
«Έφαγε φλας» & η γιαγιά «κουφάθηκε» 

O νέος γυρίζει στο σπίτι του μετά το σχολείο.  

-«Γιαγιά, γιαγιά!», λέει. «Σήμερα στο σχολείο έφαγα ένα φλας!..».  

Κι η γιαγιά απαντά εξαγριωμένη: -«Όλο κάτι τέτοιες αηδίες πας και τρως και 

μετά γυρίζεις στο σπίτι και δεν θέλεις να φας τίποτα!». 

Σο χαριτωμένο αυτό ανέκδοτο δείχνει με τρόπο παραστατικό τα 

καθημερινά... μικροπροβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παλαιότερες γενιές 

στην επικοινωνία τους με τους νεότερους. Και η αλήθεια είναι ότι στον αιώνα 

της πληροφορίας, η «γλώσσα των νέων» ανανεώνεται ταχύτατα, εξελίσσεται 

και διεισδύει ακόμα και στην κοινή καθομιλουμένη. «Μην ανησυχείτε εάν δεν 

καταλαβαίνετε», λένε οι γλωσσολόγοι. «O ιδιαίτερος αυτός κώδικας συνδέεται 

άρρηκτα με τη νεανική συναναστροφή και δεν απειλεί ούτε τη γλώσσα μας ούτε 

τη νοημοσύνη των παιδιών». 

Ξενέρα, πίκρα, πακέτο, κορυφαίο, τρελή φάση, τζετ, κομμάτια. Λέξεις 

που οι νεότεροι χρησιμοποιούν για να εκφράσουν διαφορετικές συναισθηματικές 

καταστάσεις, θετικές ή αρνητικές. Λέξεις γνωστές με διαφορετική σημασία, 

συντμήσεις, νεολογισμοί, όλα εξυπηρετούν τη ζωντάνια του προφορικού λόγου. 

«Είναι ο κώδικας με τον οποίο ο νέος λειτουργεί μέσα στην παρέα, όπου η 

πλάκα, η αμφισβήτηση, η ειρωνεία και το πείραγμα έχουν τον πρώτο λόγο», 

εξηγεί ο καθηγητής Γλωσσολογίας κ. Γ. Mπαμπινιώτης. «Ένας κώδικας που 

δημιουργείται χωρίς αναστολές και εγκαταλείπεται εύκολα, με την ίδια 

ταχύτητα που συμβαίνουν τα πράγματα γύρω μας». Καθώς οι γενιές των νέων 

διαδέχονται η μία την άλλη, η γλώσσα τους ανανεώνεται συνεχώς. Ορισμένα 

στοιχεία θα περάσουν στην καθομιλουμένη και κάποια θα χαθούν ή θα 

περιοριστούν σε μια συγκεκριμένη παρέα. «Οι λέξεις που συνήθως περνούν στην 

κοινή είναι αυτές που έχουν έντονο βιωματικό περιεχόμενο», εξηγεί ο κ. 

Mπαμπινιώτης. «Για παράδειγμα, η έκφραση «μου τη δίνεις» πέρασε σταδιακά 

και στη γλώσσα των ενηλίκων. O βιωματικός λόγος έχει μια εκφραστικότητα 

που αξιοποιείται από την κοινότητα». 

Δεν είναι πάντως λίγοι οι επιστήμονες που κατά καιρούς υποστηρίζουν ότι 

το λεξιλόγιο των νέων συνεχώς περιορίζεται, με συνεπακόλουθες συνέπειες 

στην ευφυΐα τους. Οι γλωσσολόγοι είναι κατηγορηματικοί. «Τπάρχει ένας 

παραλογισμός και μια υπεργενίκευση. Θεωρούν με ανορθολογικό τρόπο ότι ο 

νέος έχει περιορισμένο κώδικα, αυτόν που χρησιμοποιεί σε μια παρέα», λέει ο κ. 

Mπαμπινιώτης. «Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως, όταν για παράδειγμα αυτός ο 

νέος γράφει μια έκθεση, χρησιμοποιεί πλουσιότερο λεξιλόγιο, έχει διαφορετική 

γλωσσική παρουσία. Οι γλωσσικοί κώδικες εναλλάσσονται αυτόματα, ανάλογα 

με το συνομιλητή ή τις συνθήκες. Όλοι μας εναλλάσσουμε τους κώδικες 



επικοινωνίας. Διαφορετικά απευθυνόμαστε στο παιδί μας, αλλιώς σε ένα φίλο, 

αλλιώς στον προϊστάμενο στην εργασία μας. Εάν υπάρχουν νέοι που έχουν 

γενικότερα γλωσσικό πρόβλημα, αυτό σχετίζεται με τη μορφωτική τους 

στάθμη».  

