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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στα πλαίσια του µαθήµατος της κοινωνιογλωσσολογίας στο ∆ιατµηµατικό 

∆ιαπανεπιστηµιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» 

είχαµε την ευκαιρία για µια πρώτη προσέγγιση στα βασικά ζητήµατα που αφορούν τη 

σχέση γλώσσας και κοινωνίας, τις γλωσσικές ποικιλίες, τη γλώσσα ως ζωντανό και 

συνεχώς εξελισσόµενο κοινωνικοπολιτισµικό µόρφωµα, τη γλώσσα σε σχέση µε 

ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις, τις ετερόκλητες γλωσσικές ταυτότητες, 

ετερότητες και συµπεριφορές, τους γλωσσικούς κώδικες κτλ. 

Ένα ενδιαφέρον ντοκιµαντέρ που προβλήθηκε στα πλαίσια των παραδόσεων 

σχετικά µε τη γλώσσα των νέων καθώς και η ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα www.slang.gr, 

αποτέλεσαν το έναυσµα για τον ερευνητικό προσανατολισµό µας. Το 

κοινωνιογλωσσολογικό αντικείµενο της γλώσσας των νέων προσέλκυσε το ενδιαφέρον 

µας για περαιτέρω έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία. Τα ερεθίσµατα που προέκυψαν 

µέσα από τη µελέτη της βιβλιογραφίας οδήγησαν στην επιλογή της διερεύνησης της 

σχέσης των εφήβων µε το slang ιδίωµα και ειδικότερα της συσχέτισης αυτής της 

γλωσσικής ποικιλίας µε το φύλο. 

Το θέµα της έρευνας είναι το εξής: «Η χρήση του slang ιδιώµατος – έτσι όπως 

αυτό σκιαγραφείται µέσα από την ιστοσελίδα <www.slang.gr> – από αγόρια και κορίτσια 

στην εφηβική ηλικία (12-18 ετών)  και η διαφοροποίηση αυτού ανάλογα µε το φύλο».  
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
Στη βιβλιογραφική επισκόπηση θα επιχειρηθεί µια συνοπτική προσέγγιση των 

ζητηµάτων που άπτονται δύο βασικών αξόνων, έτσι όπως αυτά έχουν αναδειχτεί και 

επισηµανθεί από την υπάρχουσα ελληνική και ξένη βιβλιογραφία:  

1.Η γλώσσα των νέων 

2. Η γλωσσική χρήση σε σχέση µε τον παράγοντα του φύλου.  

 Η γλώσσα είναι ένας ζωντανός, παλλόµενος οργανισµός που εξελίσσεται 

συνεχώς και αλλάζει εν όψει των αναγκών της κοινωνικοπολιτισµικής ζωής (Μπασλής, 

2000: 105). Στα πλαίσια αυτής της γλωσσικής ποικιλοµορφίας διαµορφώνονται 

διάφορες κοινωνιόλεκτοι (sociolects). Πρόκειται για γλωσσικές ποικιλίες που 

χρησιµοποιούνται από διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, οι οποίες προσδιορίζονται µε 

βάση τις παραµέτρους της κοινωνικής τάξης, του φύλου, της ηλικίας, της εθνικής 

καταγωγής κτλ. (Αρχάκης & Κονδύλη, 2002: 65). H ηλικία είναι και αυτή µια 

ανεξάρτητη µεταβλητή, µε την οποία συσχετίζονται ιδιαίτεροι γλωσσικοί τύποι που 

λειτουργούν ως εξαρτηµένες µεταβλητές, διαµορφώνονται δηλαδή υπό την επίδραση 

των κοινωνικών χαρακτηριστικών του οµιλητή – στην περίπτωση µας η ηλικία 

(Αρχάκης & Κονδύλη, 2002: 65-66). 

Κάθε γενιά έντροµη ανακαλύπτει την ποιοτική υποβάθµιση της γλώσσας 

(Μπασλής, 2000: 102-103), µιλώντας για κινδύνους που αυτή διατρέχει, για τη φθορά 

και τη διαφθορά της, κατηγορώντας ως κύριους φορείς της γλωσσικής πενίας τους 

νέους. Ο «µύθος των γενεών» του Ησιόδου, σύµφωνα µε τον οποίο η προηγούµενη 

γενιά είναι καλύτερη από την επόµενη κυριαρχεί στην ερµηνεία των γλωσσικών 

ζητηµάτων (ό.π.: 103). Η γλωσσική υποβάθµιση υπονοεί την ύπαρξη ενός γλωσσικού 

προτύπου και οποιαδήποτε απόκλιση από αυτό λογίζεται ως υποβάθµιση (ό.π.: 103). 

Είναι λογικό ότι οι νέοι είναι αυτοί που αποκλίνουν περισσότερο από την επίσηµη 

γλώσσα, από την κυρίαρχη γλωσσική νόρµα, αφού η κατάκτηση της γλώσσας από 

αυτούς βρίσκεται σε εξέλιξη και επιπλέον διαµορφώνουν και µια ιδιαίτερη γλωσσική 

ποικιλία, ένα νεανικό ιδίωµα που διαφοροποιείται από το γλωσσικό κώδικα των 

φορέων εξουσίας σε µία κοινωνία (ό.π.: 104). Έτσι η γλώσσα των νέων θεωρείται µια 

‘ ιδιαίτερη’ γλώσσα (Sondersprache), η οποία µαζί µε τη συνοδή ‘κουλτούρα των νέων’ 

στιγµατίζεται από τη ‘φυσιολογική’ κοινωνία και εξωθείται στο περιθώριο (Schlobinski 

& Heins, 1998: 10). 
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Όσο αφορά τη χρήση λαϊκών λέξεων σε σχέση µε την ηλικία διαπιστώθηκε πως 

σε νεαρές ηλικίες (παιδική και εφηβική) είναι πιο συχνό το φαινόµενο της χρήσης 

τέτοιων λέξεων, παρά στη µέση ηλικία όπου οι κοινωνικές επιταγές συµµόρφωσης µε 

τα εκάστοτε δεδοµένα του κατεστηµένου είναι πιο ισχυρές. Επανέρχεται η χρήση τους 

στη γεροντική ηλικία όπου το άτοµο έχει αποσυρθεί από την παραγωγικότητα και έχει 

µπει σε µια πιο χαλαρή φάση της ζωής του, µε τις κοινωνικές πιέσεις να ελαττώνονται 

(Holmes, 2001: 168).  

Όπως αναφέρει ο Ανδρουτσόπουλος (2006: 1), “η κοινωνική βάση της γλώσσας 

των νέων είναι η παρέα, το δίκτυο των συνοµηλίκων” και ότι δεν πρόκειται για έναν 

ενιαίο γλωσσικό κώδικα αλλά για επιµέρους τρόπους οµιλίας µε οµοιότητες στα 

γλωσσικά στοιχεία και στις τάσεις διαµόρφωσης. Ο όρος γλώσσα των νέων δηλώνει το 

σύνολο των γλωσσικών φαινοµένων που αφορούν την επικοινωνία των νέων µεταξύ 

τους. Η γλώσσα των νέων δεν είναι ένα αυτοτελές γλωσσικό σύστηµα, αλλά µια 

"κοινωνιόλεκτος", ένας τρόπος οµιλίας µε λεξιλογικά, πραγµατολογικά και δοµικά 

χαρακτηριστικά που χρησιµοποιείται υπό ορισµένες επικοινωνιακές συνθήκες µεταξύ 

των ατόµων µιας οµάδας και συγκεκριµένα των νέων (Ανδρουτσόπουλος, 2001: 108). 

Έρευνες γύρω από το ζήτηµα της γλώσσας των νέων στην ελληνική πραγµατικότητα 

είναι περιορισµένες. Το πλαίσιο αναφοράς είναι οι νέοι και το δίκτυο επικοινωνίας που 

αναπτύσσεται µεταξύ τους. ∆εν είναι µια ενιαία γλώσσα αλλά ένα συνονθύλευµα από 

κοινά γλωσσικά στοιχεία και τρόπους οµιλίας. 

Το νεανικό λεξιλόγιο αποτυπώνει τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες της 

νεανικής κουλτούρας καθώς και τις στάσεις απέναντι σε ένα αντικείµενο αναφοράς 

(Ανδρουτσόπουλος, 2006:1) και περιλαµβάνει εκφράσεις και λέξεις που χαρακτηρίζουν 

κοινωνικές κατηγορίες, περιγράφουν βιωµατικές, ψυχολογικές καταστάσεις και 

κοινωνικές εµπειρίες, που αξιολογούν, που οργανώνουν στερεοτυπικά το διάλογο για 

χαιρετισµούς, προσφωνήσεις, άρνηση, συµφωνία, επιδοκιµασία και άλλες 

επικοινωνιακές ανάγκες (ό.π.: 1).  

Η γλώσσα των νέων περιλαµβάνει τόσο εκφράσεις που πολλές φορές δεν 

υπάρχουν αντίστοιχες αυτών στην κοινή γλώσσα, όσο και εκφράσεις που δηλώνουν µια 

ιδιαίτερη στάση. Η γλώσσα των νέων περιλαµβάνει δηµιουργία καινούργιων λέξεων µε 

τέσσερις βασικούς τρόπους: 

α. µε την αλλαγή σηµασίας,  

β. µε το δανεισµό λέξεων από τα αγγλικά,  
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γ. µε επιλογές προτύπων σχηµατισµού λέξεων και  

δ. µε τροποποίηση λέξεων χωρίς αλλαγή της βασικής τους σηµασίας, αλλά µε 

επιθέµατα, µε σύντµηση ή µετάθεση φθόγγων ή συλλαβών (Ανδρουτσόπουλος, 

2001:108). 

Η γλώσσα των νέων διαφοροποιείται από την κοινή γλώσσα σε µορφολογικό, 

συντακτικό και λεξιλογικό επίπεδο (Iordanidou, 1997: 1-2). Οι νέοι χρησιµοποιούν 

νεολογισµούς, αγγλικούς όρους και γλωσσικές παρεκκλίσεις στη γλωσσική τους 

επικοινωνία, µε αποτέλεσµα να έρχονται σε ρήξη µε την καθιερωµένη γλώσσα 

(Πρασσά, 2001: 3-4). 

Σηµαντική αρχή στη δόµηση του νεανικού γλωσσικού ύφους είναι το Bricolage 

(Clark, 1979, όπως αναφέρεται από Schlobinski & Heins, 1998: 13), µε το οποίο 

πραγµατοποιείται µια σύνθεση γλωσσικών ψηφίδων µε διαφορετικό πολιτισµικό 

υπόβαθρο. Μέσα από αυτόν το γλωσσικό συγκρητισµό προκύπτει ένα νέο, ιδιαίτερο 

γλωσσικό πρότυπο που χαρακτηρίζει την οµάδα των νέων. Η ανάδυση του ιδιαίτερου 

γλωσσικού στυλ των νέων στηρίζεται στην αλληλεπίδραση δύο διαδικασιών:  

1. την άντληση πληροφοριών από πολιτισµικές πηγές πληροφόρησης και κυρίως 

από τα µέσα ενηµέρωσης (media) και  

2. την εδραίωση νέων συσχετισµών (Schlobinski & Heins, 1998: 13).  

Όπως αναφέρει και ο Ανδρουτσόπουλος (2006: 2), όλες οι γλωσσικές πηγές της 

κοινότητας όπου ζουν οι νέοι συνταιριάζονται δηµιουργικά συγκροτώντας ένα 

µωσαϊκό, ανάλογα και µε τις εκάστοτες πολιτισµικές επιρροές: λέξεις από διαφηµίσεις 

στα µέσα ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, σλόγκαν, ατάκες από ταινίες ενσωµατώνονται 

στη γλώσσα των νέων (Ανδρουτσόπουλος, 2001: 109). Η οικονοµική και πολιτισµική 

ανεξαρτησία των νέων, η επίδραση από κουλτούρες του εξωτερικού και κυρίως της 

Αγγλίας και της Αµερικής οδήγησαν στην εµφάνιση της γλώσσας των νέων µε πιο 

έντονο τρόπο σε σχέση µε το παρελθόν, τονίζει ο Ανδρουτσόπουλος (2006: 110). 

Οι νέοι βρίσκονται σε µια περίοδο της ζωής τους όπου διαµορφώνουν την 

προσωπική και κοινωνική τους ταυτότητα. Η εφηβεία ως ηλικιακή περίοδος 

χαρακτηρίζεται από µια διάθεση απόρριψης του καθιερωµένου τρόπου σκέψης και την 

χρήση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας. Η χρήση υβριστικού λεξιλογίου και 

υβριστικών προσφωνήσεων είναι συχνότερη ανάµεσα σε αγόρια.  

Η στάση των ενηλίκων απέναντι στην γλώσσα των νέων είναι επικριτική και 

διορθωτική. Οι γονείς και οι δάσκαλοι αντιδρούν αρνητικά στο υβριστικό και 
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βωµολοχικό λεξιλόγιο των νέων, χωρίς να αντιλαµβάνονται ότι το λεξιλόγιο αυτό έχει 

συγκεκριµένες λειτουργίες και ότι η συχνότητά του µειώνεται µε την είσοδο των νέων 

στην ενήλικη ζωή. Οι νέοι µέσα από την γλώσσα τους επικοινωνούν και ορίζουν την 

ταυτότητά τους (Ανδρουτσόπουλος, 2001:110-111). 

Τρεις είναι οι άξονες διαµόρφωσης της γλωσσικής έκφρασης των νέων:  

1. Τα στενότερα κοινωνικά δίκτυα ασκούν πίεση για γλωσσική συµµόρφωση 

και οι νέοι είναι ακόµη αποστασιοποιηµένοι από τις κοινωνικές συµβάσεις των 

ενηλίκων. 

2. Η ψυχολογική ανάγκη των νέων για απόρριψη του κατεστηµένου και 

πειραµατισµούς. 

3. Η ισχυρότερη ανάγκη για γλωσσικό παιχνίδι, λεξιπλασία και πρωτοτυπία στη 

νεανική ηλικία (Ανδρουτσόπουλος, 2006: 2).  

O Ηenne (1986) παρουσίασε τη γλώσσα των νέων Γερµανών ως αναπόσπαστο 

συστατικό στοιχείο της 'εσωτερικής πολυγλωσσίας' ('innere Mehrsprachigkeit') των 

Γερµανών και ειδικότερα ως µια δευτερεύουσα δοµή ('Sekundärgefüge') η οποία 

βασίζεται στην επίσηµη γλώσσα και την ποικίλει µε δηµιουργικό τρόπο (όπως 

αναφέρεται στον Androutsopoulos, 2006: 3). Οι έρευνες γύρω από το ζήτηµα της 

γλώσσας των νέων στην ελληνική πραγµατικότητα είναι περιορισµένες.  

Με τον όρο slang αναφερόµαστε σε ένα ευµετάβλητο, ιδιοσυγκρασιακό σύνολο 

λέξεων και φράσεων της καθοµιλουµένης που ενυπάρχει µέσα σε κάθε γλώσσα µιας 

κοινωνίας όπου αλληλεπιδρούν αναγνωρίσιµες υποοµάδες και η οποία χρησιµοποιείται 

ως µέσο εδραίωσης ή ενίσχυσης της κοινωνικής ταυτότητας, ενότητας και αλληλεγγύης 

στο πλαίσιο µιας οµάδας (Eble, 1996: 11). “Η κύρια χρήση της slang είναι το να δείξει 

ότι ανήκεις στην παρέα” (Crystal, 1987, όπως αναφέρεται από De Klerk, 1992: 2). Η 

slang είναι στην ουσία ένα εναλλακτικό λεξιλόγιο για αντικείµενα και έννοιες που ήδη 

υπάρχουν. Λέξεις που δεν χρησιµοποιούνται σε περιστάσεις ανεπίσηµης επικοινωνίας 

δεν έλκουν την slang για την αναζήτηση συνώνυµων λέξεων. Η slang εστιάζει κυρίως 

στις κοινωνικές σχέσεις. Οι αξιολογικοί όροι της slang είναι πολυάριθµοι, αφού οι 

λέξεις της κρίνουν παρά ορίζουν. Το λεξιλόγιο της slang δηλώνει ακραίες κρίσεις των 

συνοµιλητών µε τη συχνή χρήση υποτιµητικών όρων, παραβιάζοντας µε αυτόν τον 

τρόπο τα γλωσσικά ταµπού της κυρίαρχης κουλτούρας (Eble, 1996: 49-50). 

Στη βιβλιογραφία ως συνώνυµος όρος αναφέρεται και ο εξής: taboo words ή 

linguistic taboos, δηλαδή λέξεις ταµπού, απαγορευµένες λέξεις οι οποίες πρέπει να 
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αποφεύγονται, θεωρούνται απρεπείς και φορτίζονται µε συναισθηµατικό νόηµα 

(affective meaning) (De Klerk, 1992: 1). 

 Όπως αναφέρει ο Eble (1996: 11-12) τα κριτήρια για την ταυτοποίηση µιας 

λέξης ως slang είναι τα εξής:  

1. η παρουσία της καθιστά την επίσηµη γλώσσα, γραπτή ή προφορική, 

‘αναξιοπρεπή’,  

2. η χρήση της υποδηλώνει την οικειότητα του χρήστη µε τους υπόλοιπους 

χρήστες οι οποίοι δεν έχουν υψηλό status,  

3. θεωρείται taboo ειδικά από τους ανθρώπους µε υψηλότερο κοινωνικό status, 

4. αντικαθιστά µια συνώνυµη λέξη, γνωστή και συµβατική.  

