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1. Ορισµός  
 
Ο όρος γλώσσα των νέων δηλώνει το σύνολο των γλωσσικών φαινοµένων που 
χαρακτηρίζουν την επικοινωνία των νέων µεταξύ τους. Παρά τον χαρακτηρισµό 
«γλώσσα», η γλώσσα των νέων δεν είναι ένα αυτοτελές γλωσσικό σύστηµα, αλλά 
µια «κοινωνιόλεκτος» [sociolect], δηλαδή ένας τρόπος οµιλίας µε λεξιλογικά, 
πραγµατολογικά και δοµικά χαρακτηριστικά που χρησιµοποιείται υπό ορισµένες 
συνθήκες επικοινωνίας και είναι µέρος της γλωσσικής συνείδησης µιας κοινότητας. 
Η κοινωνική βάση της γλώσσας των νέων είναι η «παρέα», το δίκτυο των 
συνοµηλίκων. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει µια ενιαία γλώσσα των νέων, αλλά ένα 
σύνολο από επιµέρους τρόπους οµιλίας µε κοινές τάσεις διαµόρφωσης και κοινά 
γλωσσικά στοιχεία. Καθώς η ελληνική έρευνα είναι ακόµη περιορισµένη, τα 
στοιχεία που ακολουθούν συνδυάζουν ευρήµατα από διάφορες γλώσσες. 
 
 
2. Χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων 
 
2.1. Το νεανικό λεξιλόγιο περιλαµβάνει τόσο εκφράσεις χωρίς αντίστοιχο στην 
κοινή γλώσσα (π.χ. για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα µιας νεανικής κουλτούρας) όσο 
και εκφράσεις που δηλώνουν µια ιδιαίτερη στάση (οικειότητα, αξιολόγηση, 
ειρωνεία) απέναντι σε ένα γνωστό αντικείµενο αναφοράς [1] (π.χ. ο 
χαρακτηρισµός η ώρα του παιδιού για το µάθηµα των αγγλικών). Ιδιαίτερα 
παραγωγικά σηµασιολογικά πεδία είναι οι κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. φλώρος, 
τύπισσα), οι βιωµατικές και κοινωνικές εµπειρίες (π.χ. ξεσαλώνω ‘διασκεδάζω’), οι 
ψυχολογικές καταστάσεις (π.χ. τα πήρα στο κρανίο ‘εκνευρίστηκα’), οι αξιολογικές 
εκφράσεις (π.χ. αστέρι, σούπερ, τζάµι, χάσιµο ‘πολύ καλό’) και επιτατικές 
εκφράσεις (ψιλο-, χοντρο-, καρα-, µε τρέλα). Ειδικά για την έκφραση αξιολόγησης 
και επίτασης έχουν διαπιστωθεί ιδιαίτερα συντακτικά σχήµατα, στα ελληνικά π.χ. 
«και γαµώ + Ονοµατική Φράση» (και γαµώ τις φάσεις ‘πολύ καλή φάση’). Η 
νεανική επικοινωνία χρησιµοποιεί πολυάριθµες στερεότυπες εκφράσεις για την 
οργάνωση του διαλόγου, όπως χαιρετισµούς (έλα ρε, τσα γεια), προσφωνήσεις (ρε 
µεγάλε), φιλικές υβριστικές προσφωνήσεις (ρε µαλάκα), εκφράσεις συµφωνίας 
(Μέσα είσαι!), άρνησης (Ούτε µε σφαίρες!), επιδοκιµασίας (Φοβερό! Έγραψε!), 
έναρξης µιας αφήγησης (π.χ. Άκου φάση!).  
 
Η δηµιουργία και ανανέωση του νεανικού λεξιλογίου γίνεται µε τέσσερις βασικούς 
τρόπους: α) αλλαγή σηµασίας (π.χ. κόκαλο ‘µεθυσµένος’)· β) δανεισµός, κατά 
κύριο λόγο από τα αγγλικά (π.χ. χάι ‘κεφάτος, φτιαγµένος’)· γ) επιλογές προτύπων 
σχηµατισµού λέξεων, [2] π.χ. το επίθηµα -άς για κατηγορίες της νεανικής 
κουλτούρας µε αγγλική βάση (γκραφιτάς, σκινάς, µεταλάς, τσοπεράς κ.ά.) και δ) 



τροποποίηση λέξεων χωρίς αλλαγή της βασικής τους σηµασίας, είτε µε επιθήµατα 
(τσιγάρο > τσιγαριά) είτε µε σύντµηση (µατσωµένος > µατσό) είτε µε µετάθεση 
φθόγγων ή συλλαβών, τα λεγόµενα ποδανά [3] (‘ανάποδα’, π.χ. µεναγκό 
‘γκόµενα’).  
 
2.2. Η έρευνα της νεανικής συνοµιλίας ασχολείται µε φαινόµενα της επικοινωνίας 
όπως π.χ. η γλωσσική επιθετικότητα, ο διάλογος νέων – ενηλίκων και η αλλαγή 
γλωσσικού κώδικα. Μελέτες σε διάφορες χώρες δείχνουν ότι οι νέοι χρησιµοποιούν 
στη διαλογική τους επικοινωνία το σύνολο των γλωσσικών πηγών της κοινότητας 
όπου ζουν. Εδώ συγκαταλέγονται καταρχήν οι γλώσσες και οι γλωσσικές ποικιλίες 
του κοινωνικού περίγυρου, όπως η τοπική διάλεκτος (έστω και αν οι νέοι δεν τη 
µιλούν συστηµατικά) ή η γλώσσα µιας εθνικής µειονότητας. [4] Ακόµη, στοιχεία 
από τα µέσα ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, π.χ. σλόγκαν από διαφηµίσεις, ατάκες 
από ταινίες και τραγούδια κ.ά. Στοιχεία από τις παραπάνω πηγές συνταιριάζονται 
δηµιουργικά στον νεανικό διάλογο, συγκροτώντας ένα «µωσαϊκό» που 
µεταβάλλεται ανάλογα µε τις επικοινωνιακές ανάγκες της στιγµής. [5] Ο τρόπος 
που γίνεται αυτό, δηλαδή ποια στοιχεία επιλέγουν οι νέοι και πώς τα χρησιµοποιούν 
στην επικοινωνία τους, αντανακλά τις πολιτισµικές επιρροές και την κοινωνική 
τοποθέτηση της κάθε νεανικής παρέας. [6] 
 
2.3. Συστηµατικές διαφορές µεταξύ νέων και ενήλικων οµιλητών µιας κοινότητας 
έχουν µελετηθεί µε τις στατιστικές µεθόδους της κοινωνιογλωσσολογίας. Εξετάζεται 
η αναλογία πρότυπης και µη πρότυπης γλώσσας (διαλέκτου, λαϊκής γλώσσας) 
κυρίως στη φωνολογία και σε µικρότερο βαθµό στη µορφολογία, τη σύνταξη και 
τους συνοµιλιακούς δείκτες. Έχει διαπιστωθεί ότι οι νέοι οµιλητές χρησιµοποιούν 
στοιχεία µη πρότυπης γλώσσας συχνότερα από ό,τι ενήλικοι οµιλητές. Η διαφορά 
αυτή ερµηνεύεται είτε ως ένδειξη γλωσσικής αλλαγής, όταν καινοτοµικά φαινόµενα 
εµφανίζονται συχνότερα στην οµιλία των νέων, είτε ως φαινόµενο «ηλικιακής 
διαβάθµισης», [7] όταν στιγµατισµένα φαινόµενα είναι συχνότερα στη νεότητα απ’ 
ό,τι στην ενήλικη ζωή.  
 
 
3. Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
 
Προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί µια νεανική γλώσσα είναι α) η κοινωνικά 
θεσµοποιηµένη κατηγορία της νεότητας και β) κάποια µορφή νεανικής κουλτούρας 
και «αυτόνοµης» νεανικής επικοινωνίας. Οι περισσότερες έρευνες περιορίζουν την 
κατηγορία της νεότητας στην εφηβική ηλικία (12-18 ετών), άλλες 
συµπεριλαµβάνουν και τη µετεφηβική ηλικία (έως 25 ή 30 ετών). Ιστορικά, µορφές 
νεανικής γλώσσας υπήρχαν ήδη σε προηγούµενους αιώνες. [8]  Ωστόσο η γλώσσα 
των νέων έγινε µαζικό φαινόµενο από τα µεταπολεµικά χρόνια και ιδιαίτερα κατά 
τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτό ανάγεται στην αυξανόµενη οικονοµική και 
πολιτισµική ανεξαρτησία των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά και στην κοινή 
επιρροή από νεανικές κουλτούρες αγγλοαµερικανικής προέλευσης. 
 



