλάνω > 
μσν. > αρχ. κλῶ (άω) «σπάζω» (ΛΝΕΓ, 2005:897; 2010:679) κ.ά.. 

4.1. Τύποι δανείων 

Σύμφωνα με την Αναστασιάδη - Συμεωνίδη (1994:34) και τον Χαραλαμπάκη (1999:85-
86) το λεξιλόγιο μιας γλώσσας εμπλουτίζεται και μέσω των σημασιολογικών δανείων. 
Το σημασιακό πεδίο, δηλαδή, μιας λέξης διευρύνεται αποκτώντας μια νέα σημασία 
επηρεασμένη απο μια ισοδύναμη λέξη σε άλλη γλώσσα. Παράδειγμα σημασιολογικού 
δανεισμού αποτελεί για την ΝΕ η λέξη: ποντίκι, με τη σημασία της συσκευής που 
συνδέεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η σημασία αυτή αποτελεί μετάφραση της 
αγγλικής λέξης mouse η οποία σαν πρώτη σημασία έχει το «γκρίζο τρωκτικό», και σαν 
δεύτερη τη «συσκευή του ηλεκτρονικού υπολογιστή». Έτσι η ελληνική λέξη «ποντίκι», 
που είχε μόνο την πρώτη σημασία κατέληξε να χρησιμοποιείται πολύ συχνά και με τη 
δεύτερη, επηρεασμένη από την αγγλική. Πολλές από τις λέξεις της ΝΕ ανήκουν σε αυτή 
την κατηγορία, π.χ. λέξεις, όπως: αέρας > γαλ. air, η άνεση στη συμπεριφορά, χαλαρός > 
γαλ. relâché και αγγλ. loose, ελεύθερος, ανεξάρτητος, φορτίο > γαλ. charge η ευθύνη για 
κάτι / η ποσότητα του ηλεκτρισμού σε ένα ηλεκτρισμένο σώμα κ.ά..  

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και κάποιες περιπτώσεις του ΠΛ, όπως για παράδειγμα 
το ρήμα: ικανοποιώ, που χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ικανοποίηση της 
γενετήσιας ορμής, σημασία που απέκτησε πρώτα το αγγλικό ρήμα «satisfy» που 
μεταφέρθηκε στο γερμανικό "befriedigen" και αργότερα και στο ελληνικό. Αντίστοιχες 
περιπτώσεις είναι και οι λέξεις: νονός > αγγλ. godfather (ο αρχηγός μιας ομάδας του 
υποκόσμου), λεσβία > γαλ. lesbienne 3  (με τη σημερινή σημασία της ομοφυλόφιλης 
γυναίκας, σημασία που μεταφέρθηκε τον 19ο αιώνα από τη γαλλική), ανδρείκελο > γαλ. 
marionette (μαριονέτα, με μειωτική σημασία για άνθρωπο χωρίς βούληση), απόβρασμα 
> αγγλ. scum (υβριστικός χαρακτηρισμός ανήθικου ανθρώπου, κτήνος > ιταλ. bestia 
(θηρίο, μειωτικός χαρακτηρισμός)4.   

Επιπλέον, στο λεξιλόγιο αυτό συναντούμε και μεταφραστικά δάνεια, τα οποία, ως 
γνωστόν, είναι οι περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει ακριβής μετάφραση μιας λέξης ή 
φράσης, αλλά και ελεύθερα μεταφραστικά δάνεια στα οποία η μετάφραση δεν είναι 
πιστή. Στην πρώτη περίπτωση εντάσσονται λέξεις και φράσεις, όπως: λεσβιασμός 
(έρωτας μεταξύ ομοφυλόφιλων γυναικών) > γαλλ. lesbianism ή μου φυγε το σκατό > 
αγγλ. kick the shit out of me, ενώ ως ελεύθερο μεταφραστικό δάνειο μπορεί να θεωρηθεί 
η φράση: τα ίδια σκατά, η οποία αποδίδει την αγγλική φράση same shit different day 
αλλα και η φράση merde de merde πιθανότατα να έχει επηρεάσει την ελληνική φράση 
σκατά και απόσκατα.  