Οι περισσότεροι όροι της slang  είναι εφήµεροι, καταδικασµένοι σε βραχεία 

βιωσιµότητα, αφού µόνο για σύντοµο χρονικό διάστηµα µένουν στο προσκήνιο και 

παραµένουν δηµοφιλείς. Στη συνέχεια πέφτουν σε αχρηστία για να παραχωρήσουν τη 

θέση τους σε άλλες νέες λέξεις που εισρέουν στο slang ιδίωµα µε καταιγιστικούς 

ρυθµούς (Eble, 1996: 13). O Labov (1992: 341) υποδιαιρεί το λεξιλόγιο της slang σε 

τρεις κατηγορίες:  

α. Λέξεις που ετικετοποιούν τους άλλους,  

β. Λέξεις που χαρακτηρίζουν αρνητικά ή θετικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες  

γ. Λέξεις που χρησιµοποιούνται στον ελεύθερο χρόνο των νέων. 

Τα δύο φύλα διακρίνονται γλωσσικά όσον αφορά το λεξιλόγιο που 

χρησιµοποιούν και τον τρόπο που το χρησιµοποιούν. Οι άνδρες και οι γυναίκες ακόµα 

και αν ανήκουν στην ίδια γλωσσική κοινότητα χρησιµοποιούν διαφορετική γλωσσική 

µορφή (Holmes, 2001:150-152). Το λεξιλόγιο των αντρών χαρακτηρίζεται ως πιο 

επιθετικό και χυδαιολογικό, ενώ των γυναικών ως πιο ‘πολιτισµένο’, έτσι στη γλώσσα 

προσδίδονται χαρακτηριστικά ανδρισµού ή θηλυπρέπειας (Μπασλής, 2000: 109-110). 

Για τη συχνότερη χρήση υβριστικού λεξιλογίου και υβριστικών προσφωνήσεων από τα 

αγόρια µιλάει και ο Ανδρουτσόπουλος (2006: 2). O Bailey (1985) αναφέρει τους άντρες 

ως χρήστες της slang, ενώ τις γυναίκες ως αποφεύγουσες τη slang (όπως αναφέρεται 

από De Klerk, 1992: 3).  

Οι γλωσσικές µορφές και οι γλωσσικές συµπεριφορές µεταξύ των ανδρών και 

των γυναικών διαφέρουν. Ισχυρισµοί όπως ότι οι γυναίκες είναι γλωσσολογικά πιο 

ευγενικές από τους άνδρες και τονίζουν διαφορετικές λειτουργίες της οµιλίας 

επιβεβαιώνονται. Το σηµαντικό είναι πως οι άνδρες και οι γυναίκες ακόµα και αν 
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ανήκουν στην ίδια γλωσσική κοινότητα χρησιµοποιούν διαφορετική γλωσσική µορφή. 

Για παράδειγµα στην Νότια Αµερική, η προφορά των λέξεων αλλά και η µορφολογία 

τους διαφέρει ανά φύλο. Στην Ιαπωνία µερικές από τις γλωσσικές µορφές που 

χρησιµοποιούν αποκλειστικά οι άνδρες είναι µεγαλύτερες σε έκταση από αυτές που 

χρησιµοποιούν οι γυναίκες. Οι γλωσσικές µορφές που χρησιµοποιούν οι γυναίκες έχουν 

πρόθεµα –ο για να δείχνουν ένα πιο επίσηµο και πιο ευγενικό ύφος. Σε µερικές 

γλώσσες εντοπίζονται διαφορές µεταξύ των λέξεων που χρησιµοποιούνται από τους 

άντρες και τις γυναίκες. Έτσι υπάρχουν λέξεις που χρησιµοποιούνται µόνο από άντρες 

και άλλες λέξεις µε το ίδιο όµως νόηµα που χρησιµοποιούνται µόνο από γυναίκες 

(Holmes, 2001:150-152).   

Oι διαφορές σχετίζονται και µε το κοινωνικό σύστηµα στο οποίο 

αναφερόµαστε. Σε µια κοινωνία µε ισχυρή ιεραρχία των ανδρών οι γλωσσολογικές 

διαφορές υπάρχουν για να δείξουν τη δύναµη των ανδρών. Φυσικά αυτό εξαρτάται από 

το γένος και το ρόλο που επικαλείται να παίξει το άτοµο σ’ ένα κοινωνικό σύστηµα 

(Holmes, 2001:152). Οι γυναίκες φαίνεται να χρησιµοποιούν πρότυπες (καθιερωµένες) 

λέξεις σε αντίθεση µε τους άνδρες που χρησιµοποιούν λέξεις της καθοµιλουµένης 

(λαϊκές). Ένας λόγος είναι η διαφύλαξη του κοινωνικού κύρους (status) της γυναίκας, 

ένας δεύτερος λόγος σχετίζεται µε το ρόλο που αναλαµβάνει να παίξει η γυναίκα σε 

σχέση µε τον άνδρα. Από την γυναίκα περιµένουµε µια καλύτερη συµπεριφορά και πιο 

ευγενικούς τρόπους σε σύγκριση µε τον άνδρα. Οι γυναίκες έχουν υιοθετήσει το 

πρότυπο της σωστής συµπεριφοράς που δεν παραβιάζει τους κανόνες. Κατ’ επέκταση η 

κοινωνία περιµένει από τη γυναίκα να φέρεται πιο σωστά και καθιερωµένα ειδικά όταν 

αποτελεί πρότυπο οµιλίας για τα παιδιά (Holmes, 2001:158).  

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι Eckert και McConnell-Ginet (1992): «η γλώσσα 

των γυναικών έχει λεχθεί ότι αντανακλά το συντηρητισµό […], την ανασφάλεια, το 

σεβασµό, την ανατροφή, τη συναισθηµατική εκφραστικότητα, την ευαισθησία τους 

[…]. Και η γλώσσα των ανδρών θεωρείται ότι µαρτυρά τη σκληρότητα, την έλλειψη 

συναισθηµάτων, την ανταγωνιστικότητα […], την ιεραρχία, τον έλεγχο.» (όπως 

αναφέρεται από τους Wodak & Benke, 1998: 1). Ο Holmes (2001: 160) συµπληρώνει 

ότι µε τη χρήση λαϊκών λέξεων, οι άνδρες εκφράζουν και επιβεβαιώνουν τον ανδρισµό 

τους. Η χρήση πρότυπων λέξεων (standard) είναι πιο επίσηµη και δεν αφήνει περιθώρια 

διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων. Όλα αυτά σχετίζονται µε το γεγονός ότι σε µερικές 

κοινωνίες η θέση της γυναίκας είναι υποδεέστερη από αυτήν του άνδρα µε αποτέλεσµα 
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να θεωρούν ότι η γυναίκα θα πρέπει να αποφεύγει να µιλά επιθετικά στον άνδρα αλλά 

ευγενικά προσέχοντας τι θα πει (Holmes, 2001:160). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες δείχνουν προτίµηση προς τους κοινωνικά 

αναγνωρισµένους τύπους της επικρατούσας γλωσσικής νόρµας, ως υποκατάστατο στην 

υποδεέστερη κοινωνική τους θέση που συνεπάγεται µειωµένη κοινωνική ισχύ έναντι 

των ανδρών (Αρχάκης & Κονδύλη, 2002: 155). Πιο συγκεκριµένα, µεγαλύτερη 

συχνότητα χρήσης αποκλινόντων γλωσσικών τύπων από τους άντρες έδειξε η έρευνα 

του Trudgill (Trudgill, 1974, όπως αναφέρεται από Αρχάκη & Κονδύλη, 2002: 72). Ως 

εξήγηση αυτής της διαφοράς αναφέρει ότι οι γυναίκες έχουν εντονότερη ανάγκη να 

επιβεβαιώσουν και να διασφαλίσουν την κοινωνική τους θέση γλωσσικά, ως 

εξισορρόπηση στην επισφαλή και υποδεέστερη θέση τους στην κοινωνία σε σχέση µε 

τους άντρες (Wodak & Benke, 1998: 6). Ανάλογα αποτελέσµατα παρουσιάζει και η 

έρευνα της Chesire σχετικά µε την εντονότερη ευθυγράµµιση των κοριτσιών µε την 

επίσηµη γλωσσική νόρµα στην ανεπίσηµη καθηµερινή οµιλία τους σε σχέση µε τα 

αγόρια (Chesire, 1978, όπως αναφέρεται από Αρχάκη & Κονδύλη, 2002: 74-75). Η 

έρευνα τoυ Milroy (1980) επιβεβαιώνει τη συχνότερη χρήση ανεπίσηµων, µη 

καθιερωµένων γλωσσικών τύπων (όπως αναφέρεται από τους Wodak & Benke, 1998: 

7). Η έµφυλη ταυτότητα (gender) συνεπώς οδηγεί σε γλωσσική διαφοροποίηση. 

Αξίζει να καταγραφεί βέβαια και ο αντίλογος στα παραπάνω ευρήµατα που 

προέρχεται από µια πιο περιορισµένη ερευνητική βιβλιογραφία: ο Staley (1978) 

διαπίστωσε µια απρόβλεπτη οµοιότητα στη χρήση οργίλων επιφωνηµάτων µεταξύ 

µαθητών των δύο φύλων και ο Risch (1987) συνηγορεί στο παραπάνω εύρηµα, 

καταγράφοντας έναν µεγάλο αριθµό 'βρώµικων' ή προσβλητικών λέξεων που 

χρησιµοποιήθηκαν από τα γένους θηλυκού και προερχόµενα από τη µεσαία τάξη 

υποκείµενα της έρευνας του, προκειµένου να περιγράψουν άντρες (όπως αναφέρεται 

από De Klerk, 1992: 3). Επιπλέον διαπιστώθηκε πως παρόλο που συνηθίζεται να 

λέγεται πως οι γυναίκες µιλούν περισσότερο από τους άνδρες έρευνες έδειξαν πως σε 

συνεντεύξεις, σε συγκεντρώσεις, σε συνέδρια όπου η οµιλία συνδέεται άµεσα µε το 

κοινωνικό κύρος, οι άνδρες αφιερώνουν µεγαλύτερο χρόνο για να µιλήσουν από ότι οι 

γυναίκες (Holmes, 2001:293).  

Τότε όµως µπορούµε να φτάσουµε στα όρια του σεξισµού, µια συµπεριφορά 

που διατηρεί κοινωνικές ανισότητες µεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό µεταφερόµενο 

στην γλώσσα περιλαµβάνει γλωσσικές εκφράσεις µε αρνητική χροιά για τα δύο φύλα 
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(Holmes, 2001:305). Ο σεξισµός αναφέρεται στην διάκρισης ενός ατόµου µε βάση το 

φύλο του. Όταν η διάκριση αυτή γίνεται εις βάρος των γυναικών, τόσο στην γλώσσα 

όσο και στην συµπεριφορά, τότε αποτελεί τον γλωσσικό σεξισµό (Τσοκαλίδου, 

2001:104). 

 Οι άνδρες θεωρούν τις γυναίκες ανεπαρκείς και η γλώσσα αποτελεί την 

πρόκληση για αλλαγή της ανδρικής ηγεµονίας. Οι ιδιωµατικές εκφράσεις έχουν 

δηµιουργηθεί και περικλείουν πολιτισµικές έννοιες και στερεότυπα που έχουν 

διαµορφωθεί στο πέρασµα των χρόνων. Για παράδειγµα να αποκαλέσεις τον άνδρα 

επαγγελµατία είναι φιλοφρόνηση αλλά να αποκαλέσεις µια γυναίκα επαγγελµατία έχει 

αρνητική χροιά και στρέφεται προς την ανηθικότητα (Romaine, 2000:109). Η θεωρία 

της ανδρικής υπεροχής αναφέρεται σ’ αυτό ακριβώς στην υπεροχή της άρχουσας τάξης 

των ανδρών µέσα από την δόµηση µιας πατριαρχικής κοινωνίας (Τσοκαλίδου, 

1996:19).    

 Οι άνδρες στις συζητήσεις τους τείνουν να προκαλούν τον συνοµιλητή, ενώ οι 

γυναίκες από την άλλη δεν είναι επιθετικές στις συνοµιλίες τους µε τους άλλους, 

τείνουν να αλληλεπιδρούν µε τους άλλους, µε σκοπό την συνεργασία και την 

επικοινωνία. Συζητούν για τα συναισθήµατά τους, τις σχέσεις τους, για τον εαυτό τους 

και τα προβλήµατά τους. Οι άνδρες δεν µιλούν για τον εαυτό τους ή τα προσωπικά τους 

αλλά αλλάζουν το ένα θέµα µετά το άλλο προσπαθώντας να βρουν να πουν κάποιο 

αστείο για τον εαυτό τους (Romaine, 2000:126-127).  

 Σε έρευνες που έγιναν (1999) όσο αφορά τις αξίες και τα ιδανικά των νέων 

παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο φύλων. Οι γυναίκες δήλωσαν την 

αναγκαιότητα προάσπισης της ισότητας µεταξύ των δύο φίλων σε αντίθεση µε τους 

άνδρες που προέβαλαν ως ιδανικό για το οποίο θα άξιζε κανείς να αγωνιστεί ακόµα και 

αν έπρεπε να θυσιάσει και άλλα πράγµατα στην ζωή του την άµυνα της χώρας 

(Ινστιτούτο V-PRC Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, 2000:30). Επιπλέον, οι άνδρες 

θεωρούν πολύ πιο σηµαντικά τα χρήµατα σε σχέση µε τις γυναίκες. Οι έρευνες έδειξαν 

ότι οι γυναίκες σε µεγαλύτερο ποσοστό υποστηρίζουν τον κοινό, συλλογικό αγώνα 

παρά τον ατοµικό (Ινστιτούτο V-PRC Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, 2000:32-35). 
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3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
3.1. Ερευνητικά ερωτήµατα – Ερευνητική υπόθεση 

 Το ερευνητικό ερώτηµα που διατυπώνεται είναι το εξής: «Υπάρχει διαφορά στο 

βαθµό κατάκτησης (συνεπώς και χρήσης) της γλώσσας των νέων και της slang µεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών εφηβικής ηλικίας;»  

Το ερευνητικό αυτό ερώτηµα οδηγεί στην διατύπωση της ακόλουθης 

ερευνητικής υπόθεσης: θα υπάρξει συσχέτιση ανάµεσα στο φύλο (ανεξάρτητη 

µεταβλητή, ονοµαστική/nominal) και στη διαφορετική πραγµάτωση της ποικιλότητας 

των γλωσσικών στοιχείων (εξαρτηµένη γλωσσική µεταβλητή). Η εξαρτηµένη 

µεταβλητή είναι ποιοτική και συνιστά µια θεωρητική έννοια,  η οποία πρέπει να οριστεί 

λειτουργικά, να εγχειρηµατοποιηθεί (operationalization), έτσι ώστε να εξεταστούν οι 

παρατηρήσιµες πτυχές και όψεις της. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από την κατασκευή του 

ερωτηµατολογίου, το οποίο θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα στην επόµενη υποενότητα. 

Αναµένεται λοιπόν ότι θα σηµειωθεί διαφοροποίηση στη χρήση της γλώσσας 

των νέων µεταξύ των δύο φύλων. Προβλέπεται ότι αφενός θα διαπιστωθεί ένας 

ικανοποιητικός βαθµός κατάκτησης και γνώσης της ‘περιθωριακής’, ‘ αργκό’ (slang) 

γλώσσας των νέων και από τα δύο φύλα, αφετέρου όµως µε σηµαντική διαφορά  στο 

βαθµό εξοικείωσης των αγοριών µε το εν λόγω λεξιλόγιο σε σχέση µε τα κορίτσια. 

Επιθυµούµε συνεπώς να διερευνήσουµε και να µελετήσουµε τις πιθανές διοµαδικές 

διαφορές, δηλαδή τις διαφορές µεταξύ της οµάδας των κοριτσιών και της οµάδας των 

αγοριών. 

 

3.2. Μέθοδος 
Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα, η κοινωνιογλωσσολογική έρευνα 

σχετικά µε τη γλώσσα των νέων εστίαζε το ενδιαφέρον της κατά κύριο λόγο στο 

λεξιλόγιο, στη γνώση της γλώσσας και όχι στη χρήση αυτής, κάτι που δέχτηκε έντονη 

κριτική. Η παραδοσιακή αυτή ερευνητική πρακτική συνίσταται στην αποκοπή των 

λέξεων και εκφράσεων από τα επικοινωνιακά συµφραζόµενα, ως ένα είδος 

λεξικολογικής 'ηδονοβλεψίας', “στην αναγωγή των ιδιαίτερων επικοινωνιακών 

στιγµιότυπων της επικοινωνίας των νέων σε µια λίστα λέξεων”(Androutsopoulos, 2006: 

3). 

Σταδιακά όµως το κέντρο βάρους  µετατοπίστηκε από τη λεξικογραφία στην 

εθνογραφία του λόγου (Hymes 1979, όπως αναφέρεται από  Schlobinski & Heins, 

1998: 12). Αντικείµενο της ανάλυσης γίνονται συγκεκριµένα γλωσσικά γεγονότα, 
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καθώς και η γλωσσική χρήση σε συγκεκριµένα επικοινωνιακά πλαίσια. Αυτό που 

ενδιαφέρει είναι το ‘αυθεντικό’, επικοινωνιακό – εµπειρικό υλικό (Androutsopoulos, 

2006: 3). 

