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Η ΓΛΩΑ ΣΩΝ ΝΕΩΝ 

 

ΥΡΗΙΜΕ ΔΙΑΑΦΗΝΙΕΙ 

     H γιώζζα ηςκ κέςκ είκαη ημ ζύκμιμ ηςκ γιςζζηθώκ θαηκμμέκςκ πμο 

πνεζημμπμημύκ μη κέμη ζηεκ επηθμηκςκία ημοξ.  Οοζηαζηηθά απμηειεί 

«θμηκςκηόιεθημ», δειαδή πνεζημμπμηείηαη από ημοξ κέμοξ ζε μνηζμέκεξ 

επηθμηκςκηαθέξ ζοκζήθεξ , έπμκηαξ ςξ θμηκςκηθή βάζε ηεκ πανέα, ημ δίθηομ  

ηςκ ζοκμμειίθςκ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΓΛΩΑ ΣΩΝ ΝΕΩΝ 

       Η γιώζζα ηςκ κέςκ είκαη πμηθίιε θαη ηδηόμμνθε, ζοπκά αθαηακόεηε από 

ημοξ μεγάιμοξ. Σα βαζηθά ζημηπεία  πμο ηε παναθηενίδμοκ είκαη ηα ελήξ:  

1. Γμπενηέπεη έκα ζύκμιμ εθθνάζεςκ πμο αθμνμύκ ηα ηδηαίηενα 

εκδηαθένμκηα ηεξ κεακηθήξ θμοιημύναξ  

2. Ακηιεί ιέλεηξ από πμηθίια ζεμαζημιμγηθά πεδία  

- θμηκςκηθέξ θαηεγμνίεξ : ηρπάπ, θλώοξπ 

- βηώμαηα: νεζαλώμτ, κάεκα ζηξ διάβαζμα 

- ροπμιμγηθέξ θαηαζηάζεηξ: μηαξρμιάζηεκα 

3. Γθθνάδεη  αλημιμγηθέξ θνίζεηξ: αζηέοι, ςτμαηεοή, ηδαμάηξπ,  

4. Πενηέπεη ζηενεόηοπεξ δηαιμγηθέξ εθθνάζεηξ 



- παηνεηηζμμύξ (ηζα γεια) 

- πνμζθςκήζεηξ (οε μεγάλε, θιλάοα) 

- οβνηζηηθέξ πνμζθςκήζεηξ πνμξ θίιμοξ 

- εθθνάζεηξ ζομθςκίαξ ή δηαθςκίαξ (μέζα είζα, ξύηε με ζθαίοεπ, με 

ηεμ καμία) 

- εθθνάζεηξ επηδμθημαζίαξ (έγοασε, λέει πξλύ) 

- εθθνάζεηξ έκανλεξ αθήγεζεξ (ποόζενε ζκεμικό, άκξρ θάζε) 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΝΙΚΟΤ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΤ 

1. Δακεηζμόξ από ηεκ εγεμμκηθή θονίςξ λέκε γιώζζα, ηα Αγγιηθά (ςάι, 

ιμ) 

2. Αιιαγή ζεμαζίαξ (Μεζξλξγγίηεπ: ηεομαηξθύλακαπ πξρ ποαγμαηξπξιεί 

αμαπξηελεζμαηικέπ ενόδξρπ, ηζόθλι:ςαδόπ) 

3. Υνήζε επηζεμάηςκ ζηηξ λέκεξ ιέλεηξ (οξκάπ, ηζξπεοάπ, ςεβιμεηαλάπ, 

γκαηδεηάκιαπ, ζμξμπαοία) 

4. Σνμπμπμίεζε ιέλεςκ 

- με μεηάζεζε θζόγγςκ θαη ζοιιαβώκ (πξδαμά:αμάπξδα) 

- με ζύκημεζε (ποξςώ: ποξςτοεμέμξπ) 

- με επηζήμαηα πςνίξ αιιαγή ζεμαζίαξ (ηζιγαοιά) 

 



ΛΟΓΟΙ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΝΕΑΝΙΚΟΤ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΤ 

 Δηαθμνμπμίεζε από ημκ θόζμμ ηςκ μεγάιςκ θαη απόθηεζε δηθήξ ημοξ 

ηαοηόηεηαξ. 

 

  Έθθναζε ηεξ ακηίζεζήξ ημοξ ζημκ θαηεζηεμέκμ ηνόπμ δςήξ θαη 

απόννηρε θαηεζηεμέκςκ ηνόπςκ ζομπενηθμνάξ   

 

 Έιιεηρε ηοπηθόηεηαξ θαη θονηανπία παιανμύ ύθμοξ έθθναζεξ.  

