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Αρχές για τη δηµιουργία ενός εξειδικευµένου λεξικού  
για ποιητικούς νεολογισµούς: µελέτη περίπτωσης  

στην ΟΔΥΣΕΙΑ του Νίκου Καζαντζάκη 

Περίληψη 
Το φαινόµενο της νεολογίας αποκαλύπτεται ως µια ανανεωτική δύναµη της γλώσσας, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύεται και ως µια 
ιδιότυπη λειτουργία του λογοτεχνικού ύφους, καθώς η δηµιουργία νέων λέξεων ή/και εννοιών από τους λογοτέχνες αποτελεί 
χαρακτηριστικό τους γνώρισµα και στοιχείο της ποιητικής γραµµατικής τους, της αποτύπωσης της προσωπικής τους σφραγίδας. 
Εποµένως, οι ποιητικοί νεολογισµοί είναι µέρος του συνόλου των νεολογισµών, αν και θεωρούνται συνήθως εφήµερες δηµιουργίες των 
λογοτεχνών. Σκοπός της έρευνάς µας είναι η θεµελίωση των αρχών για τη µελέτη των ποιητικών νεολογισµών υπό το πρίσµα του 
λεξικογραφικού πεδίου, ελλείψει εξειδικευµένων λεξικών αναφορικά µε τους ποιητικούς νεολογισµούς νεοελλήνων συγγραφέων. 
Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι αρχές δηµιουργίας ενός ψηφιακού λεξικού για τους ποιητικούς νεολογισµούς της καζαντζακικής 
ΟΔΥΣΕΙΑΣ, καθώς παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ιδιοσυγκρασιακό και ιδιοτυπικό λεξιλόγιο του Νίκου Καζαντζάκη, µιας και 
στο ποιητικό του έργο εγκιβωτίζει περίπου 5.000 νεολογικές αθησαύριστες λέξεις, που είναι κυρίως σύνθετοι και πολυσύνθετοι 
σχηµατισµοί. Τέλος, περιγράφουµε διεξοδικά τη µακροδοµή και τη µικροδοµή του λεξικού, σηµειώνοντας ενδεικτικά παραδείγµατα 
ληµµάτων των καζαντζακικών ποιητικών νεολογισµών. 

Έννοιες-κλειδιά: ποιητικοί νεολογισµοί, γλώσσα της λογοτεχνίας, νεοελληνική λογοτεχνία, εξειδικευµένη λεξικογραφία, 
εξειδικευµένα λεξικά, ΟΔΥΣΕΙΑ, Καζαντζάκης  

1 Εισαγωγή 
Το φαινόµενο της νεολογίας παρατηρείται τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Σχετίζεται άµεσα µε την 
ανθρώπινη επικοινωνία και, µάλιστα, αποτελεί µια καθηµερινή αναγέννηση της γλώσσας. Οι νεολογισµοί γεννιούνται 
καθηµερινά, ορισµένοι εκ των οποίων γίνονται εύκολα αντιληπτοί, µιας και θεωρούνται ασυνήθιστοι και παράξενοι τύποι 
λέξεων. Σύµφωνα µε την Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (1986: 26), οι νεολογισµοί, προϊόν της νεολογίας, αποτελούν 
αναπόσπαστο κοµµάτι του ατοµικού λεξιλογίου και έχουν άµεση σχέση µε τη γλωσσική ικανότητα κάθε ανθρώπου. 
Αυτόµατα, λοιπόν, οι νέες αυτές λεξικές µονάδες επηρεάζονται από το κοινωνικό-πνευµατικό περιβάλλον, αφού η 
κοινωνία και το λεξιλόγιο είναι έννοιες άµεσα συνδεδεµένες στη γλωσσική λειτουργία. 
Με τον όρο νεολογισµός αναφερόµαστε σε κάθε νέα λέξη (ή κάθε νέα σηµασία λέξης), η οποία εµπλουτίζει µια γλώσσα, 
καθώς χρησιµοποιείται µε τρόπο είτε ενεργητικό είτε παθητικό από τη γλωσσική κοινότητα. Ο Picone (1996) υποστηρίζει 
ότι νεολογισµός είναι κάθε νέα λέξη, µόρφηµα ή έκφραση και κάθε νέα σηµασία για µια προϋπάρχουσα λέξη, έκφραση ή 
προϋπάρχον µόρφηµα που εµφανίζεται σε µια γλώσσα. Αντίστοιχα, η Lehrer (2005) θεωρεί τους νεολογισµούς ως νέες 
λέξεις που συχνά εµφανίζονται και εισάγονται σε µια γλώσσα ενώ άλλες λέξεις χρησιµοποιούνται, είτε για µικρό χρονικό 
διάστηµα είτε πιθανότατα µόνο για µια φορά.  
Εποµένως, ο νεολογισµός ως το άµεσο παράγωγο του φαινοµένου της νεολογίας είναι κάθε µη συστηµατικά 
κωδικοποιηµένος σχηµατισµός (ή κάθε νέα σηµασία ενός προϋπάρχοντος σχηµατισµού) σε κάποιο βασικό λεξικό µιας 
γλώσσας, ο οποίος χρησιµοποιείται είτε προφορικά είτε γραπτά και σύµφωνα µε διάφορα κριτήρια, χρήζει ανάγκης για 
καταγραφή και µελέτη. Πολλοί µελετητές διερευνούν τις διαδικασίες δηµιουργίας νεολογισµών, στον γραπτό και τον 
προφορικό λόγο, και προσπαθούν να τυποποιήσουν τις συνθήκες δηµιουργίας των νέων λεξικών σχηµατισµών. 
Προσεγγίζοντας, ειδικότερα, τη γραπτή νεολογία διαπιστώνουµε πως υπάρχει ένα πλήθος νεολογισµών σε κάθε έκφανση 
της καθηµερινότητάς µας, όπως ακριβώς συµβαίνει και στη λογοτεχνία, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι της 
ανθρώπινης ανάπτυξης του πολιτισµού. 
Στην παρούσα εργασία, ως µελέτη περίπτωσης, ασχολούµαστε µε το επικό ποίηµα ΟΔΥΣΕΙΑ1 του Νίκου Καζαντζάκη, η 
οποία αποτελεί θεµατικά τη συνέχεια της Οδύσσειας του Οµήρου. Σε µια έκταση 33.333 στίχων, διαρθρωµένη σε 24 
ραψωδίες, ο Καζαντζάκης ως ένας λεξιθήρας, ένας ερασιτέχνης γλωσσολόγος, ο οποίος αποστρέφεται την κοινή και 
χιλιοειπωµένη λέξη, εγκιβωτίζει στο έπος του περισσότερες από 5.000 νεολογικές αθησαύριστες λέξεις εν δυνάµει 
ποιητικούς νεολογισµούς (Μαθιουδάκης 2012) – στην πλειονότητά τους σύνθετες και πολυσύνθετες λέξεις (Μαθιουδάκης 
& Καρασίµος 2014, 2015) –, αναδεικνύοντας µε εξαιρετικό τρόπο τόσο τον ιδιοσυγκρασιακό του χαρακτήρα που 
αποτυπώνεται αδιαµφισβήτητα στο λεξιλόγιο και στα χαρακτηριστικά της ΟΔΥΣΕΙΑΣ όσο και την προσωπική συγγραφική 
του σφραγίδα, το ατοµικό του υφολογικό αποτύπωµα. Στόχος µας είναι η περιγραφή του σχεδιασµού και της κατασκευής 
ενός εξειδικευµένου ψηφιακού λεξικού µε τους ποιητικούς καζαντζακικούς νεολογισµούς, ελλείψει εξειδικευµένων 
λεξικών παλαιότερων και νεότερων ελλήνων συγγραφέων, προκειµένου να αποτελέσει χρηστικό εργαλείο, αλλά και 
πρότυπο ανάπτυξης παρόµοιων λογοτεχνικών λεξικών. 
                                                        
