
«Έυαγε σπατ» και η γιαγιά κοσυάθηκε...», ηνπ Γηψξγνπ Ληάιηνπ (Καζεκεξηλή) 

O λένο γπξίδεη ζην ζπίηη ηνπ κεηά ην ζρνιείν. «Γηαγηά, γηαγηά!», ιέεη. «ήκεξα ζην ζρνιείν έθαγα έλα 

θιαο!..». Κη ε γηαγηά απαληά εμαγξησκέλε: «Όιν θάηη ηέηνηεο αεδίεο παο θαη ηξσο θαη κεηά γπξίδεηο ζην ζπίηη 

θαη δελ ζέιεηο λα θαο ηίπνηα!». Σν ραξηησκέλν απηφ αλέθδνην δείρλεη κε ηξφπν παξαζηαηηθφ ηα θαζεκεξηλά... 

κηθξνπξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παιαηφηεξεο γεληέο ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο λεφηεξνπο. Καη ε 

αιήζεηα είλαη φηη ζηνλ αηψλα ηεο πιεξνθνξίαο, ε «γιψζζα ησλ λέσλ» αλαλεψλεηαη ηαρχηαηα, εμειίζζεηαη θαη 

δηεηζδχεη αθφκα θαη ζηελ θνηλή θαζνκηινπκέλε. «Μελ αλεζπρείηε εάλ δελ θαηαιαβαίλεηε», ιέλε νη 

γισζζνιφγνη. «O ηδηαίηεξνο απηφο θψδηθαο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε λεαληθή ζπλαλαζηξνθή θαη δελ απεηιεί 

νχηε ηε γιψζζα καο νχηε ηε λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ». 

Η γλώσσα της παρέας 

Ξελέξα, πίθξα, γνπδί, παθέην, ιηκνπηζηά, θνξπθαίν, ηζεηνχιη, ηξειή θάζε, ηδεη, θνκκάηηα. Λέμεηο πνπ νη 

λεφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εθθξάζνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο. 

Λέμεηο γλσζηέο κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία, ζπληκήζεηο, λενινγηζκνί, φια εμππεξεηνχλ ηε δσληάληα ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

«Δίλαη ν θψδηθαο κε ηνλ νπνίν ν λένο ιεηηνπξγεί κέζα ζηελ παξέα, φπνπ ε πιάθα, ε ακθηζβήηεζε, ε εηξσλεία 

θαη ην πείξαγκα έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν», εμεγεί ζηελ «K» ν πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη 

θαζεγεηήο Γισζζνινγίαο θ. Γηψξγνο Μπακπηληψηεο. «Δλαο θψδηθαο πνπ δεκηνπξγείηαη ρσξίο αλαζηνιέο θαη 

εγθαηαιείπεηαη εχθνια, κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα πνπ ζπκβαίλνπλ ηα πξάγκαηα γχξσ καο». χκθσλα κάιηζηα κε 

ηνπο επηζηήκνλεο, ε λεαληθή γιψζζα έρεη δσή κφιηο δχν αηψλσλ. «Απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε γιψζζα 

ησλ λέσλ δεκηνπξγήζεθε ζηαδηαθά κεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηεο λεφηεηαο -εθπαηδεπηηθά θαη λνκηθά- ζην δπηηθφ 

θφζκν ηνλ 19ν αηψλα», ιέεη ζηελ «K» ν γισζζνιφγνο θ. Γηάλλεο Αλδξνπηζφπνπινο, επηζηεκνληθφο 

ζπλεξγάηεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γεξκαληθήο Γιψζζαο ηνπ Μάλρατκ, ν νπνίνο έρεη αζρνιεζεί κε ηνλ ηδηαίηεξν 

ηξφπν έθθξαζεο ησλ λέσλ ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο γιψζζεο. «Η είζνδνο ζηε λεφηεηα ζήκεξα 

ζπλδέεηαη νπζηαζηηθά κε ην πέξαζκα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπνπ ηα παηδηά εηζέξρνληαη ζε έλα 

