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Реферат.  Статья посвящена теме  лексических 

заимствований, в  частности, терминологически. Фактом 
развития лексики, её пополнения и дифференциации 
является активный процесс возникновения терминов-
неологизмов, которые непосредственно отражают в 
языке действительность с её изменениями и, что вполне 
естественно, заимствуются языками-реципиентами» 
из языка-«донора». И греческий язык в этом отношении 
занимает видное место среди других языков. Также в 
статье затрагивается вопрос допущения и оправданности 
чрезмерного  заимствования и употребления иноязычной  
лексики, что приводит к упадку собственного языка.
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Ο γλωσσικός δανεισμός –  είναι  πολύ παλιό και παγκόσμιο 
φαινόμενο. Όσο  υπάρχουν οι γλώσσες  στον  κόσμο, τόσο  υπάρχει 
και ο δανεισμός. Είναι ολοφάνερα οι λόγοι: με την  επαφή οι 
άνθρωποι μεταδίνουν ο ένας  τον  άλλο τις γνώσεις,  τις εμπειρείες 
τους, την ποικιλόμορφη πληροφορία. Εάν στη  δεδομένη γλώσσα 
δεν υπάρχει η αναγκαία  λεξική αντιστοιχία,  ή  αυτή μεταδίδει τ 
νόημα της λέξης ή της φράσης χωρίς σαφήνεια, τότε χρησιμοποιούν 
τις δάνειες λέξεις.

Πριν απ’όλα πρέπει να αναφέρουμε, ότι η επιστημονική 
ορολογία είναι ιδιαίτερη διεθνής γλώσσα. Αυτή έχει καθιερωθεί 
και έχει καταλάβει με τους επιστήμονες τους διάφορους τομείς 
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των γνώσεων σ’όλο τον κόσμο. Έτσι, στην επιστημονική ορολογία 
των πολλών γλωσσών υπάρχουν οι δάνειες λέξεις απ’τα ελληνικά.  

Αυτός ο καταλόγος είναι τεράστιος και αγκαλιάζει 
πρακτικά όλες τις επίστημες, όλες τους τομείς των ανθρώπινων 
γνώσεων. Για το παράδειγμα θ’αναφέρουμε το ελληνικό  
λεξιλόγιο  από γράμμα «Α», το οποίο είναι η διεθνής επιστημονική 
ορολογία: αγρονομία [αγρ. οικ.], αγγειολογία [ ιατρ., ζωγρ.], 
αγευσία [ιατρ.], αγνωστικισμός [φιλοσ.], αδένωμα [ιατρ.], 
αεραιμία [ιατρ.], αεροδυναμική [αεροπ., φυσ.], αερόμετρο [φυσ., 
μετεωρ.], αεροστατική [αεροπ., φυσ.], άζωτο [χημ.], αθεϊσμός 
[φιλοσ.], αιθύλιο [χημ.], αιματολογία ιατρ., βιολ.], αιμολυσία 
[ιατρ.],   ακετόνη [χημ.], ακετυλένιον [χημ.], ακροστιχίδα [στιχ.], 
αλογόνος  [χημ.], αμμωνίται [γεωλογ.], αμνησία [ιατρ.], αμνηστία 
[νομ.], αμυγδάλη [ανατ.], αμφίβραχυς [στιχ.], αναλογία [μαθ., 
γραμμ.], αναρχία [νομ., ιστ.], ανατομία [ιατρ.], ανθρωπομορφία 
[φιλοσ.], ανιόν  [φυσ.], αντίδοτο [ιατρ.], αντινομία [φιλοσ., νομ.], 
αντισηπτικός [ιατρ.], αξιολογία [φιλοσ.], αορτή [ανατ.], άπηξ  
[αστρ.], απόγειο [αστρ., ναυτ.], απόγραφο [νομ.], αρτηρία [ανατ.], 
ασυμμετρία [μαθ.],  ασυστολή  [ιατρ.], αταβισμός [βιολ., φιλοσ.], 
ατμοσφαιρικός  [φυσ.,  μετεωρ.], ατομικός [φυσ.], αυτοφαγία 
[βιολ.], αχάτης  [ορυκτ.], αψίδα [αρχιτ.] και πολλές, πολλές άλλες. 
Ο δανεισμός από τις άλλες γλώσσες – είναι απόλυτη φυσική 
διαδικασία στον επιστημονικό κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για το 
ειδικό λεξιλόγιο, λ.χ., στο τεχνικό, το οποίο σε πολλά σημεία είναι 
όμοιο με την επιστημονική ορολογία.

