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Οι αγγλισµοί, η λέξη προς λέξη µετάφραση δοµών της αγγλικής, αποτελεί µια σχετικά 
πρόσφατη διαδικασία στη γλώσσα µας (Görlach, 2003, Pulcini et al., 2012). Οι φράσεις 
αυτές, που ανήκουν στην κατηγορία multiword expressions (MWE’s) (Baldwin, 2015), 
εισήλθαν και εισέρχονται διαρκώς στη γλώσσα µας µέσω του µεταφραστικού δανεισµού, 
αφού αξιοποιούνται στοιχεία της ίδιας της γλώσσας προκειµένου να αποδοθεί το νόηµα 
κάποιων αγγλικών φράσεων (π.χ.: τελευταίο αλλά όχι έσχατο < last but not least, τροφή για 
σκέψη < food for thought) (Papadopoulou & Xydopoulos (υπό έκδοση)). Το ΠΛ της ΝΕ, το 
οποίο αποτελεί και το πεδίο της έρευνάς µας, βρίθει δάνειων τύπων από την αγγλική 
(γαµοµέρα < fucking day, oh fuck, kiss my ass, φάκαµπλ κ.ά.) (Χριστοπούλου, 2015). 
Ειδικότερα, οι νέοι επηρεάζονται σε µεγάλο ποσοστό στο λεξιλόγιό τους από την αγγλική 
υιοθετώντας πολλούς τύπους, δοµές και σηµασίες από το αντίστοιχο ΠΛ της αγγλικής. Στην 
εργασία αυτή θα εστιάσουµε στις δοµές του ΠΛ που αποτελούν κατά λέξη µετάφραση από 
αντίστοιχες δοµές της αγγλικής, τις οποίες αντλήσαµε από τον προφορικό λόγο και το  
διαδίκτυο (π.χ. www.slang.gr) (π.χ.: µου ‘φυγε το σκατό < kick the shit out of me, δίνω κώλο 
< give ass).  

Πιο συγκεκριµένα, στόχος µας είναι: 
• να καταγράψουµε εκείνες τις φράσεις που είτε έχουν περιθωριακή σηµασία είτε 
εµπεριέχουν κάποια περιθωριακή λέξη και φαίνεται να αποτελούν λέξη προς λέξη 
µετάφραση δοµών της αγγλικής (π.χ. δίνω κεφάλι < give head, τα σκατά συµβαίνουν 
< shit happens), 

• να τις εξετάσουµε ως προς τα χαρακτηριστικά τους (συντακτικά, τυπικά, 
σηµασιολογικά κ.ά.),  

• να ελέγξουµε τη συχνότητα εµφάνισής τους στο διαδίκτυο, 
• να εξετάσουµε τα δοµικά (π.χ. ρήµα + ουσιαστικό, ρήµα + πρόθεση, κ.ό.κ.) και 
σηµασιολογικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. σηµασιολογικά πεδία: γενετήσια πράξη, 
σωµατικές εκκρίσεις κ.ά.) και  

• τέλος, να µελετήσουµε περιπτώσεις αγγλισµών που ξεκίνησαν από το ΠΛ και ιδίως 
από το λεξιλόγιο των νέων και πέρασαν στο ΓΛ (π.χ. κλαίω πάνω απ΄το χυµένο γάλα 
< cry over spilt milk, κοιµάµαι πάνω του < sleep on it κ.ά.). 
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