Επίσης, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία δάνειων λέξεων είναι τα 
συνυποδηλωτικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για λόγους ευφημισμού (Αναστασιάδη–

                                                           

3 Με βάση το αρχ. λεσβιάζω. 
4 Πηγή: ΛΚΝ. 
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Συμεωνίδη, 1994:147-149). Για παράδειγμα, οι περιπτώσεις: μεμέ αντί στήθος > τουρκ. 
meme (στήθος), gágster αντί κακοποιός > αγγλ. gangster, η φράση κάνω πιπί αντί 
κατουράω > γαλ. faire pipi, αλλά και το metrésa αντί για τον ελληνικό όρο σπιτωμένη > 
γαλλ. maîtresse.  

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε στην ελληνική να εμφανίζονται και 
άμεσα δάνεια5 από την αγγλική: φακ, φακ ρε ακόμη και η φράση άντε φακ ρε, γουαταφάκ, 
γουανταφάκ, μαδαφάκας, μαλαφάκας, φακ απ6  τα οποία έχουν λιγότερο προσβλητική 
σημασία εξαιτίας της χρήσης του αγγλικού τύπου (Dewaele, 2004; Harris et al., 2003). 
Για τον ίδιο λόγο φαίνεται να δημιουργήθηκαν και οι υβριδικοί σχηματισμοί φακάτος 
σύμφωνα με το γαμάτος και φάκατα κατά το γάματα αλλά και η λέξη φάκια από το φακ 
και φιλάκια.  

4.2. Σημασιολογική αλλαγή των δανείων  

Πολύ συχνά οι λέξεις που εισάγονται σε μια γλώσσα χρησιμοποιούνται με διαφορετική 
σημασία από αυτή που διαθέτουν στη γλώσσα πηγή και αυτό συμβαίνει γιατί 
εντάσσονται σε μια άλλη γλώσσα η οποία διαθέτει διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο 
(Βασμανόλη, 2007:47). Η σημασιολογική αλλαγή μπορεί να αφορά βελτίωση ή 
χειροτέρευση της σημασίας, διεύρυνση ή περιορισμό αυτής.  

Από τα τουρκικά δάνεια διαφορετική σημασία ή επέκταση της αρχικής φαίνεται να 
έχουν οι λέξεις: αλάνι (μάγκας) > τουρκ. alan (πέρασμα σε δάσος) > αραβ. ‘alan 
(δημόσιος χώρος), καραγκιόζης (ο γελοίος) > karagöz (μαυρομάτης), παρτσακλό (άτομο 
με ανάρμοστη εμφάνιση ή συμπεριφορά) > parçalı (κατακομματιασμένος), μπάτσος 
(υβριστικό για αστυνομικό) > baç (φόρος, εκβιασμός), μπασκίνας (υβριστικό για 
αστυνομικό) > baskιn (ξαφνική έφοδος της αστυνομίας), νταβατζής (προαγωγός 
ιερόδουλων) > davacı (υπερασπιστής).  
     Από τα ιταλικά χαρακτηριστικά παραδείγματα λέξεων που έχουν υποστεί 
σημασιολογική αλλαγή είναι μεταξύ άλλων οι λέξεις: καριόλα/-ης (ανήθικος) > cariola 
(χειράμαξα, παιδικό κρεβάτι), τσούλα (ανήθικη γυναίκα) > ciulla (κοπέλα), τσόντα 
(πορνογραφική ταινία) > zontar (συνδέω, ενώνω).  

Από τη γαλλική κάποιες από τις λέξεις που έχουν υποστεί σημασιολογική 
διαφοροποίηση είναι: λουλού (θηλυπρεπής άνδρας) >  loulou (λ. νηπιακή), παρτούζα 
(ομαδικός έρωτας) > partouse / partouze > partie (μέρος, μερίδιο), ραμολί (για 
υπερήλικα που βρίσκεται σε πλήρη σωματική και πνευματική κατάπτωση) >  ramoli μτχ. 
του ρ. ramollir (μαλακώνω, καθιστώ ανίσχυρο).    