1 Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως εµφατικά πως στη µελέτη υιοθετείται ο τίτλος του καζαντζακικού έπους ΟΔΥΣΕΙΑ σε κεφαλαιογράµµατη 
γραφή µε ένα σίγµα («Σ») και όρθια γράµµατα, από τη µία ως ένδειξη σεβασµού στη βούληση του ίδιου του συγγραφέα να τιτλοφορήσει 
µε τον συγκεκριµένο τρόπο γραφής το ποίηµά του στην πρώτη του έκδοση (1938) και από την άλλη ως διακριτό σηµείο προς αποφυγή 
σύγχυσης µε τον τίτλο του γνωστού έπους του Οµήρου, Οδύσσεια, η οποία γράφεται µε δύο σίγµα. 
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ΟΔΥΣΕΙΑΣ, καθώς παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ιδιοσυγκρασιακό και ιδιοτυπικό λεξιλόγιο του Νίκου Καζαντζάκη, µιας και 
στο ποιητικό του έργο εγκιβωτίζει περίπου 5.000 νεολογικές αθησαύριστες λέξεις, που είναι κυρίως σύνθετοι και πολυσύνθετοι 
σχηµατισµοί. Τέλος, περιγράφουµε διεξοδικά τη µακροδοµή και τη µικροδοµή του λεξικού, σηµειώνοντας ενδεικτικά παραδείγµατα 
ληµµάτων των καζαντζακικών ποιητικών νεολογισµών. 

Έννοιες-κλειδιά: ποιητικοί νεολογισµοί, γλώσσα της λογοτεχνίας, νεοελληνική λογοτεχνία, εξειδικευµένη λεξικογραφία, 
εξειδικευµένα λεξικά, ΟΔΥΣΕΙΑ, Καζαντζάκης  

1 Εισαγωγή 
Το φαινόµενο της νεολογίας παρατηρείται τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Σχετίζεται άµεσα µε την 
ανθρώπινη επικοινωνία και, µάλιστα, αποτελεί µια καθηµερινή αναγέννηση της γλώσσας. Οι νεολογισµοί γεννιούνται 
καθηµερινά, ορισµένοι εκ των οποίων γίνονται εύκολα αντιληπτοί, µιας και θεωρούνται ασυνήθιστοι και παράξενοι τύποι 
λέξεων. Σύµφωνα µε την Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (1986: 26), οι νεολογισµοί, προϊόν της νεολογίας, αποτελούν 
αναπόσπαστο κοµµάτι του ατοµικού λεξιλογίου και έχουν άµεση σχέση µε τη γλωσσική ικανότητα κάθε ανθρώπου. 
Αυτόµατα, λοιπόν, οι νέες αυτές λεξικές µονάδες επηρεάζονται από το κοινωνικό-πνευµατικό περιβάλλον, αφού η 
κοινωνία και το λεξιλόγιο είναι έννοιες άµεσα συνδεδεµένες στη γλωσσική λειτουργία. 
Με τον όρο νεολογισµός αναφερόµαστε σε κάθε νέα λέξη (ή κάθε νέα σηµασία λέξης), η οποία εµπλουτίζει µια γλώσσα, 
καθώς χρησιµοποιείται µε τρόπο είτε ενεργητικό είτε παθητικό από τη γλωσσική κοινότητα. Ο Picone (1996) υποστηρίζει 
ότι νεολογισµός είναι κάθε νέα λέξη, µόρφηµα ή έκφραση και κάθε νέα σηµασία για µια προϋπάρχουσα λέξη, έκφραση ή 
προϋπάρχον µόρφηµα που εµφανίζεται σε µια γλώσσα. Αντίστοιχα, η Lehrer (2005) θεωρεί τους νεολογισµούς ως νέες 
λέξεις που συχνά εµφανίζονται και εισάγονται σε µια γλώσσα ενώ άλλες λέξεις χρησιµοποιούνται, είτε για µικρό χρονικό 
διάστηµα είτε πιθανότατα µόνο για µια φορά.  
Εποµένως, ο νεολογισµός ως το άµεσο παράγωγο του φαινοµένου της νεολογίας είναι κάθε µη συστηµατικά 
κωδικοποιηµένος σχηµατισµός (ή κάθε νέα σηµασία ενός προϋπάρχοντος σχηµατισµού) σε κάποιο βασικό λεξικό µιας 
γλώσσας, ο οποίος χρησιµοποιείται είτε προφορικά είτε γραπτά και σύµφωνα µε διάφορα κριτήρια, χρήζει ανάγκης για 
καταγραφή και µελέτη. Πολλοί µελετητές διερευνούν τις διαδικασίες δηµιουργίας νεολογισµών, στον γραπτό και τον 
προφορικό λόγο, και προσπαθούν να τυποποιήσουν τις συνθήκες δηµιουργίας των νέων λεξικών σχηµατισµών. 
Προσεγγίζοντας, ειδικότερα, τη γραπτή νεολογία διαπιστώνουµε πως υπάρχει ένα πλήθος νεολογισµών σε κάθε έκφανση 
της καθηµερινότητάς µας, όπως ακριβώς συµβαίνει και στη λογοτεχνία, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι της 
ανθρώπινης ανάπτυξης του πολιτισµού. 
Στην παρούσα εργασία, ως µελέτη περίπτωσης, ασχολούµαστε µε το επικό ποίηµα ΟΔΥΣΕΙΑ1 του Νίκου Καζαντζάκη, η 
οποία αποτελεί θεµατικά τη συνέχεια της Οδύσσειας του Οµήρου. Σε µια έκταση 33.333 στίχων, διαρθρωµένη σε 24 
ραψωδίες, ο Καζαντζάκης ως ένας λεξιθήρας, ένας ερασιτέχνης γλωσσολόγος, ο οποίος αποστρέφεται την κοινή και 
χιλιοειπωµένη λέξη, εγκιβωτίζει στο έπος του περισσότερες από 5.000 νεολογικές αθησαύριστες λέξεις εν δυνάµει 
ποιητικούς νεολογισµούς (Μαθιουδάκης 2012) – στην πλειονότητά τους σύνθετες και πολυσύνθετες λέξεις (Μαθιουδάκης 
& Καρασίµος 2014, 2015) –, αναδεικνύοντας µε εξαιρετικό τρόπο τόσο τον ιδιοσυγκρασιακό του χαρακτήρα που 
αποτυπώνεται αδιαµφισβήτητα στο λεξιλόγιο και στα χαρακτηριστικά της ΟΔΥΣΕΙΑΣ όσο και την προσωπική συγγραφική 
του σφραγίδα, το ατοµικό του υφολογικό αποτύπωµα. Στόχος µας είναι η περιγραφή του σχεδιασµού και της κατασκευής 
ενός εξειδικευµένου ψηφιακού λεξικού µε τους ποιητικούς καζαντζακικούς νεολογισµούς, ελλείψει εξειδικευµένων 
λεξικών παλαιότερων και νεότερων ελλήνων συγγραφέων, προκειµένου να αποτελέσει χρηστικό εργαλείο, αλλά και 
πρότυπο ανάπτυξης παρόµοιων λογοτεχνικών λεξικών. 
                                                        