Παρά την αλλαγή στις ερευνητικές τάσεις και στη γραµµή πλεύσης της έρευνας 

στο συγκεκριµένο κοινωνιογλωσσολογικό πεδίο, το ερευνητικό εργαλείο που 

επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα για τη συγκέντρωση των δεδοµένων της έρευνας 

είναι το ερωτηµατολόγιο, ως µέθοδος συλλογής προφορικού γλωσσικού υλικού. Κάτι 

τέτοιο επιβάλλουν οι περιορισµοί αυτοί της έρευνας – χρονικοί, υλικοί και γνωστικοί - 

και η αδυναµία µιας πιο ολοκληρωµένης και συγκροτηµένης ερευνητικά προσέγγισης 

του θέµατος. 

 

3.3. Συµµετέχοντες - ∆είγµα 
Για τη συλλογή του γλωσσικού υλικού και τη διερεύνηση της υπό εξέταση 

γλωσσικής συµπεριφοράς επιλέχτηκαν ως πληροφορητές συνολικά 20 έφηβοι ηλικίας 

12 -18 ετών, µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου, από τους οποίους οι 10 είναι αγόρια και 

οι 10 κορίτσια, ώστε να διασφαλιστεί η ισόρροπη κατανοµή του δείγµατος. Οι 

περισσότερες έρευνες περιορίζουν την κατηγορία της νεότητας στην εφηβική ηλικία 

(12 – 18 ετών) (Ανδρουτσόπουλος, 2006: 2).  Προκειµένου να µην υπάρξει επίδραση 

από άλλες µεταβλητές, τα υποκείµενα του δείγµατος µας διακρίνονται από κοινά 

κοινωνικά χαρακτηριστικά, θεωρούµε δηλαδή ότι το ευρύτερο κοινωνικό συγκείµενο 

είναι παρόµοιο. Τα µέλη του δείγµατος προέρχονται από τη µεσαία κοινωνική τάξη και 

ο τόπος διαµονής τους είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Το πλήθος του δείγµατος 

κρίθηκε ως κατάλληλο και ικανοποιητικό για την κλίµακα, το χαρακτήρα και τους 

στόχους της συγκεκριµένης έρευνας. 

 

3.4. Εργαλεία - Μέσα συλλογής δεδοµένων  
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το ερευνητικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για 

τους σκοπούς αυτής της έρευνας είναι το ερωτηµατολόγιο. Είναι ανώνυµο και 

περιλαµβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου για τη συγκέντρωση δεδοµένων σχετικά µε το 

βαθµό κατάκτησης της slang και τη διαφοροποίηση στο επίπεδο εξοικείωσης µε τη 

συγκεκριµένη γλωσσική ποικιλία ανάλογα µε το φύλο. Οι ερωτώµενοι µπορούσαν να 

δώσουν µια ελεύθερη απάντηση, αφού οι απαντήσεις δεν ήταν εκ των προτέρων 
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δοµηµένες, όµως δεν µπορούσαν να απαντήσουν σε ρέοντα λόγο, επειδή καλούνταν να 

δώσουν µια σύντοµη απάντηση. 

Οι περισσότερες δειγµατοληπτικές έρευνες κάνουν χρήση ενός 

ερωτηµατολογίου (Robson, 2007: 277). Από τους τρεις υπάρχοντες βασικούς τρόπους 

συµπλήρωσης ενός ερωτηµατολογίου (αυτοσυµπλήρωση, πρόσωπο µε πρόσωπο 

συνέντευξη και τηλεφωνική συνέντευξη), στην προκειµένη έρευνα πραγµατοποιήθηκε 

αυτοσυµπλήρωση από τους ερωτώµενους. Λόγω ακριβώς του αυτοσυµπληρούµενου 

των ερωτηµατολογίων, οι ερευνητές προσπάθησαν, κατά το σχεδιασµό του, να 

εξασφαλίσουν την ελάχιστη δυνατή πολυπλοκότητα (βλ. και Robson, 2007: 280). 

Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να διατυπωθούν οι εκφωνήσεις των τεσσάρων ερωτήσεων 

µε απλό και εύληπτο τρόπο, προς αποφυγή παρανοήσεων. Οι απαντήσεις δεν 

κουράζουν τον ερωτώµενο, αφού ζητείται η καταγραφή λέξεων και µόνο σ’ ένα 

υποερώτηµα καλούνται οι συµµετέχοντες να γράψουν προτάσεις. 

Το ερωτηµατολόγιο αντανακλά τους στόχους µιας έρευνας υπό τη µορφή 

ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο να προκαλέσουν εκείνες τις απαντήσεις 

των υποκειµένων που εκφράζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή πληρότητα τις απόψεις τους 

πάνω στο προς µελέτη πρόβληµα. Το ερωτηµατολόγιο που κατασκευάστηκε στη 

συγκεκριµένη έρευνα όµως, δεν στοχεύει στην καταγραφή απόψεων, αλλά στη µέτρηση 

του επιπέδου γνώσης της slang, µε όσο πιο σφαιρικό και πλήρη τρόπο γίνεται. 

Λειτουργεί δηλαδή ως µια µορφή ‘τεστ γνώσεων’. Οι ερευνητές είχαν καταγράψει εκ 

των προτέρων τις πιθανές ενδεικτικές λύσεις, χωρίς αυτές οι λύσεις να είναι 

δεσµευτικές και απόλυτες. Οι λύσεις απλώς σκιαγραφούν το ευρύτερο εννοιολογικό 

πλαίσιο µέσα στο οποίο θα πρέπει να κινούνται οι απαντήσεις των συµµετεχόντων ώστε 

να θεωρηθούν σωστές. 

Σε όλα τα ερωτήµατα, οι συµµετέχοντες καλούνται να εκφραστούν ελεύθερα, 

χωρίς αναστολές, περιορισµούς ή άλλους ενδοιασµούς σεµνοτυφίας ή µη – 

καθωσπρεπισµού, αφού αυτό που µας ενδιαφέρει είναι το γνήσιο εκφραστικό και 

προσληπτικό λεξιλόγιο των εφήβων. 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τέσσερις σελίδες και περιλαµβάνει στην 

τελική του µορφή τέσσερις ερωτήσεις – υποενότητες, που η καθεµία καλύπτει µια 

διαφορετική όψη της γλωσσικής συµπεριφοράς σε σχέση µε τη χρήση της slang, ως µία 

υποκλίµακα: στην πρώτη ερώτηση (Α) δίνονται 24 λέξεις της slang (π.χ. µεναγκό, 

αλλούφο, ψωριλά κτλ.) για τις οποίες πρέπει να δοθούν 1 – 3 συνώνυµες λέξεις ή 
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συνώνυµα ζεύγη λέξεων, έτσι ώστε να µπορέσει κάποιος να καταλάβει το νόηµα αυτών 

των λέξεων. Στη δεύτερη ερώτηση (Β) δίνονται 24 ‘normalized’ λέξεις που 

χρησιµοποιούνται ευρέως στην καθηµερινή οµιλία των ενηλίκων (π.χ. ρεζίλι, γέρος, 

χρεωκοπία κτλ.) και οι ερωτώµενοι καλούνται να δώσουν 1 – 3 συνώνυµες λέξεις ή 

συνώνυµα ζεύγη λέξεων του slang ιδιώµατος, έτσι όπως οι ίδιοι εκφράζουν αυτές τις 

έννοιες µε εναλλακτικό τρόπο στις παρέες των συνοµηλίκων. Το τρίτο ερώτηµα (Γ) 

αποσκοπεί στην καταγραφή του επιπέδου κατάκτησης της κυρίαρχης γλωσσικής 

νόρµας, µέσα από την παρουσίαση 10 ελαφρώς επιτηδευµένων λέξεων, όπως π.χ. 

κίβδηλος, αµβλύνω κτλ., για τις οποίες ζητούνται 1 – 2 συνώνυµες λέξεις που να 

αποδίδουν το ακριβές νόηµα. Τέλος, στο τέταρτο ερώτηµα (∆) εστιάζουµε στη χρήση 

slang εκφράσεων σε καταστάσεις της καθηµερινότητας, ζητώντας τη ‘µετάφραση’ 

καθιερωµένων, αποδεκτών εκφράσεων στη slang εκδοχή τους, όπως πιθανόν θα τις 

χρησιµοποιούσαν οι έφηβοι µιλώντας αυθόρµητα µε κάποιον φίλο τους (π.χ. “Μάλωσα 

µε τους γονείς µου”, “Πέρασα µια άσχηµη µέρα” κτλ.). Τα υποερωτήµατα Α, Β και ∆ 

αντικατοπτρίζουν τον παράγοντα slang, ενώ το υποερώτηµα Γ αντιπροσωπεύει τον 

παράγοντα της κυρίαρχης γλωσσικής νόρµας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ερωτηµατολόγιο και οι λέξεις-φράσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν για την δηµιουργία του, βασίστηκαν σε πληροφορίες που δίνονται 

για την χρήση του slag λεξιλογίου στην ηλεκτρονική σελίδα www.slang.gr. Εκεί 

δίνονται οι λέξεις-φράσεις του slag λεξιλογίου µε τις αντίστοιχες σηµασίες τους. 

 

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων, κάθε λέξη ή φράση για την οποία 

ζητείται ερµηνεία ονοµάζεται ως Item και αριθµείται µε το γράµµα του υποερωτήµατος 

και τον αντίστοιχο αριθµό της λέξης, διαβάζοντας τους πίνακες του ερωτηµατολογίου 

από αριστερά προς τα δεξιά και κατά σειρά. Έτσι για παράδειγµα, η λέξη ‘τζαµάουα’ 

από το υποερώτηµα Α είναι το item A-1, η λέξη ‘καίδι’ το Item A-2 κ.ο.κ. Στους 

πίνακες ανά ερώτηµα, καταγράφεται ο αριθµός των σωστών απαντήσεων, των 

λανθασµένων απαντήσεων, το ποσοστό όσων δεν απάντησαν και οι εναλλακτικές 

ερµηνείες που δόθηκαν στο Α και Β (πέρα δηλαδή από τις ενδεικτικές λύσεις που είχαν 

καταγραφεί). Στο υποερώτηµα Β, ως σωστές θεωρούνται οι απαντήσεις που εµπίπτουν 

στο ιδίωµα της slang και όχι οι ‘politically correct’. Η ανεξάρτητη µεταβλητή του 

φύλου συµβολίζεται µε 1 για τα κορίτσια και 2 για τα αγόρια. Όπου δεν δόθηκε 
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απάντηση, το κενό πήρε την τιµή 0. Οι απαντήσεις καταγράφονται αυτούσιες, έτσι 

όπως δόθηκαν από τους συµµετέχοντες, χωρίς διόρθωση ορθογραφικών ή άλλων 

λαθών. Το µικρό α και κ στο τέλος του τίτλου κάθε πίνακα υποδηλώνει αντίστοιχα τα 

αγόρια και τα κορίτσια. Λόγω των πολλών items, οι απαντήσεις σε κάθε υποερώτηµα 

του ερωτηµατολογίου παρουσιάζεται κατακερµατισµένες σε υποπίνακες. Τα ποσοστά 

είναι επί των συµµετεχόντων. 

 

4.1. Αγόρια 

Ερώτηση Α:  

Πίνακας Α1α 

a/a sex itemA-1 itemA-2 itemA-3 itemA-4 itemA-5 itemA-6 
itemA-

7 
itemA-8 itemA-9 

itemA-
10 

1 2 
τζαµάικα, 
τζιτζί, 
τέλεια 

0 
έλεος, 
ελεεινος 

0 0 
αφηνιάζω, 

σεληνιάζοµαι 
0 0 0 0 

2 2 0 0 ό,τι να' ναι 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 τέλεια 0 0 0 αλήτης τρώω πολύ 0 0 0 0 

4 2 
ωραία, 
τέλεια 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 2 τέλεια 0 0 0 0 θυµώνω 0 0 0 0 

6 2 0 0 
θεούλη 
µου 

0 0 θυµώνω 0 0 0 0 

7 2 
τζαµάικα, 
τέλεια 

0 

αυτός που 
λέει 

συνέχεια 
omg 

0 0 τα παίρνω 0 
θλιβερή 
µέρα 

χαζός 0 

8 2 
τέλεια, 
γαµάτα 

αποκαίδι πλακατζής 0 0 
ανάβω, 
θυµώνω 

0 καληµέρα χαζός 0 

9 2 0 0 0 0 τεµπέλης 0 0 
θλιβερή 
µέρα 

τρελός 0 

10 2 γαµάτα καµένο 0 µπουρµπουάρ 0 αγριεύω µαγκάκι καληµέρα 
χαζός, 

κοιµησµένο 
0 

ΣΩΣΤΑ 70 % 10 %  0 0 10 % 10 % 10 % 20 % 0 0 

ΛΑΘΟΣ 0 10 % 50 % 10 % 10 % 60 % 0 20 % 40 % 0 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

30 % 80 % 50 % 90 % 80 % 30 % 90 % 60 % 60 % 0 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
τζαµάικα 
τέλεια, 
ωραία 

0 0 0 αλήτης τρώω πολύ 0 
θλιβερή 
µέρα 

0 0 
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Πίνακας Α2α 

a/a sex itemA-11 itemA-12 itemA-13 itemA-14 
itemA-

15 
itemA-

16 
itemA-17 itemA-18 itemA-19 itemA-20 

1 2 0 
µετράει, 
τσινάει 

0 0 0 0 0 0 0 
ιn, µέσα σε 

όλα 

2 2 0 µε ζωή 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
δυσκολεύοµαι 
να εκφραστώ 

0 

4 2 
άσχηµη 

κοπέλα/γυναίκα 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ωραίος, 
επιτυχηµένος 

5 2 0 ζώο 0 τρελή 0 0 0 0 0 
καλος 
µαθητής 

6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 2 0 νουµπάς εξωγήινος pshyco 0 µπατσικό 0 γελαδερός 0 cool 

8 2 0 ζώον χαµένο ψυχάκιας 0 σιδεριά 0 χαζοχαρούµενος ποντάρω 
τζάµι, 
πρώτος 

9 2 0 ζώο 0 
ψυχάκιας, 
ψυχή 

0 φυλακή 0 0 τα χάνω 
αστέρι, 
καλός 
µαθητής 

10 2 πατάτα 
άνθρωπος 
ζώον 

0 τρελός κλωτσιά 

κ τα 
µυαλά 
στα 

κάγκελλα 

βρωµιάρα χαζογελάς παρλαπίπας πανέξυπνος 

ΣΩΣΤΑ 10 % 0 20 % 0 10 % 10 % 0 0 10 % 0 

ΛΑΘΟΣ 10 % 70 % 0 50 % 0 30 % 10% 30 % 30 % 70 % 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

80 % 30 % 80 % 50 % 90 % 60 % 90 % 70 % 60 % 30 % 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ άσχηµη 0 
εξωγήινος, 
χαµένο 

0 0 0 0 0 0 0 
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Πίνακας Α3α 

a/a sex itemA-21 itemA-22 itemA-23 itemA-24 

1 2 ψηλοµύτα κάφρος, τρεντάκιας 0 0 

2 2 0 λαϊκός 0 προσάναµα 

3 2 0 
αυτός που προσπαθεί να τραβήξει την 

προσοχή των άλλων µε επιτηδευµένο τρόπο 
αναβάλλει τα πάντα για την 

επόµενη µέρα 
0 

4 2 0 κακόγουστος, επιδειξίας 0 0 

5 2 δειλός 0 0 0 

6 2 0 περίφανος 0 0 

7 2 ψευτόµαγκας ψώνιο 
αυτός που βαριέται και λέει θα 

τα κάνει όλα αύριο 
0 

8 2 ψευτόµαγκας ψωνάρα 
ο τύπος του αύριο, που 

βαριέται που ζει 
0 

9 2 δειλός χαζός, βλάκας αργοπορηµένος 
µαµάκιας, 
µαµόθρεφτο 

10 2 δειλός καµπουριασµένο 0 0 

ΣΩΣΤΑ 0 30 % 30 % 0 

ΛΑΘΟΣ 60 % 60 % 20 % 20 % 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

40 % 10 % 50 % 80 % 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0 κάφρος, τρεντάκιας, λαϊκός 0 0 

 

Όπως προκύπτει από την εξέταση των παραπάνω πινάκων, ο συνολικός µέσος 

όρος σωστών απαντήσεων είναι περίπου 10 % (10,4 %). Ο συνολικός µέσος όρος 

λαθών είναι περίπου 28 % (27,5 %) και ο συνολικός µέσος όρος των µη απαντηµένων 

λέξεων είναι περίπου 58 % (57,92 %), ποσοστό υψηλό. Το υψηλότερο ποσοστό 

σωστών απαντήσεων παρατηρήθηκε στη λέξη ‘τζαµάουα’ (70 %), κι έπειτα στις λέξεις 

‘κάγκουρας’ και ‘αυριόλας’ (30 % έκαστη), ενώ το υψηλότερο ποσοστό λανθασµένων 

απαντήσεων σηµειώθηκε στις λέξεις ‘αστεράτος’, ‘ αφρόκοτα’ και ‘κάγκουρας’ (70 %, 

60 % και 60 % αντίστοιχα). Στις λέξεις ‘οµιτζής’, ‘ ζεβουαζιόν’, ‘ ζάζος’, ‘ σκινάς’, 

‘ζωντανό’, ‘ψυχού’, ‘ λαµπογέλας’, ‘ αστεράτος’, ‘ αφρόκοτα’ και ‘µαµαλίγκα’, ούτε 

ένας από τους ερωτώµενους δεν απάντησε σωστά (10 λέξεις στις 24, περίπου το 42 % 

επί του συνόλου ). Καµία απάντηση δεν δόθηκε στη λέξη ‘σκινάς’. Τα µεγαλύτερα 

ποσοστά µη δοθέντων απαντήσεων σηµειώθηκαν στις λέξεις ‘καίδι’ (80 %), 

‘ζεβουαζιόν’ (90 %), ‘κανάγιας’ (80 %), ‘µεναγκό’ (90 %), ‘πατόλα’ (80%), ‘λακτίδι’ 
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(90 %), ‘καγκελλαρία’ (90 %) και ‘µαµαλίγκα’ (80 %). Σε 7 λέξεις οι ερωτώµενοι 

κατέγραψαν επιπλέον slang λέξεις, πέραν των ενδεικτικών σωστών απαντήσεων που 

δόθηκαν απο τους εξεταστές ως γνώµονας, κατά την κατασκευή του ερωτηµατολογίου. 

