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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ον/μο:………………..                                                        Α΄ Λυκείου                                    

                     Γεν. Παιδείας 

    01-12-12   

   

ΚΕΙΜΕΝΟ  :  Η γλώσσα των νέων 

  α.        Τα κορακίστικα των νέων , καθώς παραβιάζουν του κανόνες 

        της «καθώς πρέπει» ομιλίας , αποτελούν πράξη ανταρσίας με το 

        λόγο και αμφισβήτηση της γονεϊκής και της κοινωνικής εξουσίας 

        με το χειρισμό των λέξεων .Με άλλα λόγια , έχουν μεγάλο άδικο 

        όσοι υποστηρίζουν ότι η γλώσσα των νέων είναι κακής γλωσσικής 

        οντότητας .Αν και η γλώσσα των νέων είναι γλωσσικά πλούσια και 

        δημιουργική , με την επιλογή των λέξεων , το ύφος και τη γραμ- 

        ματική της παράγει έμμεσα μηνύματα ριζοσπαστικά και επιθετικά. 

        Με τις παραβιάσεις κανόνων της σχολικής γλώσσας (του τονισμού 

        ή των καταλήξεων) και με τους νεολογισμούς και τις λέξεις σε 

        πρότυπο της αργκό που εφευρίσκουν οι νέοι παράγουν μηνύματα  

        μιας νέας ταυτότητας .Μηνύματα διάκρισης από τις μεγαλύτερες 

        γενεές του «κατεστημένου» και μηνύματα αμφισβήτησης αρχών 

        και αξιών .Με τη χρήση λέξεων που είναι τολμηρές , λέξεων που 

        σε άλλα πλαίσια είναι έντονα υβριστικές , οι νέοι πετυχαίνουν την 

        καταστροφή της «καθώς πρέπει ομιλίας» και μεταδίδουν άρρηκτα 

        μηνύματα αμφισβήτησης της κοινωνικής ιεραρχίας , άρνησης 

        σεβασμού και κριτικής αναίδειας .Με τις παραβιάσεις κανόνων της 

        σχολικής γλώσσας μεταδίδουν μηνύματα αλληλεγγύης μεταξύ τους 

        και αλληλοαναγνώρισης , κοινής ταυτότητας , συνενοχής και  

        συλλογικής άρνησης των παραδεδομένων αρχών και αξιών . 

                                                                                  

                                                                        Α. Φραγκουδάκη(διασκευή)                             
 

 β.          Καλλιεργούν την κοινωνική παρανόηση όσοι κατηγορούν  τους 

       νέους για γλώσσα κακής ποιότητας .Ενοχλούνται από τη γλώσσα των 

       νέων , αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι ενοχλούνται από τα έντονα 

       νοήματα   αμφισβήτησης και αυθάδειας που παράγει αυτή η 

       γλώσσα. 

              Από την άλλη μεριά , το αίτημα της διόρθωσης που κρύβεται 

       πίσω από τις καταγγελίες της γλώσσας των νέων (ως γλώσσας φτωχής 

       και κακής ποιότητας) είναι αίτημα κοινωνικό και όχι γλωσσικό. 
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            Αν οι νέοι δέχονταν , για παράδειγμα , αυτήν την κριτική ως 

      σωστή και άλλαζαν τον τρόπο που μιλάνε , θα έπαυε η γλώσσα τους 

      να παράγει μηνύματα αμφισβήτησης και επιθετικότητας .Αν  

      μιλούσαν μια προσαρμοσμένη και κανονιστική σχολική γλώσσα , δεν 

      θα μπορούσαν  να παράγουν όλα αυτά τα έμμεσα μηνύματα         

      κοινωνικής οργής και ανταρσίας .Αν κάτι τέτοιο , δηλαδή, μπορούσε  

      να συμβεί (που δεν μπορεί) , θα φτώχαινε πριν απ’όλα η γλώσσα των 

      νέων. Και ύστερα θα έχανε την ικανότητα να εκφράζει έμμεσα την 

      άρνηση προσαρμογής και τη μεταξύ τους αλληλεγγύη και συνενοχή . 