1 Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως εµφατικά πως στη µελέτη υιοθετείται ο τίτλος του καζαντζακικού έπους ΟΔΥΣΕΙΑ σε κεφαλαιογράµµατη 
γραφή µε ένα σίγµα («Σ») και όρθια γράµµατα, από τη µία ως ένδειξη σεβασµού στη βούληση του ίδιου του συγγραφέα να τιτλοφορήσει 
µε τον συγκεκριµένο τρόπο γραφής το ποίηµά του στην πρώτη του έκδοση (1938) και από την άλλη ως διακριτό σηµείο προς αποφυγή 
σύγχυσης µε τον τίτλο του γνωστού έπους του Οµήρου, Οδύσσεια, η οποία γράφεται µε δύο σίγµα. 
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2 Ποιητικοί νεολογισµοί 
Η νεολογία είναι, λοιπόν, η ανανεωτική πνοή που διέπει τη γλώσσα, εµπλουτίζοντάς τη µε νεοτερισµούς και καινοτόµες 
δηµιουργικές εκφράσεις σε όλα τα επίπεδά της (Καραντζόλα & Φλιάτουρας 2004). Κυρίως, όµως, όπως σηµειώνει και η 
Aitchison (2006: 292), «το λεξιλόγιο είναι ίσως το µέρος της γλώσσας που αλλάζει περισσότερο σε κάθε γενιά», 
επιταχύνοντας και άλλες παράλληλες γλωσσικές και γενικότερες αλλαγές. 
Οι λογοτεχνικοί ή αλλιώς ποιητικοί νεολογισµοί αποτελούν, όπως είναι φυσικό, δηµιουργικό παράγωγο της νεολογίας και 
µέρος των νεολογισµών (κυρίως του γραπτού λόγου), καθώς είναι οι δηµιουργικές λογοτεχνικές εκφράσεις των 
συγγραφέων. Η Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (1986) χαρακτηρίζει τους ποιητικούς νεολογισµούς ως γεµάτες φαντασία αλλά 
εφήµερες δηµιουργίες των λογοτεχνών, προτείνοντας την εξειδικευµένη µελέτη τους, αφού οι λογοτέχνες, θεωρητικά 
τουλάχιστον, έχουν απεριόριστες δυνατότητες για νεολογική δηµιουργία. Από την άλλη πλευρά, ο Χαραλαµπάκης, τόσο 
στη µελέτη του περί νεολογισµών (2011) όσο και σε ιδιαίτερες µελέτες του περί ύφους (2001), δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις 
νεολογικές ποιητικές δηµιουργίες ελλήνων λογοτεχνών, αναγνωρίζοντάς τες ως ιδιαίτερα στοιχεία ύφους. Επίσης, 
σύµφωνα µε τον Guilbert (1973, 1975), οι συγγραφείς θεωρούνται ως σηµαντικοί παράγοντες ανανέωσης και δηµιουργίας 
της γλώσσας, καθώς οι νεολογικές λέξεις που βρίσκονται ενσωµατωµένες σε ένα λογοτεχνικό κείµενο συχνά είναι µέρος 
της προφορικής παράδοσης και του γραπτού λόγου, αποτυπώνοντας µια πληθώρα κοινωνικο-πολιτικο-πολισµικών πτυχών 
της γλώσσας, επιφορτίζοντας την έννοια του νεολογισµού µε έναν σηµαίνοντα ρόλο στο πλαίσιο ενός λογοτεχνικού 
κειµένου (Oleynikova 2016). 
Όσον αφορά την ανανεωτική πνοή που δίνει ο ποιητής στη γλώσσα µέσα από διάφορους µηχανισµούς, ο Νάκας επεξηγεί 
το φαινόµενο της νεολογίας που το αναφέρει και ως «νεολεξία», επισηµαίνοντας ότι το φαινόµενο αυτό είναι σύνηθες 
στην ποίηση, όπως και σε άλλες πτυχές του ανθρώπινου βίου, αλλά, ωστόσο, υποστηρίζει ότι «ποιητής δεν σηµαίνει 
απαραίτητα και γλωσσοπλάστης» (2003: 187). 
Όπως είναι αναµενόµενο, αρκετοί µελετητές, ανάµεσά τους η Χριστοφίδου (2001), η Κόλλια (2007, 2011), ο 
Χαραλαµπάκης (2011) και ο Μαθιουδάκης (2012, 2020) ασχολούνται µε την αναζήτηση νεολογισµών και νεολογικών 
λέξεων σε λογοτεχνικά κείµενα, χαρακτηρίζοντας τους συγκεκριµένους ποιητικούς νεολογισµούς ως στοιχείο ύφους του 
συγγραφέα. Επίσης, οι συγκεκριµένοι ερευνητές κάνουν προσπάθειες να διαπιστώσουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
αναγνώστες µπορούν να κατανοήσουν τη σηµασία νέων σχηµατισµών ή ήδη υπαρκτών µε άλλη σηµασία, προκειµένου να 
απολαύσουν την ανάγνωση του λογοτεχνικού κειµένου. 
Εποµένως, η δηµιουργία ενός λεξικού για τους ποιητικούς νεολογισµούς και µάλιστα εξειδικευµένου κρίνεται αναγκαία 
τόσο για τους επιστήµονες και τους εκπαιδευτικούς αλλά και για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Τέλος, αξίζει να 
σηµειωθεί πως ο Χαραλαµπάκης, τον Νοέµβριο του 20152, στο πλαίσιο της απονοµής του βραβείου «Δαίδαλος» στον 
πρόσωπό του για το «Χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας» (εκδ. Ακαδηµία Αθηνών) από την Εταιρεία 
Συγγραφέων, ανακοίνωσε πως η Ακαδηµία Αθηνών ετοιµάζει τη σύνταξη ενός λεξικού «που θα περιλαµβάνει όχι µόνο 
τους νεολογισµούς αλλά και τις σηµασίες που αποκτούν οι λέξεις στους κορυφαίους παλαιότερους και νεότερους 
λογοτέχνες µας, πεζογράφους και ποιητές», αναλύοντας διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους ένα τέτοιο λεξικό 
πρόκειται να είναι χρήσιµο και για την επιστήµη και για την κοινωνία. 