Η γενική εικόνα που αναδύεται από το Α υποερώτηµα όσον αφορά τη γνώση 

των δοσµένων slang λέξεων δεν εµφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποκαλύπτει 

ένα σηµαντικό έλλειµµα στην κατάκτηση του slang λεξιλογίου. 

 

Ερώτηση Β: 

Για πολλές λέξεις δόθηκαν απαντήσεις που δεν συνιστούν slang, κάτι το οποίο 

θα µπορούσε να αποδοθεί πιθανότατα και σε ελλιπή κατανόηση του ζητούµενου ή και 

στην αδυναµία εύρεσης εναλλακτικής απάντησης. 

 

Πίνακας Β1α 

a/a sex itemB-1 itemB-2 itemB-3 itemB-4 itemB-5 itemB-6 
itemB-

7 
itemB-8 

1 2 0 loser, failed 
πουρό, 
παππούς 

χαζός, βλάκας, 
καθυστερηµένος 

τζιµάνι, 
ιδιοφυία 

τσιφούτης 
από 
πάντα 

τρέλα, 
χαζοµάρα, 
µαλακία 

2 2 0 0 0 0 0 0 
από 
πάντα 

βλακεία 
στον 

εγκέφαλο 

3 2 ρεντίκολο 0 Ερείπιο στόκος αστέρι καρµίρης 0 κουλαµάρα 

4 2 ρόµπα φιάσκο 
πουρό, 
παππούς 

τρόµπας τσάκαλος µατζίρης 0 πατάτα 

5 2 περίγυλος 0 παππούς βλάκας IQ 360 σπάγκος 
από 
πάντα 

τρελαµάρα 

6 2 ρεντίκολο δεν πέτυχε ηλικιοµένος 
χαζός, βλάκας, 
καθυστερηµένος 

εφιέστατος φαφούτης 
από 
πάντα 

τρέλα 

7 2 ξεφτύλα τα σκάτωσα παππούς µλκς εγώ φαφούτης 
από 
πάντα 

µλκία 

8 2 περίγελος 
σκατά 

πατηµένα 
παππούς χαζός ξεφτέρι σπαγκοραµµένος 

από 
πάντα 

χαζοµάρα 

9 2 ρεντίκολο αστοχία 
παππούς, 
σαράβαλο 

ούφο Αινστάιν 
τσιφούτης, 
Σκρουτζ 

από 
πάντα 

κοτσάνα 

10 2 ξεφτίλα 
πάτος, 
πιάσαµε 
χώµα 

παππούς, 
µπάρµπας 

βλάκας, µαλάκας 
σπίρτο 

είναι, σαίνι 
τσιφούτης 

 από 
πάντα 

τρέλα 

ΣΩΣΤΑ 60 % 50 % 50 % 50 % 60 % 90 % 0 10 % 
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ΛΑΘΟΣ 20 % 20 % 40 % 40 % 30 % 0 80 % 90 % 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

20 % 30 % 10 % 10 % 10 % 10 % 20 % 0 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ρεντίκολο, 
περίγελως 

όλες οι 
απαντήσεις 

πουρό, 
ερείπιο, 

σαράβαλο, 
µπάρµπας 

µαλάκας, 
στόκος, 

τρόµπας, ούφο 

αστέρι, 
τσάκαλος, 

IQ 360, 
Αϊνστάιν, 
σπίρτο,  

καρµίρης, 
µατζίρης, 
σπάγκος, 
φαφούτης, 

σπαγκοραµµένος 

0 0 

 

Πίνακας Β2α 

a/a sex itemB-9 
itemB-

10 
itemB-

11 
itemB-12 itemB-13 

itemB-
14 

itemB-15 itemB-16 

1 2 ψόφιος, λιώµα, πίτα κουβάς γαµάτο 0 λεφτά loser τσεπάτος ησυχία 

2 2 0 ταπί αστείο 0 φράγκα 0 0 µούγκα 

3 2 κοµµάτια 0 0 καρµίρης 0 λούζερ φραγκάτος µόκο 

4 2 πτώµα 0 0 άφραγκος φράγκα 0 καπιτάλας µουγκαµάρα 

5 2 κουρασµένος 0 αστείο 0 λεφτά 0 λεφτάς ηχυχία 

6 2 κουρασµένος 

δεν 
υπάρχο

υν 
λεφτά 

0 ξεπαραδιασµένος λεφτά 0 µατσοµένος Ισιχία 

7 2 0 
αδιαφο

ρώ 
γελοίο µπατήρης χαρτζιλίκι looser µατσό Σκασµός 

8 2 εξαθλιωµένος 
µπατήρ

ισα 

σκάω 
στα 
γέλια 

αφραγκος λεφτά looser µατσοµένος Σκασµός 

9 2 
βασανισµένος, 
κουρασµένος 

0 
αστείο, 
γελείο 

άπορος money! looser τσεπωµένος 
βουβαµάρα, 

σιγή 

10 2 
τα έχω 

φτύσει/πτώµα 
έµπλεξ

α 
τρελή 
φάση 

δεν έχω δεκάρα 
δώσε 
κάνα 
ρευστό 

0 φραγκάτος βούλωσ' το 

ΣΩΣΤΑ 40 % 20 % 20 % 40 % 30 % 50 % 90 % 50 % 

ΛΑΘΟΣ 40 % 40 % 50 % 30 % 60 % 0 0 40 % 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

20 % 40 % 30 % 30 % 10 % 50 % 10 % 0 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ψόφιος, λιώµα, 
πίτα, κοµµάτια, 
πτώµα, τα έχω 

φτύσει 

ταπί, 
µπατή

ρισα 

γαµάτο, 
τρελή 
φάση 

άφραγκος, 
µπατήρης, δεν 
έχω δεκάρα, 

ξεπαραδιασµένος 

φράγκα, 
money 

0 

τσεπάτος, 
µατσωµένος, 
τσεπωµένος, 
καπιτάλας, 

µατσό 

µούγκα, 
βουβαµάρα, 

µόκο 
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Πίνακας Β3α 

a/a sex itemB-17 itemB-18 itemB-19 itemB-20 itemB-21 itemB-22 itemB-23 itemB-24 

1 2 
κότα, 
φλώρος 

µπουρί, τίγκας, 
σφίχτης 

ρεµάλι, µόνος κλέφτης αγαθιάρης 
πατσόλα, 
σαλούφα, 

χυσαποθήκη 

µουνάρα, 
κούκλα 

φλώρος, 
µαµάκιας 

2 2 κότα 0 0 0 0 µπάζο κούκλα 0 

3 2 κότα σφίχτης 0 λαµόγιο ψάρι σαύρα µωρό µαµάκιας 

4 2 χέστης 0 0 λαµόγιο 0 σαύρα παιδί 0 

5 2 κότα 0 Μόνος κλέφτης απρόσεχτος πώς είναι έτσι 
ωραία 
γυναίκα 

µαµάκιας 

6 2 κότα µπρατσοµένος γεροντοπαλίκαρο διπρόσωπος χαζός 
πατσουλί, 
τέρας 

κούκλα, 
τυπού, 
γκόµενα 

βουτυροµπεµπές 

7 2 κότα µανουλοµάνουλο τυχαιρός 0 βλάκας µπάζο γκοµενάρα βουτυροµπεµπές 

8 2 φοβητσιάρης µανουλοµάνουλο άγαµος συµφεροντολόγος ξεχασιάρης µπάζο, µάσκα θεογκόµενα µαµάκιας 

9 2 κότα 
γυµνασµένο 

κορµί 
εργένης πανούργος ευκολόπιστος κακάσχηµη 

γυναικάρα, 
γκοµενάρα 

µαµάκιας 

10 2 κολώνω six bags στο ράφι κλέφτης ξεχασιάρης 
µουτσούνα, 
ασχηµοµούρα 

κουκλάρα, 
γκοµενάρα 

µαµάκιας 

ΣΩΣΤΑ 80 % 40 % 10 % 10 % 20 % 90 % 70 % 80 % 

ΛΑΘΟΣ 20 % 30 % 60 % 70 % 60 % 10 % 30 % 0 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

0 30 % 30 % 20 % 20 % 0 0 20 % 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0 
σφίχτης, 

µπουρί, τίγκας, 
six bags 

0 0 αγαθιάρης 

πατσόλα, 
σαλούφα, 
µπάζο, 
σαύρα, 

πατσουλί, 
τέρας, 

µουτσούνα, 
µάσκα 

παιδί, 
µουνάρα, 
τυπού 

φλώρος, 
µαµάκιας  

 

Όπως προκύπτει από την εξέταση των παραπάνω πινάκων, ο συνολικός µέσος 

όρος σωστών απαντήσεων είναι περίπου 46 % (46,25 %). Ο συνολικός µέσος όρος 

λαθών είναι περίπου 36 % (35,8 %) και ο συνολικός µέσος όρος των µη απαντηµένων 

είναι λέξεων περίπου 18 % (17,5 %). Το υψηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων 

παρατηρήθηκε στις λέξεις ‘τσιγκούνης’, ‘φτωχός’ και ‘άσχηµη γυναίκα’ (90 % η 

κάθεµια), µε τις λέξεις ‘δειλός’, ‘ µαµόθρεφτο’ (80 % η κάθεµια) και ‘όµορφη γυναίκα’ 

(70 %) να ακολουθούν. Το υψηλότερο ποσοστό λανθασµένων απαντήσεων 

σηµειώνεται στις λέξεις ‘παλαβοµάρα’ (90 %), ‘εξ’ απ’ ανέκαθεν’ (80 %) και 
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‘απατεώνας’ (70 %). Τα λάθη οφείλονταν στη χρήση εκφράσεων της γλωσσικής 

νοµενκλατούρας και όχι στην άγνοια των συγκεκριµένων λέξεων ή εκφράσεων. Τα 

µεγαλύτερα ποσοστά µη απαντήσεων σηµειώθηκαν στις λέξεις ‘αποτυχηµένος’ (50 %) 

και ‘χρεωκοπία’ (40 %). Σε γενικές γραµµές οι δοσµένες λέξεις κινητοποίησαν έντονα 

τη γλωσσική φαντασία των συµµετεχόντων, δίνοντας έναν πλούτο εναλλακτικών 

απαντήσεων, πέραν των αναµενόµενων (βλ. γυµνασµένος, άσχηµη γυναίκα, φτωχός, 

πλούσιος, ταλαιπωρηµένος, γέρος, τσιγκούνης). Η εικόνα του επιπέδου γνώσης της 

slang εµφανίζεται στο Β υποερώτηµα σαφώς ενισχυµένη σε σχέση µε το υποερώτηµα 

Α. 

 

Ερώτηση Γ:  

Πίνακας Γα 

a/a sex itemC-1 
itemC-

2 
itemC-3 itemC-4 itemC-5 itemC-6 itemC-7 itemC-8 itemC-9 itemC-10 

1 2 σπρώχνω άθελα κοπάδι διογκώνω 0 σκοτεινός 
κάλπικος, 
νοθευµένος 

0 δυνατός ατελείωτος 

2 2 0 
κάτα 
λάθος 

οµάδα 0 0 0 0 0 επίπονος 0 

3 2 
παραµελώ, 
αφήνω 

στην άκρη 

χρωίς 
τη 

θέλησή 
µου 

κοπάδι µετριάζω λιτός δυσοίωνος 0 
κατηγορία, 
επίπληξη 

ισχυρός, 
δυνατός 

αναξιοπρεπής, 
ανήθικος 

4 2 0 άθελα κοπάδι µειώνω 0 0 0 κατηγορία δριµύς ατέρµων 

5 2 
αφήνω 

στην άκρη 
0 

πολλά άτοµα 
µαζί 

διευρύνω 0 0 0 0 0 0 

6 2 0 0 
σµίνος, 
νοµάδες 

µικρένω χρήσιµος 0 0 0 

που 
παίρνει 
µεγάλες 

διαστάσεις 

0 

7 2 0 

χωρίς 
την 

θέλησή 
µου 

οµάδα 0 0 0 0 0 άσχηµος συνεχής 

8 2 
απωθώ, 
σπρώχνω 

χωρίς 
την 

θέλησή 
µου 

κοπάδι από 
ένα 

συγκεκριµένο 
είδος ζώων 

απολύνω 
χωρίς 
κάτι 

περιττό 

κάποιος που 
εµπνέει 
ανησυχία 

ψεύτικος, µη 
γνήσιος 

κάνω µια 
επίπληξη, 
κατηγορία 
σε βάρος 
κάποιου 

έντονος επαναλαµβανόµενος 

9 2 παραµερίζω 
χωρίς 
θέληση 

συµµορία εξασθενίζω 0 καταθλιπτικός ψεύτικος κατηγορία 
ισχυρός, 
βίαιος 

άθλιος, ελεεινός 

10 2 
δίνω κατά οµάδα, πχ 

ελαττώνω 
την 

το 
αντίθετο 

σκοτεινός ψεύτικος, δεν 
είναι 

κατηγορία κακός ανήθικος 
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αγκωνιά λάθος από λύκους αιχµηρότητα 
κάποιου 
οργάνου 

του 
περιττός, 
αυτός 
που δεν 
είναι 

περιττός 

γνήσιος/αληθινός 

ΣΩΣΤΑ 60 % 50 % 40 % 60 % 20 % 40 % 40 % 50 % 50 % 30 % 

ΛΑΘΟΣ 0 30 % 60 % 20 % 20 % 10 % 0 0 40 % 40 % 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

40 % 20 % 0 20 % 60 % 50 % 60 % 50 % 10 % 30 % 

 

Όπως µας πληροφορούν τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα, ο συνολικός µέσος 

όρος σωστών απαντήσεων είναι 44%, µία αρκετά καλή επίδοση. Ο συνολικός µέσος 

όρος λαθών είναι 22% και ο συνολικός µέσος όρος των µη απαντηµένων λέξεων είναι 

34%, ποσοστό σηµαντικό. Το υψηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων παρατηρήθηκε 

στις λέξεις ‘παραγκωνίζω’ και ‘αµβλύνω’ (60%). Το υψηλότερο ποσοστό λανθασµένων 

απαντήσεων σηµειώνεται στη λέξη ‘αγέλη’ (60 %). Τα µεγαλύτερα ποσοστά µη 

απαντήσεων σηµειώθηκαν στις λέξεις ‘απέριττος’ και ‘κίβδηλος’(60%) καθώς και στις 

λέξεις ‘ζοφερός’ και ‘µοµφή’ (50%). Η συνολική εικόνα εµφανίζεται αρκετά ασαφής 

και αµφιλεγόµενη. 

 

Ερώτηση ∆:  

Η λέξη ‘µ@λ@κία’ και ‘µ@λ@κας’ αποδεικνύεται µια προσφιλής λέξη που 

ταιριάζει σε πολλά συµφραζόµενα και παρατηρούµε ότι τα αγόρια την χρησιµοποιούν 

συχνά ως µια πολυµορφική λέξη – πασπαρτού, ακοµη κι όταν δεν αποδίδει µε ακρίβεια 

το ιδιαίτερο νοηµατικό περιεχόµενο µιας λέξης slang. Σίγουρα είναι µια λέξη µε την 

οποία τα αγόρια είναι εξαιρετικά εξοικειωµένα, απενοχοποιηµένη πλέον και 

αποσυνδεδεµένη από taboo ή συµπλέγµατα. Επίσης και σε αυτό το υποερώτηµα, όπως 

και στο υποερώτηµα Β, κάποιες απαντήσεις δεν ήταν slang, οπότε δεν λήφθηκαν 

υπόψη. 

Πίνακας ∆α 

a/a sex itemD-1 
itemD-

2 
itemD-

3 
itemD-4 itemD-5 itemD-6 

itemD-
7 

itemD-8 itemD-9 itemD-10 

1 2 
τα 

σκάτωσατ

ην πάτησα 

χάλια, 
σκατά 

χώρισα 
έγινε χαµός 
στο σπίτι 

δεν µου 
κάθεται, 
παίζει τη 
δύσκολη 

χάλια, 
σκατά 
έγραψα 

µου τη 
δίνει 

θα την 
σπάσω 

µαλάκα µε έκλασε 
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2 2 
τα πήγα 
χάλια 

0 
τα 

χάλασα

µε 
0 0 

δεν 
έγραψα 
καλά 

0 0 είσαι βλάκας µε κάρφοσε 

3 2 πάτωσα 
σκατά 
πήγε η 
µέρα 

το 
διαλύσ

αµε 
0 0 0 

φορτών

ω, τα 
παίρνω 
στο 

κρανίο 
µε τον 
αδελφό 
µου 

µου τη 
δίνει 

είσαι στόκος µε πούλησε 

4 2 0 0 
τα 

χαλάσα

µε 
πλακώθηκα 

η γκόµενα 
κλωτσάει 

0 
µου τη 
σπάει 

είναι κάργα 0 0 

5 2 έµεινα 
χάλια 
µέρα 

τα 
χαλάσα

µε 

µάλωσα µε 
τους δικούς 

µου 
δεν µε θέλει 

δεν 
έγραψα 
καλά/έδω
σα λευκή 
κόλλα 

µου 
σπάει 
τα 

νεύρα 

µου τη 
σπάει, 

εκνευριστικ

ή 

βλάκας 0 

6 2 
τα πήγα 
χάλια 

0 

τα 
χάλασα 
µαζί 
του 

τσακόθηκα 
µε δικούς 

µου 

δεν µε 
γουστάρει 

0 
µου τη 
σπάει 

0 
είσαι 

µαλάκας 
µε κάρφωσε 

7 2 0 

σήµερα 
ήταν 
χάλια 
µέρα 

γλίτωσ

α! 