Γιατί οι νέοι αναπτύσσουν δικούς τους τρόπους έκφρασης; Οι εξηγήσεις της 
βιβλιογραφίας συνδυάζουν τρεις παράγοντες. Κοινωνιολογικά, [9] κάθε ηλικία έχει 
ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά που συναρτώνται µε τυπικές συνθήκες 
επικοινωνίας. Τα κοινωνικά δίκτυα των νέων είναι στενότερα από αυτά των 
ενηλίκων, γεγονός που εντείνει την πίεση γλωσσικής συµµόρφωσης µε την παρέα. 
Ακόµη, οι συµβάσεις γλωσσικής ευγένειας και απόστασης που απαιτούνται στην 
ενήλικη ζωή δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµη πλήρως κατά την εφηβεία. Έτσι εξηγείται 
το ότι η συχνότητα µη πρότυπης γλώσσας είναι µεγαλύτερη στη νεότητα από ό,τι 
στην ενήλικη ζωή. Ψυχολογικά, κατά τη νεανική ηλικία διαµορφώνεται η 
προσωπική και κοινωνική ταυτότητα. Η απόρριψη κατεστηµένων τρόπων 
συµπεριφοράς και ο πειραµατισµός µε εναλλακτικά µοντέλα, τάσεις που γενικότερα 
χαρακτηρίζουν την εφηβεία, εκφράζονται και γλωσσικά. Με την ιδιαίτερη γλώσσα 
τους, οι νέοι συµβολίζουν ότι ανήκουν σε µια ηλικία µε δικά της ενδιαφέροντα και 
αξίες, που διαφέρει τόσο από τα παιδικά όσο και από τα ενήλικα χρόνια. 
Επικοινωνιακά, λειτουργίες της γλώσσας όπως η εκφραστικότητα, η πρωτοτυπία και 
το γλωσσικό παιχνίδι ίσως είναι ισχυρότερες στη νεανική ηλικία απ’ ό,τι στη 
µετέπειτα ζωή.  
 
∆ιαφορές της νεανικής γλώσσας σε σχέση µε τον τόπο διαβίωσης, την κοινωνική 
προέλευση και το φύλο των νέων έχουν µελετηθεί για τις αναλογίες πρότυπης και 
µη πρότυπης γλώσσας (βλ. παραπάνω 2.3). Σε ό,τι αφορά το νεανικό λεξιλόγιο, η 
µέχρι τώρα έρευνα δεν επιτρέπει γενικεύσεις. Φαίνεται πάντως ότι η χρήση 
υβριστικού λεξιλογίου και υβριστικών προσφωνήσεων είναι συχνότερη ανάµεσα σε 
αγόρια. Σαφέστερη είναι η σχέση της γλωσσικής έκφρασης µε τη συµµετοχή σε µια 
νεανική κουλτούρα. Οι νεανικές «σκηνές» που συγκροτούνται γύρω από µουσικά 
στιλ (π.χ. punk, metal, hip-hop) χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα λεξιλόγια και 
τρόπους συνοµιλίας που διαµορφώνονται υπό την επιρροή αγγλόφωνων νεανικών 
µέσων. Σε ό,τι αφορά τις περιστάσεις επικοινωνίας, [10] τα διάφορα στοιχεία της 
νεανικής γλώσσας χρησιµοποιούνται συστηµατικά µόνο στα πλαίσια της οµάδας 
συνοµηλίκων, τόσο ιδιωτικά όσο και στα διάφορα νεανικά στέκια. Τούτο σηµαίνει 
ότι η γλωσσική συµπεριφορά των νέων είναι διαφορετική π.χ. στην αυλή του 
σχολείου από ό,τι µέσα στην τάξη. Στοιχεία νεανικής γλώσσας εµφανίζονται επίσης 
στα διάφορα νεανικά µέσα ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας (νεανικά περιοδικά, 
νεανικό ραδιόφωνο, [11] στίχοι τραγουδιών κλπ.).  
 
 
4. Γλωσσική αλλαγή  
 
Η εξέλιξη της νεανικής γλώσσας δείχνει αντίρροπες τάσεις. Μια τάση προς 
ανοµοιογένεια οφείλεται στα επικοινωνιακά κίνητρα του γλωσσικού πειραµατισµού 
και της εκφραστικής πρωτοτυπίας (βλ. παραπάνω 3). Οι παραγωγικές κατηγορίες 
του λεξιλογίου και οι στερεότυπες εκφράσεις (βλ. παραπάνω 2.1) ανανεώνονται µε 
ταχείς ρυθµούς σε κάθε νεανική παρέα ξεχωριστά. Μια αντίρροπη τάση προς 
οµοιογένεια δηµιουργούν τα πολιτισµικά και γλωσσικά πρότυπα που διαδίδονται 
από νεανικά µέσα ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας. Έτσι π.χ. η πολιτισµική ταυτότητα 
των νεανικών µουσικών «σκηνών» συµβολίζεται γλωσσικά µε τον αγγλόφωνο-



διεθνή τους προσανατολισµό. [12] Ταυτόχρονα, στοιχεία της νεανικής γλώσσας 
περνούν στην κοινή γλώσσα [13] ως σύµβολα νεανικότητας. Οι νέοι διατηρούν 
ορισµένες εκφράσεις τους στην ενήλικη ζωή, οι γονείς χρησιµοποιούν ένα µέρος 
από το επίκαιρο λεξιλόγιο των παιδιών τους, ενώ τα ΜΜΕ προβάλλουν δείγµατα 
νεανικής γλώσσας, π.χ. στη διαφήµιση. Ωστόσο, η διάδοση του νεανικού 
λεξιλογίου δεν έχει εξηγηθεί ακόµη ικανοποιητικά.   
 
 
5. Γλωσσικές στάσεις 
 
Η γλώσσα των νέων αποτελεί αντικείµενο συζήτησης και αξιολόγησης τόσο στην 
προφορική επικοινωνία όσο και στα µέσα ενηµέρωσης. Νέοι και ενήλικοι οµιλητές 
αξιολογούν τη γλώσσα των νέων µε διαφορετικό τρόπο. [14] Η στάση των 
ενηλίκων είναι συχνά επικριτική και διορθωτική. Γονείς και δάσκαλοι αντιδρούν 
ιδιαίτερα αρνητικά απέναντι στο υβριστικό και βωµολοχικό λεξιλόγιο, χωρίς ίσως να 
αντιλαµβάνονται ότι το λεξιλόγιο αυτό έχει συγκεκριµένες (διαπροσωπικές, 
αξιολογικές) λειτουργίες και ότι η συχνότητά του µειώνεται µε την είσοδο στην 
ενήλικη ζωή. Οι νέοι προσάπτουν στη γλώσσα τους αξίες θετικές όπως π.χ. 
ευθύτητα, αλληλεγγύη, ταύτιση µε µια νεανική κουλτούρα. Στα µέσα ενηµέρωσης, 
η στάση απέναντι στη νεανική γλώσσα [15] κυµαίνεται ανάµεσα στην αποδοχή 
(«γλωσσική δηµιουργικότητα») και τον στιγµατισµό («γλωσσική πενία»). Στην 
Ελλάδα, ο ηµερήσιος και περιοδικός Τύπος προβάλλει κατά κανόνα µια 
στρεβλωµένη εικόνα του νεανικού λεξιλογίου, παρουσιάζει τη γλώσσα των νέων ως 
κάτι «ακατανόητο» και την αξιολογεί µε στερεότυπα (π.χ. συρρίκνωση του 
νεανικού λεξιλογίου σε «150 λέξεις») που δεν έχουν επιστηµονική βάση. Ένα 
τέτοιο στερεότυπο είναι η µη αναγνώριση του γεγονότος ότι οι κοινωνικές οµάδες 
αναπτύσσουν ένα ιδιαίτερο είδος λόγου που εξυπηρετεί την εσωτερική επικοινωνία 
της οµάδας, αλλά ταυτόχρονα ορίζει και την ταυτότητά της.  
 