3 Εξειδικευµένη λεξικογραφία και Εξειδικευµένα λεξικά 

3.1 Οροθεσία 
Σύµφωνα µε τους Fuertes-Olivera & Tarp 2014, η εξειδικευµένη λεξικογραφία (specialised lexicography) ορίζεται ως ο 
κλάδος της λεξικογραφίας που ασχολείται µε τη θεωρία και την πρακτική εξειδικευµένων λεξικών, δηλαδή µε λεξικά, 
γλωσσάρια, λεξιλόγια, αλλά και κάθε πληροφοριακό εργαλείο, που καλύπτουν περιοχές εκτός της γενικής πολιτιστικής 
γνώσης και της λεγόµενης γλώσσας για γενικούς σκοπούς (language for general purposes – LGP). Έτσι, η εξειδικευµένη 
λεξικογραφία µπορεί να χαρακτηρισθεί και ως ειδικού σκοπού και αντιπροσωπεύει διάφορους κλάδους, όπως και τις 
κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήµες. Παρόλο που συχνά αναφέρεται ως λεξικογραφία εξειδικευµένης γλώσσας 
(specialised language – LSP), η εξειδικευµένη λεξικογραφία υπερβαίνει κατά πολύ µια απλή περιγραφή των διάφορων 
εξειδικευµένων γλωσσών, ενώ επίσης αντιµετωπίζει εγγενώς την ουσία των γλωσσών αυτών, προκειµένου να παρέχει 
άµεση και έγκαιρη πρόσβαση σε ουσιώδη γνωστικά επιτεύγµατά τους. 
Οι Gouws & Tarp (2019) σηµειώνουν πως η θέση ενός σύγχρονου λεξικογράφου, και ειδικότερα λεξικογράφων 
εξειδικευµένων λεξικών, είναι να αναπτύσσει έναν ιδιότυπο κοινωνικό ρόλο, προκειµένου να αντιµετωπίζει, αφενός, τις 
ανάγκες των χρηστών ενός λεξικού και αφετέρου, να λαµβάνει υπόψη τις τρέχουσες τεχνολογικές δυνατότητες. Για τον 
λόγο αυτό, οι ίδιοι µελετητές (2019: 259) υποστηρίζουν πως «ορισµένοι οραµατιστές λεξικογράφοι ήρθαν στο προσκήνιο 
µε προτάσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της αποσυγκειµενοποίησης (decontextualization) και για να 
προχωρήσουν πέρα από το µη φυσικό περιβάλλον (unnatural environment) ενός λεξικού προς την παροχή 
εξατοµικευµένων πληροφοριών απευθείας σε ένα πλαίσιο όπου ο χρήστης βιώνει µια πληροφορία που χρειάζεται». 
Εποµένως, οι σύγχρονοι λεξικογράφοι είναι σε θέση να κάνουν µερικά από τα ανεκπλήρωτα όνειρα του παρελθόντος 
πραγµατικότητα, προβάλλοντας το γεγονός πως η πρόκληση του µέλλοντος είναι να καταστεί το αδύνατο δυνατό. 
Στο πλαίσιο, µάλιστα, της σύνταξης και δηµιουργίας ενός ψηφιακού λεξικού, αναπτύσσοντας αρχές της ψηφιακής 
λεξικογραφίας, ο Tarp (2011) προτάσσει ένα µελλοντικό λεξικογραφικό µοντέλο ως πιθανόν δρόµο για την «εξατοµίκευση 
των αναγκών ικανοποίησης». Επίσης, ο Tarp (2012) επισηµαίνει πως το προφίλ κάθε χρήστη, η περιγραφή της κάθε 
                                                        
