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ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
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• Μελέτη του σημασιολογικού δανεισμού στη
νεοελληνική επιστημονική ορολογία:
Ένταξη στο φαινόμενο του δανεισμού
Ταξινόμηση
Ερευνητικές προοπτικές



ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ: ΟΡΙΣΜΟΣ
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• Συγχέονται συχνά με τα αντιδάνεια, τα
μεταφραστικά δάνεια και τους διεθνισμούς. Με
βάση την ΑναστασιάδηΣυμεωνίδη (1994):

Σημασιολογικό δάνειο: δανεισμός σημασίας
συνήθως από ξένη γλώσσα σε μια ήδη
υπάρχουσα λέξη της λήπτριας γλώσσας (βλ. και
Πετρούνιας 1998).
Σκληρός (ΑΕ) «βαριά ναρκωτικά» < ΑΓ hard drugs

ΑΕ/ΕΚ Ξένη γλώσσα ΝΕ
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Αντιδάνειο: λέξη που επανέρχεται μέσω ξένης
γλώσσας με διαφορετική μορφή και/ή σημασία
(βλ. και Πετρούνιας 1998, Βασμανόλη 2001)

ΑΕ διφθέρα > ΤΚ tefter > ΝΕ τεφτέρι

ΑΕ/ΕΚ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕ
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Διεθνισμός: ξένη λέξη με βάση ΑΕ στοιχεία
αναγνωρίσιμα στη NE (βλ. και Αναστασιάδη
Συμεωνίδη 1997, Τομπαΐδης 1998, Πετρούνιας
1998, 2002)

Ψυχολογία < ΑΓ psychology < AE ψυχο + λογία

ΑΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕ
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Μεταφραστικό δάνειο: απόδοση ξένης λέξης
κατά μετάφραση (βλ. και Χαραλαμπάκης 1992,
Τομπαΐδης 1998, Πετρούνιας 1998, Ζαφείρη
2015)

Ποδόσφαιρο < πόδ(ι) + ο + σφαίρα < ΑΓ football

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ μετάφραση ΝΕ



ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: 
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
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• Η λέξη δανείζεται τη σημασία από μορφολογικά
αντίστοιχη λέξη ως αποτέλεσμα μετάφρασης:
Λέξη: ανακύκλωση (ΕΚ/ΝΕ «επιστροφή σε κύκλο»)

Δάνεια σημασία: «επαναχρησιμοποίηση μιας πρώτης ύλης
που προέρχεται από άχρηστα υλικά, ύστερα από
κατάλληλη τεχνική επεξεργασία»

Λέξη επίδρασης: ΑΓ recycling

AE/EK ΝΕ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ μετάφραση ΝΕ



ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: 
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΟ
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• Η λέξη είναι ελληνική αλλά ενισχύθηκε με νέα
σημασία ως αποτέλεσμα αυτούσιου δανεισμού
της ή συμπτωματικού σχηματισμού της ως
διεθνισμού σε ξένη γλώσσα:
Λέξη: αναμόρφωση (ΕΚ «αλλαγή μορφής»)
Δάνεια σημασία: «μετασχηματισμός μορφής ειδώλου με
κάτοπτρα και φακούς»

Λέξη επίδρασης: ΓΛ anamorphose

ΑΕ/ΕΚ ΝΕ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ



ΣΥΝΕΧΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
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• Με κριτήριο την ελληνικότητα, σε σχέση
πρωτίστως με τη γλώσσα σχηματισμού και
δευτερευόντως με την προέλευση των
συστατικών και των σημασιών:

Αντιδάνεια

Σημασιολογικά αντιδάνεια

Σημασιολογικά δάνεια

Σημασιολογικά μεταφραστικά δάνεια

Μεταφραστικά δάνεια

Διεθνισμοί

Άμεσα δάνεια



ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
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• ΛΚΝ (ετυμολογική επιμέλεια: Ε. Πετρούνιας):
πρώτη συστηματική προσπάθεια καταγραφής και
εισαγωγή λεξικογραφικού δείκτη (σημδ.)

• Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας της
Ακαδημίας Αθηνών (επιμέλεια: Χ. Χαραλαμπάκης):
υιοθέτηση και επέκταση της πρακτικής, σύνδεση
με περισσότερες της μίας γλώσσες.

• Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του
Μπαμπινιώτη: περισσότερο επιφυλακτικό, όταν
εντοπίζει τη σημασία στη διαχρονία με αναζήτηση
στις γραμματειακές πηγές.



ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
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• Ο εντοπισμός της σημασίας στη διαχρονία δεν
είναι επαρκής και αναγκαία συνθήκη για
απόρριψη του σημασιολογικού δανεισμού

• Οι σύγχρονες σημασίες δεν είναι οι ίδιες λόγω
πολιτιστικής αλλαγής ή παρέμβασης της Δύσης
στην επιστήμη

• Επισφαλής και επίπονος ο εντοπισμός της
γλώσσας δανεισμού

⇒Ο δρόμος για τον ασφαλή χαρακτηρισμό μιας
σημασίας ως δάνειας είναι μακρύς, διότι
απαιτείται ενδελεχής έλεγχος σε πηγές και σώματα
κειμένων.



ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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• Η ορολογία λόγω της άρρηκτης σχέσης με τον
δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό εμφανίζει
μεγαλύτερη πιθανότητα για σημασιολογικό
δανεισμό

⇒ Βασιζόμαστε στο υλικό που παρέχει το
ηλεκτρονικό ΛΚΝ με την επιφύλαξη της
μελλοντικής ετυμολογικής έρευνας.

3.148 σημασιολογικά δάνεια, από τα οποία τα
944 αφορούν την ορολογία.
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ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ



(1) ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ
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Λέξη: οροφή (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «ανώτατο ύψος πτήσης
αεροπλάνου»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ plafond.



(2) ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
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Λέξη: κλίνη (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «ειδική κατασκευή ως βάση για
τη ναυπήγηση ή την επισκευή πλοίου»
Λέξη επίδρασης: ΑΓ berth.



(3) ΑΝΑΤΟΜΙΑ/ΙΑΤΡΙΚΗ
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Λέξη: ανοσία (ΕΚ «έλλειψη ασθένειας»)
Δάνεια σημασία: «φυσική/επίκτητη ιδιότητα
οργανισμού να μην προσβάλλεται από
ασθένειες»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ immunité/immunition.



(4) ΝΟΜΙΚΗ
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Λέξη: αιδώς (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «εκτέλεση άσεμνης ή
ακόλαστης πράξης» (πβ. προσβολή δημοσίας
αιδούς)
Λέξη επίδρασης: ΓΛ pudeur.



(5) ΦΥΣΙΚΗ
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Λέξη: εκπομπή (ΑΕ «αποστολή προς τα έξω»)
Δάνεια σημασία: «η διαδικασία κατά την οποία
ένα (φυσικό) σώμα αφήνει να διασκορπιστούν
έξω από αυτό σωματίδια, ακτινοβολία, ενέργεια»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ émission.



(6) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
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Λέξη: μάκτρο (ΕΚ)
Δάνεια σημασία: «ξύλινο κοντάρι στο οποίο
προσαρμόζεται κυλινδρική ψήκτρα με την οποία
καθαρίζεται ή λιπαίνεται το κοίλο του σωλήνα
των πυροβόλων»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ écouvillon.



(7) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
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Λέξη: αίτηση (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «είδος προσευχής»

Λέξη επίδρασης: ΓΛ pétition.



(8) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Λέξη: αξία (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «η αριθμητική σχέση ενός
οικονομικού αγαθού με κάποιο άλλο που
παίρνουμε ως μέτρο, κυρίως με το χρήμα»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ valeur.



(9) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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Λέξη: ρίζα (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «ο αριθμός ο οποίος, όταν
πολλαπλασιαστεί με τον εαυτό του (μία ή
περισσότερες φορές), δίνει δεδομένο αριθμό»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ racine ή ΓΕWurzel.



(10) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Λέξη: αυλός (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «εξάρτημα μηχανής ή εργαλείου
που μοιάζει με αυλό»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ tube.



(11) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ
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Λέξη: έμβολο (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «στοιχείο των μηχανών, το
οποίο κινείται ευθύγραμμα και παλινδρομικά
στο εσωτερικό κυλίνδρου και το οποίο δέχεται/
μεταδίδει την πίεση αερίου ή υγρού σε κινητήριο
άξονα ή αντιστρόφως, δέχεται/μεταδίδει τη
δύναμη κινητήριου σε υγρό ή αέριο, πιστόνι»
Λέξη επίδρασης: ΑΓ ram.