 
6. ∆ιδακτικές εφαρµογές 
 
Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διδακτικές ενότητες µε αντικείµενο τη γλώσσα 
των νέων στο µάθηµα της γλώσσας [16] σε επίπεδο λυκείου. Ο στόχος της 
διδακτικής εφαρµογής είναι διπλός: Οι µαθητές βλέπουν τα χαρακτηριστικά, τις 
λειτουργίες και τις συνθήκες χρήσης του λεξιλογίου τους από µια άλλη οπτική 
γωνία. Ταυτόχρονα, η γλώσσα των νέων χρησιµεύει ως αφορµή για να συζητηθούν 
στην τάξη θέµατα όπως η γλωσσική ποικιλότητα (κοινωνικές διαφορές στη χρήση 
της γλώσσας), η γλωσσική νόρµα (τι θεωρείται «σωστό» και «κατάλληλο» σε 
διάφορες περιστάσεις), η γλωσσική εξέλιξη και αλλαγή. Όσο για το υλικό, ο 
δάσκαλος ζητά από τους µαθητές είτε να γράψουν ένα διάλογο ανάµεσα σε νέους 
είτε να συλλέξουν νεανικές λέξεις και εκφράσεις προφορικά (µε ένα απλό 
ερωτηµατολόγιο) ή από γραπτές πηγές. Οι ίδιοι οι µαθητές παρουσιάζουν στην τάξη 
π.χ. τη σηµασία ή ετυµολογία των λέξεων ή µια σύγκριση του υλικού µε λεξικά της 
κοινής γλώσσας, ενώ ο δάσκαλος καθοδηγεί τη συζήτηση στα παραπάνω 
γενικότερα θέµατα. Με παρόµοιο τρόπο, η γλώσσα των νέων µπορεί να 



χρησιµοποιηθεί στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας (σε προχωρηµένο επίπεδο), 
όπου η περιέργεια των νεαρών µαθητών για την έκφραση των συνοµηλίκων τους 
στην υπό εκµάθηση γλώσσα είναι µεγάλη.  
 
 
 
A. Γενική βιβλιογραφία και συνδέσεις στο διαδίκτυο 
Οι τίτλοι παρατίθενται σε οκτώ υπο-ενότητες, οι έξι από τις οποίες έχουν ως βάση 
τη γλώσσα-αντικείµενο. Eκτεταµένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία διατίθεται 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του συγγραφέα: http://www. Archetype.de 
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[1] Κείµενο 1: Eble, C. 1996: Slang & Sociability. In-group Language among 
College Students. Τσάπελ Χιλ & Λονδίνο: The University of North Carolina Press, 
σελ. 49-50. 
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...Η slang συνήθως παρέχει ενα εναλλακτικό λεξιλόγιο για πράγµατα που ήδη 
έχουν ένα όνοµα. [...] Οι λέξεις της slang δεν έχουν οµοιόµορφη κατανοµή στα 
σηµασιολογικά πεδία του λεξιλογίου. Ονόµατα που δεν χρησιµοποιούνται σε 
περιστάσεις ανεπίσηµης επικοινωνίας δεν έλκουν slang συνώνυµα, για παράδειγµα 
αφηρηµένες έννοιες όπως αγία τριάδα, τεχνικοί όροι όπως χρωµόσωµα, φυσικά 
φαινόµενα όπως βαρύτητα και έννοιες από ειδικές περιοχές του επιστητού, όπως 
π.χ. το φώνηµα της γλωσσολογίας. [...] Η slang υπηρετεί τις ανθρώπινες και όχι 
τις επαγγελµατικές εκφραστικές ανάγκες. [...] Η slang είναι αρκετά προβλέψιµη σε 
ό,τι αφορά το σηµασιολογικό της εύρος, που κατά κύριο λόγο επικεντρώνεται στις 
κοινωνικές σχέσεις. Η slang παρέχει στους χρήστες της γλώσσας λέξεις για 
χαρούµενα και λυπητερά συναισθήµατα, για την επιτυχία και την αποτυχία, για την 
έκφραση συµφωνίας και διαφωνίας. Οι αξιολογικοί όροι είναι πολυάριθµοι, καθώς 
οι slang λέξεις µάλλον κρίνουν παρά ορίζουν. Το slang λεξιλόγιο δηλώνει ακραίες 



κρίσεις (το πολύ καλό και το πολύ κακό) χωρίς µεγάλη αξιολογική διαβάθµιση. Η 
slang σπάνια ακολουθεί τη µέση οδό. Υποτιµητικοί όροι για όσους δεν ανήκουν 
στην παρέα ή κουλτούρα του οµιλητή είναι πολύ συχνοί. [...] Σχεδόν όλες οι 
κοινωνικές οµάδες που χρησιµοποιούν slang, ακόµη και οι φοιτήτριες, 
δηµιουργούν ή δανείζονται υποτιµητικές λέξεις για τη γυναίκα, παρουσιάζοντάς 
την ως αντικείµενο ή ζώο. Η slang συχνά παραβιάζει τα γλωσσικά ταµπού της 
γενικής κουλτούρας. Στα αγγλικά, η περιφρόνηση των κοινωνικών συµβάσεων 
φαίνεται στην αφθονία slang λέξεων για τα απόκρυφα µέρη του σώµατος, τα 
σωµατικά εκκρίµατα και το σεξ...  
 

Μετάφραση-προσαρµογή: Γ.  Ανδρουτσόπoυλος 
 
 
[2] Κείµενο 2: Iordanidou, A. & I. Androutsopoulos. 1997. Teenage slang in 
Modern Greek. Στο Greek Linguistics ’95. Proceedings of the 2nd International 
Conference on Greek Linguistics, επιµ. G. Drachman et al., 1ος τόµ., 267-276. 
Γκρατς: Neugebauer. 
© 
 
 
...Πολλές καινούριες λέξεις της γλώσσας των νέων (ΓτΝ) σχηµατίζονται µε ένα 
σχετικά µικρό απόθεµα παραγωγικών τύπων, που από κοινωνιογλωσσική σκοπιά 
µπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες. [...]  
 
Πρώτον, η ΓτΝ χρησιµοποιεί αρκετούς τύπους σχηµατισµού λέξεων που είναι 
ενεργοί και σε άλλες ποικιλίες της νέας ελληνικής, π.χ. -άς, -άκιας, -άτος, -ιάρης, -
δικο, -µένος.  
 
∆εύτερον, βρίσκουµε ορισµένους µη πρότυπους τύπους σχηµατισµού που 
χρησιµοποιούνται στη ΓτΝ, αλλά και στη λαϊκή γλώσσα και σε διάφορες αργκό. 
Εδώ ανήκουν  

α) τα παραγωγικά επιθήµατα -όβιος και -άνος που συνδυάζονται τόσο µε 
ελληνικές όσο και µε αγγλικές βάσεις, π.χ. πάρτι > παρτόβιος, µπαρ > 
µπαρόβιος· 
β) το µόρφηµα -ς που χρησιµεύει σε ορισµένες περιπτώσεις ως 
παραγωγικό επίθηµα, π.χ. έπιπλο > έπιπλος (οπαδός της λαϊκής 
µουσικής)· 
γ) ορισµένες διαδικασίες µορφικής τροποποίησης, όπως αποκοπή και 
µετάθεση συλλαβών. 

 
Τρίτον, παρατηρείται η καινοτοµική χρήση ορισµένων γνωστών τύπων παραγωγής. 
Μία περίπτωση είναι ο συνδυασµός ενός επιθήµατος µε βάσεις από ένα 
επιπρόσθετο µέρος του λόγου, π.χ. το επίθηµα -ιά σχηµατίζει στη ΓτΝ αφηρηµένα 
ουσιαστικά από επίθετα και µετοχές (άνετος > ανετιά, ψαγµένος > ψαγµενιά). Μια 
δεύτερη περίπτωση είναι η αλλαγή σηµασιολογικής λειτουργίας του επιθήµατος, 
π.χ. το υποκοριστικό επίθηµα -άκι χρησιµοποιείται και σαν επίθηµα παραγωγής 



(π.χ. πρέζα > πρεζάκι). Τέλος, διάφορα επιθήµατα µπορούν να συνδυαστούν µε 
ασυνήθιστες (για την κοινή γλώσσα) βάσεις όπως χαιρετισµούς και ηχοµιµητικές 
λέξεις, π.χ. καληνύχτα > καληνυχτάκιας (συνοδός, αλλά όχι φίλος µιας κοπέλας) 
και µπλι-µπλι (ήχος ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή ηλεκτρονικής µουσικής) > 
µπλιµπλίκια (ηλεκτρονική µουσική)».  
 