Σι λένε οι ίδιοι οι νέοι; «Εξαρτάται από την οικειότητα που έχεις με το 

συνομιλητή σου. Δεν μπορώ να μιλήσω σε μια θεία μου με τον ίδιο τρόπο, όπως 

στον κολλητό μου», λέει ο Χάρης. 

 «Εξαρτάται και από το θέμα και πόσο καλά το γνωρίζεις. Όταν μιλάμε για 

μουσική, επειδή είμαστε ενημερωμένοι γινόμαστε... Mπαμπινιώτηδες», 

προσθέτει ο Αχιλλέας.  

Ή, όπως λέει ο 16χρονος Γιώργος, «αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι, ας 

ρωτήσει. Καλά, τι ζόρι τραβάνε;»... 

Γ. Λιάλιος, Καθημερινή 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
Α. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες, 

σύμφωνα με το περιεχόμενο του κειμένου. 

1. Οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις της σύγχρονης εποχής 

αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς την νεανική ιδιόλεκτο  

2. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δυσκολεύονται συχνά στην επικοινωνία τους με 

τους νεότερους   

3. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο νεανικός γλωσσικός κώδικας δεν 

επηρεάζει την καθομιλουμένη. 

4. ύμφωνα με τον κ. Μπαμπινιώτη οι νέοι έχουν την ευχέρεια να 

προσαρμόζουν την έκφρασή τους ανάλογα με το επικοινωνιακό περιβάλλον  

5. Οι γλωσσολόγοι συμφωνούν με τον προβληματισμό που εκφράζεται από 

ορισμένους επιστήμονες για τις συνέπειες της νεανικής γλώσσας στην 

πνευματική ανάπτυξη των παιδιών  

(Μονάδες 15) 

Β1. α. Να εντοπίσετε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της έκτης(6ης) 

παραγράφου του κειμένου: «Δεν είναι πάντως ... στάθμη». 

(Μονάδες 6) 

        β. «...όταν για παράδειγμα αυτός ο νέος γράφει μια έκθεση, χρησιμοποιεί 

πλουσιότερο λεξιλόγιο[...] Οι γλωσσικοί κώδικες εναλλάσσονται αυτόματα, 

ανάλογα με το συνομιλητή ή τις συνθήκες.» τις παραπάνω προτάσεις να 

αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητική ή παθητική) και να την 

αλλάξετε  

(Μονάδες 9) 



Β2. «Δεν είναι πάντως λίγοι οι επιστήμονες που κατά καιρούς υποστηρίζουν ότι 

το λεξιλόγιο των νέων συνεχώς περιορίζεται, με συνεπακόλουθες συνέπειες 

στην ευφυΐα τους». Χρησιμοποιώντας την παραπάνω φράση ως θεματική 

περίοδο να γράψετε μία παράγραφο μερίπου 80 λέξεων με την οποία θα 

διαφωνείτε με την παραπάνω θέση, αιτιολογώντας την άποψή σας. 

(Μονάδες 15) 

Β3.α. Να αντικαταστήσετε τις ακόλουθες φράσεις του κειμένου με άλλες 

συνώνυμές τους σε επίσημο ύφος. 

 η γιαγιά κουφάθηκε  

 Σήμερα στο σχολείο έφαγα ένα φλας! 

 μου τη δίνεις 

(Μονάδες 6) 

    β. καταλαβαίνετε, εκπαιδευτικά, λογοτέχνης, διαφορετικά, παρουσία: να 

αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους και να γράψετε από μία νέα λέξη από 

το καθένα. την συνέχεια να εντάξετε τις νέες λέξεις σε δικές σας προτάσεις 

(Μονάδες 15) 

   γ. Σις υπογραμμισμένες λέξεις των παρακάτω φράσεων να τις 

αντικαταστήσετε με άλλες, ισοδύναμες νοηματικά 

   1. Και η αλήθεια είναι ότι στον αιώνα της πληροφορίας, η «γλώσσα των νέων» 

ανανεώνεται ταχύτατα 

   2. Λέξεις που οι νεότεροι χρησιμοποιούν για να εκφράσουν διαφορετικές 

συναισθηματικές καταστάσεις 

   3. Δεν είναι πάντως λίγοι οι επιστήμονες που κατά καιρούς υποστηρίζουν ότι 

το λεξιλόγιο των νέων συνεχώς περιορίζεται 

   4. αυτό σχετίζεται με τη μορφωτική τους στάθμη 

(Μονάδες 4) 

Γ. ε ένα κείμενο 200-250 λέξεων να αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά της 

γλωσσικής έκφρασης των νέων και να προτείνετε τρόπους, με τους οποίους 

μπορεί να καλλιεργηθεί το γλωσσικό τους όργανο. 

(Μονάδες 30) 