2 Βλ. Μαγνητοσκοπηµένη την εκδήλωση «Απονοµή βραβείων “Διδώ Σωτηρίου” και “Δαίδαλος” 2015, της Εταιρείας Συγγραφέων»: 
https://www.youtube.com/watch?v=Za4hXPr-dqo  (και συγκεκριµένα στο 54:14 κ.εξ.) Πρβ. σχετικό άρθρο στο www.bookia.gr (µε 
ηµεροχρονολογία ανάρτησης 05/01/2016) [20/04/2021]. 
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2 Ποιητικοί νεολογισµοί 
Η νεολογία είναι, λοιπόν, η ανανεωτική πνοή που διέπει τη γλώσσα, εµπλουτίζοντάς τη µε νεοτερισµούς και καινοτόµες 
δηµιουργικές εκφράσεις σε όλα τα επίπεδά της (Καραντζόλα & Φλιάτουρας 2004). Κυρίως, όµως, όπως σηµειώνει και η 
Aitchison (2006: 292), «το λεξιλόγιο είναι ίσως το µέρος της γλώσσας που αλλάζει περισσότερο σε κάθε γενιά», 
επιταχύνοντας και άλλες παράλληλες γλωσσικές και γενικότερες αλλαγές. 
Οι λογοτεχνικοί ή αλλιώς ποιητικοί νεολογισµοί αποτελούν, όπως είναι φυσικό, δηµιουργικό παράγωγο της νεολογίας και 
µέρος των νεολογισµών (κυρίως του γραπτού λόγου), καθώς είναι οι δηµιουργικές λογοτεχνικές εκφράσεις των 
συγγραφέων. Η Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (1986) χαρακτηρίζει τους ποιητικούς νεολογισµούς ως γεµάτες φαντασία αλλά 
εφήµερες δηµιουργίες των λογοτεχνών, προτείνοντας την εξειδικευµένη µελέτη τους, αφού οι λογοτέχνες, θεωρητικά 
τουλάχιστον, έχουν απεριόριστες δυνατότητες για νεολογική δηµιουργία. Από την άλλη πλευρά, ο Χαραλαµπάκης, τόσο 
στη µελέτη του περί νεολογισµών (2011) όσο και σε ιδιαίτερες µελέτες του περί ύφους (2001), δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις 
νεολογικές ποιητικές δηµιουργίες ελλήνων λογοτεχνών, αναγνωρίζοντάς τες ως ιδιαίτερα στοιχεία ύφους. Επίσης, 
σύµφωνα µε τον Guilbert (1973, 1975), οι συγγραφείς θεωρούνται ως σηµαντικοί παράγοντες ανανέωσης και δηµιουργίας 
της γλώσσας, καθώς οι νεολογικές λέξεις που βρίσκονται ενσωµατωµένες σε ένα λογοτεχνικό κείµενο συχνά είναι µέρος 
της προφορικής παράδοσης και του γραπτού λόγου, αποτυπώνοντας µια πληθώρα κοινωνικο-πολιτικο-πολισµικών πτυχών 
της γλώσσας, επιφορτίζοντας την έννοια του νεολογισµού µε έναν σηµαίνοντα ρόλο στο πλαίσιο ενός λογοτεχνικού 
κειµένου (Oleynikova 2016). 
Όσον αφορά την ανανεωτική πνοή που δίνει ο ποιητής στη γλώσσα µέσα από διάφορους µηχανισµούς, ο Νάκας επεξηγεί 
το φαινόµενο της νεολογίας που το αναφέρει και ως «νεολεξία», επισηµαίνοντας ότι το φαινόµενο αυτό είναι σύνηθες 
στην ποίηση, όπως και σε άλλες πτυχές του ανθρώπινου βίου, αλλά, ωστόσο, υποστηρίζει ότι «ποιητής δεν σηµαίνει 
απαραίτητα και γλωσσοπλάστης» (2003: 187). 
Όπως είναι αναµενόµενο, αρκετοί µελετητές, ανάµεσά τους η Χριστοφίδου (2001), η Κόλλια (2007, 2011), ο 
Χαραλαµπάκης (2011) και ο Μαθιουδάκης (2012, 2020) ασχολούνται µε την αναζήτηση νεολογισµών και νεολογικών 
λέξεων σε λογοτεχνικά κείµενα, χαρακτηρίζοντας τους συγκεκριµένους ποιητικούς νεολογισµούς ως στοιχείο ύφους του 
συγγραφέα. Επίσης, οι συγκεκριµένοι ερευνητές κάνουν προσπάθειες να διαπιστώσουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
αναγνώστες µπορούν να κατανοήσουν τη σηµασία νέων σχηµατισµών ή ήδη υπαρκτών µε άλλη σηµασία, προκειµένου να 
απολαύσουν την ανάγνωση του λογοτεχνικού κειµένου. 
Εποµένως, η δηµιουργία ενός λεξικού για τους ποιητικούς νεολογισµούς και µάλιστα εξειδικευµένου κρίνεται αναγκαία 
τόσο για τους επιστήµονες και τους εκπαιδευτικούς αλλά και για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Τέλος, αξίζει να 
σηµειωθεί πως ο Χαραλαµπάκης, τον Νοέµβριο του 20152, στο πλαίσιο της απονοµής του βραβείου «Δαίδαλος» στον 
πρόσωπό του για το «Χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας» (εκδ. Ακαδηµία Αθηνών) από την Εταιρεία 
Συγγραφέων, ανακοίνωσε πως η Ακαδηµία Αθηνών ετοιµάζει τη σύνταξη ενός λεξικού «που θα περιλαµβάνει όχι µόνο 
τους νεολογισµούς αλλά και τις σηµασίες που αποκτούν οι λέξεις στους κορυφαίους παλαιότερους και νεότερους 
λογοτέχνες µας, πεζογράφους και ποιητές», αναλύοντας διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους ένα τέτοιο λεξικό 
πρόκειται να είναι χρήσιµο και για την επιστήµη και για την κοινωνία. 