(12) ΧΗΜΕΙΑ
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Λέξη: αντίδραση (ΕΚ «εκδίκηση»)
Δάνεια σημασία: «η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή
περισσότερων χημικών στοιχείων ή ενώσεων με
αποτέλεσμα τη δημιουργία άλλης χημικής
ένωσης»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ réaction.



(13) ΖΩΟΛΟΓΙΑ
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Λέξη: πρωτεύοντα (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «τάξη ανώτερων θηλαστικών
με πολλές υποδιαιρέσεις, που περιλαμβάνει τον
άνθρωπο και τις διάφορες οικογένειες των
πιθήκων»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ primates.



(14) ΜΟΥΣΙΚΗ
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Λέξη: σύζευξη (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «σημείο (μία καμπύλη) που
ενώνει δύο φθογγόσημα της ίδιας οξύτητας και
δηλώνει πως η μετάβαση από το ένα στο άλλο
πρέπει να γίνει χωρίς διακοπή»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ liaison.



(15) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
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Λέξη: αναδρομή (ΑΕ «επιστροφή, επανάληψη»)
Δάνεια σημασία: «πορεία από τα συμπεράσματα
στις αρχές, από τα αποτελέσματα στις αιτίες, από
το σύνθετο στο απλό»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ régression.



(16) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
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Λέξη: αρχέτυπο (ΕΚ)
Δάνεια σημασία: «το κείμενο της χειρόγραφης
παράδοσης ενός κειμένου από το οποίο
προέρχονται όλα τα χειρόγραφα που σώζονται
ως τις μέρες μας»
Λέξη επίδρασης: ΓΕ Archetyp.



(17) ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
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Λέξη: υπόστρωμα (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «γλώσσα (και με επέκταση, οι
ομιλητές της), η οποία μιλιόταν σε μια περιοχή,
στην οποία κατοίκησαν αργότερα ομιλητές
άλλης γλώσσας»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ substrat.



(18) ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
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Λέξη: κηλίδα (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «οι σκοτεινές περιοχές της
επιφάνειας των ουράνιων σωμάτων»
Λέξη επίδρασης: ΓΛmacule.



(19) ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
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Λέξη: Aιγόκερος (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «το δέκατο από τα δώδεκα μέρη
στα οποία διαιρείται ο ζωδιακός κύκλος και το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα από 22 Δεκεμβρίου
ως 19 Iανουαρίου ή για πρόσωπο που γεννήθηκε
στον Aιγόκερο»
Λέξη επίδρασης: ΑΓ Capricorn ή ΓΛ Capricorne.



(20) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
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Λέξη: απώθηση (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «στη θεωρία της ψυχανάλυσης,
το τμήμα της ανθρώπινης προσωπικότητας που
βρίσκεται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ répulsion.



(21) ΙΣΤΟΡΙΑ
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Λέξη: αστός (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «κατά τονMεσαίωνα, αυτός που
ανήκε στη μεσαία τάξη των εμπόρων, των
ναυτικών»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ bourgeois.



(22) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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Λέξη: κλίτος (ΕΚ «πλαγιά, πλευρά»)
Δάνεια σημασία: «καθένα από τα τρία ή πέντε,
συνήθως συμμετρικά, τμήματα στα οποία
χωρίζεται κατά μήκος με κιονοστοιχίες μια
βασιλική»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ nef (latéral) «(πλευρικό)
κλίτος».



(23) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

36

Λέξη: δρομέας (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «το κινητό σημάδι στην οθόνη
ηλεκτρονικού υπολογιστή που μας δείχνει σε
ποιο σημείο (ενός κειμένου, σχεδίου κτλ.)
βρισκόμαστε κάθε στιγμή»
Λέξη επίδρασης: ΑΓ cursor.



(24) ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ
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Λέξη: κολεός (ΑΕ «θήκη, θηκάρι»)
Δάνεια σημασία: «στα αγρωστοειδή φυτά, η
πεπλατυσμένη βάση των φύλλων που περιβάλλει
ένα τμήμα του βλαστού»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ vaginelle.



(25) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
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Λέξη: φορτίο (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «η ποσότητα του ηλεκτρισμού
που υπάρχει σε ένα ηλεκτρισμένο σώμα»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ charge.