4.3. Στοιχεία δανεισμού 

Τα στοιχεία που δανείζεται μια γλώσσα από μια άλλη μπορεί να είναι πολλών ειδών. 
Έτσι, παρατηρούμε δανεισμό τόσο σε επίπεδο θέματος, επιθήματος ή προθήματος όσο 
και σε επίπεδο λειτουργιών.  

4.3.1. Δάνεια θέματα λέξεων  

Σύμφωνα με την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994:68) οι λέξεις που είναι περισσότερο 
επιρρεπείς στο δανεισμό είναι κυρίως ουσιαστικά και αυτό γιατί θεωρούνται ως τα πιο 

                                                           

5 Για τα άμεσα δάνεια βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994). 
6 Πηγή: www.slang.gr 
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«λεξιλογικά» στοιχεία του λόγου. Η στατιστική αυτή υπεροχή των δάνειων ουσιαστικών 
– είτε πρόκειται για ειδικά λεξιλόγια, είτε πολιτιστικούς όρους – οφείλεται στη φύση των 
ουσιαστικών της ΝΕ και στις γλώσσες-πηγές, που παρουσιάζουν αυτονομία και 
σημασιολογική διαύγεια. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διαδικασία του δανεισμού μαζί 
με το νέο αντικείμενο αναφοράς που εισάγεται σε μια γλώσσα, εισάγεται και το 
αντίστοιχο γλωσσικό σημείο.  

Όσον αφορά στα ρήματα της ΝΕ, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το δανεισμό 
θεμάτων, αρκεί να προστεθεί κάποιο επίθημα και η παράγωγη λέξη να ικανοποιεί τους 
μορφολογικούς κανόνες της γλώσσας. Στη ΝΕ συχνή είναι η εμφάνιση ξένων βάσεων με 
ξένης προέλευσης επίθημα (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1994:68), με πιο συνηθισμένο 
το επίθημα -άρω, το οποίο συνδυάζεται με ξενικές βάσεις: σουτ-άρω > αγγλ. shoot, 
τρομπ-άρω > ιταλ. tromba, και λιγότερο συχνή η εμφάνιση ξένης βάσης με ελληνικής 
προέλευσης πρόσφυμα: καλαμπουρ-ίζω > γαλ. calembour, ξε-καλτσώνω > ιταλ. calza. 

Στο ΠΛ θα λέγαμε πως η εμφάνιση των δάνειων ρημάτων είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη. Αρκετοί είναι, ωστόσο, οι παράγωγοι τύποι που δημιουργούνται από 
ξενική βάση και ελληνικό ή ξενικό επίθημα, όπως οι τύποι: φρικ-άρω > αγγλ. freak, 
πουταν-ίζω > ιταλ.  puttana. κ.ό.κ.. Αντίθετα, συχνοί είναι οι ονοματικοί παράγωγοι 
τύποι, προσαρμοσμένοι στο κλιτικό σύστημα της ελληνικής, όπως: τσιμπούκι > τουρκ. 
çubuk (ραβδί),  πίπα > ιταλ. pipa (σωλήνας) αλλά και σύνθετοι, όπως: ιντερνετομαλάκας, 
καφρομεταλλάς > ιταλ. cafro  ή > αραβ. kāfir (άπιστος) και αγγλ. metal, αλλά και ήδη 
υπάρχουσες λέξεις με αλλαγή της σημασίας, όπως το: φραγκοκίλερ κατά το 
φραγκοφονιάς. 

4.3.2. Δάνεια επιθήματα  

Εκτός, όμως, από τις δάνειες λέξεις, το ελληνικό ΠΛ έχει δανειστεί και πολλά 
παραγωγικά επιθήματα7. Ένα από αυτά είναι το επίθημα -(ι)άρης > λατινικό -ari(u)s, το 
οποίο αποτελεί έναν ταξικό δείκτη που εντάσσει τα επίθετα στα οποία προσκολλάται σε 
μια ομάδα λέξεων που αποδίδουν με μόνιμο τρόπο στο προσδιοριζόμενο ουσιαστικό μια 
μειωτική ιδιότητα που παρεκκλίνει από τη νόρμα, π.χ.: ψωρ-ιάρης, χτικ-ιάρης, κοκαλ-
ιάρης, κλαν-ιάρης, μπουρδελ-ιάρης κ.ά. (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1999:67). 
Συνηθισμένη είναι η συνεμφάνιση του με το πρόθημα ξε-, όπως στην περίπτωση των: ξε-
κωλ-ιάρης, ξε-δοντ-ιάρης.  