Μετάφραση-προσαρµογή: Γ. Ανδρουτσόπουλος 
 
 
[3]  
Στη γαλλική ΓτΝ, η τεχνική που αντιστοιχεί στα δικά µας τα ποδανά ονοµάζεται 
verlan (ανάποδο του l'envers), π.χ. η λέξη femme (γυναίκα) γίνεται meuf και η 
λέξη mec (τύπος) γίνεται keum. Μια από τις πιο πρόσφατες εργασίες για τα verlan 
είναι της γλωσσολόγου Vivienne Méla (άρθρο στον συλλογικό τόµο Boyer 1997). 
Η Méla γράφει: 
 
«...Το verlan δεν είναι ένας ενιαίος, οµοιογενής τρόπος οµιλίας. Υπάρχουν πολλά 
ρεύµατα και υπο-διάλεκτοι ανάλογα µε την πόλη, τη γειτονιά και την σύνθεση του 
πληθυσµού της. Ωστόσο, το verlan είναι ουσιαστικά µια αργκό των προαστίων 
(banlieue), µια αργκό της παρέας που συχνά συνδέεται µε νεαρούς απογόνους 
µεταναστών. Είναι µια αντρική αργκό. Μια γρήγορη ανάλυση του verlan λεξιλογίου 
δείχνει ότι το verlan χρησιµοποιείται κυρίως για να µιλήσει κανείς για συµπλοκές, 
σεξ, ναρκωτικά και κλοπές. Τα ρήµατα δράσης και κίνησης είναι πολυάριθµα, ενώ 
απουσιάζουν όροι που αναφέρονται σε διανοητικές πράξεις...». 
  

Μετάφραση-προσαρµογή: Γ. Ανδρουτσόπουλος 
 
 
[4] Η χρήση µειονοτικών γλωσσών από νέους της εθνικής πλειοψηφίας έχει 
καταγραφεί για την Αγγλία (Rampton 1995), τη Σουηδία (Kotsinas 1994) και τη 
Γερµανία (Auer και Dirim, αδηµοσίευτο). Οι Peter Auer και Inci Dirim µελέτησαν 
τη χρήση της τουρκικής από νέους µη τουρκικής προέλευσης στο Αµβούργο:  
 
«...Ιδίως σε γειτονιές του Αµβούργου µε έντονα πολυεθνική σύσταση πληθυσµού 
έχει αναπτυχθεί (προφανώς µόλις τα τελευταία χρόνια) µια µορφή νεανικής 
γλωσσικής χρήσης που περιλαµβάνει τούρκικες εκφράσεις και επικοινωνιακές 
ρουτίνες. Όπως δείχνουν ηχογραφήσεις αυθόρµητης επικοινωνίας, πρόκειται όχι 
µόνο για µεµονωµένες τούρκικες λέξεις που ενσωµατώνονται στη γερµανική 
γλώσσα (π.χ. βρισιές), αλλά και για ολόκληρα εκφωνήµατα και σειρές 
εκφωνηµάτων, π.χ. η ερώτηση για την ώρα και η απάντηση σε αυτήν. Τέτοιες 
ρουτίνες χρησιµοποιούνται έστω και αν κανένας από τους συνοµιλητές δεν είναι 
τουρκικής καταγωγής. Έτσι για παράδειγµα διαπιστώσαµε ότι νέοι µε γερµανική, 
αφγανική και τυνησιακή καταγωγή χρησιµοποιούν στη µεταξύ τους επικοινωνία 
ένα στιλ οµιλίας που περιλαµβάνει τουρκικά στοιχεία. [...] Τα τουρκικά είναι 
λοιπόν αναπόσπαστο τµήµα της επικοινωνίας σε παρέες µε νέους από διαφορετική 
εθνική προέλευση καθώς και σε τάξεις σχολείων µε µεγάλη αναλογία Τούρκων 



µαθητών. Φαίνεται, όµως, ότι η εκµάθηση και χρήση τους δεν κινείται από λόγους 
συνειδητής πολιτικής ή ιδεολογικής διαφοροποίησης από τους Γερµανούς ή τον 
κόσµο των ενηλίκων, αλλά πρώτα και κύρια από το γεγονός ότι τα τουρκικά είναι 
συνεχώς παρόντα στο συγκεκριµένο κοινωνικό περιβάλλον και απολαµβάνουν 
κύρους στα κοινωνικά πλαίσια της γειτονιάς…». 
 

Μετάφραση-προσαρµογή: Γ. Ανδρουτσόπουλος 
 
 
[5] Schlobinski, P., G. Kohl & I. Ludewigt. 1993. Jugendsprache. Fiktion und 
Wirklichkeit. Όπλαντεν: Westdeutscher Verlag, σελ. 114. 
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...Το παιχνιδιάρικο µαστόρεµα µε διάφορα γλωσσικά ύφη –η αρχή του bricolage– 
είναι ένα ουσιαστικό γνώρισµα της νεανικής επικοινωνίας. Η σύνδεση διαφόρων 
τρόπων οµιλίας, η χρήση διαφορετικών πολιτισµικών πηγών και η µετατροπή τους 
στη ροή της επικοινωνίας ανήκουν στη δηµιουργική γλωσσική χρήση των νέων. 
Προκειµένου να εκδιπλωθεί αυτή η δηµιουργικότητα απαιτούνται ορισµένες 
συνθήκες-πλαίσιο, οι οποίες επιτρέπουν και ευνοούν µια ελεύθερη γλωσσική 
διαµόρφωση. Έτσι δεν φαίνεται  παράξενο ότι το παιχνίδι µε τη γλώσσα γεννιέται 
και ξεδιπλώνεται κάτω από σχετικά αδόµητες συνθήκες επικοινωνίας, όπου οι νέοι 
µπορούν συχνά να αποφασίσουν οι ίδιοι για το πώς θα τις γεµίσουν και θα τις 
διαµορφώσουν. Το διάλειµµα ανάµεσα στις σχολικές ώρες και οι ανεπίσηµες 
συναντήσεις της παρέας είναι τυπικά παραδείγµατα για περιστάσεις όπου η επιρροή 
θεσµών και ενηλίκων είναι µικρή. Αν µάλιστα η διάθεση των ίδιων των νέων είναι 
χαλαρή και οι συµµετέχοντες γνωρίζονται µεταξύ τους, τότε δεν υπάρχει πλέον 
εµπόδιο για την δηµιουργική διαµόρφωση της γλώσσας… 
 

Μετάφραση-προσαρµογή: Γ. Ανδρουτσόπουλος 
 
 

[6] Κείµενο 3: Georgakopoulou, A. 1999. Doing youth in and through 
conversational narratives. Στο Language and ideology. Selected Papers from the 
6th International Pragmatics Conference, Verschueren, J. επιµ., Antwerp: IPrA, 
σελ. 125-142. 
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...Η συνεργατική στάση των συµµετεχόντων στην συγκρότηση της διήγησης 
συνδέεται στενά µε έναν λόγο-«µωσαϊκό» που περιλαµβάνει µια πλειάδα από 
φωνές και κείµενα. Αυτή η πολυφωνία γίνεται φανερή σε συχνές αλλαγές ύφους 
που χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω γλωσσικά στοιχεία:  
 

α) Φωνολογικά ή λεξιλογικά περάσµατα στην τοπική διάλεκτο ή σε άλλες µη 
πρότυπες γλωσσικές ποικιλίες, που χρησιµοποιούνται µε τρόπο ειρωνικό για 