 

                                                                       Α. Φραγκουδάκη(διασκευή) 

  

Ασκήσεις: 

Α.1.  Τι εκφράζουν οι νέοι με τον ιδιαίτερο γλωσσικό τους κώδικα;  

                                                                                                         (Μον.5) 

    2. Ποια είναι , σύμφωνα με το πρώτο κείμενο , τα ιδιαίτερα 

        χαρακτηριστικά της γλώσσας  των νέων ;                                (Mον.5) 

 

    3. Γιατί , σύμφωνα με το δεύτερο κείμενο , ενοχλεί η χρήση 

        ιδιαίτερου γλωσσικού ιδιώματος από τους νέους ;                (Μον.10)  

 

 

Β.1. Με άλλα λόγια , ή , αλλά , αν , δηλαδή : ποια νοηματική 

       σχέση εκφράζει η χρήση καθεμίας από τις παραπάνω λέξεις 

       στα δύο κείμενα που διαβάσετε ;                                               (Μον.5) 

 

    2. Με καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να σχηματίσετε από 

        δύο προτάσεις που να φαίνεται κάθε φορά η διαφορετική 

        σημασία τους : λόγος , κανόνας .                                              (Μον.5) 

 

    3. Να γράψετε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων :έμμεσα, 

        επιθετικά , συλλογικής , κατηγορούν αμφισβήτησης . 

                                                                                                           (Μον.5) 

    

    4. Να γράψετε πέντε παραδείγματα ποιητικής λειτουργίας της 

        γλώσσας μέσα από το κείμενο .                                                (Μον.5) 
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6. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

     Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στη σχολική σας εφημερίδα με 

     τίτλο «Η γλώσσα των νέων» , ερευνάτε ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

     αυτής της γλώσσας αλλά και τους λόγους για τους οποίους οι νέοι 

     επιλέγουν να χρησιμοποιούν έναν ιδιαίτερο γλωσσικό κώδικα . 

     (έως 300 λέξεις) 

                                                                                                         (Μον.60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) 

 

 1. Οι νέοι με τον ιδιαίτερο γλωσσικό τους κώδικα εκφράζουν την 

     αντίδρασή τους απέναντι στην εξουσία των γονέων και γενικότερα 

     των μεγάλων αλλά και σε κάθε μορφή κοινωνικής ή πολιτικής 

     εξουσίας .Παραβιάζοντας τους γλωσσικούς κανόνες παράγουν 

     μηνύματα ριζοσπαστικά και επιθετικά και εκφράζουν την  

     αμφισβήτησή τους απέναντι στις αξίες και τις αρχές του κατεστημένου. 

     Επίσης υιοθετώντας έναν ιδιότυπο γλωσσικό κώδικα εκφράζουν 

     μηνύματα αλληλεγγύης μεταξύ τους και κοινής ταυτότητας- γίνεται 

     δηλαδή η γλώσσα ένα μέσο για να δηλώσουν τη διαφοροποίησή τους 

     από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο και τη μεταξύ τους ενότητα και 

     συνοχή . 

 

2. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων είναι τα εξής : 

     - η παραβίαση των κανόνων της γραμματικής (π.χ του τονισμού και 

       των καταλήξεων) . 

     - η δημιουργία λέξεων σε πρότυπο της αργκό . 

     - η χρήση λέξεων τολμηρών και υβριστικών . 

     - η χρήση νεολογισμών . 