Ένα άλλο επίθημα που εμφανίζεται συχνά με βάσεις περιθωριακής σημασίας είναι το 
επίθημα -αρία. Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, (1990:57-58) αναφέρει πως το επίθημα αυτό 
προέρχεται από το ιταλικό -eria και πιο συγκεκριμένα το βενετσιάνικο -aria. 
Μορφολογικά εντοπίζει δυο κατηγορίες: (α) ουσιαστικά προσαρμοσμένα στην κατάληξη 
-αρία, (πουσταρία (μέρος γεμάτο με ομοφυλόφιλους)) (β) ουσιαστικά σε -ερί μη 
προσαρμοσμένα, όμως, στο ΝΕ μορφολογικό σύστημα (μπουζουκλερί (νυχτερινό 
κατάστημα διασκέδασης)). Ετυμολογικά διακρίνει, επίσης, δυο ομάδες: (α) ουσιαστικά 
που δανείστηκε η ΝΕ (μπαταρία, γαλαρία) (β) ουσιαστικά που σχηματίστηκαν μέσα στη 
ΝΕ (σνομπαρία, κιτσαρία). Ο Πετρούνιας (1991:57-58) που υποστηρίζει πως το επίθημα 
αυτό αποτελεί πρόσφατο δάνειο στην ελληνική εύλογα αναφέρει πως η μειωτική 

                                                           

7  Τα παραγωγικά επιθήματα είναι πιο επιρρεπή στο δανεισμό συγκριτικά με τα κλιτικά (Weinreich, 
1953:31-33). 
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σημασία που φέρουν οι λέξεις που συνδυάζονται με αυτό δεν περιέχεται στο επίθημα 
αλλά στη βάση και αυτή είναι που προβάλλεται πάνω στην παράγωγη λεξική μονάδα. Το 
επίθημα αυτό δημιουργεί μόνο θηλυκά ουσιαστικά και σύμφωνα με το ΛΚΝ 
χρησιμοποιείται για να επιτείνει το μειωτικό χαρακτηρισμό ενός συνόλου αντικειμένων ή 
προσώπων που έχουν κοινά τα αρνητικά χαρακτηριστικά που συνεπάγεται η πρωτότυπη 
λέξη, όπως συμβαίνει με τις λέξεις: κιτσαρία, αληταρία, τσογλαναρία. Στη γλώσσα-πηγή 
το επίθημα χρησιμοποιείται ως περιληπτικό για να δηλώσει ένα σύνολο ομοειδών 
αντικειμένων, το χώρο που βρίσκονται αυτά, το μαγαζί που πωλούνται ή το μέρος που 
κατασκευάζονται. 

Παρόμοιο είναι και το επίθημα -αρειό, το οποίο εμφανίζεται με πιο περιορισμένο 
αριθμό λέξεων στην περίπτωση του ΠΛ. Ο Μπαμπινιώτης (2010:207) υποστηρίζει για το 
επίθημα αυτό ότι ετυμολογείται από το μσν. -αρεῖο το οποίο αργότερα αυτονομήθηκε και 
απέκτησε μειωτικό χαρακτήρα. Προστίθεται στη βάση λέξης που δηλώνει εθνικό όνομα 
το οποίο χρησιμοποιείται με μειωτική σημασία, π.χ.  γυφταρειό, βλαχαρειό και όταν 
θέλουμε να δηλώσουμε περιληπτικά μια ομάδα ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά, π.χ. 
πουταναρειό, πουσταρειό.  