3 Εξειδικευµένη λεξικογραφία και Εξειδικευµένα λεξικά 

3.1 Οροθεσία 
Σύµφωνα µε τους Fuertes-Olivera & Tarp 2014, η εξειδικευµένη λεξικογραφία (specialised lexicography) ορίζεται ως ο 
κλάδος της λεξικογραφίας που ασχολείται µε τη θεωρία και την πρακτική εξειδικευµένων λεξικών, δηλαδή µε λεξικά, 
γλωσσάρια, λεξιλόγια, αλλά και κάθε πληροφοριακό εργαλείο, που καλύπτουν περιοχές εκτός της γενικής πολιτιστικής 
γνώσης και της λεγόµενης γλώσσας για γενικούς σκοπούς (language for general purposes – LGP). Έτσι, η εξειδικευµένη 
λεξικογραφία µπορεί να χαρακτηρισθεί και ως ειδικού σκοπού και αντιπροσωπεύει διάφορους κλάδους, όπως και τις 
κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήµες. Παρόλο που συχνά αναφέρεται ως λεξικογραφία εξειδικευµένης γλώσσας 
(specialised language – LSP), η εξειδικευµένη λεξικογραφία υπερβαίνει κατά πολύ µια απλή περιγραφή των διάφορων 
εξειδικευµένων γλωσσών, ενώ επίσης αντιµετωπίζει εγγενώς την ουσία των γλωσσών αυτών, προκειµένου να παρέχει 
άµεση και έγκαιρη πρόσβαση σε ουσιώδη γνωστικά επιτεύγµατά τους. 
Οι Gouws & Tarp (2019) σηµειώνουν πως η θέση ενός σύγχρονου λεξικογράφου, και ειδικότερα λεξικογράφων 
εξειδικευµένων λεξικών, είναι να αναπτύσσει έναν ιδιότυπο κοινωνικό ρόλο, προκειµένου να αντιµετωπίζει, αφενός, τις 
ανάγκες των χρηστών ενός λεξικού και αφετέρου, να λαµβάνει υπόψη τις τρέχουσες τεχνολογικές δυνατότητες. Για τον 
λόγο αυτό, οι ίδιοι µελετητές (2019: 259) υποστηρίζουν πως «ορισµένοι οραµατιστές λεξικογράφοι ήρθαν στο προσκήνιο 
µε προτάσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της αποσυγκειµενοποίησης (decontextualization) και για να 
προχωρήσουν πέρα από το µη φυσικό περιβάλλον (unnatural environment) ενός λεξικού προς την παροχή 
εξατοµικευµένων πληροφοριών απευθείας σε ένα πλαίσιο όπου ο χρήστης βιώνει µια πληροφορία που χρειάζεται». 
Εποµένως, οι σύγχρονοι λεξικογράφοι είναι σε θέση να κάνουν µερικά από τα ανεκπλήρωτα όνειρα του παρελθόντος 
πραγµατικότητα, προβάλλοντας το γεγονός πως η πρόκληση του µέλλοντος είναι να καταστεί το αδύνατο δυνατό. 
Στο πλαίσιο, µάλιστα, της σύνταξης και δηµιουργίας ενός ψηφιακού λεξικού, αναπτύσσοντας αρχές της ψηφιακής 
λεξικογραφίας, ο Tarp (2011) προτάσσει ένα µελλοντικό λεξικογραφικό µοντέλο ως πιθανόν δρόµο για την «εξατοµίκευση 
των αναγκών ικανοποίησης». Επίσης, ο Tarp (2012) επισηµαίνει πως το προφίλ κάθε χρήστη, η περιγραφή της κάθε 
                                                        
2 Βλ. Μαγνητοσκοπηµένη την εκδήλωση «Απονοµή βραβείων “Διδώ Σωτηρίου” και “Δαίδαλος” 2015, της Εταιρείας Συγγραφέων»: 
https://www.youtube.com/watch?v=Za4hXPr-dqo  (και συγκεκριµένα στο 54:14 κ.εξ.) Πρβ. σχετικό άρθρο στο www.bookia.gr (µε 
ηµεροχρονολογία ανάρτησης 05/01/2016) [20/04/2021]. 

κατάστασης και το κάθε φιλτράρισµα είναι οι ειδικές τεχνικές για την απόκτηση ενός πιο εξατοµικευµένου προϊόντος. 
Έτσι, προτείνει ότι σε κάθε µεµονωµένο χρήστη ενός λεξικογραφικού ηλεκτρονικού εργαλείου µπορεί να δίνεται η 
δυνατότητα για εξατοµικευµένη αναζήτηση και διαµόρφωση των αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τις ανάγκες του, στην 
οθόνη του (Tarp 2012: 261). 
Εποµένως, για τη δηµιουργία ενός εξειδικευµένου λεξικού βασιζόµαστε στις σύγχρονες θεωρίες της εξειδικευµένης 
λεξικογραφίας (Bergenholtz & Tarp 1995, Sterkenburg 2003, Nielsen & Tarp 2009, Fuertes-Olivera & Tarp 2014) – µε τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη του λεξικού σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Σύµφωνα µε τους Gouws & Tarp 
(2019), στη σύγχρονη λεξικογραφία η συγκειµενοποίηση και η εξατοµίκευση αποτελεί ένα µείζον ζήτηµα, καθώς οι 
λεξικογράφοι είχαν συχνά ανεκπλήρωτα όνειρα για νέες δυνατότητες στο ψηφιακό περιβάλλον. Έτσι, η εµφάνιση των 
διαδικασιών προσαρµογής της συγκειµενοποίησης και της εξατοµίκευσης σε διαφορετικές περιοχές και περιβάλλοντα 
καταδεικνύει πως οι διαδικασίες αυτές εισάγουν µια νέα λεξικογραφική πρακτική, ακόµα και σε περιβάλλοντα, όπως για 
παράδειγµα στη λογοτεχνία. 
Με βασικό γνώµονα, λοιπόν, το γεγονός ότι η λογοτεχνία εγγενώς αποτελεί µια εξειδικευµένη γλώσσα (ποιητική γλώσσα), 
της οποίας το λεξιλόγιο αποτελεί µέρος της εξειδικευµένης λεξικογραφίας για ειδικές ανάγκες (ποιητικοί 
νεολογισµοί/ποιητικές λέξεις), η σύνταξη ενός πρότυπου λεξικού αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την ανάγνωση και 
την κατανόηση των λογοτεχνικών κειµένων όσο και για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας γενικότερα. Ειδικότερα, η 
προσέγγιση των ποιητικών νεολογισµών και η ληµµατοποίησή τους πρόκειται να φέρει στο φως πλήθος γλωσσολογικών 
πληροφοριών για τους µηχανισµούς της ελληνικής γλώσσας, κυρίως σε µορφολογικό αλλά και σηµασιολογικό επίπεδο. 