πάλι δεν µε 
καταλαβαίν

ουν 

τρώω πολύ 
φτύπσιµο 
αυτόν τον 
καιρό, όλη 
την ώρα 
βρέχει 

έγραψα τα 
συνηθισµέ

να 

µου τη 
σπάει 

πρέπει να 
είναι 

γεροντοκόρ

η 

είσαι µλκς! 

δεν 
πρόκειται να 
ξαναµιλήσω 

ή να 
εµπιστευτώ 
κανέναν! 

8 2 πάτωσα 

η µέρα 
µου 
ήταν 
άστα 
να 
πάνε 

φτου 
ξελευθε

ρία!!! 

για µια 
ακόµη φορά 
µε έβγαλαν 
από τα 

ρούχα µου 

µε φτύνει 

έγραψα 
όπως 
πάντα, 
δηλαδή 
χάλια 

µου τη 
δίνει  

είναι 
γεροντοκόρ

η!! 

είσαι 
µαλάκας! 

δεν θα 
ξαναεµπιστε

υτώ ποτέ 
κανέναν! 

9 2 πάτωσα 

ήταν 
µία 

ακόµη 
θλιβερ

ή µέρα 

τα 
χάλασα 
µαζί 
της, τα 
χαλάσα

µε 

τσακώθηκα 
µε τους 

δικούς µου 

αν και µου 
αρέσει, δεν 
δείχνει να 

την 
νοιάζει/να 
ανταποκρίνε

ται 

πιό χάλια 
δεν 

µπορούσα 
να γράψω 

µου τη 
σπάει 

µου την 
δίνει στα 
νεύρα 

βλάκα, 
ανεγκέφαλε, 
τούβλο, 
ούφο 

µε έδωσε ο 
καλύτερος 
µου φίλος 

10 2 
τα 

σκάτωσα 

It's a 
bad 
day, 
άντε 

παράτα 
µας µη 
ξεσπάσ

ω σε 
σένα 

ξεφορτ

ώθηκα 
την 

κοπέλα/
το 

αγόρι 
µου 

τσακώθηκα 
µε τους 

γονείς µου 

δεν µε 
γουστάρει 

πάτωσα 
µου τη 
σπάει 

µου τα 
πρήζει/κάνε
ι τσουρέκια 

σου λείπουν 
βίδες…!Μάζ

εψε τα λάδια 
µη 

γλιστρήσω 

µε 
κορόιδεψε 

ΣΩΣΤΑ 80 % 60 % 90 % 40 % 60 % 20 % 90 % 80 % 60 % 50 % 

ΛΑΘΟΣ 0 10 % 10 % 40 % 20 % 50 % 0 0 30 % 30 % 
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∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

ΑΝ 
20 % 30 % 0 20 % 20 % 30 % 10 % 20 % 10 % 20 % 

 

Τα δεδοµένα στον πίνακα ∆ δείχνουν ότι ο συνολικός µέσος όρος σωστών 

απαντήσεων είναι 63 %. Ο συνολικός µέσος όρος λαθών είναι 19 % και ο συνολικός 

µέσος όρος των µη απαντηµένων λέξεων είναι 18 %. Το υψηλότερο ποσοστό σωστών 

απαντήσεων παρατηρήθηκε στις φράσεις ‘Χώρισα µε την κοπέλα/το αγόρι µου’,  ‘Με 

εκνευρίζει ο µικρός µου αδελφός’, σε ποσοστό 90 % και στις φράσεις ‘∆εν έγραψα 

καθόλου καλά στις Πανελλήνιες’, ‘Η φιλόλογος είναι σπαστική’ µε ποσοστό 80 %. Το 

υψηλότερο ποσοστό λανθασµένων απαντήσεων παρατηρείται στη φράση ‘Έγραψα στη 

Φυσική κάτω από τη βάση’ (50 %) και στη φράση ‘Μάλωσα µε τους γονείς µου’ (40 

%). Όπως συνέβη και στο υποερώτηµα Β, πολλά λάθη οφείλονταν στην ανεπαρκή 

µετάφραση των δοσµένων εκφράσεων της καθοµιλουµένης σε slang γλωσσικά 

σχήµατα. Τα µεγαλύτερα ποσοστά µη απαντήσεων σηµειώθηκαν στις φράσεις ‘Πέρασα 

µια άσχηµη µέρα’ και ‘Έγραψα στη Φυσική κάτω από τη βάση’ (30 %). Οι απαντήσεις 

στο υποερώτηµα ∆ ισχυροποιούν κάπως το προφίλ των αγοριών ως καλών χειριστών 

της slang, αν και ακόµη και σε ιδιαίτερα φορτισµένες συναισθηµατικά και εννοιολογικά 

φράσεις, επιλέγουν να δώσουν κανονικοποιηµένες απαντήσεις. 

 

 4.2. Κορίτσια 

Ερώτηση Α:  

Πίνακας Α1κ 

a/a sex itemA-1 
itemA-

2 
itemA-3 

itemA-
4 

itemA-5 itemA-6 itemA-7 itemA-8 
itemA-

9 
itemA-

10 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 άψογα 0 0 0 κάθαρµα 
τρώω τον 
αγλέορα 

0 χαλια µέρα 0 0 

4 1 τέλεια 0 ελεϊνός 0 0 βαριέµαι φιλενάδα άθλια µερα 0 0 

5 1 µια χαρά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Πίνακας Α2κ 

a/a sex itemA-11 itemA-12 itemA-13 itemA-14 itemA-15 itemA-16 itemA-17 itemA-18 itemA-19 itemA-20 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 δυσλειτουργώ κορυφαίος, λαµπρός 

4 1       0 ζώο 0 0 0 φράχτης 0 0 κολλάω αξιωµατούχος 

5 1 0 κεφάτο 0 0 0 0 0 0 0 φοβερός 

6 1 0 ζώο 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 στυλάτος 

8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 1 0 0 0 0 0 0 βρώµα 0 0 φοβερός, επιτυχηµένος 

10 1 0 ζώο 0 0 0 βουλή 0 0 0 0 

ΣΩΣΤΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20% 

ΛΑΘΟΣ 0 40 % 0 0  0 20 % 10% 0 20 % 30 % 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 100% 60 % 100% 100% 100% 80 % 90 % 100% 80 % 50 % 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
κορυφαίος, 

λαµπρός 

 

 

 

Πίνακας Α3κ 

a/a sex itemA-21 itemA-22 itemA-23 itemA-24 

8 1 τέλειο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 1 0 0 
παράλογος, 
τρελός 

0 0 νευριάζω 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΩΣΤΑ 40 % 0   0 0 10 % 10 % 10 % 20 % 0 0 

ΛΑΘΟΣ 0 0  20 % 0 0  20 % 0 0  0 0 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

60 % 100 % 80 % 100% 90 % 70 % 90 % 80 % 100% 100% 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
άψογα, 

τέλεια,µια 
χαρά 

0 0 0 κάθαρµα 
τρώω τον 
αγλέορα 

0 
άθλια,χάλια 

µέρα 
0 0 
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1 1 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 

3 1 0 κακόγουστος, επιδειξίας 0 φαγοπότι 

4 1 0  επιδειξιοµανής 0 0 

5 1 0 ψευτόµαγκας 0 0 

6 1 0 ψευτόµαγκας 0 0 

7 1 0 αδιαφορεί για την εµφάνιση 0 0 

8 1 0 φλώρος 0 0 

9 1 0 συντηρητικός, φλώρος, απροσάρµοστος 0 0 

10 1 0 αυτός που επιδεικνύεται 0 0 

ΣΩΣΤΑ 0 20 % 0 0 

ΛΑΘΟΣ 0 60 % 0  10 % 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 100% 20 % 100% 90 % 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0 κακόγουστος 0 0 

 

Παρατηρώντας τις απαντήσεις που δόθηκαν στους παραπάνω πίνακες, ο 

συνολικός µέσος όρος σωστών απαντήσεων είναι περίπου 5 % (5,4 %). Ο συνολικός 

µέσος όρος λαθών είναι περίπου 10 % (9,58 %) και ο συνολικός µέσος όρος των µη 

απαντηµένων λέξεων είναι περίπου 85 %. Το υψηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων 

παρατηρήθηκε στη λέξη ‘τζαµάουα’ (40 %), ενώ το υψηλότερο ποσοστό λανθασµένων 

απαντήσεων σηµειώθηκε στις λέξεις ‘κάγκουρας’ και ‘ζωντανό’ (60 % και 40 % 

αντίστοιχα). Στις λέξεις ‘καϊδι’, ‘ οµιτζής’, ‘ ζεβουαζιόν’, ‘ ζάζος’, ‘ σκινάς’, ‘ πατόλα’, 

‘ζωντανό’, ‘ αλλούφο’, ‘ψυχού’, ‘ λακτίδι’, ‘ καγκελλαρία’, ‘ψωρίλα’, ‘ λαµπογελάς’, 

‘ρετάρω’, ‘ αφρόκοτα’, ‘ αυριόλας’ και ‘µαµαλίγκα’, ούτε ένας από τους ερωτώµενους 

δεν απάντησε σωστά (17 λέξεις στις 24, περίπου το 71 % επί του συνόλου ). Καµία 

απάντηση δεν δόθηκε στις λέξεις ‘καϊδι’, ‘ ζεβουαζιόν’, ‘ ζάζος’, ‘ σκινάς, ‘πατόλα’, 

‘αλλούφο’, ‘ψυχού’, ‘ λακτίδι’, ‘ λαµπογέλας’, ‘ αφρόκοτα’ και ‘αυριόλας’. Τα 

µεγαλύτερα ποσοστά µη δοθέντων απαντήσεων  σηµειώθηκαν στις λέξεις ‘οµιτζής’ (80 

%), ‘κανάγιας’ (90 %), ‘µεναγκό’ (90 %), ‘θληµέρα’ (80%), ‘καγκελλαρία’ (80 %), 

‘ψωρίλα’ (90%), ‘ρετάρω’ (80%) και ‘µαµαλίγκα’ (90 %). Σε 6 λέξεις οι ερωτώµενοι 

κατέγραψαν επιπλέον slang λέξεις, πέραν των ενδεικτικών σωστών απαντήσεων που 

δόθηκαν ως γνώµονας (πρβλ. παράρτηµα), κατά την κατασκευή του ερωτηµατολογίου. 
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Παρατηρώντας τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα κορίτσια στο Α υποερώτηµα 

διαφαίνεται η µη ικανοποιητική γνώση των δοσµένων slang λέξεων. Οι σωστές 

απαντήσεις κυµαίνονται σε εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό και στη συντριπτική 

πλειοψηφία των λέξεων δεν δόθηκε καµία απάντηση, γεγονός που µαρτυρά την 

ελλειµατική κατάκτηση του συγκεκριµένου λεξιλογίου, άρα και την περιορισµένη έως 

ανύπαρκτη χρήση του σε επικοινωνιακές καταστάσεις της καθηµερινής ζωής. 

 

Ερώτηση Β: 

Πίνακας Β1κ 

a/a sex itemB-1 itemB-2 itemB-3 itemB-4 itemB-5 itemB-6 itemB-7 itemB-8 

1 1 ρεζίλια 0 
στα τελευταία 

του 
τσόφλι 

στα όρια να 
γίνει φυτό 

σκρούτζ από πάντα 0 

2 1 0 0 0 βλάκας 0 0 από πάντα 0 

3 1 ρόµπα φάουλ ραµολί στόκος τζιµάνι τσιρικιτζής 
αναντάµ 
παπαντάµ 

µούρλα 

4 1 έλεος 0 µπάρµπας 0 ιδιοφυΐα µατζίρης 
εξαποανόκα

θεν 
τρέλα 

5 1 ντροπή 0 παππούς 0 0 τσιφούτης 0 0 

6 1 0 0 0 0 διάνοια 0 0 τρέλα 

7 1 facepalm fail ραµολί Iq ποντικιού µυαλό γύφτος από παλιά µαλάκυνση 

8 1 
ρεζίλι, 
ρόµπα 

fail, αποτυχία παππούς ηλίθιος, dam-dam πανέξυπνος τσιγκούνης από πάντα 
βλακεία στον 
εγκέφαλο 

9 1 ρόµπα fail 
 ραµολιµέντο, 

πουρό 

καθυστερηµέος, 

πανηλίθιος 
πανέξυπνος 

σπάγγος, 

γύφτος 

από πάντα, 
εξ’ απ’ 
ανέκαθεν 

καθυστέρηση 

10 1 ξεφτιλισµός αποτυχία µεγάλος βλάκας ευφυής 
τσίπης, 
σπάγγος 

0  ηλιθιότητα 

ΣΩΣΤΑ 50 % 40 % 50 % 50 % 50 % 70 %       20% 0 

ΛΑΘΟΣ 30 %       10% 30 % 20 % 30 %         10% 50 % 70 % 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑ

Ν 
20 % 50 % 20 % 30 % 20 % 20 % 30 %     30% 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙ

ΚΑ 

ρεζίλια, 

ξεφτιλισµό

ς 

όλες οι 
απαντήσεις 

πουρό, στα 
τελευταία του, 

µπάρµπας 

τσόφλι,  

iq ποντικιού,  

dam-dam, 
πανηλίθιος, 
στόκος,  

στα όρια να 
γίνει φυτό, 
ιδιοφυΐα, 
διάνοια, 
µυαλό, 

σκρούτζ, 
µατζίρης, 
σπάγκος, 

τσιρικιτζής, 
τσίπης, 

από παλιά 0 
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Πίνακας Β2κ 

a/a sex itemB-9 itemB-10 
itemB-

11 
itemB-12 itemB-13 itemB-14 

itemB-
15 

itemB-16 

1 1 
και τι δεν έχει 

πάθει 
0 0 απένταρος µάνια 0 0 νέκρα 

2 1 0 0 0 απένταρος λεφτά 0 0 ησυχία 

3 1 
κατεστραµµένος, 

ερείπιο 
φαλιµέντο 0 0 φράγκα 

τελειωµένος, 

καµµένος 

φραγκά

τος, 
µατσωµ

ένος 

µούγκα 

4 1 πτώµα 
φαληρισµ

ός 
όλα τα 
λεφτά 

0 ψιλά loser λεφτάς σκασµός 

5 1 0 0 0 0 λεφτά 0 0 ηχυχία 

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 1 ψοφιος ταπί 
δεν 

υπάρχει 
άφραγκος 0 loser 

µατσοµ

ένος 
βούλωνε 

8 1 κουρασµένος  
χρεωκοπί

α 
0 φτωχός,ταπί λεφτά 

αποτυχηµένο

ς 
λεφτάς υσηχία 

9 1 0 
µπατιριά, 
αφραγκία 

αστείο, 
γαµάτο 

µπατίρης, broke  
λεφτά, 
φράγκα 

fail, 

loser 

φραγκά

τος 
ησυχία 

10 1 καταπονηµένος χρωκοπία 
πολύ 
αστείο 

άπορος λεφτά loser λεφτάς σιωπή 

ΣΩΣΤΑ 20 % 30 % 30 % 40 % 40 % 50 % 60 % 20 % 

ΛΑΘΟΣ 40 % 30 % 10 % 20 % 40 % 10% 0 70 % 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

40 % 40 % 60 % 40 % 20 % 40 % 40 %        10% 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ψόφιος, πτώµα 
ταπί, 

µπατηριά 

γαµάτο, 
όλα τα 
λεφτα, 
δεν 

υπαρχει 

άφραγκος, 
µπατήρης, broke, 

απένταρος 

φράγκα, 

µάνια, 
ψιλά 

τελειωµένος, 
καµµένος, 

fail 

µατσω

µένος 
µούγκα, 
νέκρα 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Β3κ 
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a/a sex itemB-17 itemB-18 itemB-19 itemB-20 
itemB-

21 
itemB-

22 
itemB-23 itemB-24 

1 1 0 µπρατσαράς 0 κλεφτρόνι 0 0 0 µαµάκιας 

2 1 0 µπρατσαράς 0 0 0 0 0 µαµάκιας 

3 1 χέστης 
σφίχτης, 

σφίχτερµαν 
µπάκουρος λέρα 

λάχανο, 
χάπατο 

σαύρα 
κόµµατος, 

καρακουκλαρα 
µανιαµούνιας 

4 1 κότα φουσκωτός ελεύθερος κλέφτης,λαµόγιο ούφο µπάζο µωρό, µανούλι µπέµπης, µαµάκιας 

5 1 φλώρος σφίχτης,σφίχτερµαν µπακούρι 0 0 µπάζο µουν@κι 0 

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 1 φλώρος τούµπανο 0 βρώµα 0 χάρος καύλα µαµάκιας 

8 1 λούσα,χέστης γυµνασµένος ανύπαντρος 0 βλάκας µπάζο γκοµενάρα φλώρος 

9 1 χέστης,φλώρος φουσκωτός single κλέφτης 
από 
άλλο 
κόσµο 

µπάζο, 
χάρος 

καλό κοµµάτι/θέµα φλώρος 

10 1 0 µπρατσαράς ελεύθερος λαµόγιο αθώος µπάζο πιπίνι µαµάκιας 

ΣΩΣΤΑ 60 % 80 % 30 % 40 % 10 % 70 % 60 % 80 % 

ΛΑΘΟΣ 0 10 % 30 % 20 % 40 % 0  10 % 0 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

40% 10 % 40 % 40 % 50 % 30% 30% 20 % 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ φλώρος τούµπανο single 
λέρα, 

κλεφτρόνι  
λάχανο, 
χάπατο 

µπάζο, 
σαύρα, 
χάρος 

µανούλι, 
γκοµενάρα, καλό 
κοµµάτι/θέµα, 

µουν@κι, καύλα, 
καρακουκλάρα 

 µπέµπης,µαµάκιας, 
φλώρος, 
µανιαµούνιας 

 

Με βάση τους παραπάνω πίνακες, ο συνολικός µέσος όρος των σωστών 

απαντήσεων είναι περίπου 44 % (43,75 %). Ο συνολικός µέσος όρος λαθών είναι 

περίπου 24 % (24,1 %) και ο συνολικός µέσος όρος των µη απαντηµένων λέξεων είναι 

περίπου 32 %. Το υψηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων παρατηρήθηκε στις λέξεις 

‘γυµνασµένος’ και ‘µαµόθρεφτο’ (80 % η κάθεµια), µε τις λέξεις ‘τσιγκούνης’ και 

‘άσχηµη γυναίκα’ να ακολουθούν (70 % η κάθεµια). Το υψηλότερο ποσοστό 

λανθασµένων απαντήσεων παρατηρείται στις λέξεις ‘παλαβοµάρα’ και ‘σιωπή’ (70 %). 