να δηµιουργήσουν διάσταση ανάµεσα σε ορισµένες νοοτροπίες. 
β) Πέρασµα σε επίσηµες γλωσσικές ποικιλίες και σε αποµιµήσεις 
καθαρεύουσας. Παρόµοιες αλλαγές ύφους, που αποτελούν γενικότερα πηγή 
χιούµορ στην προσωπική επικοινωνία των Ελλήνων, οφείλουν την 
εκφραστική τους ισχύ στο γεγονός ότι η χρήση τους δεν αρµόζει στις 
περιστάσεις επικοινωνίας. Συνεπώς προσφέρονται για την δηµιουργία µιας 
ειρωνικής απόστασης ανάµεσα στον αφηγητή και τις φωνές της αφήγησης 
στις οποίες αποδίδεται η «καθαρεύουσα». 
γ) ∆ιακειµενικές αναφορές σε δηµοφιλή είδη κειµένου (π.χ. τηλεοπτικά 
διαφηµιστικά, τραγούδια, κείµενα από περιοδικά, αστεία, κτλ.) καθώς και σε 
κείµενα της ίδιας της παρέας, όπως π.χ. παλιότερες αφηγήσεις και ποιήµατα 
καταγραµµένα στο κοινό ηµερολόγιο της παρέας. Οι αναφορές αυτές συχνά 
είναι σύντοµες, π.χ. µια ατάκα ή ένα παράθεµα, για παράδειγµα η 
επαναλαµβανόµενη φράση Μίλα του ρε, µίλα του. Αυτά τα κείµενα ανήκουν 
στο κοινό απόθεµα γνώσης ολόκληρης της παρέας και αποτελούν γλωσσικό 
και συµβολικό «κεφάλαιο» για την οµάδα. Συνεπώς χρησιµοποιούνται ως 
«προκατασκευασµένες» αξιολογήσεις που προσδίνουν κύρος στο επιχείρηµα 
ή στην στάση της αφηγήτριας... 

 
Μετάφραση-προσαρµογή: Γ. Ανδρουτσόπουλος 

 
 
[7] Κείµενο 4: Romaine, S. 1984. The Language of Children and Adolescents, 
Oxford, Blackwell, σελ. 104-105. 
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...Η προσωπική βιογραφία περιλαµβάνει τρόπους συµπεριφοράς που θωρούνται 
κατάλληλοι για κάθε στάδιο ζωής. Όλοι µας συνηθίζουµε να κρίνουµε, 
περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά, τους ανθρώπους µε βάση την εµφάνισή και τη 
συµπεριφορά τους. Η οµιλία είναι µόνο ένα από τα διάφορα στοιχεία της 
συµπεριφοράς που υπόκεινται σε ηλικιακή διαβάθµιση. Ορισµένοι πολιτισµοί 
διαθέτουν πολύπλοκες τελετουργίες µύησης  που σηµαδεύουν την είσοδο ενός 
ατόµου σε ένα νέο στάδιο ζωής ή τη µετάβαση από ένα στάδιο στο επόµενο. Στις 
περισσότερες βιοµηχανικές κοινωνίες δεν υπάρχουν τέτοιες τελετουργίες. Ωστόσο, 
κάποιος που δεν ντύνεται όπως «αρµόζει» στην ηλικία του θεωρείται γελοίος, το 
ίδιο και ένας ενήλικος που προσπαθεί να χρησιµοποιήσει τη νεανική γλώσσα της 
νέας γενιάς. Μιλώντας λοιπόν για γλωσσικούς τύπους ηλικιακής διαβάθµισης, 
εννοώ την χαρακτηριστική γλωσσική συµπεριφορά που είναι ταιριαστή σε και 
τυπική για διάφορα στάδια ζωής. Μία από τις πιο συνηθισµένες γλωσσικές 
διαφορές ανάµεσα σε ηλικιακές οµάδες είναι η «νεανική αργκό». Πρόκειται για µία 
πολύ επιφανειακή διαφορά, που ωστόσο επαρκεί για να διακρίνει ηλικιακές 
οµάδες. [...] Η χρήση ενός ειδικού λεξιλογίου στα πλαίσια µίας κοινωνικής 
(ηλικιακής ή και επαγγελµατικής) οµάδας πληροί µία βασική λειτουργία: δείχνει 
συµµετοχή στην οµάδα και διευκολύνει την επικοινωνία ανάµεσα σε ανθρώπους µε 
κοινά ενδιαφέροντα. [...] Επιπλέον, πολυάριθµες κοινωνιογλωσσικές έρευνες 



έχουν καταδείξει συσχετισµούς ανάµεσα στην ηλικία και σε φωνολογικά ή 
γραµµατικά στοιχεία. [...] Σε γενικές γραµµές, φαίνεται ότι η χρήση κοινωνικά 
στιγµατισµένων γλωσσικών στοιχείων φτάνει στο αποκορύφωµά της κατά την 
εφηβεία.» 
 

Μετάφραση-προσαρµογή: Γ. Ανδρουτσόπουλος 
 
 
[8] Κείµενο 5:  EBLE, C. 1996. Slang & Sociability. In-group Language among 
College Students. Τσάπελ Χιλ & Λονδίνο: The University of North Carolina Press, 
σελ. 38.  
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Πριν από τον 20ό αιώνα, στις Ηνωµένες Πολιτείες δεν υπήρχε νεανική κουλτούρα 
ξέχωρη από το σχολείο. Συνεπώς ό,τι δείγµα νεανικής αργκό έχει καταγραφεί, 
είναι σχεδόν αποκλειστικά µαθητική και κολεγιακή αργκό. Παρόλο λοιπόν που η 
µαθητική αργκό του 19ου αιώνα δεν µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική για το 
σύνολο της νεανικής αργκό της περιόδου αυτής, µας παρέχει τα καλύτερα 
διαθέσιµα παραδείγµατα για τις γλωσσικές πρακτικές των νέων του περασµένου 
αιώνα. [...] Συλλογές µαθητικής αργκό του 19ου αιώνα δείχνουν πώς η γλωσσική 
δηµιουργικότητα τίθεται στην υπηρεσία της καθηµερινής αγορίστικης ζωής. 
Συλλογές από διάφορα σχολεία περιλαµβάνουν συνώνυµα για την παραµέληση 
των σχολικών υποχρεώσεων, για κοινωνικά αποτυχηµένους µαθητές, για το ποτό 
και τα σπορ, για κορίτσια, αποχωρητήρια και έλλειψη χρηµάτων. Πρόκειται για 
σηµασιολογικές κατηγορίες που είναι ακόµη παραγωγικές στη γλώσσα των 
αµερικανών µαθητών. Από άλλες σκοπιές, όµως, οι αργκό του 1890 και του 1990 
δεν είναι συγκρίσιµες. Οι λέξεις και εκφράσεις του 1890 δείχνουν µια εσωστρεφή 
οµάδα χωρίς ενδιαφέρον για µια ευρύτερη κοινωνική σκηνή ή νεανική κουλτούρα. 
Πριν το 1900 η µαθητική αργκό δεν αναφερόταν ούτε στη µουσική ούτε σε µόδες. 
Τέτοιες αναφορές στη λαϊκή κουλτούρα έρχονται µόνο κατά τον 20ο αιώνα. 
 

Μετάφραση-προσαρµογή: Γ. Ανδρουτσόπουλος 
 
 
[9] H γερµανίδα κοινωνιολόγος και εκπαιδευτικός Nave-Herz (1989, 629) 
συνοψίζει την κοινωνική λειτουργία της ΓτΝ ως εξής:  
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«...Από κοινωνιολογική σκοπιά η ΓτΝ δεν είναι απλά ένα µέσο µετάδοσης 
πληροφοριών, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα σύµβολο ενός κοινωνικού ρόλου. Με τη 
χρήση της ο οµιλητής διαχωρίζει τον εαυτό του από το ρόλο του παιδιού και του 
ενηλίκου και δηλώνει συµµετοχή στη νεανική κουλτούρα. Αντίστροφα, η νεανική 
παρέα ελέγχει µέσω της γλώσσας ποιος θέλει να ανήκει σε αυτήν και ποιος όχι. 



Κατά συνέπεια η ΓτΝ έχει τόσο λειτουργία κοινωνικής διαφοροποίησης όσο και 
κοινωνικού ελέγχου...» 
 

