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Γλωσσική διαφοροποίηση: Η «γλώσσα των νέων» 

 
Iordanidou A. & I. Androutsopoulos, �Teenage Slang in Modern Greek� (1997). 
 
H «γλώσσα των νέων» χαρακτηρίζεται από στερεότυπες, ηµι-παραγωγικές γλωσσικές δοµές. 
Ορισµένες από αυτές είναι αµφίβολο αν ανήκουν στην ίδια τη «γλώσσα των νέων» ή στην 
αντίληψή µας γι� αυτήν· όπως είναι φυσιολογικό, στερεότυπες δοµές προκαλούν στερεότυπες 
αντιλήψεις. Υπάρχει ένας γενικός µηχανισµός εξέλιξης της γλώσσας των νέων; Η παραβίαση 
της «κοινής»/νόρµας δηµιουργεί υπονοήµατα, που µε τον καιρό (ή εντός µιας παρέας) γίνο-
νται συµβατικά, δηλ. προϋποθέσεις (βλ. σηµειώσεις του µαθήµατος Στοιχεία σηµασιολογίας-
πραγµατολογίας). Εξίσου ενδιαφέρον είναι το πόσο εύκολα «ξεχνιούνται» αυτά τα συµβατικά 
υπονοήµατα (όσο µεγαλώνει κανείς, αλλάζοντας κοινωνικούς ρόλους κλπ.). 
 
Ορισµένα παραδείγµατα από τη «γλώσσα των νέων»: 
 
1. Μορφολογία 
1.1. Παραγωγή. Επιθήµατα: -άρω, -άς, -άκιας, -άτος, -άκι, -όνι, -ιάρης, -ιάρω, -όβιος, -ιά, -

ιλίκι, -άδικο, -ίδια, -άνος κτλ. αποκοπή: µατσό, αποκοπή + αναδιπλασιασµός: φου-φου, 
back slang (Fr. verlan): λοστρέ < τρελός, αλλαγή γένους (τονισµού / επιθήµατος): τά-
σακος < τασάκι, ψευδοεπιθήµατα: µουγκαφόν < µουγκαµάρα, λογοπαίγνια: dealer > ντιλέ-
ρι, καντηλέρης, µηχανισµοί επίτασης: ενισχυτικά προθήµατα: ψιλο-, χοντρο-, καρα-, ενι-
σχυτικά επιθήµατα: -άρος / άρα κ.ά. 

1.2. Σύνθεση: [ρίζα + ρίζα]: γκοµενοφύλακας, [Ρ + ρίζα]: πρηξαρχίδης, µπορόλας (ξερόλας), 
παραθετικά σύνθετα: παιδί-κουµπί κτλ. 

2. Σύνταξη 
2.1. Μετασχηµατισµός ονοµάτων σε κατηγορηµατικά επίθετα ή ονοµατικούς προσδιορι-

σµούς: ο τύπος είναι αστέρι, αστέρι γκόµενα 
2.2. Λεκτικοί τρόποι για τη δηµιουργία νέων ιδιωµατικών εκφράσεων:  
2.2.1. [Ρ + Ο]: παθαίνω φρίκη, χτυπάω µπιέλα, βαράω ενέσεις, τραβάω λούκι 
2.2.2. Κενά αντωνυµικά στοιχεία: την είδα, την άκουσα, την ψάχνω, µου τη βιδώνει, τα πήρα στο 

κρανίο 
2.2.3. [είµαι / έχω + κατηγορηµατικά εµπρόθετα]: είναι για πολλές σφαλιάρες, την έχω στο πε-

ρίµενε 
2.2.4. Επίταση άρθρου: το µπαρ, η γκόµενα 
2.2.5. Παράλειψη πρόθεσης, κυρίως µετά από ρήµατα κίνησης: Πάσχα πάω Μύκονο, Είχε 

τραπέζι Σάββατο Μερσέντες;  
2.2.6. Ανακατηγοριοποιήσεις: το άτοµο είναι βλήµα / τσίου / γεια σου, έπιπλος, αδέρφω 
2.2.7. Επιτατικά Ο: ψώνιο φάση, µπόµπα ταινία, ενισχυτικά συντάγµατα: και γαµώ �, και πολύ 

�, � ενισχυτικά επιρρηµατικά: τελείως �, ούτε µε� 
2.2.8. αρνητικά στερεότυπα: ούτε µε σφαίρες, δεν παίζεται κτλ.  
3. Λεξιλόγιο 
3.1. πλήθος φρασεολογισµών: µε γράφει, την κάνω, τα παίρνω στο κρανίο κτλ.  
3.2. σηµασιολογικοί νεολογισµοί (µε µεταφορές, µετωνυµίες, συνεκδοχές, αντιφράσεις), 

π.χ. 
3.2.1. [-έµψυχο, -ανθρώπινο] χρησιµοποιούνται µειωτικά: τυρί, ψάρι, κρέας 
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3.2.2. µεταφορική χρήση κύριων ονοµάτων: Λάκης, Κάθριν 
3.2.3. [-έµψυχο] για δήλωση καταστάσεων µέθης, µαστούρας κτλ.: κόκαλο (πβ. stoned) 
3.2.4. ρήµατα δηλωτικά σωµατικών λειτουργιών χρησιµοποιούνται για τη δήλωση νοητικών 

καταστάσεων ή λειτουργιών: δεν µασάω, µας έκλ�,  
3.3. συνειρµική συνωνυµία: καληνυχτάκιας, καληνύχτας, κρεβατάκιας, σινεµαδάκιας, ταρίφας, 

τηλεφωνάκιας, φύλακας, γκοµενοφύλακας, φιλάκιας κτλ.  
3.4. δανεισµός (µόνο σε ορισµένα λεξικά πεδία, και πάντως τα δάνεια χαρακτηρίζονται 

από υψηλό βαθµό προσαρµογής): freak out, φρικάρω, φρικιό· original, οριτζιναλιά· cool, 
κουλαριστός, κουλάρω κλπ. 