Τα µεγαλύτερα ποσοστά µη απαντήσεων σηµειώθηκαν στις λέξεις ‘ξεκαρδιστικό’ (60 

%), ‘αφελής’ και ‘αποτυχία’ (50 % η καθεµία). Σε γενικές γραµµές οι λέξεις που 

δόθηκαν κέντρισαν το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων, κάτι που ήταν και µέσα στους 

αρχικούς µας στόχους. Σ’ αυτό το υποερώτηµα σε αντίθεση µε το προηγούµενο οι 
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απαντήσεις που δόθηκαν δείχνουν ικανοποιητικότερη γνώση της slang από τα έφηβα 

κορίτσια.  

 

Ερώτηση Γ:  

Πίνακας Γκ 

a/a sex itemC-1 
itemC-

2 
itemC-3 itemC-4 itemC-5 itemC-6 

itemC-
7 

itemC-8 itemC-9 itemC-10 

1 1 0 0 οµάδα ανοίγω 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 
χωρίς 
θέληση 

οµάδα ζώων µεγαλώνω 
λιτός, µη 
περιττός 

0 0 0 
ισχυρός, 
πολύ 

δυνατός 
0 

3 1 
περιθωριοποιώ, 
βάζω στην άκρη 

χωρίς 
τη 

θέλησή 
κπ 

κοπάδι εξοµαλύνω λιτός, απλός σκοτεινός πλαστός κατηγορία 
άγριος, 
απότοµος 

κακός 

4 1 κάνω άκρη 
κατά 
λάθος 

κοπάδι, 
οµάδα 

µεγαλώνω, 
διευρύνω 

0 
µουντός, 
µαύρος 

0 0 δυνατός 0 

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 1 αποµακρύνω άθελα κοπάδι οξύνω 0 0 0 0 µοιραίος πολυλογάς 

7 1 0 0 άγριο κοπάδι 0 0 0 0 0 0 0 

8 1 0 άθελα οµάδα επιµηκύνω 0 σκοτεινός 0 0 σκληρός επαναλαµβανόµενος 

9 1 0 
άθελα, 
κατά 
λάθος 

οµάδα ζώων 
µεγαλώνω, 
αυξάνω 

απαραίτητος 0 0 0 0 ανούσιος 

10 1 παραµελώ άθελα 
οµοιογενής 
οµάδα 

0 0 
σκοτεινός, 

καταθλιπτικός 
0 0 

πολύ 
δυνατός 

ατελείωτος 

ΣΩΣΤΑ 40 % 50 % 60 % 0  20 % 40 % 10 % 10 % 40 % 20 % 

ΛΑΘΟΣ 0 20 % 30 % 70 % 10 % 0  0 0 20 % 30 % 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

60 % 30 % 10% 30 % 70 % 60 % 90 % 90 % 40 % 50 % 

 

Με βάση τον πίνακα, ο συνολικός µέσος όρος σωστών απαντήσεων είναι 29 %, 

µια χαµηλή επίδοση των κοριτσιών σε αυτό το υποερώτηµα. Ο συνολικός µέσος όρος 

λαθών φτάνει το 18 % και ο συνολικός µέσος όρος των µη απαντηµένων λέξεων είναι 

53 %, ποσοστό ιδιαίτερα σηµαντικό, οι µισές και παραπάνω λέξεις που δόθηκαν σ’ 

αυτό το υποερώτηµα δεν απαντήθηκαν από τους ερωτώµενους. Υψηλό ποσοστό 

σωστών απαντήσεων παρατηρήθηκε στις λέξεις ‘αγέλη’ (60 %) και ‘ακούσια’ (50%). 
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Υψηλό ποσοστό λανθασµένων απαντήσεων έχουµε στη λέξη ‘απέριττος’ (70 %). Τα 

µεγαλύτερα ποσοστά µη δοθέντων απαντήσεων σηµειώθηκαν στις λέξεις ‘µοµφή’ και 

‘κίβδηλος’(90 %) καθώς και στη λέξη ‘απέριττος’ (70 %). Παρατηρούµε ότι ένα υψηλό 

ποσοστό λέξεων δεν έχει απαντηθεί από τους ερωτώµενους. Γενικότερα η ύπαρξη 

λανθασµένων απαντήσεων γεννά ερωτήµατα σχετικά µε το επίπεδο γνώσης, 

κατάκτησης και χρήσης συνθετότερων λέξεων της ελληνικής γλώσσας από τα κορίτσια 

στην εφηβική ηλικία. 

 

Ερώτηση ∆:  

Πίνακας ∆κ 

a/a sex itemD-1 itemD-2 itemD-3 itemD-4 itemD-5 itemD-6 itemD-7 itemD-8 itemD-9 itemD-10 

1 1 
τα πήγα 
χάλια 

0 
τα 

χαλάσαµ

ε 

τσακώθηκ

α µε τους 
γέρους µου 

0 0 0 
είναι 

σπαστικ

ούρα  
είσαι τσόφλι 0 

2 1 
τα 

θαλάσσω

σα 
0 

τα 
χάλασαµ

ε 

τσακώθηκ

α µε τους 
γονείς µου 

0 
 έγραψα 
χάλια 

µου τη 
σπάει 

0 είσαι βλάκας 0 

3 1 
τα 

σκάτωσα 

πέρασα 
µια 

ελεεινή 
µέρα 

τα 
χαλάσαµ

ε µε το 
δικό µου 

αρπάχτηκα 
µε τους 

δικούς µου 

µε 
χυλοπίτιασε

,µε γείωσε, 
έφαγα 
γείωση  

πάτωσα, 
καταποντίστ

ηκα 

µου την 
σπάει 

είναι 
σπαζαρχ

ίδ@  

ζώο, 
πανίβλακας 

µου την 
έφερε, 
την 

έφαγα 

4 1 
χάλια τα 
πήγα  

σήµερα 
ήταν 
σκατά 

τελειώσα

µε 

πλακωθήκ

αµε µε 
τους 

δικούς µου  

δε νοµίζω 
να µε 

γουστάρει 

έγραψα 
σκατά 

µου σπάες 
τα νεύρα 
ο µικρός 

µας τα 
πρήζει 
κάθε 
µέρα 

είσαι 
παπάρας 

µε 
κάρφωσε 
πισώπλατ

α ο 
ψευταράς 

5 1 
έγραψα 
στον 

πο@τσο 

σκατοµέ

ρα 

έστειλα 
την 

κοπέλα 
µου 

0 
µου ρείχνει 
άκυρο  

0 0 0 0 0 

6 1 πάτωσα 

ήταν για 
τον 

π@τσο η 
µέρα 

0 0 0 0 0 
είναι 

GTPK 
είσαι µποτ 0 

7 1 πάτωσα 
η µέρα 
σκατά 

τα΄χωσα 
στην 

γκόµενα 

µου’ 

πριξαν τ’ 

αρχ@δ@α 

µε κλάνει 
κανονικά η 
γκόµενα 

πήρα µπούλο 
µου τη 
σπάει 

είναι για 
τον πέ@ 

είσαι 
πανίβλακας 

µου την 
έφερε ο 
µπάσταρδ

ος 

8 1 
αρχείδια 
έγραψα, 
δεν 

έγραψα 

0 0 0 µε γράφει 0 
µου την 
σπάει, 

µου πρίζει 
τον 

είναι 
ηλίθια 

είσαι βλάκας, 
ηλίθιος 

µε 
πρόδωσε 

ο 
κολλητός 
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τίποτα π@τσο  µου 

9 1 
τα 

σκάτωσα 

χάλια/ 

βαρετά 
κύλισε η 
µέρα 

χώρισα 
µάλωσα µε 
τους γονείς 

µου 

ο γκόµενος 
που 

γουστάρω 
δεν ψήνετε 

πολύ 

έγραψα κάτω 
από την 
βάση 

µου σπάει 
τα 

π@π@ρια 
ο σπόρος 

 είναι 
gtpk  

βούλωσέ το 
καθυστερηµέ

νε 

µου 
έπαιξε 

πουστι@ 

10 1 
δεν πήγα 
καθόλου 
καλά 

είχα 
κουραστι

κή µέρα 

τα 
χάλασα 

µε 
0 0 πήγα χάλια 

µου τη 
σπάει 

0 
είσαι ηλίθιος, 
καθυστερηµέ

νος 

µου την 
έφερε 

ΣΩΣΤΑ 90 % 50 % 70 % 30 % 60 % 40 % 70 % 50 % 50 % 40 % 

ΛΑΘΟΣ     10% 20 % 10 % 30 % 0  20 % 0     20% 40 % 20 % 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

ΑΝ 
0 30 % 20% 40 % 40 % 40 % 30 % 30 % 10 % 40 % 

 

Στον πίνακα ∆ φαίνεται ο συνολικός µέσος όρος σωστών απαντήσεων να είναι 

55 %. Ο συνολικός µέσος όρος λαθών είναι 17 % και ο συνολικός µέσος όρος των µη 

απαντηµένων λέξεων είναι 28 %. Το υψηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων 

παρατηρήθηκε στη φράση ‘∆εν έγραψα καθόλου καλά στις Πανελλήνιες’ µε ποσοστό 

90% και στις φράσεις ‘Χώρισα µε την κοπέλα µου/το αγόρι µου’, ‘Με εκνευρίζει ο 

µικρός µου αδελφός’ σε ποσοστό 70 %. Το υψηλότερο ποσοστό λανθασµένων 

απαντήσεων εντοπίζεται στις φράσεις ‘Πέρασα µια άσχηµη µέρα’, ‘Η φιλόλογος είναι 

σπαστική’ και ‘Είσαι ανόητος’ µε ποσοστό (50 %) και στις φράσεις ‘Έγραψα στη 

Φυσική κάτω από τη βάση’, ‘Με πρόδωσε ο καλύτερος µου φίλος’ µε ποσοστό (40%). 

Σε πολλές εκφράσεις δεν χρησιµοποιήθηκαν λέξεις του slang γλωσσικού σχήµατος. Τα 

µεγαλύτερα ποσοστά µη απαντήσεων σηµειώθηκαν στις φράσεις ‘Μάλωσα µε τους 

γονείς µου’, ‘Η κοπέλα/το αγόρι που µου αρέσει δεν ανταποκρίνεται ερωτικά’, 

‘Έγραψα στη Φυσική κάτω από τη βάση’ και ‘Με πρόδωσε ο καλύτερος µου φίλος’ µε 

ποσοστό (40 %). Οι απαντήσεις στις φράσεις που δόθηκαν προκειµένου να φανεί ο 

χειρισµός και η χρήση της slang από τα κορίτσια, έδειξαν ότι γίνεται σε σχετικά 

ικανοποιητικό βαθµό χρήση της slang στα έφηβα κορίτσια κατά τις καθηµερινές τους 

συναναστροφές. 

 

 

 

 4.3. Συνολική εικόνα 
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Η γενική επισκόπηση της εικόνας των απαντήσεων ανά φύλο και σε συγκριτική 

βάση µπορεί να διευκολυνθεί από τους παρακάτω συνοπτικούς πίνακες Ια, Ιβ και ΙΙ. O 

Πίνακας Ια συνοψίζει τα ποσοστά σωστών, λάθος και µη απαντηµένων για τα αγόρια 

και τα κορίτσια, και παρουσιάζει το µέσο όρο επί του συνολικού δείγµατος. Ο Πίνακας 

Ιβ είναι συµπληρωµατικός του Ια και δείχνει το µέσο όρο σωστών, λάθος και µη 

απαντηµένων στα οµαδοποιηµένα υποερωτήµατα για κάθε φύλο ξεχωριστά και για το 

σύνολο του δείγµατος.  

Ο Πίνακας ΙΙ περιλαµβάνει τις λέξεις ή φράσεις ανά υποερώτηµα, στις οποίες 

παρατηρήθηκαν τα υψηλότερα και χαµηλότερα scores ή στις οποίες δεν δόθηκε καµία 

απάντηση στο 100% του δείγµατος, µε στόχο να εντοπιστούν οµοιότητες και διαφορές 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών: 

Πίνακας Ια 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Μ.Ο. 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΣΩΣΤΟ 10% 5% 7,5% 
ΛΑΘΟΣ 28% 10% 19%  Α (slang>norm) 
∆Α 58% 85% 71,5% 
ΣΩΣΤΟ 46% 44% 45% 
ΛΑΘΟΣ 36% 24% 30% Β (norm>slang) 
∆Α 18% 32% 25% 
ΣΩΣΤΟ 44% 29% 36,5% 
ΛΑΘΟΣ 22% 18% 20% 

Γ (επιτηδευµένες 
norm) 

∆Α 34% 53% 43,5% 
ΣΩΣΤΟ 63% 55% 59% 
ΛΑΘΟΣ 19% 17% 18% 

∆ (norm 
φράσεις>slang 

φράσεις) ∆Α 18% 28% 23% 
 

Σε γενικές γραµµές, τα αγόρια επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις ακόµη και σε 

λέξεις που δεν γνωρίζουν καλά ή είναι αβέβαιοι για τη νοηµατοδότηση τους ή έχουν 

µια στρεβλή άποψη για την έννοια αυτών, όπως δείχνουν τα υψηλότερα ποσοστά λάθος 

απαντήσεων σε σχέση µε τα κορίτσια. Τα κορίτσια σε γενικές γραµµές ‘απέχουν’ σε 

πολύ µεγαλύτερα ποσοστά από το να δώσουν απαντήσεις, είναι πιο προσεχτικές και 

επιφυλακτικές, δεν το ρισκάρουν και απαντούν κυρίως στις λέξεις που είναι σίγουρα 

ότι γνωρίζουν καλά. Έτσι ενώ σε όλα τα ερωτήµατα, τα κορίτσια έχουν χαµηλότερα 

ποσοστά σωστών, τα ποσοστά λάθους τους είναι επίσης χαµηλότερα και τα ποσοστά µη 

απαντήσεων υψηλότερα. 
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Οι δοσµένες slang λέξεις δυσκόλεψαν και τα δύο φύλα, περισσότερο τα 

κορίτσια, τα οποία δεν έδωσαν απαντήσεις σε ποσοστο 85 %, ενώ οι σωστές 

απαντήσεις ήταν στο 5 %, έναντι του 10% των αγοριών. Συνολικά, µόλις το 7,5% 

έδωσε σωστές απαντήσεις. Οι έφηβοι του δείγµατος µας δεν γνώριζαν στην ουσία τις 

λέξεις του υποερωτήµατος Α. Σε συνδυασµό και µε το υποερώτηµα Β, όπου τα 

ποσοστά σωστών απαντήσεων έχουν ανοδικές τάσεις τόσο στα αγόρια όσο και στα 

κορίτσια, θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι ίσως οι συγκεκριµένες λέξεις που 

επιλέχθηκαν για το υποερώτηµα Α δεν ακροώνται ικανοποιητικά και ολοκληρωµένα το 

‘σφυγµό’ και τον παλµό της νεανικής κοινωνιολέκτου, λόγω παλαιότητας, 

απαρχαίωσης, τοπικισµού ή ίσως να έχουν περιπέσει πλέον σε αχρηστία, έχοντας 

εκτοπιστεί από άλλες slang λέξεις. 