 

 Άμεζε επηθμηκςκία ιόγς πενημνηζμέκμο πνόκμο θαη πμιιαπιώκ 

αζπμιηώκ 

 Ακάγθε γηα γιςζζηθό παηπκίδη 

 

 Μέζμ έθθναζεξ ζοκαηζζεμάηςκ θαη ηνόπμο ζθέρεξ 

. 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΙΝΔΤΝΕΤΕΙ Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΛΩΑ ΣΩΝ 

ΝΕΩΝ; 

ημ παναπάκς ενώηεμα μη γκώμεξ ηςκ εηδηθώκ δηπάδμκηαη. Πημ 

ζογθεθνημέκα, θάπμημη οπμζηενίδμοκ πςξ ε « ανγθό » απμηειεί ζεμακηηθό 

ζημηπείμ θζμνάξ ημο κεμειιεκηθμύ ιεληιμγίμο. Από ηεκ άιιε, πμιιμί 

ηζπονίδμκηαη όηη μάιιμκ πιμοηίδεη ηεκ γιώζζα μαξ . 

Οη κέμη θατηγορούνται όηη οημζεηώκηαξ ηεκ  « κεμανγθό » : 

 πνεζημμπμημύκ έκα πμιύ πενημνηζμέκμ ιεληιόγημ ζηεκ θαζεμενηκή ημοξ 

επηθμηκςκία θαη αοηό πενημνίδεη ζοκαθόιμοζα ημκ πκεομαηηθό ημοξ 

θόζμμ. (The limits of my language mean the limits of my world – 

Wittgenstein ) 

 παναμμνθώκμοκ ηε γιςζζηθή δμμή αιιάδμκηαξ ηε ζύκηαλε ή ηε 

"δηάζεζε" ηςκ νεμάηςκ -ακαζηαηώκμοκ ημκ "παναγςγηθό" μεπακηζμό 

ηεξ γιώζζαξ 

 αιιάδμοκ ηηξ ζεμαζίεξ ηςκ ιέλεςκ θαη αοηό δοζπεναίκεη ηεκ 

επηθμηκςκία 

 δεκ  δηαθμνμπμημύκ ηεκ μμηιία από ηεκ ποδαημιμγία 

 δακείδμκηαη αιόγηζηα από λέκεξ γιώζζεξ, ηδηαίηενα από ηα αγγιηθά, 

πενηθνμκμύκ θμηκςκηθά θαημπονςμέκεξ θακμκηθόηεηεξ, π.π. πνήζε 

πιεζοκηηθμύ ανηζμμύ όηακ απεοζοκόμαζηε ζε άγκςζημοξ θαη 

μεγαιύηενμοξ. 

 

ημκ ακηίπμδα, οι σποστηρικτές ηεξ γιώζζαξ πνεζημμπμημύκ ηα ελήξ 

επηπεηνήμαηα γηα κα ηεκ οπεναζπηζημύκ : 

 Γίκαη μηα γιώζζα πιμύζηα, εοθοήξ, πημομμνηζηηθή εκίμηε θαη ζοκεπώξ 

ακακεμύμεκε ( μη κέμη δεκ πάζπμοκ από ιεληπεκία) 

 Γίκαη ακαηνεπηηθή θαη επηπεηνεί κα ζμθάνεη (πνήζε  οβνεμιόγημο) 

 Πενημνίδεηαη μόκμ ζημ δίθηομ ηςκ ζοκμμήιηθςκ θαη ζε άιιεξ 

επηθμηκςκηαθέξ πενηζηάζεηξ μη κέμη επακένπμκηαη ζηεκ « κόνμα » 

(θμηκςκηόιεθημξ) 

 Καηά ηεκ εκειηθίςζε ε γιςζζηθή αοηή επηιμγή εγθαηαιείπεηαη θαη 

αθμιμοζμύκηαη μη θακμκηθμί γιςζζηθμί θακόκεξ (γιςζζηθή κόνμα) 



 

 

ΣΑ GREEKLISH 

 

    Σα greeklish  πνςημπνεζημμπμηήζεθακ ζηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο ’90 

ιόγς  ηεξ αδοκαμίαξ ηςκ πνώηςκ οπμιμγηζηώκ κα ακαγκςνίζμοκ ηεκ 

ειιεκηθή γναμμαημζεηνά. Oη πνήζηεξ ηςκ οπμιμγηζηώκ θαη εηδηθόηενα ημο 

δηαδηθηύμο έπνεπε, γηα κα μπμνέζμοκ κα επηθμηκςκήζμοκ ζηέικμκηαξ έκα 

email, κα επηθμήζμοκ έκακ εκαιιαθηηθό ηνόπμ γναθήξ. Έηζη, άνπηζε κα 

πνεζημμπμηείηαη ημ ιαηηκηθό αιθάβεημ πμο είκαη γκςζηό ζήμενα  ςξ 

greeklish. Αοηόξ μ ηνόπμξ ήηακ ιεηημονγηθόξ, εύπνεζημξ θαη θαηακμεηόξ από 

όιμοξ ημοξ πνήζηεξ. Βέβαηα ε ακαγθαηόηεηα ηεξ πνήζεξ ημοξ ελέιηπε 

ζύκημμα γηαηί μεηά από ιίγα πνόκηα πνμζηέζεθε ε Γιιεκηθή γιώζζα ζηεκ 

ειεθηνμκηθή ηεξ μμνθή (font). Αοηό ςζηόζμ δεκ εμπόδηζε ηε πνήζε ηςκ 

greeklish ε μπμία επεθηάζεθε θαη ελαθμιμοζεί κα επεθηείκεηαη με 

ηαπύηαημοξ νοζμμύξ μέπνη ζήμενα. Κη αοηό γηαηί πμιύ απιά μαξ «βμιεύεη». 

