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1.Μορφολογία 
 
1.1 Παραγωγή. 

• Επιθήµατα 
π.χ.  τζαµάρω 
φλασάρω (<flash) : έφαγα φλασιά, µου ήρθε µια ιδέα ξαφνικά ή άλλαξε απότοµα η 
διάθεσή µου 

• Back slang (Fr.Verlan) 
π.χ.  φόµπα :µπάφο,  
γκαφρά :φράγκα 

• Αλλαγή γένους 
π.χ.  τάσος :το τασάκι 

• Λογοπαίγνια 
π.χ. χοσέ : αυτός που σε βάζει να κάνεις µια αγγαρεία, σε χώνει να κάνεις µια δουλειά 
θα πάω µε το Peugeot 2 : µε τα πόδια 

• µπριζώνω : τσαντίζοµαι, είµαι στην τσίτα 
 µπορέλης , συνήθως στην  έκφραση «τον µπορέλη τον ξέρεις ;» ως ειρωνική 
απάντηση όταν σου ζητάνε να κάνεις κάτι : αποκλείεται, πώς βέβαια� 
  φασώνοµαι, κάνω φάση 
 

 
1.2 Σύνθεση 
 

• [ρίζα +ρίζα] 
π.χ. µεθυστακούω : την ακούω από το µεθύσι 
 σαλουφογκάι (σαλούφα+ guy) : ο πονηρός 
 
2.Σύνταξη 
 
2.1 Μετασχηµατισµός ονοµάτων σε κατηγορηµατικά επίθετα ή ονοµατικούς 
προσδιορισµούς 
π.χ. γκόµενα τούµπανο:πληθωρική γυναίκα 
2.2 Λεκτικοί τρόποι για τη δηµιουργία νέων ιδιωµατικών εκφράσεων 

• [Ρ +Ο] 
π.χ. έγινα λιάρδα : µέθυσα 
 έγινα δαυλί : µαστούρωσα,  
έφαγα πόρτα (σε ένα club) 
 έφαγα πακέτο , έφαγα σπατ (< σπατόσηµο), έφαγα ήττα : την έπαθα, απέτυχα 
πακέτο� : παίζει πρόβληµα, υπάρχει πρόβληµα 
είµαι κοµµάτια : είµαι κουρασµένος  

• Κενά αντωνυµικά στοιχεία 
π.χ. τα σπάει : είναι άπαιχτο, µεγάλη επιτυχία!!! 

• Ανακατηγοριοποιήσεις 
π.χ  χάι άτοµο 
τζετ : άψογος, άψογα 
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• Αρνητικά στερεότυπα 
π.χ. δεν την πάλεψε, την απάλευτη : δεν τα κατάφερε 
δεν παίζει : αποκλείεται 
 
 
3.Λεξιλόγιο 
 
3.1. Φρασεολογισµοί 
π.χ. τον χιόνισε : τον έγραψε 
 χώνει / βαράει (η µουσική) : δυνατή µουσική ,έντονος ρυθµός (συνήθως metal ή beat ) 
 τραβάω ζόρι 
 άλλαξα εισιτήριο : µου συνέβη κάτι απρόσµενο 
 
3.2 Σηµασιολογικοί νεολογισµοί 

• [-έµψυχο ,-ανθρώπινο] 
π.χ. µούµια : άνθρωπος λιγοµίλητος που φαίνεται αφηρηµένος κι όµως επεµβαίνει όταν 
δεν το περιµένεις ή µπορεί να στη φέρει 
 γίδι : είµαι γίδι � κάνω γιδιές : φιλικός κοροϊδευτικός χαρακτηρισµός 

• µεταφορική χρήση κυρίων ονοµάτων 
π.χ. Πουλχερία : gay , αδερφή 

• δανεισµός 
π.χ. τσίπικος (< cheap) : φτηνός 
τσίπης : τσιγκούνης 
 βαµπίρι 
 boot failure :µπλόκαρα, κάηκε ο σκληρός (δίσκος του µυαλού) 
chill out : χαλάρωσε , µουσική ή αισθητική µαγαζιού 
 λούπες (< loops) , µιξάκια (<mix) :αλλοίωση και συνδυασµός µουσικών κοµµατιών 
 ριφάκι ( < riff) : µέρος µουσικού κοµµατιού 
γκραφιτάς (< graffiti) 
µεταλλάς ( < metal) 
mainstream : που ακολουθεί τη µόδα 
 metrosexual :άντρας που δεν είναι gay αλλά προσέχει τον καλλωπισµό του σα γυναίκα 
φτιαγµένος :µαστουρωµένος 
 
3.3 Συνειρµική συνωνυµία 
π.χ. στρουµφάκια : µπάτσοι, αστυνοµικοί 
µαύρο : χασίς 
κουµπιά : τριπάκια , παραισθησιογόνα χάπια 
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4.∆ιαλογικοί δείκτες 
 
4.1 Άτοµα /στάσεις 
π.χ. φλώρος 
 ξενέρωτος 
 πατσαρινός, µούφα : ψεύτικος , που ξεγελά 
 
4.2. αξιολογικές /επιτατικές εκφράσεις 
π.χ. µε τα όσα 
 µε τρέλα 
 χάσιµο :(για µουσική ή γενικά για έργο ή κατάσταση) τόσο καλό που σε κάνει να χαθείς 
σε αυτό 
 καλή φάση  
έγραψε 
 
4.3 αποδοχή-ανταπόκριση  
π.χ. έµεινα µαλάκας,  
έλιωσα,  
χαλάστηκα, σπάστηκα 
 
 
 

Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία 
       Μυρτώ Ανδριανάκου 

    (παραδείγµατα µέσα στην τάξη) 