είδνο θνηλσληθήο θαη επηθνηλσληαθήο «αγνξάο». Σν παηδί βηψλεη ην πέξαζκα απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζε «θάηη 

άιιν», φπνπ έρνπλ ζεκαζία δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Πξέπεη ινηπφλ λα βξεη ηε ζέζε ηνπ σο πξνο ηηο δηάθνξεο 

παξέεο, ηε λεαληθή θνπιηνχξα θαη θπζηθά ηελ ελήιηθε θνηλσλία. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην αλαπηχζζεηαη ην 

ζχλνιν ησλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ νλνκάδνπκε γιψζζα ησλ λέσλ». 

Τι μένει και τι υεύγει 

Καζψο νη γεληέο ησλ λέσλ δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε, ε γιψζζα ηνπο αλαλεψλεηαη ζπλερψο. Οξηζκέλα 

ζηνηρεία ζα πεξάζνπλ ζηελ θαζνκηινπκέλε θαη θάπνηα ζα ραζνχλ, ή ζα πεξηνξηζηνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

παξέα. «Οη ιέμεηο πνπ ζπλήζσο πεξλνχλ ζηελ θνηλή είλαη απηέο πνπ έρνπλ έληνλν βησκαηηθφ πεξηερφκελν», 

εμεγεί ν θ. Μπακπηληψηεο. «Γηα παξάδεηγκα, ε έθθξαζε «κνπ ηε δίλεηο» πέξαζε ζηαδηαθά θαη ζηε γιψζζα 

ησλ ελειίθσλ. O βησκαηηθφο ιφγνο έρεη κηα εθθξαζηηθφηεηα πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηελ θνηλφηεηα». «Οη 

δηαδηθαζίεο δηάρπζεο γισζζηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ θαζνκηινπκέλε δελ είλαη ζαθείο. πλήζσο, νη ελήιηθνη, 

εηδηθά νη κεηέξεο, καζαίλνπλ εθθξάζεηο ησλ λέσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Δπίζεο, έλαο λεαξφο 

ρξεζηκνπνηεί νξηζκέλα ζηνηρεία θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ», πξνζζέηεη ν θ. Αλδξνπηζφπνπινο.  

Η επίδξαζε, σζηφζν, ηεο γιψζζαο ησλ λέσλ ζηελ θνηλή ζεσξείηαη κάιινλ πεξηνξηζκέλε. «Οη λένη δελ έρνπλ 

αλαζηνιέο ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο ή θξάζεηο έμσ απφ ηνλ θψδηθα, νη νπνίεο κάιηζηα αλαλεψλνληαη 

ηαρχηαηα. Δμαηηίαο φκσο απηνχ δελ ζα θηάζνπλ ηφζν εχθνια ζην ζχλνιν. Γελ ζα ην θαζνξίζνπλ ηφζν, φζν 

έλαο κεγάινο ινγνηέρλεο, έλαο ζεκαληηθφο πνιηηηθφο ή έλαο γλσζηφο δεκνζηνγξάθνο, πνπ έρνπλ επίδξαζε ζε 

έλα επξχηεξν θνηλφ», ιέεη ν θ. Μπακπηληψηεο. «Δάλ κάιηζηα ε γιψζζα ησλ λέσλ δελ είρε πεξάζεη κέζα απφ 

ηα MME, δελ ζα είρε θακία επίδξαζε». 

Ενήλικοι εναντίον ανηλίκων 



Γελ είλαη πάλησο ιίγνη νη επηζηήκνλεο πνπ θαηά θαηξνχο ππνζηεξίδνπλ φηη ην ιεμηιφγην ησλ λέσλ ζπλερψο 

πεξηνξίδεηαη, κε ζπλεπαθφινπζεο ζπλέπεηεο ζηελ επθπΐα ηνπο. Οη γισζζνιφγνη είλαη θαηεγνξεκαηηθνί. 