(26) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Λέξη: άμυνα (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «σε ομαδικά παιχνίδια η
τακτική της απόκρουσης»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ défense.



(27) ΓΕΩΛΟΓΙΑ
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Λέξη: απορροή (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «η κίνηση του νερού πάνω στην
επιφάνεια της γης από υψηλότερα προς
χαμηλότερα σημεία εξαιτίας της βαρύτητα»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ écoulement.



(28) ΜΕΤΡΙΚΗ
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Λέξη: συνήχηση (ΕΚ)
Δάνεια σημασία: «ομοιοκαταληξία όχι τέλεια,
κατά την οποία οι φθόγγοι, που ακολουθούν τα
τελευταία τονισμένα φωνήεντα, δεν είναι
όμοιοι»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ consonance.
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ



(1) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

43

Ολικό: επικρατεί μόνο η δάνεια σημασία

Λέξη: αμάρα (ΑΕ «αυλάκι νερού»)

Δάνεια σημασία: «το κατώτατο άκρο, στο οποίο
καταλήγουν από κοινού το πεπτικό, το ουροποιητικό ή και
το ουρογεννητικό σύστημα ορισμένων οργανισμών,
καθώς και το σχετικό άνοιγμα»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ conduit.
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Μερικό: διατηρείται η παλαιότερη σημασία (με
προβλέψιμες σημασιολογικές διαφοροποιήσεις)

Λέξη: αλυσίδα (ΑΕ, υποκοριστικό του ΑΕ ἅλυσις)
Δάνεια σημασία: «οργανικές ενώσεις που σχηματίζονται
με βάση τον άνθρακα»

Λέξη επίδρασης: ΓΛ chaîne & ΑΓ chain.



(2) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΣΗΜΑΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
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Σημασιολογική ενίσχυση: η δάνεια σημασία
προκύπτει με ελαφρά τροποποίηση της αρχικής

Λέξη: αίθριο (ΕΚ «αυλή»)

Δάνεια σημασία: «εσωτερική αυλή, συνήθως περίστυλη»

Λέξη επίδρασης: ΛΤ atrium.
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Σημασιολογική συγχώνευση: η δάνεια σημασία
προκύπτει κατ’ επίδραση της παλαιάς

Λέξη: κανόνας (ΑΕ, ΕΚ «αλφάδι, χάρακας, πρότυπο»)

Δάνεια σημασία: «καθένα από τα επιμήκη μαρμάρινα
στοιχεία που έχει έξι αποφύσεις, τις σταγόνες, και που
βρίσκεται κάτω από το τρίγλυφο του δωρικού
επιστυλίου»

Λέξη επίδρασης: ΓΕ Leiste με βάση το ΑΕ «βέργα του
αργαλειού».
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Σημασιολογικός νεολογισμός: η λέξη αποκτά νέα
διακριτή σημασία

Λέξη: δορυφόρος (ΑΕ «οπλισμένος στρατιώτης που
αποτελούσε μέλος της σωματοφυλακής ενός άρχοντα»)

Δάνεια σημασία: «ουράνιο σώμα που κινείται γύρω από
έναν πλανήτη και που τον ακολουθεί στην κίνησή του
γύρω από τον Ήλιο»

Λέξη επίδρασης: ΓΛ& ΑΓ satellite.



(3) ΜΕ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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Συγχρονικό: λαμβάνει χώρα σε κληρονομημένη
λέξη ή νεολογισμό της ΝΕ

Λέξη: αρχείο (ΕΚ «ο χώρος όπου φυλάγονται τα
ντοκουμέντα», ΑΕ «χώρος διαμονής των αξιωματούχων»)

Δάνεια σημασία: «έγγραφο ηλεκτρονικού υπολογιστή,
καθένα από τα μικρότερα αυτοτελή τμήματα από τα
οποία αποτελείται ένα πρόγραμμα»

Λέξη επίδρασης: ΑΓ file.
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Διαχρονικό: συμβαίνει σε προγενέστερη φάση
της ελληνικής ή της ξένης γλώσσας και
κληρονομείται

Λέξη: δευτερόλεπτο (ΕΚ «ένα εξηκοστό του λεπτού,
εξηκοστού της μοίρας»)
Δάνεια σημασία: «η θεμελιώδης μονάδα μέτρησης του
χρόνου»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ seconde <ΜΛΤ secundus.