Επίσης, χαρακτηριστικό είναι και το επίθημα -ιλίκι για το ΠΛ, το οποίο είναι δάνειο 
από την τουρκική και απαντά στη ΝΕ με τις μορφές -λίκι, -ιλίκι και -ίκι. Από διαχρονικής 
πλευράς, φαίνεται ότι προηγείται η μορφή -λίκι και έπεται η μορφή -ιλίκι, η οποία 
προέκυψε μέσω επανανάλυσης. Στο ΠΛ το επίθημα χρησιμοποιείται με βάσεις 
διαφορετικής προέλευσης για να δηλώσει μια ιδιότητα όπως συμβαίνει στην περίπτωση 
των λέξεων: πούστρα → πουστριλίκι, καριόλα → καριολίκι, ξεφτίλα → ξεφτιλίκι, μπινές 
→ μπινελίκι (ΛΚΝ). 

Από την τούρκικη, επίσης, έχουμε δανειστεί και το επίθημα -τζης. Το ευρέως 
διαδεδομένο τούρκικο επίθημα χρησιμοποιείται για να δηλώσει το επάγγελμα ή την 
ιδιότητα κάποιου ενώ χρησιμοποιείται πολύ συχνά από τους νέους σε περιπτώσεις, όπως: 
πιπατζής/αεριτζής (φλύαρος), ερημιτζής (αργόσχολος). 

Tέλος, αξίζει να αναφερθούμε στο πρόσφατα δανεισμένο επίθημα -έ (Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη, 1985) από την γαλλική το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία άκλιτων 
λέξεων που δηλώνουν τρόπο, κατάσταση, συμπεριφορά κλπ., σε περιπτώσεις, όπως: 
πατσαβουρέ, ντεκαβλέ, πουτανέ, ξεκωλέ κ.ό.κ.. Όλες οι παράγωγες λέξεις αναφέρονται 
στην εμφάνιση κάποιου και αυτό οφείλεται πιθανότατα στη γλώσσα-πηγή, η οποία είναι 
συνυφασμένη με την εξωτερική εμφάνιση. 

4.3.3. Δανεισμός λειτουργιών   

Πέραν, όμως, από τα θέματα ή τα προσφύματα που δανείζεται μια γλώσσα από μια άλλη, 
μπορεί να δανειστεί και πραγματολογικούς μηχανισμούς / λειτουργίες. Κάτι αντίστοιχο 
φαίνεται να συμβαίνει με την περίπτωση του αγγλικού ρήματος «fuck» και πιθανότατα με 
το «shit». Οι δύο αυτές λέξεις φαίνεται πως έχουν εισχωρήσει στη γλώσσα μας ως 
δείκτες όταν αυτοί χρησιμοποιούνται αυτούσιοι, με τη μορφή αποδοκιμαστικού 
επιφωνήματος, στη θέση των αντίστοιχων ελληνικών «γαμώ» ή «σκατά». Παρατηρείται 
ωστόσο και μεταφραστικός δανεισμός, σε δομές, όπως: «οο, γαμώ», «γάμησέ με», «άντε 
γαμήσου», «γάμησέ τα» που αντιστοιχούν με τους αγγλικούς σχηματισμούς: «oh, fuck», 
«fuck me», «fuck you!» fuck-all»/«fuck-all else» αντίστοιχα. Επίσης, ευρέως διαδεδομένη 
είναι τα τελευταία χρόνια η χρήση του προθηματοειδούς γαμό- πριν από οποιοδήποτε 
ουσιαστικό, όπως: γαμομέρα, γαμοκατάσταση, γαμοβιβλίο κ.ο.κ. κατά αντιστοιχία με την 
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χρήση του αγγλικού τύπου «fucking» σε περιπτώσεις, όπως: «fucking day», «fucking 
phone», «fucking book». Φαίνεται, λοιπόν, πως ο χρήστης της γλώσσας δανείζεται την 
υποκείμενη δομή, για παράδειγμα: «fucking day» και την εντάσσει στο μορφολογικό-
κλιτικό σύστημα της ΝΕ, δημιουργώντας τον αντίστοιχο τύπο «γαμομέρα». Επιπλέον, 
παρατηρούμε επιρροή και σε εκφράσεις, όπως στην πρόταση: είναι σαν ανάποδο γαμώτο, 
η οποία φαίνεται να σχηματίστηκε κατά αντιστοιχία με την αγγλική φράση he‘s an ugly 
fuck. (Χριστοπούλου, υπό έκδοση; Christopoulou & Xydopoulos, to appear). 