Μετάφραση-προσαρµογή: Γ. Ανδρουτσόπουλος 
 
 
[10] Κείµενο 6: Androutsopoulos, J. K. 1998. Deutsche Jugendsprache: 
Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen, Frankfurt a.M., Peter Lang, 
σελ. 45-47.  
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...Η ερευνητική βιβλιογραφία παρέχει πότε σκόρπιες ενδείξεις, πότε βάσιµα 
ευρήµατα πάνω στις απαραίτητες συνθήκες επικοινωνίας για τη χρήση µιας 
ιδιαίτερης νεανικής γλώσσας. Η γενική εικόνα είναι ότι η ιδιαίτερη γλώσσα 
ενεργοποιείται µόνο στα πλαίσια της παρέας. Η χρήση της ΓτΝ προϋποθέτει λοιπόν 
συνοµηλικότητα και συµµετρική κοινωνική σχέση ανάµεσα στους επικοινωνούντες. 
[...] Οι Schlobinski, Kohl και Ludewigt (1993) παρουσιάζουν την περιγραφή των 
περιστάσεων χρήσης ενός παρεΐστικου στιλ οµιλίας ως ένα από τα σηµαντικότερα 
αποτελέσµατα της έρευνάς τους. ∆ιατυπώνουν τρεις παράγοντες µε τις ακόλουθες 
παραµέτρους:  

α) βαθµός οικειότητας της παρέας· 
β) βαθµός δόµησης της περίστασης· 
γ) βαθµός συναισθηµατικής ατµόσφαιρας. 

Έτσι, µια υψηλή οικειότητα, µια µη οργανωµένη περίσταση και µια ζωντανή 
ατµόσφαιρα αποτελούν τις ιδανικές συνθήκες για την εµφάνιση δηµιουργικών 
τρόπων οµιλίας και γλωσσικών παιχνιδιών. [...] Ο γερµανός ερευνητής J. 
Schwitalla (1994) ασχολείται εκτενώς µε τις περιστάσεις στις οποίες εµφανίζονται 
τρόποι οµιλίας χαρακτηριστικοί για µια νεανική παρέα. Τονίζει την σηµασία της µη 
οργανωµένης περίστασης, διακρίνει συγκεκριµένα γλωσσικά συµβάντα και τύπους 
διαλόγου, και θεωρεί τον αριθµό των συνοµιλητών ως σηµαντικό παράγοντα. Ο 
Schwitalla γράφει: «Σε αυτές τις αβίαστες συναντήσεις οι νέοι χρησιµοποιούν 
διάφορους τύπους επικοινωνίας και συνοµιλίας που είναι χαρακτηριστικοί για την 
µη οργανωµένη νεανική επικοινωνία: Χαιρετιούνται και αποχαιρετιούνται, 
ανταλλάσσουν πληροφορίες, κλείνουν ραντεβού, διηγούνται εµπειρίες δικές τους 
και άλλων, πειράζουν ο ένας τον άλλον, επιχειρηµατολογούν (π.χ. σχετικά µε 
µουσικά συγκροτήµατα και δίσκους), συζητάνε σοβαρά για προβλήµατα και 
ζητήµατα λίγο-πολύ συνδεδεµένα µε τον δικό τους κόσµο, και αναλογίζονται τί 
θέλουν να πετύχουν στο µέλλον και πώς. Σε γενικές γραµµές, όσο περισσότεροι 
νέοι είναι συγκεντρωµένοι [...] τόσο συχνότερα χρησιµοποιούν εκφράσεις της 
παρέας και τόσο συχνότερα ανταλλάσσουν πειράγµατα». 
 

Μετάφραση-προσαρµογή: Γ. Ανδρουτσόπουλος 
 
 



[11] Η Nowottnick (1989, 314) για τη γλωσσική χρήση στο νεανικό ραδιόφωνο 
στη Γερµανία: 
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...Με τη χρήση χαρακτηριστικών στοιχείων της νεανικής γλώσσας, ο εκφωνητής 
ενσωµατώνει τη γλωσσική ποικιλία της οµάδας-στόχου στην οµιλία του και 
επιδιώκει έτσι µια επικοινωνιακή προσέγγιση προς τους ακροατές, η οποία µπορεί 
όµως να ερµηνευθεί και ως κολακεία και κατά συνέπεια να κριθεί αρνητικά. 
Ωστόσο, τα στοιχεία νεανικής γλώσσας δεν είναι και τόσο συχνά στις εκποµπές που 
αναλύσαµε, σε αντίθεση µε την πλούσια χρήση καθηµερινού λεξιλογίου. Εδώ 
πρέπει όµως να συνυπολογιστεί η δοµή της νεανικής γλώσσας, που δεν εξαντλείται 
σε µεµονωµένες λέξεις και εκφράσεις, αλλά περιλαµβάνει και ορισµένες αρχές 
γλωσσικής χρήσης που µπορούν να πραγµατωθούν και µε λεξιλόγιο της 
καθοµιλουµένης και κοινής γλώσσας. Οι αρχές αυτές καταγράφηκαν σε πολλές 
εκποµπές του εµπειρικού υλικού: µεταφορά, υπερβολή και δυναµισµός στην 
έκφραση, παιχνιδιάρικη χρήση της γλώσσας (δηµιουργικότητα, πειραµατισµός) και 
ενσωµάτωση αγγλικών στοιχείων. Η εφαρµογή αυτών των αρχών δηµιουργεί 
σήµατα γλωσσικής νεανικότητας, µε χαρακτηριστικότερο όλων την τάση προς 
υπερβολή.» 
 

Μετάφραση-προσαρµογή: Γ. Ανδρουτσόπουλος 
 
 
[12] Κείµενο 7: Androutsopoulos, J. K. 1998. Deutsche Jugendsprache: 
Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen, Frankfurt a.M., Peter Lang, 
σελ. 578-581 
© 
 
 
...Αν δει κανείς τα γλωσσικά δάνεια ως µέρος ενός «εισαγόµενου» πολιτισµικού 
ρεύµατος, τότε η κοινωνική-συµβολική αξία των γλωσσικών δάνειων εντάσσεται 
σε µια εισαγόµενη κουλτούρα. Αν δεχτούµε ότι οι νεανικές κουλτούρες 
λειτουργούν ως πολιτισµικά πρότυπα και ταυτόχρονα ως σηµεία διαφοροποίησης 
από άλλες κοινωνικές και ηλικιακές οµάδες, τότε και οι αγγλισµοί της νεανικής 
γλώσσας θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο: ως γνωρίσµατα ειδικών 
ενδιαφερόντων και τρόπων ζωής από τη µια µεριά, και ως µέσα για τη γλωσσική 
διαφοροποίηση µιας οµάδας από την άλλη. Η διαφοροποίηση µέσω αγγλισµών 
είναι αποτελεσµατική απέναντι σε ενήλικες µε περιορισµένες γνώσεις της αγγλικής 
γλώσσας, το ίδιο όµως και απέναντι σε συνοµηλίκους, στον βαθµό που η 
διαφοροποίηση δεν ανάγεται στη γνώση της ξένης γλώσσας, αλλά στη γνώση των 
πολιτισµικών στοιχείων που δηλώνονται µε την ξένη γλώσσα. [...] Ένα µεγάλο 
µέρος των αγγλικών στοιχείων στη ΓτΝ δεν κατακτάται µέσα από το µάθηµα των 
αγγλικών στο σχολείο ούτε µε την ανάγνωση αγγλικών εφηµερίδων. Αντίθετα, οι 
πηγές του είναι τα διάφορα µέσα της νεανικής κουλτούρας: video-clips, µουσικά 
περιοδικά, συνοδευτικά φυλλάδια δίσκων κ.ά. [...] Τα αγγλικά στοιχεία που 



κατακτώνται µε αυτό τον τρόπο χαρακτηρίζονται από επικαιρότητα: Νεολογισµοί 
της καθοµιλουµένης αγγλικής καθώς και διαφόρων αγγλικών αργκό 
αναπαράγονται σε γερµανικά νεανικά κείµενα προτού καν καταγραφούν σε 
αγγλικά λεξικά. Αυτή η µη θεσµοποιηµένη κατάκτηση παίζει, εξάλλου, 
αποφασιστικό ρόλο στην περιορισµένη διάδοση των δανείων αυτών στην κοινωνία-
δέκτη. Αγγλισµοί που προέρχονται από ειδικές πολιτισµικές πηγές διαδίδονται µεν 
σε ολόκληρη την επικράτεια, αλλά µόνο στα πλαίσια ειδικών κοινωνικών οµάδων 
και σκηνών. Κάθε νεανική σκηνή δανείζεται τις λέξεις και εκφράσεις που 
χρησιµοποιούνται στα µέσα της ίδιας κουλτούρας στον αγγλόφωνο χώρο. [...] Ο 
δανεισµός αργκοτικών αγγλισµών αντικατοπτρίζει µια προσέγγιση βιωµατικών 
εµπειριών σε διεθνές επίπεδο: Συγκρίσιµες νεανικές οµάδες σε διάφορες χώρες 
βασίζονται στις ίδιες πολιτισµικές πηγές. Καθώς τα «ήθη και έθιµα» µιας νεανικής 
κουλτούρας (στον χορό, στον τρόπο ντυσίµατος, στην κοινωνική τοποθέτηση 
κλπ.) ισχύουν ανεξάρτητα από την κάθε χώρα, η νεανική πολιτισµική γνώση 
εκφράζεται σε διάφορες γλώσσες µε τα ίδια διεθνή δάνεια...  
 