«Τπάξρεη έλαο παξαινγηζκφο θαη κηα ππεξγελίθεπζε. Θεσξνχλ κε αλνξζνινγηθφ ηξφπν φηη ν λένο έρεη 

πεξηνξηζκέλν θψδηθα, απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε κηα παξέα», ιέεη ν θ. Μπακπηληψηεο. «Γελ πξέπεη λα 

μερλνχκε πσο, φηαλ γηα παξάδεηγκα απηφο ν λένο γξάθεη κηα έθζεζε, ρξεζηκνπνηεί πινπζηφηεξν ιεμηιφγην, 

έρεη δηαθνξεηηθή γισζζηθή παξνπζία. Οη γισζζηθνί θψδηθεο ελαιιάζζνληαη απηφκαηα, αλάινγα κε ην 

ζπλνκηιεηή ή ηηο ζπλζήθεο. Όινη καο ελαιιάζζνπκε ηνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο. Γηαθνξεηηθά 

απεπζπλφκαζηε ζην παηδί καο, αιιηψο ζε έλαλ θίιν, αιιηψο ζηνλ πξντζηάκελν ζηελ εξγαζία καο. Δάλ 

ππάξρνπλ λένη πνπ έρνπλ γεληθφηεξα γισζζηθφ πξφβιεκα, απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε κνξθσηηθή ηνπο ζηάζκε». H 

άπνςε φηη νη λένη κηινχλ κε έλα ιεμηιφγην εθαηφ ιέμεσλ «αθνξά ζηεξεφηππα ρσξίο εκπεηξηθέο βάζεηο, θαζψο 

δελ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα απνδεηθλχνπλ θάηη ηέηνην. Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη ππάξρεη δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηαο γιψζζαο θαη έλα ηδεψδεο, πνπ ζπλήζσο ζρεηίδεηαη κε ην γξαπηφ ιφγν», 

πξνζζέηεη ν θ. Αλδξνπηζφπνπινο. «Οη λένη δελ ζα κηιήζνπλ πνηέ κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηε γξαπηή 

γιψζζα ησλ ζπγγξακκάησλ. Σν ιεμηιφγην ηεο αλεπίζεκεο επηθνηλσλίαο είλαη νχησο ή άιισο κηθξφηεξν απφ 

εθείλν ηεο επίζεκεο, αλεμαξηήησο ειηθίαο». Ση ιέλε νη ίδηνη νη λένη; «Δμαξηάηαη απφ ηελ νηθεηφηεηα πνπ έρεηο 

κε ηνλ ζπλνκηιεηή ζνπ. Γελ κπνξψ λα κηιήζσ ζε κηα ζεία κνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ζηνλ θνιιεηφ κνπ», 

ιέεη ν Υάξεο. «Δμαξηάηαη θαη απφ ην ζέκα θαη πφζν θαιά ην γλσξίδεηο. Οηαλ κηιάκε γηα κνπζηθή, επεηδή 

είκαζηε ελεκεξσκέλνη γηλφκαζηε... Μπακπηληψηεδεο», πξνζζέηεη ν Αρηιιέαο. Ή, φπσο ιέεη ν 16ρξνλνο 

Γηψξγνο, «αλ θάπνηνο δελ θαηαιαβαίλεη θάηη, αο ξσηήζεη. Καιά, ηη δφξη ηξαβάλε;»... 

«Μητανές» κατανόησης 

Αο κπνχκε ζηα «άδπηα» ηνπ λεαληθνχ ηξφπνπ έθθξαζεο. Όπσο επηζεκαίλεη ν θ. Αλδξνπηζφπνπινο ζε άξζξν 

ηνπ ζηνλ εγθπθινπαηδηθφ νδεγφ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Κφκβνπ γηα ηελ Τπνζηήξημε ησλ Γηδαζθφλησλ ηελ 

Διιεληθή Γιψζζα (www.komvos.edu.gr), «ε δεκηνπξγία θαη ε αλαλέσζε ηεο γιψζζαο ησλ λέσλ γίλεηαη κε 