Στο υποερώτηµα Β, µε δοσµένες normalised λέξεις για µετατροπή τους σε 

slang, τα αγόρια και τα κορίτσια είχαν σχεδόν ταυτόσηµη επίδοση, µε συνολικό µέσο 

όρο περίπου στο 45 %, ποσοστό αρκετά καλό αλλά όχι ιδιαίτερα υψηλό, αν 

συνοπολογιστούν και τα µέσα ποσοστά λαθών και µη απαντήσεων, αντίστοιχα 30 % 

και 25 %. Το υποερώτηµα Β έδινε ευρύτερα περιθώρια ευελιξίας και ελευθερίας στους 

ερωτώµενους, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να δώσουν τις δικές τους slang λέξεις ως 

απαντήσεις, χωρίς περιορισµούς. Στο υποερώτηµα ∆, όπου οι ερωτώµενοι καλούνται να 

µετατρέψουν τις κανονικοποιηµένες εκφράσεις στη slang εκδοχή τους, τα ποσοστά 

σωστών απαντήσεων είναι ακόµα πιο αυξηµένα και από το Β: 63 % στα αγόρια και 55 

% στα κορίτσια (συνολικός µέσος όρος: 59 %), µε συρρικνωµένα τα ποσοστά λάθους 

και µη απαντηµένων. Αυτό µπορεί να αποδοθεί πιθανότατα στην οριοθέτηση ενός 

σαφούς, απτού και εύληπτου επικοινωνιακού πλαισίου που παραπέµπει σε 

συγκεκριµένες, γνώριµες καταστάσεις και σε συναισθηµατικά status που µπορεί να 

συναντήσει ένας έφηβος στην καθηµερινότητα του. Το υποερώτηµα ∆ είναι, θα λέγαµε, 

περισσότερο λειτουργικό και πλησίον στην πραγµατική ζωή και οµιλία, οπότε 

κινητοποιεί αποτελεσµατικότερα το λεκτικό δυναµικό των ερωτώµενων. 

Στο υποερώτηµα Γ, τα αγόρια εµφανίζουν αισθητή υπεροχή έναντι των 

κοριτσιών στη γνώση εξεζητηµένων λέξεων του κυρίαρχου γλωσσικού πλαισίου. Το 

ποσοστό σωστών είναι 44 % έναντι του 29 % των κοριτσιών. Ο συνολικός µέσος όρος 

του 36,5 % δεν είναι βέβαια ιδιαίτερα ικανοποιητικός και σε συνδυασµό µε το 

συνολικό ποσοστό του 43,5 % των µη απαντηµένων, δείχνει µια ελλιπή κατάκτηση 

συνθετότερου λεξιλογίου. 
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Πίνακας Ιβ 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΩΣΤΕΣ 
40% 

(39,66%) 

35% 

(34,66%) 
37,5 % 

ΛΑΘΟΣ 
28% 

(27,6%) 
17% 22,3% 

SLANG 

(Α, Β & ∆) 

∆Α 31% 48 % 39,5% 

ΣΩΣΤΕΣ 44% 29% 36,5% 

ΛΑΘΟΣ 22% 18% 20% 
NORM 

(Γ) 
∆Α 34% 53% 43.5% 

 

Επιχειρώντας µια γενική επισκόπηση του παραπάνω πίνακα, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι τα αγόρια παρουσιάζουν µεγαλύτερο λεκτικό πλούτο από τα κορίτσια, 

τόσο στη slang, όσο και στη νόρµα, χωρίς όµως να σηµειώνεται ιδιαίτερα ακραία 

απόκλιση στα µεταξύ τους ποσοστά. Τα ποσοστά επιτυχίας των δύο φύλων σε όλα τα 

υποερωτήµατα είναι σχετικά χαµηλά, γεγονός που µαρτυρά ότι οι ερωτώµενοι 

συνάντησαν αρκετές δυσκολίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 

Ο παρακάτω πίνακας (ΙΙ) µας δίνει αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε τα 

υψηλότερα και χαµηλότερα σκορ που σηµειώθηκαν σε κάθε υποερώτηµα, αλλά και 

προσφέρει τη δυνατότητα για συγκρίσεις µεταξύ αγοριών και κοριτσιών προς εύρεση 

οµοιοτήτων και διαφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας ΙΙ 

ΣΚΟΡ ΛΕΞΕΩΝ 
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ΥΠΟΕΡΩΤ/ΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

HIGHEST 
SCORE 

τζαµάουα, 
κάγκουρας, 
αυριόλας τζαµάουα 

LOWEST 
SCORE 

αστεράτος, 
αφρόκοτα, 
κάγκουρας ζωντανό, κάγκουρας 

Α (slang>norm) 

ΚΑΜΙΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ σκινάς 

καίδι, ζεβουαζιόν, ζάζος, σκινάς, 
πατόλα, αλλούφο, ψυχού, λακτίδι, 
λαµπογέλας, αφρόκοτα, αυριόλας 

HIGHEST 
SCORE 

τσιγκούνης, 
φτωχός, άσχηµη, 
δειλός, 
µαµόθρεφτο, 
όµορφη 

γυµνασµένος, µαµόθρεφτο, 
τσιγκούνης, άσχηµη 

LOWEST 
SCORE 

παλαβοµάρα, εξ' 
απ' ανέκαθεν, 
απατεώνας παλαβοµάρα, σιωπή 

Β (norm>slang) 

ΚΑΜΙΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ - - 
HIGHEST 
SCORE 

παραγκωνίζω, 
αµβλύνω αγέλη, ακούσια 

LOWEST 
SCORE αγέλη απέριττος 

Γ 
(επιτηδευµένες 

norm) 
ΚΑΜΙΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ - - 

HIGHEST 
SCORE 

χώρισα µε την 
κοπέλα µου/µε 
εκνευρίζει ο 
αδελφός µου/δεν 
έγραψα καλά/η 
φιλόλογος είναι 
σπαστική 

δεν έγραψα καλά/χώρισα µε το 
αγόρι µου/µε εκνευρίζει ο 
αδελφός µου 

LOWEST 
SCORE 

έγραψα κάτω από 
τη βάση/µάλωσα 
µε τους γονείς µου 

πέρασα µια άσχηµη µέρα/η 
φιλόλογος είναι σπαστική/είσαι 
ανόητος,/έγραψα κάτω από τη 
βάση 

∆ (norm 
φράσεις>slang 

φράσεις) 

ΚΑΜΙΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ - - 

 

Σε γενικές γραµµές σε όλο το ερωτηµατολόγιο, οι λέξεις και φράσεις που 

απαντήθηκαν σωστά από τα αγόρια σε υψηλό ποσοστό ήταν ‘τζαµάουα’, ‘ κάγκουρας’, 

‘αυριόλας’, ‘ τσιγκούνης’, ‘φτωχός’, ‘ άσχηµη γυναίκα’, ‘ δειλός’, ‘ µαµόθρεφτο’, 

‘όµορφη γυναίκα’, ‘ παραγκωνίζω’, ‘ αµβλύνω’ και ‘Χώρισα µε την κοπέλα/το αγόρι 

µου’, ‘Με εκνευρίζει ο µικρός µου αδελφός’, ‘∆εν έγραψα καθόλου καλά στις 

Πανελλήνιες’, ‘Η φιλόλογος είναι σπαστική’. Στα κορίτσια υψηλό ποσοστό σωστών 

απαντήσεων υπήρξε στις λέξεις ‘τζαµάουα’, ‘ θληµέρα’, ‘ αστεράτος’, ‘ κάγκουρας’, 

‘τσιγκούνης’, ‘φτωχός’, ‘ άσχηµη γυναίκα’, ‘ δειλός’, ‘ µαµόθρεφτο’, ‘ όµορφη γυναίκα’, 
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‘αγέλη’, ‘ ακούσια’ και στις φράσεις ‘∆εν έγραψα καθόλου καλά στις Πανελλήνιες’, 

‘Χώρισα µε την κοπέλα µου/το αγόρι µου’, ‘Με εκνευρίζει ο µικρός µου αδελφός’. 

Οι λέξεις και φράσεις που απαντήθηκαν λάθος από τα αγόρια σε υψηλό 

ποσοστό ήταν ‘αστεράτος’, ‘ αφρόκοτα’, ‘ κάγκουρας’, ‘ παλαβοµάρα’, ‘ εξ’ απ’ 

ανέκαθεν’, ‘ απατεώνας’, ‘ αγέλη’ και ‘Έγραψα στη Φυσική κάτω από τη βάση’, 

‘Μάλωσα µε τους γονείς µου’. Στα κορίτσια οι λέξεις και φράσεις που απαντήθηκαν 

λάθος σε υψηλό ποσοστό ήταν ‘κάγκουρας’, ‘ ζωντανό’, ‘ καϊδι’, ‘ οµιτζής’, 

‘ζεβουαζιόν’, ‘ ζάζος’, ‘ σκινάς’, ‘ πατόλα’, ‘ ζωντανό’, ‘ αλλούφο’, ‘ψυχού’, ‘ λακτίδι’, 

‘καγκελλαρία’, ‘ψωρίλα’, ‘ λαµπογέλας’, ‘ ρετάρω’, ‘ αφρόκοτα’, ‘ αυριόλας’, 

‘µαµαλίγκα’, ‘ παλαβοµάρα’ ‘ σιωπή’, ‘ απέριττός’ και ‘Πέρασα µια άσχηµη µέρα’, ‘Η 

φιλόλογος είναι σπαστική’, ‘Είσαι ανόητος’, ‘Έγραψα στη Φυσική κάτω από τη βάση’, 

‘Με πρόδωσε ο καλύτερος µου φίλος’.  

Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι ερωτώµενοι και των δύο φύλων κατέγραψαν 

επιπλέον slang λέξεις πέρα των ενδεικτικών σωστών απαντήσεων που είχαν οριστεί εκ 

των προτέρων από τους ερευνητές, κάτι που καταδεικνύει τον πλούτο, την 

ποικιλοµορφία αλλά και την ευρηµατικότητα αυτού του ιδιώµατος όπως 

χρησιµοποιείται από τους εφήβους. 

 Στο υποερώτηµα Α, το δυσκολότερο όλου του ερωτηµατολογίου, υπήρξαν 

λέξεις στις οποίες δεν δόθηκε καµία απάντηση, µε τα κορίτσια να έχουν την 

πρωτοκαθεδρία στις µη απαντηµένες λέξεις, οι οποίες προφανώς δεν ενδηµούν στο 

λεξιλογικό τους σύµπαν. Η λέξη ‘σκινάς’ ήταν άγνωστη και στα δύο φύλα. Και τα δύο 

φύλα πέτυχαν υψηλό σκορ στη λέξη ‘τζαµάουα’ και χαµηλό σκορ στη λέξη 

‘κάγκουρας’. Στο υποερώτηµα Β, οι λέξεις ‘τσιγκούνης’, ‘ µαµόθρεφτο’ και ‘άσχηµη’ 

ήταν οι πιο ‘δυνατές’ και για τα αγόρια και για τα κορίτσια, ενώ η ‘παλαβοµάρα’ ήταν 

‘ασθενής’ και για τους δύο. Στο υποερώτηµα Γ δεν εντοπίζεται κοινός τόπος, αφού οι 

λέξεις στις οποίες σηµειώθηκαν τα υψηλότερα και χαµηλότερα σκορ διαφοροποιούνται 

απόλυτα µεταξύ των δύο υποοµάδων του δείγµατος. Όπως φαίνεται, το γλωσσικό 

ρεπερτόριο ποικίλλει. Τέλος, στο υποερώτηµα ∆, όσον αφορά τα υψηλότερα σκορ, 

συµπίπτουν οι φράσεις ‘χώρισα[...]’, ‘ δεν έγραψα καλά[...]’, ‘ µε εκνευρίζει ο αδελφός 

µου’, ενώ στα χαµηλότερα σκορ, κοινή φράση είναι µόνο η ‘έγραψα κάτω από τη 

βάση’. 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Όσο αφορά τις λέξεις που χρησιµοποίησαν οι ερωτώµενοι στις απαντήσεις τους, 

παρατηρήθηκε ότι τα αγόρια έδωσαν περισσότερο κανονικοποιηµένες απαντήσεις 

χωρίς ιδιαίτερα εξεζητηµένο χαρακτήρα και σχετικά συγκρατηµένο υβριστικό 

περιεχόµενο. Αντίθετα, τα κορίτσια σε πολλές περιπτώσεις απάντησαν µε ιδιαίτερα 

καυστικό, επιθετικό τρόπο χρησιµοποιώντας βωµολοχικό και χυδαιολογικό λεξιλόγιο 

σε σύγκριση µε τους άντρες. Τα κορίτσια συχνά έδιναν απαντήσεις που θα ανέµενε 

κανείς από τα αγόρια, δηλαδή ‘ανδρικού τύπου’ χαρακτηρισµούς, όπως πχ. µ@λ@κ@ς, 

µουν@κι, για τον πούτσ@ κτλ., όπως έδειξε και ο Risch (1987). Βέβαια δεν είναι 

σίγουρο ότι θα ισχύει αυτό κατ’ απόλυτη αναλογία και στον προφορικό λόγο. Κάτι 

τέτοιο θα απαιτούσε σίγουρα µια νέα έρευνα. 

Πιο συγκεκριµένα στα κορίτσια, υβριστικές λέξεις δόθηκαν στα items Α12, 

Α17, Β4, Β17, Β20, Β23, Β24, ∆2, ∆4, ∆6, ∆7, ∆8, ∆9, ∆10 (συνολικά 14) ενώ  στα 

αγόρια στα items Α1, Α9, Α12, Α17, Β2, Β4, Β8, Β23, ∆9 (συνολικά 9 items). Συνεπώς 

παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στην ένταση του υβριστικού περιεχοµένου των 

απαντήσεων των δύο φύλων, µε τα κορίτσια να καταρρίπτουν την παραδοσιακή 

αντίληψη ότι τα αγόρια είναι αυτά που χρησιµοποιούν κυρίως υβριστικό λεξιλόγιο.  

Αυτό το εύρηµα δεν επιβεβαιώνεται από τις περισσότερες διαθέσιµες έρευνες. 

Στη βιβλιογραφία συχνά γίνεται λόγος για χρήση διαφορετικών γλωσσικών µορφών 

ανάµεσα στα δύο φύλα (Holmes, 2001:150-152). Το λεξιλόγιο των αντρών 

χαρακτηρίζεται ως πιο επιθετικό και χυδαιολογικό, ενώ των γυναικών ως πιο 

‘πολιτισµένο’, έτσι στη γλώσσα προσδίδονται χαρακτηριστικά ανδρισµού ή 

θηλυπρέπειας (Μπασλής, 2000: 109-110).  

Η έρευνα έδειξε ότι τα αγόρια υπερτερούν έναντι των κοριτσιών στη γνώση 

εξεζητηµένων λέξεων του κυρίαρχου γλωσσικού πλαισίου. Αυτό έρχεται σε αντίθεση 

από την κυρίαρχη ερευνητική βιβλιογραφία που παρουσιάζει τις γυναίκες ως φορείς 

γλωσσικής συντήρησης και κύριους θιασώτες  των κυρίαρχων και καθιερωµένων τύπων 

της γλωσσικής νόρµας. 

Επιπλέον επιβεβαιώθηκε η επίδραση των νέων από κουλτούρες του εξωτερικού 

και κυρίως της Αγγλίας και της Αµερικής. Η χρήση αγγλικών λέξεων κατά την 

επικοινωνία τους µε τους άλλους είναι συχνό φαινόµενο. Κάτι τέτοιο εξάλλου έχει 

αναφερθεί και από τον Ανδρουτσόπουλο, όπως φαίνεται στο βιβλιογραφικό υπόβαθρο 
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της έρευνας. ∆ιαφαίνεται η προσπάθεια των νέων να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα 

της εποχής τους και στις συνήθειες που προτάσσουν οι οµάδες των συνοµηλίκων στις 

οποίες θέλουν να είναι ενεργά µέλη. “Η κύρια χρήση της slang είναι το να δείξει ότι 

ανήκεις στην παρέα” (Crystal, 1987, όπως αναφέρεται από De Klerk, 1992: 2). Η slang 

είναι στην ουσία ένα εναλλακτικό λεξιλόγιο για αντικείµενα και έννοιες που ήδη 

υπάρχουν.  

Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν διαπιστώνεται πως τα κορίτσια 

τουλάχιστον στο γραπτό λόγο έχουν λιγότερα ταµπού όσον αφορά τη χρήση 

υποτιµητικών όρων σε αντίθεση µε τα αγόρια που η χρήση υποτιµητικών όρων 

φαίνεται περιορισµένη. Με βάση την βιβλιογραφία το λεξιλόγιο της slang δηλώνει 

ακραίες κρίσεις των συνοµιλητών µε τη συχνή χρήση υποτιµητικών όρων, 

παραβιάζοντας µε αυτόν τον τρόπο τα γλωσσικά ταµπού της κυρίαρχης κουλτούρας 

(Eble, 1996: 49-50). Τέτοιες λέξεις χρησιµοποιήθηκαν κυρίως από τα κορίτσια.  

Σε γενικές γραµµές δεν παρατηρήθηκε ακραία και συστηµατική χρήση του 

λεξιλογίου της slang αλλά φαίνεται ότι οι έφηβοι εµπλουτίζουν περιστασιακά την 

λεκτική τους επικοινωνία µε slang ‘πινελιές’. Τα αγόρια τολµούν να δώσουν 

απαντήσεις, ακόµα κι αν δεν γνωρίζουν επακριβώς µια λέξη, επιστρατεύοντας τη 

γλωσσική τους φαντασία, σε αντίθεση µε τα κορίτσια που σε αυτό το θέµα 

αναδεικνύονται ως περισσότερο ‘κουµπωµένα’ απέναντι στη διαδικασία του ‘wild 

guess’, της παρακινδυνευµένης εικασίας. 