Μετάφραση-προσαρµογή: Γ. Ανδρουτσόπουλος 
 
 
[13] Κείµενο 8: Kotsinas, U.-B. 1997. Young people’s language. Norm, variation 
and language change. Στο Stockholm Studies in Modern Philology, N.S. 11, 109-
132. Stockholm: Almqvist & Wiksell, σελ. 128-129. 
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...Μια γλωσσική καινοτοµία που παράγεται στη ροή της οµιλίας, είτε στ’ αστεία είτε 
ως δήλωση αντίθεσης σε κοινωνικές νόρµες, µπορεί να εµφανιστεί µία και µόνη 
φορά και στη συνέχεια να εξαφανιστεί (1ο στάδιο). Μπορεί όµως να αναπαραχθεί 
από τους ίδιους ή διαφορετικούς οµιλητές, στην ίδια ή σε µια διαφορετική παρέα, 
ως αποτέλεσµα παρόµοιων περιστάσεων. Αν η καινοτοµία επαναληφθεί συνειδητά, 
π.χ. από µέλη της ίδιας παρέας, µπορεί να γίνει µέρος του ειδικού κώδικα 
επικοινωνίας αυτής της παρέας και σταδιακά να λειτουργήσει ως σινιάλο 
οικειότητας και πίστης προς την παρέα (2ο στάδιο). Αν ένα γλωσσικό στοιχείο 
χρησιµοποιηθεί µε αυτό τον τρόπο για κάµποσο καιρό, η νεωτεριστική του αξία 
συνήθως χάνεται. Τότε αυτή η λέξη (ή φωνολογική εναλλακτική κτλ.) είτε 
εξαφανίζεται και αντικαθίσταται από µια καινούρια λέξη –πράγµα που συχνά 
συµβαίνει µε λέξεις της slang– είτε διαδίδεται σε άλλες νεανικές παρέες που 
πιθανόν να την υιοθετήσουν είτε για τη νεωτεριστική της αξία είτε χάρη του 
κύρους που απολαµβάνει η παρέα που πρωτοκαθιέρωσε τη λέξη. Όπως και 
παραπάνω, η καινοτοµία είτε θα εξαφανιστεί µετά από λίγο καιρό είτε θα συνδεθεί 
σταδιακά µε ορισµένες κοινωνικές ταυτότητες, π.χ. την τοπική, εθνική ή 
σεξουαλική ταυτότητα της παρέας που χρησιµοποιεί τη γλωσσική καινοτοµία (3ο 
στάδιο). Στη συνέχεια, η καινοτοµία µπορεί να περάσει και σε νέες παρέες, και αν 
διαδοθεί πλατιά ίσως γίνει σηµάδι της νεανικής γλώσσας γενικότερα, έτσι ώστε η 
χρήση της να σηµαδεύει αντίθεση προς ενήλικες συµβάσεις και ταυτότητες (4ο 
στάδιο). Υπάρχουν λέξεις που παραµένουν στη γλώσσα των νέων για πολλές 



γενεές. Σιγά-σιγά, όµως, η αρχική νεωτεριστική αξία και εικονοκλαστική 
εκφραστικότητα της λέξης προφανώς µειώνεται ή χάνεται εντελώς, και η 
εναλλακτική µπορεί να εξαφανιστεί.  
 
Όσο η εναλλακτική χρησιµοποιείται κυρίως από νέους, συνήθως στιγµατίζεται ως 
«κακή προφορά», «απρόσεχτη οµιλία» κτλ. Καµιά φορά όµως η εναλλακτική 
ακολουθεί τους οµιλητές στην ενήλικη ζωή τους και γίνεται µέρος της ενήλικης 
γλώσσας τους (5ο στάδιο). Ένας άλλος τρόπος εισόδου στην ενήλικη γλώσσα είναι 
η µίµηση από ενηλίκους λόγω της νεωτεριστικής αξίας που έχει η λέξη γι’ αυτούς. 
Αν η εναλλακτική υιοθετηθεί από ενήλικες, µπορεί να καταχωρηθεί σε κάποια 
τοπική ή κοινωνική διάλεκτο µε χαµηλό ή υψηλό κύρος, ανάλογα µε την οµάδα 
στην οποία ανήκουν οι χρήστες της. [...] Τέλος, η νέα εναλλακτική ίσως χάσει 
σταδιακά την υφολογική συνδήλωση της «κακής γλώσσας» και περάσει στην κοινή 
πρότυπη γλώσσα (6ο στάδιο). Είναι γεγονός ότι πολλές slang λέξεις περνούν στην 
κοινή γλώσσα και γίνονται µάλιστα δεκτές και στη γραπτή γλώσσα, αφότου η 
εκφραστική τους συνδήλωση χαθεί ως αποτέλεσµα συχνής χρήσης και οι οµιλητές 
δεν γνωρίζουν πλέον την αρχική σηµασία της λέξης. Οι αγγλικές λέξεις foolish και 
idiotic είναι παραδείγµατα για την εξέλιξη αυτή… 
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Οι αναλύσεις των συνεντεύξεων για τις γλωσσικές στάσεις δείχνουν ένα 
διαφοροποιηµένο επίπεδο σκέψης των νέων σε ό,τι αφορά το γλωσσικό τους στιλ 
και αυτό των ενηλίκων. Οι νέοι µε τους οποίους µιλήσαµε αναφέρθηκαν σε 
γλωσσικά γνωρίσµατα όχι µόνο του δικού τους τρόπου έκφρασης, αλλά και αυτού 
των γονιών και δασκάλων, και αναλογίστηκαν τη γλωσσική τους συµπεριφορά σε 
σχέση µε την περίσταση της επικοινωνίας και τον συνοµιλητή τους. 
 
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι ίδιοι οι νέοι θεωρούν τη γλώσσα των νέων ναι 
µεν ως έναν αυτονόητο τρόπο έκφρασης της νεανικής οµάδας, αλλά όχι ως το 
µοναδικό γλωσσικό µέσο επικοινωνίας. Η γλώσσα των νέων φανερώνεται σε 
ορισµένες εκφράσεις και σχήµατα λόγου που χρησιµοποιούνται στην οµάδα των 
συνοµηλίκων: ορισµένα συνοµιλιακά και ενισχυτικά (επιτατικά) µόρια, αγγλισµούς, 
νέους σχηµατισµούς ή µεταλλαγές λέξεων. Το νεανικό στιλ οµιλίας σπάνια 
χρησιµοποιείται ρητά ως µέσο διαφοροποίησης από τους ενηλίκους. Αντίθετα, οι 
νέοι εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες που τους παρέχονται για δηµιουργική 
γλωσσική χρήση και γλωσσικό πειραµατισµό. [...]  
 