Όπως είσηλθαν σταθερά στις γλώσσες  οι  αρχαϊκές   λέξεις 
και τα στοιχεία απ’τη γλώσσα-πηγή. Από τη γλώσσα-«αιμοδότη» 
στις γλώσσες-«λήπτες» εισέρχονται και οι νεολογισμοί, οι 
οποίοι αναφέρονται στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, 
στην κατάκτιση του διαστήματος, στην τέχνη, στη μόδα κ. α. 
(π.χ., αεροναύτης, αερόστατον, αμφίβιον, αντέννα, άσφαλτο,  
βαθύσκαφος, βητατρόνιον, βιοψία, εκσκαφέας, ελαστικό, 
ελικόπτερο, επιδιασκόπιον, εργογράφος, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, 
ηλεκτροεγκεφαλογράφος, ηλεκτροκαρδιο-γράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφος, 
θαλασσοθεραπεία, θερμογράφος, κυκλοτρόνιον, μέσονας, μεσόσκαφος, 
στρατονάυτης, στρατόστατον, συγχροτρόνιον, συγχροφασοτρόνιον, 
φυσιοθεραπεία, φωτοθεραπεία και πολλές άλλες).

Αυτή την πέραντη, αδιάκοπη διαδικασία πρέπει μόνο να 
την εγκρίνουμε… «Μονάχη έγνοια, η γλώσσα μου, στις αμμουδιές 
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του Ομήρου», – έγραφε ο Οδυσσέας Ελύτης, και μακάρι κάποτε 
να  εννοήσουμε, πόσο πολύτιμη και μοναδικη είναι η ελληνική 
γλώσσα. Η μεγάλη γλώσσα μας... Ώστε,  είναι αρκετή πλούσια η 
σύγχρονη γλώσσα, η οποία πλουτίζεται από παντού: από ξένα δά-
νεια, από ιδιώματα, από επαγγελματικά και ειδικά λεξιλόγια. Αλλά 
απ’την άλλη πλευρά, έχει άποψη σχετικά με την ύπαρξη του φαι-
νόμενου της λεξιακή φτώχειας στους σημερινούς νέους. Αν είναι 
μύθος ή αλήθεια, πάντως πρέπει να αγωνιζόμαστε σοβαρά κατά 
της υπερβολικής χρήσης των ξένων λέξεων, κατά της πίεσης και 
της βλαβερής επίδρασής των, κατά της ρύπανσης της γλώσσας. 
Είναι απόλυτα αναγκαία – τόσο για τη γλώσσα, τον πολιτισμό, 
όσο και για την νεολαία. Αλλιώς, αν «ανοίξουμε τους  ασκούς του 
Αιόλου», θα γίνει το ατύχημα: θα έχουμε οπισθοδρόμηση 
της κοινής, της κουλτούρας, της γλώσσας, της συνείδησης 
και του  μυαλού των μαζών. «Θα βρούμε τα λόγια που έχουν 
το ίδιο βάρος – σε όλες τις καρδιές και σ’όλα τα χείλη των 
ανθρώπων, – ευχόταν   και έλπιζε ο Γιώργος Σεφέρης. – Όλα 
γίνονται στην Ελλάδα σαν  να μας κινεί ένα θανάσιμο μίσος 
για τη λαλιά μας. Το κακό είναι τόσο μεγάλο, που μόνο σαν 
φαινόμενο ομαδικής ψυχοπάθειας θα μπορούσε κανείς να τα 
εξηγήσει. Σαν να θέλουμε να ξεκάνουμε με  όλα τα μέσα της 
γλώσσας  μας...».

Жихарєва О. Л.
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ

Представлену статтю присвячено темі лексичних запозичень, 
зокрема,  термінологічних. Фактом розвитку лексики, її поповне-
ння  й диференціації є активний процес  виникнення термінів-
неологізмів, які безпосередньо відображають у мові дійсність 
з її змінами і, що цілком природно, запозичуються  мовами-
“реципієнтами” з мови-“донора”. І грецька мова у цьому сенсі 
займає чільне місце серед  інших мов…

Також у статті порушується питання допущення й виправ-
даності надмірного запозичення та икористання іншомовної 
лексики, що призводить до занепаду власної мови (Філологічні 
дослідження, вип. 13, 2013, с. 127-130).

Ключові  слова: лексичне запозичення, термінологія, мова-
джерело, мова-“донор”, мови-“реципієнти”.

Σχετικα με ορισμενες πτυχες του λεξικου δανεισμο
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Zhykharyeva O. L.
ABOUT SOME ASPECTS OF LEXICAL BORROWING

Presented article is devoted to the theme of lexical borrowing, 
including terminological. Fact of development vocabulary, its re-
plenishment and differentiation is an active process of emergence 
of terms-neologisms, which in language directly reflect the reality 
with its amendments, and that it is quite natural, that the languages-
“recipients” borrow them from language-“donor”. And Greek, in this 
sense, occupies a prominent place  among other languages.

This article also raises the issue of assumption and justification 
of excessive borrowing and use of foreign language vocabulary; this 
leads to the decline of own language. (Philological researches, ed. 13, 
2013, p. 127-130).

Key  words: lexical borrowing, terminology, source-language, 
language-“donor”, anguages-“recipients”.
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