ΣΑ ΘΓΣΙΚΑ ΣΩΝ GREEKLISH 

- Γλμηθμκόμεζε πνόκμο. 

- Πενημνίδμκηαη ηα  μνζμγναθηθά θαη ζοκηαθηηθά ιάζε γηαηί απιά δεκ 

οπάνπμοκ ακάιμγμη θακόκεξ. 

- Δοκαηόηεηα άμεζεξ επηθμκςκίαξ  με ημοξ θίιμοξ  πςνίξ μη γμκείξ ή άιιμη 

ακεπηζύμεημη κα μπμνμύκ κα ακηηιεθζμύκ απμιύηςξ ηίπμηα. 



- Ο πνήζηεξ ημοξ “in” θαη “cool”. 

- Δοκαηόηεηα κα γνάθεη θακείξ ζε μπμηαδήπμηε ζοζθεοή πςνίξ θαμία 

δοζθμιία θαη πενημνηζμμύξ   π.π. οπμιμγηζηή, θηκεηό, ipad θ.ιπ 

 

 

ΟI ΚΙΝΔΤΝΟΙ  ΑΠΟ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ GREEKLISH! 

1)Απμμάθνοκζε από ηε μεηνηθή γιώζζα. 

2)Αιιμίςζε ηεξ γκώζεξ ηεξ ηζημνίαξ με απμηέιεζμα ηεκ άγκμηα ηεξ 

πμιηηηζηηθήξ μαξ ηαοηόηεηαξ θαη κμμηνμπίαξ. 

3)Απμλέκςζε από ηεκ εηθόκα ηεξ ιέλεξ με θοζηθό επαθόιμοζμ ηα 

πνμβιήμαηα ζημ γναπηό ιόγμ όπςξ ακμνζμγναθία θαη γναμμαηηθμζοκηαθηηθά 

ιάζε (πανάιεηρε ημκηζμμύ, ζύκημεζε ιέλεςκ, αιιαγή πηώζεξ ζηα μοζηαζηηθά 

θαη πνμζώπςκ ζηα νήμαηα). 

4)Γλαζζέκηζε ηεξ μκήμεξ. 

5)Απόδμζε θαηά πνμζέγγηζε ημο εκδηάζεημο ιόγμο-δοζπενήξ επηθμηκςκία. 

 



 

ΣΑ ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

     Πνόθεηηαη γηα ηε γιώζζα ηςκ ζομβόιςκ. Με αοηήκ ελμηθμκμμμύκηαη 

πιεθηνμιμγμύμεκμη παναθηήνεξ , ελοπενεηείηαη ε επηθμηκςκία μεηαλύ 

αιιόγιςζζςκ, εκώ ημ πενηεπόμεκμ ηεξ επηθμηκςκίαξ δεκ είκαη θαηακμεηό από 

όιμοξ 

MEΡΙΚΑ ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(ΕΜΟΣΙCON) 

 

1) :*  = Φηιηά. 

2) :@ = Γίμαη μπενδεμέκμξ. 

3) <3 =Κανδηά. 

4)  = Γίμαη πανμύμεκμξ. 

5) -- >(((  : Eίμαη ζομςμέκμξ, βγάδς θαπκμύξ 

6) m(_ _)m: Τπόθιηζε, respect 

7) :S = Έπς αγςκία. 

8)  :pp = Κμνμσδεύς. 



9) Ο = Έμεηκα με ημ ζηόμα ακμηπηό. 

10) o..O = Tη ιεξ ηώνα; Αμάκ! 

11) :λ:  = δομ παηδηά πμο θηιημύκηαη 

12) ________ : ιηπμζομία 

13)(η)> = παπάθη 

14)w8 = Πενίμεκε. 

15):X = Κναηάς ημ ζηόμα μμο θιεηζηό. 

16) -)_--- = Καπκίδς 

17) ((((( Μανία ))))): Αγθαιηάδς ηε Μανία 

18) -_-|| : Μειαγπμιηθό θμνηηζάθη 

19) //(-_-)\\: Κμνηηζάθη 

20) ---\_ΑΦΡΟΓΑ_/--: Βανθμύια με ημ όκμμα ΑΦΡΟΓΑ 

21) -/: Δοζανεζηεμέκμξ , ακήζοπμξ 

 