Η εικόνα που έχουν οι ερωτηθέντες µαθητές για την γλώσσα των ενηλίκων είναι 
πλατιά. Οι κρίσεις εκτείνονται από εκτιµήσεις αποδοχής όπως εντάξει και µια χαρά 



έως την αρνητική στάση, π.χ. ακατανόητη και βαρετή. Πολλοί µαθητές 
προσάπτουν στη γλώσσα των µεγάλων ιδιότητες όπως κανονική, ευγενική και 
σωστή, καθορίζοντάς την έτσι ως την κανονική γλώσσα της ευρύτερης κοινωνίας. 
Ωστόσο οι περισσότεροι µαθητές δυσκολεύτηκαν να δώσουν µια ακριβέστερη 
περιγραφή. Καθώς συνδέουν τη γλώσσα των ενηλίκων µε συγκεκριµένα γνωστά 
τους πρόσωπα, µερικοί νέοι διακρίνουν τόσες ενήλικες γλώσσες όσοι και οι 
ενήλικοι που γνωρίζουν. Ακόµη και µέσα στην ίδια οικογένεια χρησιµοποιούνται 
διάφορα στιλ οµιλίας. Οι συνοµιλητές µας αναφέρονται σε µητέρες που 
χρησιµοποιούν «πότε-πότε» νεανικές εκφράσεις, ενώ ο πατέρας περιγράφεται ως ο 
«παλιοµοδίτης» που «δεν βάζει τέτοια λόγια στο στόµα του». Έτσι δεν ξενίζει το 
ότι µερικοί νέοι δεν διαπιστώνουν και τόσο µεγάλες διαφορές ανάµεσα στη δική 
τους γλώσσα και αυτή των ενηλίκων…  
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...Πολύ καθαρή είναι στο υλικό µας η αντίθεση ανάµεσα σε µέσα γενικού κοινού 
(δηλ. καθηµερινές εφηµερίδες και περιοδικά όπως π.χ. Γυναίκα) και µέσα κυρίως 
νεανικού κοινού, δηλ. περιοδικά όπως ΚΛΙΚ και ΜΑΧ. Τα µέσα γενικού κοινού 
παρουσιάζουν τη ΓτΝ σαν κάτι ξένο, εξωτικό και ακατανόητο. Αντίθετα, τα νεανικά 
περιοδικά υιοθετούν την οπτική γωνία του κοινού τους. Η διαφορά αυτή φαίνεται 
τόσο σε ρεπορτάζ εφηµερίδων όσο και στα κείµενα που συνοδεύουν γλωσσάρια 
νεανικής γλώσσας σε εφηµερίδες και περιοδικά.  
 
Σε ένα ρεπορτάζ εφηµερίδας, οι νέοι τονίζουν πως οι εκφράσεις τους είναι 
ακατανόητες για τους γονείς: Όταν είχα πει για πρώτη φορά στους γονείς µου «τα 
έχω πάρει στο κρανίο» νόµιζαν ότι είχα πάθει κάτι κακό. Πού να ήξεραν ότι 
σηµαίνει είµαι νευριασµένη... Μια δεύτερη εφηµερίδα παραθέτει σαν δείγµα της 
ΓτΝ ένα νεανικό «άγνωστο κείµενο», που συνοδεύεται από ένα γλωσσάρι 
απαραίτητο για την «αποκρυπτογράφηση». Μια τρίτη εφηµερίδα παραθέτει ένα 
νεανικό διάλογο και στη συνέχεια σχολιάζει: Οι νέοι µιλούν σήµερα µε τη δική 
τους γλώσσα. Μια γλώσσα που δεν την έχουν διδαχτεί από τα σχολικά τους βιβλία 
ούτε και από τους καθηγητές τους. Για να την κατανοήσει κάποιος, όµως, 
χρειάζεται ...λεξικό. Η ίδια εφηµερίδα έχει λίγο παρακάτω µια λίστα µε λέξεις και 
εκφράσεις που τιτλοφορείται Λεξικό για να µπορείτε να συνεννοηθείτε.  
 



Αυτή την υποτιθέµενη ανάγκη των ενήλικων αναγνωστών για 
«αποκρυπτογράφηση» καλούνται προφανώς να συνδράµουν τα γλωσσάρια των 
περιοδικών γενικού τύπου, καθώς ο ρητός τους στόχος είναι η «βοήθεια στην 
επικοινωνία». Με τίτλους όπως Πώς µιλούν οι νέοι ή Οδηγός για µητέρες, τα 
γλωσσάρια αυτά αυτοπαρουσιάζονται σαν βοήθηµα στην κατανόηση των νέων που 
µιλούν τη δική µας γλώσσα µε το δικό τους τρόπο, όπως γράφει ένας Ταχυδρόµος 
του 1993. 
 
Όταν τα νεανικά περιοδικά παρουσιάζουν γλωσσάρια της νεανικής γλώσσας, δεν 
κάνουν λόγο για προβλήµατα κατανόησης του αναγνώστη. Αντίθετα, ο στόχος 
τους είναι να παραθέσουν επίκαιρα δείγµατα από µια γλώσσα ετερόκλητη και 
ζωντανή, όπως λέει ένα ΚΛΙΚ του 1990. Τα νεανικά περιοδικά χαιρετίζουν τη 
γλωσσική δηµιουργικότητα –Οι νέοι άνθρωποι καταφέρνουν να δίνουν ζωή σε µια 
από τις πιο παλιές γλώσσες του κόσµου –και παίρνουν θέση ενάντια σε 
καθαριστικές αντιλήψεις. Ένα ΜΑΧ αναρωτιέται: Και γιατί παρακαλώ η γλώσσα της 
Ακαδηµίας Αθηνών είναι καλύτερη από τη γλώσσα του δρόµου; 
 
Βλέπουµε λοιπόν ότι γενικά και νεανικά µέσα ακολουθούν διαφορετικές 
επικοινωνιακές στρατηγικές στην παρουσίαση της ΓτΝ. Τα µέσα γενικού κοινού 
τονίζουν την απόσταση του (ενήλικου) δέκτη από το αντικείµενο (δηλαδή τη ΓτΝ), 
ενώ αντίθετα τα νεανικά µέσα εκφράζουν εγγύτητα και θετική αξιολόγηση του 
αντικειµένου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι γλωσσικές στάσεις των µέσων 
αντιστοιχούν προφανώς σε (τυπικές, αναµενόµενες) στάσεις της πελατείας τους... 
 

Μετάφραση: Γιάννης Ανδρουτσόπουλος 
 
 
[16] Κείµενο 11: Γ. Ανδρουτσόπουλος. Γλώσσα των νέων και διδακτικοί στόχοι. 
 
Σύµφωνα µε άρθρα της γερµανικής βιβλιογραφίας γραµµένα από δασκάλους, η 
ενασχόληση µε τη ΓτΝ στα πλαίσια του µαθήµατος της γλώσσας εξυπηρετεί τους 
παρακάτω διδακτικούς στόχους:  
 
 
— Οι µαθητές συνειδητοποιούν την ύπαρξη διαφόρων γλωσσικών ποικιλιών. 
Μαθαίνουν να βλέπουν τη γλώσσα όχι ως αυτόνοµο οργανισµό, αλλά ως µέρος της 
κοινωνικο-πολιτισµικής δοµής, το οποίο επιτρέπει τον συνεχή εµπλουτισµό των 
εκφραστικών δυνατοτήτων.  
— Οι µαθητές κατανοούν ότι η χρήση της γλώσσας εξαρτάται από το ιστορικό και 
κοινωνικό πλαίσιο της επικοινωνίας καθώς και από τον στόχο της κάθε γλωσσικής 
ενέργειας. 
— Κατανοούν τη δηµιουργία επικοινωνιακών παρεξηγήσεων λόγω της χρήσης 
διαφορετικών γλωσσικών ποικιλιών. 
— Κατανοούν την σύσταση µιας ειδικής γλώσσας. 
— Κατανοούν τοπικές διαφορές στη γλωσσική χρήση των νέων. 



— Αντιλαµβάνονται τις κοινωνικές λειτουργίες του ιδιαίτερου νεανικού λεξιλογίου, 
π.χ. εκδήλώση αλληλεγγύης µε τη νεανική παρέα και διαφοροποίηση από άλλες 
κοινωνικές οµάδες. 
— Οξύνουν την κριτική αντιµετώπιση της προσωπικής τους γλωσσικής χρήσης 
(π.χ. καταγράφοντας και ταξινοµώντας στοιχεία νεανικής γλώσσας στη γλωσσική 
τους έκφραση).  
— Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν τις δυνατότητες που µας παρέχει η γλώσσα για 
την διεύρυνση της προσωπικής γλωσσικής έκφρασης.  
— Οξύνουν τη δηµιουργική τους δύναµη και φαντασία στη διαµόρφωση της 
γλωσσικής χρήσης. 
— Μαθαίνουν να χειρίζονται τη γλωσσική ποικιλότητα ανάλογα µε την περίσταση 
και τον στόχο της επικοινωνίας. 
— Ασκούνται στην αναγνώριση και περιγραφή γλωσσικών τύπων. 
— Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν ένα λεξικό. 
— Ασκούνται στην αυτόνοµη συλλογή και ταξινόµηση γλωσσικού υλικού.  
 