 

3. Ορισμένοι ενοχλούνται από τη γλώσσα των νέων κατακρίνοντας 

    την ως γλώσσα φτωχή και κακής ποιότητας .Στην πραγματικότητα 

    ωστόσο αυτό που τους ενοχλεί είναι τα μηνύματα αμφισβήτησης 

    και αντίδρασης που ο νεανικός γλωσσικός κώδικας εκφράζει .Ως 

    εκφραστές μιας πιο συντηρητικής αντίληψης των πραγμάτων , δεν 

    ανέχονται την κριτική που οι νέοι ασκούν στις κατεστημένες αξίες 

    αλλά και τα μηνύματα ανταρσίας και οργής που μεταφέρονται μέσα 

    από τον επιθετικό λόγο τους .Αυτό που ουσιαστικά επιδιώκουν όσοι 

    απορρίπτουν τη νεανική γλώσσα είναι η κατασίγαση της 

    επαναστατικότητας και του νεωτερικού πνεύματος των νέων , που 

    απειλεί την εξουσία τους , και η τήρηση της καθιερωμένης τάξης 

    των πραγμάτων . 

           

Β.1.  με άλλα λόγια =επεξήγηση 

         ή = διάζευξη 

         αλλά= αντίθεση 

         αν= προϋπόθεση 

         δηλαδή = επεξήγηση 
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     2. - Μου έδωσε το λόγο του ότι θα είναι συνεπής στο ραντεβού μας . 

         - Στις λαϊκές αφηγήσεις αποφεύγεται ο μακροπερίοδος λόγος . 

 

- Οι κανόνες που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή πρέπει να γίνονται 

σεβαστοί από διδάσκοντες και διδασκόμενους . 

- Βασικός κανόνας τονισμού της αρχαίας είναι ότι , όταν η λήγουσα 

είναι μακρόχρονη , η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται . 

 

       3. έμμεσα  άμεσα 

         επιθετικά   αμυντικά 

         συλλογικής   ατομικής 

         κατηγορούν    επαινούν 

         αμφισβήτησης   παραδοχής 

 

     4. - η γλώσσα των νέων είναι γλωσσικά πλούσια. 

         - με τη χρήση λέξεων που είναι τολμηρές . 

         - καλλιεργούν την κοινωνική παρανόηση . 

         - γλώσσα κακής ποιότητας . 

         - θα φτώχαινε πριν απ’ όλα η γλώσσα των νέων . 

 

    Γ.  Πρόλογος  
 

         Κύριο μέρος  

 

      α) χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων : 

          - Οι νέοι υιοθετούν νεολογισμούς , ξένες λέξεις κυρίως από 

            την αγγλική . 

  - Παραβιάζουν κανόνες της γραμματικής , ενώ χρησιμοποιούν 

έντονα υβριστικό λεξιλόγιο . 

  - επηρεάζονται από τις μουσικές τους προτιμήσεις . 

          - χρησιμοποιούν τα αρκτικόλεξα και δημιουργούν λέξεις σε 

            πρότυπα της αργκό . 

          - περιορίζουν την έκφρασή τους σε ένα φτωχό λεξιλόγιο που 

            περιλαμβάνει κυρίως λέξεις της καθημερινότητας , τυποποιημένες 

            και στερεότυπες εκφράσεις από το χώρο της τηλεόρασης και της 

            διαφήμισης . 
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     β) Οι λόγοι για τους οποίους οι νέοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν 

         έναν ιδιαίτερο γλωσσικό κώδικα : 

        - προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από το υπόλοιπο κοινωνικό 

          σύνολο και μέσα από τον λόγο να προβάλλουν τις διαφορετικές 

          τους ιδέες και επιδιώξεις . 

 

        - Οι νέοι χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως μέσο αντίδρασης ,  

          αμφισβήτησης απέναντι στις κατεστημένες αξίες . 

 

        - Η γλώσσα λειτουργεί ως συνεκτικός κρίκος που ενώνει τα μέλη 

          της ομάδας των νέων και ως σημείο αναγνώρισης μεταξύ τους . 

 

       - η ιδιαίτερη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι νέοι εκφράζει την 

         ανάγκη τους για αναζήτηση νέων και πρωτότυπων εκφραστικών 

         μέσων , γεγονός που σχετίζεται και με τις ιδιαιτερότητες της 

         νεανικής ηλικίας . 

 

      Επίλογος 

 