4. ∆ιαλογικοί δείκτες  
4.1. µιλάµε, σου µιλάω, (και) καλά κτλ. 
4.2. πολυάριθµες αξιολογικές / επιτατικές εκφράσεις: τζάµι, αστέρι, µπόµπα, ψώνιο, ζόρικο, 

µε χίλια, του θανατά, και γαµώ, και πολύ [+ Ο/Ε], στο πολύ  
4.3. λέξεις ή φρασεολογισµοί που χαρακτηρίζουν λεκτικές τακτικές: θάψιµο, γαλιφιά, µπινε-

λίκι κ.ά. 
4.4. αποδοχή-ανταπόκριση: έµεινα αλάλου, κουφαίνω, αφήνω κάγκελο, καµία σχέση  
4.5. άτοµα/στάσεις: γλείφτης, φλόκος κτλ. 
 
Άσκηση 1 α. Άλλα γλωσσικά χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων. Επικοινωνιακά χαρα-
κτηριστικά. Ποιες (διαλογικές) λειτουργίες επιτελεί η γλώσσα των νέων; β. Προσδιορίστε 
µια ερευνητική διαδικασία για την καταγραφή της γλώσσας των νέων που να αποφεύγει το 
«παράδοξο του παρατηρητή».  
 
Άσκηση 2: Ο Σαράντος Ι. Καργάκος γράφει για τη γλώσσα των νέων (Αλαλία, ήτοι το σύγ-
χρονο γλωσσικό µας πανόραµα, Αθήνα: Gutenberg, 1985): «πρόκειται για µια νεοαργκό» που 
χρησιµοποιείται «για να κάνει το ανθρώπινο χυδαίο και το χυδαίο χυδαιότερο Ο µάγκας 
του σήµερα χρησιµοποιεί [διάφορους] όρους για να εκφράσει την ηλιθιότητά του, τη σεξου-
αλική του ανωριµότητα, τον πνευµατικό και ηθικό του υποσιτισµό» (σ. 20). «Ήδη πολλοί 
νεαροί έχουν αρχίσει να συνεννοούνται µε νοήµατα ή µε γρυλισµούς» (σ. 29). «Οι νέοι µας � 
εξαιρώ βέβαια µια προνοµιούχα µερίδα � έχουν φτάσει στο σηµείο να συνεννοούνται µε 
γρυλισµούς και παντοµίµες, όµοια µε το δελτίο ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ. 2 για του κωφαλάλους» 
(σσ. 59-60) «Το ελληνόπουλο, µολονότι είναι κληρονόµος του µεγαλύτερου γλωσσικού θη-
σαυρού, χρησιµοποιεί κάπου λιγότερο από 1000 λέξεις, όσες δηλαδή κι ο κτηνοτρόφος για 
να συνεννοηθεί µε το κοπάδι του» (σ. 64). «Την τελευταία, ίσως και τη χαριστική βολή στη 
γλώσσα µας τη δίνουν οι νέοι. Εννοούµε το γλωσσικό Χουλιγκανισµό, που φέρνει τη γλώσσα 
µας στην εποχή των σπηλαίων. Οι νέοι µας, όπως ακρωτηριάζουν τις προτοµές των ηρώων, 
όπως βεβηλώνουν ιερούς χώρους και µνηµεία, έτσι ακρωτηριάζουν και βεβηλώνουν και τη 
γλώσσα µας» (σ. 109). Σχολιάστε. 
 
Άσκηση 3. H αποτυχία των εξεταζοµένων στο µάθηµα της έκθεσης κατά τις εισαγωγικές 
εξετάσεις στο Πανεπιστήµιο το 1985, η οποία αποδόθηκε στην άγνοια των λέξεων «ευδοκί-
µηση» και «αρωγή», θεωρήθηκε από πολλούς δείγµα της αυξανόµενης «λεξιπενίας» των νέων 
που οφείλεται στην έλλειψη επαφής µε «παλαιότερες µορφές της γλώσσας µας». Να βρείτε 
σχετικά δηµοσιεύµατα στον Τύπο της εποχής, να συγκεντρώσετε τα σχετικά επιχειρήµατα , 
να τα ταξινοµήσετε και να τα σχολιάσετε. 
 

Σύνδροµο της αγλωσσίας.  
Η παρέκκλιση από τη νόρµα δεν γίνεται αντιληπτή ως διαφορετική γλωσσική ποικιλία αλλά 
ως µηδενική γλώσσα. Το ίδιο και η µείξη· λ.χ. πολλοί «ορθόδοξοι» δηµοτικιστές µιλούν για 
αγλωσσία προκειµένου να χαρακτηρίσουν τη µείξη της «καθαρής» δηµοτικής µε «λόγιους» 

τύπους (της καθαρεύουσας). Συνήθης διατύπωση: «Χάνεται η γλώσσα µας». 