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το επίθετο: γαμήσιμος/-η/-ο, το 
οποίο έχει σχηματιστεί κατά αναλογία με τον αγγλικό όρο fuckable.  Επιπλέον, για την 
απόδοση της ίδιας σημασίας στα ελληνικά χρησιμοποιούνται και οι υβριδικοί τύποι: 
γαμήσαμπλ, κρεβατάμπλ, φασόσαμπλ8 (κάποιος που αξίζει να ασχοληθείς ερωτικά μαζί 
του) > fuckable, με προσθήκη του (αγγλικού ή γαλλικού) επιθήματος -able στα ελληνικής 
προέλευσης θέματα γαμησ-, κρεβατ- και το αγγλικό φασωσ- > φασώνω > αγγλ. phase. 
Επίσης, και η ελληνική φράση: φικι-φίκι φαίνεται πως σχηματίστηκε από το γερμανικό 
ρήμα ficken που έχει την ίδια σημασία (Πετρόπουλος, 2002:37). 

Από την άλλη, το αγγλικό «shit», πιθανότατα, να έχει την αφετηρία του στο γαλλικό 
«merde», που από παλιά χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά από τους γάλλους ομιλητές. Στη 
συνέχεια την ίδια συχνότητα εμφάνισης απέκτησε και στην αγγλική, η αντίστοιχη λέξη 
«shit». Η ελληνική δανείστηκε τις πραγματολογικές και σημασιολογικές λειτουργίες που 
φέρει επάνω της η λέξη «shit» κι όχι την ίδια την λέξη, αφού η λέξη σκατά υπήρχε ήδη 
στην ελληνική από την αρχαιότητα. Χαρακτηριστικές είναι οι στερεότυπες εκφράσεις: 
«μου ‘φυγε το σκατό» (αντί της ήδη υπάρχουσας «χέστηκα πάνω μου»), «τα ίδια σκατά 
πάλι», «σκατά και απόσκατα», «ωχ, σκατά», οι οποίες έχουν δημιουργηθεί κατά 
αντιστοιχία με τις φράσεις: «kick the shit out of me», «same shit different day», «merde 
de merde», «oh, shit».  

4.4. Αίτια δανεισμού   

Όπως ανέφερα και παραπάνω, η τούρκικη, η ιταλική, η αγγλική και η γαλλική είναι οι 
γλώσσες που έχουν δώσει τα περισσότερα εξωτερικά δάνεια στη ΝΕ. Ωστόσο, η κάθε 
γλώσσα έχει επηρεάσει με τον δικό της τρόπο και για διαφορετικούς λόγους το ΠΛ της 
ελληνικής. Αρχικά, η μεγάλη επιρροή που δέχθηκε η γλώσσα μας από τα τούρκικα, σε 
όλα τα είδη του λεξιλογίου, οφείλεται, ως γνωστόν, πρώτα απ’ όλα στην οθωμανική 
κατοχή και στην γειτνίαση των δυο λαών. Από την άλλη, οι δάνειες λέξεις της ιταλικής 
είναι απόρροια της γειτνίασης των δύο λαών αλλά και κατάλοιπα της βενετικής 
κυριαρχίας, αφού οι περισσότερες από αυτές εισήχθησαν στη γλώσσα μας την περίοδο 
εκείνη. Οι δάνειες λέξεις από την αγγλική και γαλλική δεν οφείλονται στις σχέσεις 
μεταξύ των δύο λαών, αφού ούτε γειτνιάζουν, ούτε συνυπήρξαν ποτέ στον ελλαδικό 
χώρο. Η επαφή με τις γλώσσες αυτές φαίνεται να είναι έμμεση και οφείλεται στο 
ανώτερο πολιτισμικό και πνευματικό επίπεδο που αυτές αντιπροσωπεύουν, 
επιβεβαιώνοντας, έτσι, την άποψη των Gardani et al. (2014:1) ότι ο δανεισμός 
ερμηνεύεται ως αντανάκλαση μιας ισχυρής κοινωνικής πίεσης που ασκεί η γλώσσα-πηγή 
πάνω στη γλώσσα-στόχο9. Η γαλλική, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμμετέχει ενεργά στο 