3.2 Λεξικά και γλωσσάρια ελλήνων λογοτεχνών 
Η λεξιλογική προσέγγιση της νεοελληνικής λογοτεχνίας, και κυρίως από λεξικογραφική σκοπιά, αποτελεί ένα ζήτηµα που 
δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως, αλλά ούτε και µε επιστηµολογικά συστηµατικό τρόπο. Ο Χαραλαµπάκης, αφενός, εύστοχα 
έχει επισηµάνει ότι «λιγοστά είναι τα λεξικά ή οι πίνακες λέξεων µεµονωµένων συγγραφέων και ακόµα λιγότερες οι 
µελέτες που αναφέρονται στους “διαλεκτισµούς”, τα διαλεκτικά δηλ. ή ιδιωµατικά στοιχεία που χρησιµοποιούν λίγο ή 
πολύ όλοι σχεδόν οι λογοτέχνες µας» (2001: 170). Ο Καψωµένος (2004), αφετέρου, θεωρεί ότι η συστηµατική µελέτη και 
η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων µε την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας βοηθά στην ανάπτυξη της γλωσσικής 
στατιστικής και της υφολογίας, ανανεώνοντας το θεωρητικό και µεθοδολογικό υπόβαθρο για την έρευνα και την ανάλυση 
του ύφους ενός λογοτεχνικού κειµένου. 
Έτσι, από τη µία πλευρά, µέχρι σήµερα, διατίθενται πίνακες λέξεων για αρκετούς σηµαντικούς συγγραφείς και κείµενα 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Γιαννίκου et al. 2007), όπως – γίνεται ενδεικτική αναφορά σε ορισµένους µε αλφαβητική 
σειρά – για τον Εγγονόπουλο (Κουµπής 1999), τον Ελύτη (Μαυροµάτης 1981), τον Καβάφη (Lorando et al. 1970, Κοκόλης 
1976), τον Κάλβο (Gentilini 1970), τον Καρυωτάκη (Pelacchi 1971, Peri 1983), τον Μακρυγιάννη (Κυριαζίδης et al. 1992), 
τον Σεφέρη (Κοκόλης 1975), τον Σολωµό (Καψωµένος et al. 1983), καθώς και συµφραστικοί πίνακες για τη Θυσία του 
Αβραάµ (Φιλιππίδου 1986), τον Διγενή Ακρίτα (Beaton et al. 1995), τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου (Φιλιππίδου & Holton 
1996), το ποιητικό έργο του Σεφέρη (Καζάζης & Σιστάκου 2003). Και φυσικά σε ψηφιακό περιβάλλον µοναδική 
αξιοµνηµόνευτη περίπτωση είναι η ψηφιακή πλατφόρµα3 Ανεµόσκαλα (υπό τη σκέπη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας), 
η οποία παρουσιάζει συµφραστικούς πίνακες λέξεων για µείζονες νεοέλληνες ποιητές. 
Όµως, από την άλλη πλευρά, και συγκριτικά µε ανάλογες περιπτώσεις ξένων λογοτεχνών, εξαιρετικά περιορισµένες είναι 
οι συστηµατικές προσπάθειες καταγραφής σε εξειδικευµένα λεξικά του λεξιλογίου συγκεκριµένων ελλήνων συγγραφέων. 
Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει µόνο το Λεξικό Σολωµού του Καψωµένου (1983), που ουσιαστικά είναι ένας πίνακας 
λέξεων του ελληνόγλωσσου σολωµικού έργου, και το Γλωσσάρι στο έργο του Νίκου Καββαδία (µε ερµηνευτικά σχόλια) 
του Τράπαλη (2010). Σε ψηφιακό περιβάλλον έχουµε µόνο το γλωσσάρι του Καββαδία, όπως παρουσιάζεται από τον 
Τράπαλη, βρίσκεται σε ιστότοπο4 υπό τη σκέπη του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στον οποίο παρουσιάζονται οι λέξεις και οι 
σηµασίες τους µε τη µορφή αλφαβητικού καταλόγου, καθώς και ορισµένα τοπωνύµια. Οι υπόλοιπες τυχόν λεξιλογικές 
προσεγγίσεις είναι ερασιτεχνικού χαρακτήρα και αναδηµοσιεύονται σε προσωπικά ιστολόγια. 
Και συγκεκριµένα, στην περίπτωση του Καζαντζάκη, δεν έχουµε πολλές έρευνες λεξιλογικού ή/και λεξικογραφικού 
ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, η ΟΔΥΣΕΙΑ του Καζαντζάκη µελετήθηκε αρκετά, κυρίως µε προσπάθειες αποτύπωσης 
γλωσσικών και υφολογικών στοιχείων (ενδεικτικά αναφέρονται Bien 1972, Γιακουµάκη 1982, Χαραλαµπάκης 2001, 2010 
& Μαθιουδάκης 2012), αλλά όµως δεν έχει ερευνηθεί λεξιλογικά σε µεγάλη έκταση. Ο λεξικογραφικός πλούτος του έργου 
παρουσιάζεται µερικώς από τον Πρεβελάκη (1932, στο Μαρινάκης 2004), ο οποίος ασχολήθηκε µε τις ραψωδίες Α-Κ, και 
από τη Γιακουµάκη (1982) η οποία ασχολήθηκε µε τις ραψωδίες Α-Δ, ενώ ο Μαθιουδάκης (2012) παρουσιάζει τη µοναδική 
ολοκληρωµένη λεξικογραφική µελέτη για το καζαντζακικό έπος, σε επίπεδο διδακτορικής έρευνας. Τέλος, πέρα από τις 
ερευνητικές προσεγγίσεις των µελετητών, έχουµε και µια λεξικογραφική τοποθέτηση από τον ίδιο τον Καζαντζάκη, ο 
οποίος στην πρώτη έκδοση του έργου (1938) επισυνάπτει και ένα «Λεξιλόγιο», ένα γλωσσάρι µε περίπου 1.500 
«άγνωστες» λέξεις. 