Σχετικά µε τη χρήση της slang στην καθηµερινότητα τους κατά την διάρκεια 

των διαπροσωπικών σχέσεων και επαφών, και τα δύο φύλα φάνηκε να τη 

χρησιµοποιούν σε παρόµοιο βαθµό, µε ένα ελαφρύ προβάδισµα των αγοριών. O Bailey 

(1985) αναφέρει τους άντρες ως χρήστες της slang, ενώ τις γυναίκες ως αποφεύγουσες 

τη slang (όπως αναφέρεται από De Klerk, 1992: 3), κάτι που δεν επιβεβαιώνεται εδώ. 

Συνεπώς δεν παρατηρείται, µε βάση το ερευνητικό µας ερώτηµα, σηµαντική 

διαφοροποίηση µεταξύ των δύο φύλων ως προς το βαθµό κατάκτησης και εξοικείωσης 

µε τη slang. Η αρχική µας υπόθεση ότι αφενός θα διαπιστωθεί ένας ικανοποιητικός 

βαθµός κατάκτησης και γνώσης της ‘περιθωριακής’, ‘ αργκό’ (slang) γλώσσας των νέων 

και από τα δύο φύλα, αφετέρου όµως µε σηµαντική διαφορά στο βαθµό εξοικείωσης 

των αγοριών µε το εν λόγω λεξιλόγιο σε σχέση µε τα κορίτσια, δεν επιβεβαιώνεται ως 

προς το δεύτερο σκέλος της και ασθενώς ως προς το πρώτο σκέλος. 
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Το πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας το οποίο ερευνά τη γλώσσα των νέων είναι 

σίγουρα σύνθετο, πολυεπίπεδο και πολυπαραγοντικό και συνεχώς εξελισσόµενο, όπως 

άλλωστε και το αντικείµενο µελέτης του. Σίγουρα δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η 

γλώσσα των νέων είναι ενιαία, οµούσιος και αδιαίρετη, αλλά ούτε και παγιωµένη, 

στατική: στον κοινωνικό στίβο ξεπηδούν µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς διάφορες ετερογενείς 

υποκουλτούρες (subcultures) και αντικουλτούρες οι οποίες διαµορφώνουν ένα 

ιδιόµορφο γλωσσικό σύµπαν. Ειδικά η νεανική κουλτούρα είναι έντονα 

διαφοροποιηµένη και κατακερµατισµένη. Ωστόσο, µπορεί κανείς να ανιχνεύσει ένα 

κοινό γλωσσικό υπόστρωµα το οποίο αποκλίνει από τις δεσπόζουσες γλωσσικές νόρµες 

των ‘µεγάλων’.  

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουµε και τις διάφορες ‘µόδες’ που 

υπεισέρχονται στη γλώσσα των νέων. Κάποιες λέξεις γεννιούνται µια συγκεκριµένη 

περίοδο λόγω ενός κοινωνικού συµβάντος ή φαινοµένου, για να περιγράψουν µία τάση 

ή ως αποκυήµατα τηλεοπτικών σειρών. Οι µόδες αυτές έρχονται και παρέρχονται, 

κάποια κοινωνικές τάσεις εκλείπουν, ξεθωριάζουν, συγκεκριµένα trends σταδιακά 

εκµηδενίζονται και αποσύρονται από την καθηµερινότητα, παραχωρώντας τη θέση τους 

σε νέα. Τα προγράµµατα της οπτικοακουστικής παραγωγής κι αυτά µε τη σειρά τους 

είναι αναλώσιµα και χάνουν τη δυναµική τους έπειτα από την πάροδο κάποιου 

χρονικού διαστήµατος. Οι πηγές έµπνευσης για τη γλώσσα των νέων υπόκεινται σε 

συνεχή αναθεώρηση, είναι ρευστές και µαζί τους και η γλώσσα των νέων: in flux. 

Εποµένως πολλές λέξεις θεωρούνται τετριµµένες, παλιοµοδίτικες, ‘demode’ακόµα και 

απηρχαιωµένες ή γραφικές και στη θέση τους κάνουν την εµφάνιση τους νέα γλωσσικά 

πλάσµατα. 

Η γλώσσα των νέων, όπως κάθε γλωσσική ποικιλία εξελίσσεται, εµπλουτίζεται 

µε νέα στοιχεία αλλά και προσαρµόζεται στα δεδοµένα της εποχής και των 

τεχνολογικών εξελίξεων, αφού στο γλωσσικό τοπίο επεµβαίνει δυναµικά και η έκρηξη 

των κοινωνικών δικτύων και των νέων ψηφιακών εργαλείων. Η κυβερνοκουλτούρα 

(cyberculture) διαµορφώνει νέα γλωσσικά ήθη, δηµιουργεί νέες λέξεις, επιβάλλει 

γλωσσικούς κώδικες. Οι έφηβοι, ως µία από τις κατεξοχήν ‘δικτυωµένες’ κατηγορίες 

του πληθυσµού, ως ενεργοί netizens, σαφέστατα προσαρµόζουν τη γλώσσα τους στην 

αναδυόµενη νέα πραγµατικότητα. 
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Η εµβέλεια της παρούσας έρευνας είναι περιορισµένη και τα αποτελέσµατα της 

δεν µπορούν να γενικευθούν στο συνολικό πληθυσµό. Σίγουρα ένα µεγαλύτερο δείγµα 

θα µπορούσε να ενισχύσει την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων.  

Η γλώσσα των νέων και ειδικότερα των εφήβων αποτελεί ένα σύνθετο 

γλωσσικό φαινόµενο µε πολλές προεκτάσεις και διαστάσεις που επιδέχονται περαιτέρω 

διερεύνησης. Οι ερευνητικές προοπτικές που διανοίγονται είναι ποικίλες: ανάλυση 

λόγου σε νεανικά µέσα ενηµέρωσης, όπως ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές ή 

περιοδικά, ανάλυση στίχων τραγουδιών νεανικών συγκροτηµάτων και γενικότερα 

µουσικών σχηµάτων µε κοινό στόχευσης τους νέους αλλά και ανάλυση της γλώσσας 

των διαφηµιστικών µηνυµάτων που απευθύνονται στους νέους. Ένα άλλο ερευνητικό 

ερώτηµα θα µπορούσε να είναι το πώς αντανακλάται η γλώσσα των νέων στους 

νεανικούς χαρακτήρες των τηλεοπτικών σειρών και των κινηµατογραφικών ταινιών, 

πώς δηλαδή αναπαρίσταται ή αναπαράγεται το γλωσσικό ύφος των νέων στη 

βιοµηχανία του µαζικού θεάµατος και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα. Η εξέταση της γλώσσας που αξιοποιούν τα media προκειµένου να 

προσεγγίσουν το νεανικό κοινό µπορεί να αποβεί πολύτιµη πηγή πληροφόρησης για τη 

γλώσσα των νέων. 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

7.1. Ερευνητικό εργαλείο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Αγαπητοί/ες µαθητές/τριες, 

Στα πλαίσια της φοίτησης µας στο ∆ιαπανεπιστηµιακό ∆ιατµηµατικό 

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για 

όλους», στην κατεύθυνση των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών στο τµήµα 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, πραγµατοποιούµε µία έρευνα για τις 

ανάγκες του µαθήµατος «Κοινωνιογλωσσολογία».  

Το αντικείµενο της παρούσας έρευνας είναι «Η χρήση του slang ιδιώµατος – 

έτσι όπως αυτό σκιαγραφείται µέσα από την ιστοσελίδα www.slang.gr – από αγόρια και 

κορίτσια στην εφηβική ηλικία (13-17 ετών)  και η διαφοροποίηση αυτού ανάλογα µε το 

φύλο».  Για τους σκοπούς της έρευνας έχουµε ετοιµάσει το παρόν ερωτηµατολόγιο το 

οποίο έχει ως στόχο να διερευνήσει τη χρήση του slang λεξιλογίου από αγόρια και 

κορίτσια της ηλικίας σας, µε άλλα λόγια να εξετάσει την ιδιαίτερη γλώσσα που 

χρησιµοποιούν, η οποία είναι διαφορετική από τη γλώσσα των ενηλίκων.  

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για 

ερευνητικούς και επιστηµονικούς σκοπούς. ∆εν υπάρχουν ορθές και εσφαλµένες 

απαντήσεις.  

Ζητούµε από εσάς να απαντήσετε µε προσοχή και ακρίβεια σε όλες τις 

ερωτήσεις, συµβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στις ερευνητικές µας αναζητήσεις. Σας 

ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και για το χρόνο που θα 

αφιερώσετε στην έρευνα µας.  

Ελπίζουµε ότι η συµµετοχή σας σε αυτήν την έρευνα θα είναι µια ευχάριστη και 

ενδιαφέρουσα εµπειρία για σας, όσο ήταν και για µας η προετοιµασία της. 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

∆ιαβάστε µε µεγάλη προσοχή τις εκφωνήσεις, προτού συµπληρώσετε τους πίνακες. 
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Α. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν διάφορες λέξεις. ∆ιαβάστε τις µε προσοχή και 

αποδώστε το νόηµα τους µε 1-3 συνώνυµες λέξεις ή µε ένα ζεύγος λέξεων (π.χ. ‘όλα 

καλά’), έτσι ώστε να βοηθήσετε κάποιον που δεν τις έχει ξανακούσει και δεν τις 

γνωρίζει, να καταλάβει την ακριβή τους σηµασία. Σας παρακαλούµε να µην 

απαντάτε στην τύχη και να αφήσετε κενή όποια λέξη δεν γνωρίζετε. 

τζαµάουα  καΐδι  
οµιτζής 

 

ζεβουαζιόν  κανάγιας  
κτηνιάζω 

 

µεναγκό  θληµέρα  
ζάζος 

 

 

σκινάς  
πατόλα 

 
ζωντανό 

 

αλλούφο  
ψυχού 

 λακτίδι  

καγκελλαρία  
ψωριλά 

 λαµπογέλας  

ρετάρω  
αστεράτος 

 αφρόκοτα  

κάγκουρας  
αυριόλας 

 µαµαλίγκα  

 

Β. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν διάφορες λέξεις που χρησιµοποιούνται συχνά 

στην καθηµερινή οµιλία των ‘µεγάλων’. ∆ιαβάστε τις µε προσοχή και αποδώστε το 

νόηµα τους µε 1-3 συνώνυµες λέξεις ή µε ζεύγος λέξεων (π.χ. ‘όλα καλά’), έτσι 

όπως θα τις χρησιµοποιούσατε εσείς εναλλακτικά µιλώντας µε την παρέα σας. 

Εκφραστείτε ελεύθερα. Σας παρακαλούµε να µην απαντάτε στην τύχη και να 

αφήσετε κενή όποια λέξη πιστεύετε ότι δε διαφοροποιείται στο δικό σας τρόπο 

οµιλίας. 

ρεζίλι  αποτυχία  γέρος  

ηλίθιος  πανέξυπνος  τσιγκούνης  

εξ’ απ’ 

ανέκαθεν 
 παλαβοµάρα  ταλαιπωρηµένος  

χρεωκοπία  ξεκαρδιστικό  φτωχός  
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χρήµατα  αποτυχηµένος  πλούσιος  

σιωπή  δειλός  γυµνασµένος  

ανύπαντρος  απατεώνας  αφελής  

άσχηµη 

γυναίκα 
 

όµορφη 

γυναίκα 
 µαµόθρεφτο  

 

Γ. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν λέξεις που χρησιµοποιούµε στον προφορικό 

και γραπτό λόγο. Θα θέλαµε να γράψετε 1 – 2 συνώνυµες λέξεις που να εξηγούν το 

ακριβές νόηµα. Παρακαλούµε αφήστε κενές όσες δε γνωρίζετε. Μην απαντάτε 

στην τύχη. 

παραγκωνίζω  

ακούσια  

αγέλη  

αµβλύνω  

απέριττος  

ζοφερός  

κίβδηλος  

µοµφή  

σφοδρός  

φαύλος  

 

∆. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε διάφορες εκφράσεις που χρησιµοποιούµε στην 

καθηµερινότητα µας. Σας παρακαλούµε να καταγράψετε τις συνώνυµες εκφράσεις 

που θα χρησιµοποιούσατε εσείς αυθόρµητα, µόνοι ή µιλώντας µε τους φίλους σας, 



49 από 52 

 

για να περιγράψτε τις διάφορες αυτές καταστάσεις. Εκφραστείτε ελεύθερα. Σε 

περίπτωση που δεν έχετε άλλο τρόπο για να περιγράψετε αυτές τις καταστάσεις, 

αφήστε κενό. 

 

«∆εν έγραψα καθόλου καλά στις 

Πανελλήνιες.» 

 

«Πέρασα µια άσχηµη µέρα.»  

«Χώρισα µε την κοπέλα µου/το αγόρι 

µου.» 

 

«Μάλωσα µε τους γονείς µου.»  

«Η κοπέλα/το αγόρι που µου αρέσει δεν 

ανταποκρίνεται ερωτικά.» 

 

«Έγραψα στη Φυσική κάτω από τη 

βάση.» 

 

«Με εκνευρίζει ο µικρός µου αδελφός.»  

«Η φιλόλογος είναι σπαστική.»  

«Είσαι ανόητος.»  

«Με πρόδωσε ο καλύτερος µου φίλος.»  

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!! 

7.2. Ενδεικτικές λύσεις 

Ερώτηση Α:  
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τζαµάουα=σούπερ, µπερεκέτι, τζιτζί, ζεβουαζιόν= τζαµπαντάν, µεναγκό=γκόµενα, 

σκινάς= ακροδεξιός, skinhead, χρυσαυγίτης, αλλούφο= εντελώς ούρο, τζαζ, τσίου, 

κικιρίκου, καγκελλαρία=φυλακή, ρετάρω=τα παίζω, χάνω λάδια, κάγκουρας=γύφτος, 

κακοντυµένος, κιτς 

καΐδι= αποκαΐδι, κανάγιας=παλιάνθρωπος, θληµέρα=η τελευταία ηµέρα των διακοπών, 

πατόλα= γυανίκα που δεν έχει τίποτα ωραίο πάνω της, πάτος σε όλα, ψυχού=ψυχολόγος, 

ψυχαναλύτρια, ψυχίατρος, ψωριλά=ωτορινολαρυγγολόγος, ωριλά+ψώρα, 

αστεράτος=υψηλόβαθµος, αυριόλας=αναβλητικός 

οµιτζής=από το OMG (Oh My God), κωλόφαρδος (επίτευγµα που οφείλεται κυρίως 

στην τύχη), κτηνιάζω= σαβουρώνω, ζάζος= σιχαµένος, ψεύτης, βρωµύλος, 

ζωντανό=άβουλος, κάνει χαζοµάρες, λακτίδι=κλωτσιά, λαµπογέλας= καράφλας, 

αφρόκοτα= αυθάδης, κατίνα, µαµαλίγκα= κέρδος 

 

Ερώτηση Β:  

ρεζίλι=ρεντικολέντζα, ρόµπα, ηλίθιος=σερσερής, αβανάκης, εξ’ απ’ ανέκαθεν=αναντάµ 

µπαµπαντάµ, χρεωκοπία= µπιέλα, φαλιµέντο, χρήµατα=µπικικίνια, µαλλί, 

σιωπή=µουγκαµάρα, µουγκαφόν, ανύπαντρος=µπακούρι, άσχηµη γυναίκα=µπαλότσα, 

µπάζο 

αποτυχία=τζίφος, νούλα, πανέξυπνος=τζιµάνι, παλαβοµάρα=κουλαµάρα, κουλό, 

ξεκαρδιστικό=καραλόλ, αποτυχηµένος= λούζερ, χαµένο κορµί, δειλός=χέστης, κότα, 

χεσµεντέν, κλάνας, κλασοµπανιέρα, απατεώνας=παπατζής, λαµόγιο, όµορφη 

γυναίκα=πακέτο, µωρό, θεογκόµενα, µοντέλο, κόµµατος, πιπίνι 

γέρος=χούφταλο, ραµολιµέντο, ερείπιο, µπισµπίκης, παπλιάκος, τσιγκούνης=γύφτος, 

σφιχτοχέρης, τσιφούτης, Σκρούτζ, ταλαιπωρηµένος=Βέγγος, φουκαράς, 

φτωχός=χλιδάµπουρας, ψωµόλυσσας, πλούσιος=φραγκάτος, σκαφάτος, πακέτο χορηγία, 

λεφτάς, µατσό, γυµνασµένος=σφίχτερµαν, σιδεράς, πρησµένος, φουσκωτός, 

µπρατσαράς, αφελής=µπουνταλάς, αγαθοβιόλης, Μπάµπης, ψάρι, 

µαµόθρεφτο=κολεγιόπαιδο, Λάκης, βουτυροµπεµπές, φλούφλης 

 

Ερώτηση Γ:  
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Παραγκωνίζω=περιθωριοποιώ, παραµελώ, ακούσια=άθελα, αγέλη=κοπάδι, 

αµβλύνω=ελαττώνω, απέριττος=λιτός, ζοφερός=σκοτεινός, κίβδηλος=πλαστός, 

ψεύτικος, µοµφή=κατηγορία, σφοδρός=έντονος, δυνατός, φαύλος=κακός 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7.3. Απαντηµένα ερωτηµατολόγια. ∆είγµα έρευνας. 



52 από 52 

 

Πρώτα παρατίθενται τα 10 ερωτηµατολόγια των αγοριών και έπειτα ακολουθούν 
τα 10 ερωτηµατολόγια των κοριτσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