                                                           

8 Πηγή: www.slang.gr  
9 Βλ. και Durkin (2009:142-3). 
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ΠΛ της ΝΕ, αφού δανείζει αρκετά μικρό αριθμό λέξεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
περισσότερο ως περιπαικτικοί χαρακτηρισμοί, παρά ως υβριστικοί ή προσβλητικοί (π.χ. 
λουλού, μαντάμ, κοκότα, ζιγκολό). Το λεξιλόγιο που εισήχθη στη γλώσσα μας εξαιτίας 
του υψηλού γοήτρου της γλώσσας περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η μόδα, 
η διακόσμηση κ.ο.κ.. Τέλος, ο μεγάλος αριθμός δάνειων λέξεων που πηγάζει από την 
αγγλική είναι σχετικά πρόσφατος και αυτό γιατί οι χρήστες αυτού του λεξιλογίου είναι οι 
νέοι, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει από την αγγλική πολλές λέξεις, εκφράσεις και 
ολόκληρες δομές στη δική τους γλώσσα.  

Το ερώτημα που γεννάται, ωστόσο, στο σημείο αυτό είναι σε ποιο βαθμό ο γλωσσικός 
δανεισμός στο ΠΛ είναι ενεργός στις μέρες μας. Είναι πλέον φανερό πως οι 
περιθωριακές, δάνειες λέξεις που εισέρχονται στη γλώσσα μας τα τελευταία χρόνια 
φαίνεται να είναι περιορισμένες, καθώς οι λέξεις που είδαμε νωρίτερα αποτελούν δάνεια 
στοιχεία παλαιότερων φάσεων της ελληνικής. Ενεργή, ωστόσο, φαίνεται να είναι η 
εισροή ξένων λέξεων μέσω της αγγλικής και αυτό γιατί οι νέοι μέσω του διαδικτύου, της 
μουσικής και των τραγουδιών επηρεάζονται στον τρόπο ομιλίας τους. Επιβεβαιώνοντας 
την άποψη αυτή ο Androutsopoulos (1998:578-581) αναφέρει πως τα ήθη και έθιμα της 
νεανικής κουλτούρας βασίζονται στις ίδιες πολιτισμικές πηγές, αφού όλοι οι νέοι 
φαίνονται να υιοθετούν κάποια κοινά πρότυπα ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους. 

5. Συμπεράσματα 

Στην εργασία αυτή διαπίστωσα πως το μεγαλύτερο μέρος του ΠΛ συγκροτείται από 
δανεισμό, είτε εξωτερικό είτε εσωτερικό. Αυτό είναι λογικό, αν αναλογιστεί κανείς την 
ιδιομορφία που παρουσιάζει το συγκεκριμένο είδος του λεξιλογίου και την έλλειψη 
αντιστάσεων από πλευράς των χρηστών του. Οι περισσότερες από τις δάνειες λέξεις, 
όπως είδαμε, έχουν πλήρως αφομοιωθεί φωνητικά και μορφολογικά από την ΝΕ, 
εμφανίζοντας παραγωγική και κλιτική μορφολογία αλλά και σύνθετες δομές. Όπως 
επίσης, παρατηρήσαμε τα δάνεια στοιχεία προέρχονται κυρίως από την ιταλική και την 
τούρκικη γλώσσα. Ενώ, για την περίπτωση της αγγλικής είδαμε πως υπάρχει δανεισμός 
τόσο σε επίπεδο λέξεων, φράσεων όσο και λειτουργιών που μεταφέρονται μέσω μιας 
λέξης ή φράσης. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό των δάνειων λέξεων προέκυψε 
πως είναι λέξεις που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν κάποιον. Τέλος, με βάση 
την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε λεξικά και διαδικτυακές βάσεις προέκυψε ότι ο 
δανεισμός είναι πλέον ενεργός, κατά κύριο λόγο, μέσω της κυρίαρχης γλώσσας, της 
αγγλικής.  
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