(4) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

50

Ενδοσυστημικό ή εσωτερικό: λαμβάνει χώρα
στην ελληνική γλώσσα με βάση ελληνικά
στοιχεία

Λέξη: μεταγραφή (ΕΚ «αλλαγή κειμένου»)

Δάνεια σημασία: «μετεγγραφή»
Λέξη επίδρασης: ΝΕ μετεγγραφή (πβ. φρ. εγγράφομαι στο
πανεπιστήμιο).
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• Εξωσυστημικό ή εξωτερικό: η σημασία είναι
δάνεια από ξένη γλώσσα

Άμεσο: λαμβάνει χώρα σε ξένη γλώσσα και
κληροδοτείται στην ελληνική

Λέξη: εταιρεία (ΑΕ «αδελφότητα, πολιτική ένωση»)
Δάνεια σημασία: «ονομασία βυζαντινών στρατιωτικών
τμημάτων, ιδίως της αυτοκρατορικής φρουράς, που
συνήθως την αποτελούσαν ξένοι

Λέξη επίδρασης: ΓΛ compagnie <ΜΓΛ compagnie.
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Διασυστημικό: επιδρά δάνεια σημασία σε δάνεια
λέξη

Λέξη:φίλτρο (ΙΤ filtro «φίλτρο»)

Δάνεια σημασία: «μηχανισμός που αποτελείται από
κύκλωμα ηλεκτρικών αγωγών, το οποίο επιτρέπει τη
διέλευση μόνο εναλλασσόμενου ρεύματος ορισμένων
συχνοτήτων»

Λέξη επίδρασης: ΓΛ filtre.
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Έμμεσο: μεταφέρεται σε λέξη της ΝΕ σημασία
από ξένη γλώσσα (συντριπτική πλειονότητα)



ΔΟΤΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΓΑΛΛΙΚΗ
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Λέξη: επιμελητεία (ΕΚ «το αξίωμα του επιμελητή»)
Δάνεια σημασία: «ονομασία παλαιού στρατιωτικού
σώματος που είχε ως προορισμό τον εφοδιασμό
του στρατού»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ intendance.



ΔΟΤΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΑΓΓΛΙΚΗ 
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Λέξη: αιθάλη (ΑΕ «καπνιά»)
Δάνεια σημασία: «είδος τεχνητού άνθρακα»
Λέξη επίδρασης: ΑΓ carbon black.



ΔΟΤΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
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Λέξη: εποπτεία (ΕΚ «θεώρηση»)
Δάνεια σημασία: «η γνώση που προέρχεται από
τις αισθήσεις καθώς και η άρτια και καθαρή
παράσταση»
Γερμανική: ΓΕ übersicht.



ΔΟΤΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΙΤΑΛΙΚΗ
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Λέξη: αποκλεισμός (ΕΚ)
Δάνεια σημασία: «η άρνηση κράτους ή κρατών
να εισάγουν, να εξάγουν ή να καταναλώνουν
εμπορικά προϊόντα τρίτης χώρας»
Λέξη επίδρασης: ΙΤ blocco.



ΔΟΤΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΗ (μέσω ευρωπαϊκής)
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Λέξη: ορός (ΑΕ)
Δάνεια σημασία: «ονομασία για διαλύματα
αλάτων ή σακχάρων σε νερό που
χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς,
τεχνητός ορός»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ sérum < ΛΤ serum.



ΔΟΤΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΝΕΟΛΑΤΙΝΙΚΗ
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Λέξη: άκαρι (ΑΕ «μικροσκοπικό έντομο»)
Δάνεια σημασία: «ζωύφιο που ζει παρασιτικά σε
ζώα και σε φυτά»
Λέξη επίδρασης: ΝΛΤ acarus.