ηέζζεξηο βαζηθνχο ηξφπνπο: αιιαγή ζεκαζίαο (π.ρ. θφθθαιν= κεζπζκέλνο) - δαλεηζκφο, θαηά θχξην ιφγν απφ 

ηα αγγιηθά (π.ρ. ράη= θεθάηνο, θηηαγκέλνο) - επηινγέο πξνηχπσλ ζρεκαηηζκψλ ιέμεσλ (π.ρ. ην επίζεκα -άο γηα 

θαηεγνξίεο λεαληθήο θνπιηνχξαο κε αγγιηθή βάζε, φπσο γθξαθηηάο, κεηαιιάο, ζθηλάο, θ.ά.) - ηξνπνπνίεζε 

ιέμεσλ ρσξίο αιιαγή ηεο βαζηθήο ηνπο ζεκαζίαο, είηε κε επηζέκαηα (ηζηγάξν - ηζηγαξηά), είηε κε ζχληκεζε 

(καηζσκέλνο - καηζφ), είηε κε κεηάζεζε θζφγγσλ θαη ζπιιαβψλ (π.ρ. κελαγθφ= γθφκελα)». 

Η «γιψζζα» απηή ππαθνχεη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο γεληθνχο θαλφλεο, αιιά δελ παξνπζηάδεη νκνηνγέλεηα. 

«O ηξφπνο επηθνηλσλίαο ησλ λέσλ δηαθνξνπνηείηαη απφ έλα ηεξάζηην ζχλνιν παξαγφλησλ, φπσο ε 

εθπαίδεπζε, ην ζπίηη θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ λένπ. Γελ είλαη θαλ εληαία ζε κηα πφιε, φπσο ε Αζήλα».  

Όταν είσαι 17 τρόνων... «αλλάζεις εισιτήριο» 

Με ην ρηνχκνξ θαη ην πείξαγκα ζηελ «πξψηε γξακκή», ε γιψζζα ησλ λέσλ βξίζθεη νινέλα λένπο ηξφπνπο λα 

εθθξάζεη θαηαζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηεο λεφηεηαο. «Μηα εκέξα, ζε κηα θνπβέληα κε ηε κάλα κνπ ηεο 

ιέσ «άιιαμα εηζηηήξην» (ζ.ζ.: κνπ ζπλέβε θάηη απξφζκελν). Με θνηηάεη θαη... θεχγεη, ηη λα πεη», ιέεη ν 

17ρξνλνο Αρηιιέαο Λάινο. Οη λέεο εθθξάζεηο ελαιιάζζνληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. «Δλα θαιφ πνπ άθνπζα 

ηειεπηαία θαη ην ιέσ θαη εγψ είλαη ην «έθαγα ζπαη». Γειαδή έθαγα ήηηα, απνγνεηεχηεθα, απέηπρα. Σν 

«ζπαη» απφ πνχ βγαίλεη; Απφ... ην ζπαηφζεκν», εμεγεί ν Γηψξγνο Ρφιεο, 16 εηψλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηέηνησλ εθθξάζεσλ είλαη ε γλψζε ησλ γισζζηθψλ κεραληζκψλ ηνπο. «Σν ξήκα 

έθαγα+ζπκπιήξσκα δειψλεη φηη ζπλέβε θάηη δπζάξεζην. Οη λένη ιέλε επίζεο «έθαγα θξίθε, έθαγα θιαο, 

έθαγα παθέην», θ.ά. εκαζία δελ έρεη ην ζπκπιήξσκα -ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην «ζπαη»- αιιά ε 

δνκή», εμεγεί ν θ. Αλδξνπηζφπνπινο. «H έθθξαζε «άιιαμα εηζηηήξην» δελ αλάγεηαη ζε θάπνην δνκηθφ 

πιαίζην, ζίγνπξα είλαη έθθξαζε... παηδηψλ ηεο πφιεο, πηζαλψο θαη θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο παξέαο.  