(6) ΜΕ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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Με μεταφορά ή μετωνυμία (εκφραστική/
περιγραφική αλλαγή):

Λέξη: όλμος (ΑΕ «στρογγυλή πέτρα, γουδί»)

Δάνεια σημασία: «είδος μικρού εμπροσθογεμούς
πυροβόλου με πολύ κοντή κάννη, ολμοβόλο»

Λέξη επίδρασης: ΓΛmortier.
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Με στένωση ή διεύρυνση (αλλαγή εμβέλειας):

Λέξη: νίτρο (ΑΕ «ορυκτό ή φυτικό αλκάλιο»)

Δάνεια σημασία: «γενική ονομασία νιτρικών ορυκτών,
δηλαδή του νιτρικού ασβεστίου, του νιτρικού καλίου και
του νιτρικού νατρίου»

Λέξη επίδρασης: ΓΛ nitre < ΛΤ nitrum.
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Με βελτίωση ή επιδείνωση (αξιολογική αλλαγή):

Λέξη: εξέταση (ΑΕ)

Δάνεια σημασία: «σειρά από ερωτήματα για έλεγχο
γνώσεων ή για εξακρίβωση της αλήθειας, λ.χ. στην ιερά
εξέταση»

Λέξη επίδρασης: ΓΛ examen/inquisition.



(7) ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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Αντικείμενα:

Λέξη: κύπελλο (ΑΕ)

Δάνεια σημασία: «έπαθλο αθλητικής αναμέτρησης, ονομασία
αθλητικής αναμέτρησης ή σειράς από αθλητικές
αναμετρήσεις»

Λέξη επίδρασης: ΓΛ coupe & ΓΕ Becher.
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Ενέργειες:

Λέξη: εφελκυσμός (ΕΚ «τράβηγμα»)

Δάνεια σημασία: «η ενέργεια δύο ίσων και αντίθετων
δυνάμεων επάνω σε ένα σώμα, που τείνουν να αυξήσουν το
μήκος του»
Λέξη επίδρασης: ΓΛ traction.
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Σύμβολα:

Λέξη: αγκύλη (ΑΕ «γαμψό εργαλείο»)

Δάνεια σημασία: «σύμβολο στο κριτικό υπόμνημα
κριτικής έκδοσης κειμένου»

Λέξη επίδρασης: ΓΛ crochet.
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Ουσίες:

Λέξη: άλας (ΑΕ «αλάτι»)

Δάνεια σημασία: «κατηγορία χημικών ενώσεων με
εξωτερικές ομοιότητες με το αλάτι»

Λέξη επίδρασης: ΓΕ Salz ή ΓΛ sel.
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Ασθένειες/Παθήσεις:

Λέξη: ακράτεια (ΑΕ)

Δάνεια σημασία: «αδυναμία συγκράτησης απεκκρίσεων»

Λέξη επίδρασης: ΓΛ incontinence.



(8) ΜΕ ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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Λόγιοι τύποι:

Λέξη: κόνδυλος (ΑΕ «άρθρωση, κυρίως των δαχτύλων»)

Δάνεια σημασία: «η σαρκώδης διόγκωση μιας ρίζας ή ενός
βλαστού, όπου το φυτό αποθησαυρίζει διάφορες ουσίες»

Λέξη επίδρασης: ΓΛ tubercule.
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Μη λόγιοι τύποι:

Λέξη: καλλιόπη (ΑΕ «Καλλιόπη, η μούσα της επικής
ποίησης»)

Δάνεια σημασία: «το αποχωρητήριο» (στρατιωτική
αργκό)

Λέξη επίδρασης: ΑΓ calliope «πρωτόγονο μουσικό όργανο
σε τσίρκο με σφυρίχτρες που λειτουργούν με αέρα»
(περιπαιχτικό).



(9) ΜΕ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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Μονο ή διεπιστημονικό:

Λέξη: κεφαλή (ΑΕ)

Δάνεια σημασία: «το ακραίο τμήμα ενός ηλεκτρονικού
μηχανισμού» [ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]

Λέξη επίδρασης: ΑΓ head.

Λέξη: κεφαλή (ΑΕ)

Δάνεια σημασία: «βασικό συστατικό γλωσσικής δομής»
[ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ]

Λέξη επίδρασης: ΑΓ head.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
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Η συζήτηση μόλις άνοιξε με τον ακριβέστερο
προσδιορισμό, την ένταξη στο δανεισμό και την
ταξινόμηση του σημασιολογικού δανεισμού στην
ορολογία.



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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Μελλοντικοί στόχοι:

Επιβεβαίωση ή απόρριψη των παραδειγμάτων
του σημασιολογικού δανεισμού στα λεξικά

Ερμηνεία της λειτουργίας και μελέτη της
συστηματικότητας

Στατιστική ανάλυση σε σχέση με τις γλώσσες
δανεισμού, τα κριτήρια ταξινόμησης
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