3.3 Λεξικά και γλωσσάρια ξένων λογοτεχνών 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε, έστω και ακροθιγώς, ορισµένες έρευνες στον διεθνή χώρο, µετά την εξέταση του 
ζητήµατος στον ελληνικό χώρο, αναφορικά µε λεξικά και γλωσσάρια ξένων καταξιωµένων λογοτεχνών. Ενδεικτικά, 
παρουσιάζονται εξειδικευµένα λεξικά για τον C. Dickens (Sutherland 2012), τον J. Joyce (Chenier online), τον W. 
Shakespeare (Schmidt 1902, Wells 1998, Onions 1986, Crystal & Crystal 2002), τον W. B. Yeats (Conner 1999) και αρκετές 
                                                        
3 Βλ.: https://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/index.html  [20/04/2021]. 
4 Βλ.: http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/nikos_kabbadias/meletes_trapalhs_glossari_a.htm  [20/04/2021]. 
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άλλες.  
Σε ψηφιακό περιβάλλον αναφέρονται ενδεικτικά τρία παράδειγµα: του L. Carroll, του C. Dickens και του W Shakespeare. 
Πρώτο παράδειγµα: Δύο πολύ συνοπτικά γλωσσάρια αναφορικά µε το έργο Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων του Carroll 
παρουσιάζονται στον ιστότοπο Alice in Wonderland5 και στον ιστότοπο Alice in Wonderland-Wiki6. Δεύτερο παράδειγµα: 
Ένα ενδεικτικό λεξιλόγιο του Dickens καταγράφεται σε δύο γλωσσάρια: αφενός στον ιστότοπο The Charles Dickens page7 
και αφετέρου στον ιστότοπο Charles Dickens, Victorian Literature and Vocabulary8 . Τρίτο παράδειγµα: ίσως η πιο 
ενδιαφέρουσα περίπτωση απόδοσης ψηφιακού λεξικού αφορά τον Shakespeare· δύο εκτεταµένα γλωσσάρια που 
βασίζονται σε δύο έγκριτες παλαιότερες εκδόσεις για το έργο του άγγλου βάρδου. Εποµένως, έχουµε αφενός ένα «λεξικό» 
που βασίζεται στον Schmidt (1902), όπως παρουσιάζεται στον ιστότοπο Perseus9 του Tufts University, και αφετέρου ένα 
«γλωσσάρι» που βασίζεται στους Crystal & Crystal (2002), όπως παρουσιάζεται στον ιστότοπο Shakespeare’s Words10. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως µονάχα το ψηφιακό γλωσσάρι των Crystal & Crystal παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
αποτελεί χρηστικό εργαλείο, καθώς έχει σαφή επιστηµονικά κριτήρια, ενώ το κάθε λήµµα περιέχει σηµασία και 
διασυνδέεται µε τους στίχους στους οποίους εµφανίζεται η λέξη. 

4 Μεθοδολογία 
Σύµφωνα µε τον Ξυδόπουλο (2008) και τη Μότσιου (1994), ένα λεξικό ή ένα λεξιλόγιο ή γενικά ένα λεξικογραφικό σώµα 
δεδοµένων αποτελείται κυρίως από δύο µέρη, τη µακροδοµή και τη µικροδοµή, όσον αφορά στην αναλυτική περιγραφή 
της δοµής και του περιεχοµένου του. Η µακροδοµή (macrostructure), από τη µια πλευρά, περιλαµβάνει τον κατάλογο των 
ληµµάτων που περιέχονται στο συγκεκριµένο λεξικό και περιγράφει τις σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν στο σύνολο 
των ληµµάτων, αποδίδοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Η µικροδοµή (microstructure), από την άλλη πλευρά, είναι 
η εσωτερική δοµή και οι πληροφορίες του κάθε λήµµατος, δηλαδή της κάθε λέξης-κεφαλής (headword), η οποία ουσιαστικά 
αναφέρεται στον κανονικό τύπο µιας λέξης µέσα σε έναν κατάλογο. Στη συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιείται ο όρος 
λήµµα (lemma) για να προσδιοριστεί ο λιγότερο χαρακτηρισµένος ή βασικός τύπος µιας λέξης ή εναλλακτικά ο όρος λέξη-
κεφαλή (headword). 

4.1 Ψηφιακή ανάπτυξη λεξικού 
Το ψηφιακό λεξικό της ΟΔΥΣΕΙΑΣ του Νίκου Καζαντζάκη αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο και πρόκειται να 
αποτελέσει έναν εύχρηστο και λειτουργικό ψηφιακό κόµβο αναφοράς τόσο για την ερευνητική όσο και την εκπαιδευτική 
κοινότητα. Η πλατφόρµα υλοποιείται µε χρήση ανοικτών λογισµικών (open-source software) βασισµένα σε σύγχρονες 
τεχνολογίες κατασκευής θησαυρών ληµµάτων και άλλων τεχνολογιών του σηµασιολογικού ιστού (semantic web), µε 
ενσωµατωµένες λειτουργίες επισηµείωσης, τεκµηρίωσης (in-context) και αναζήτησης των ληµµάτων. 
Σύµφωνα µε το πρότυπου ψηφιακής επισηµείωσης/τεκµηρίωσης (mark-up) και υποδοµών υποστήριξης της κωδικοποίησης 
της πληροφορίας, το περιεχόµενο του λεξικού προετοιµάζεται µε κωδικοποίηση (encoding) των ληµµάτων και σύνδεση 
του κάθε λήµµατος µε το απόσπασµα αναφοράς (contextualisation). Οι εργασίες σχεδιασµού και κατασκευής11 χωρίζονται 
σε τρεις ενότητες: 

(α) «Αρχιτεκτονική της Πληροφορίας» (Information Architecture): η οποία αφορά το επίπεδο οργάνωσης των 
δεδοµένων και της δοµικής τους απεικόνισης, καθώς και στη µελέτη των αναλυτικών σεναρίων χρήσης 
(ανάγνωση, αναζήτηση, διαµοιρασµός κ.ο.κ.) και λειτουργικών/τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών. 

(β) «Σχεδιασµός» (Design): η οποία αφορά τον εικαστικό και γραφιστικό σχεδιασµό της πλατφόρµας, για τη 
δηµιουργία της οπτικής της ταυτότητας, αλλά και τη µελέτη της εµπειρίας χρήσης. Για το σχεδιασµό θα 
µελετηθούν θέµατα τυπογραφίας, χρωµάτων, χαράξεων, σχεδιαστικών στοιχείων, προσαρµογής σε πολλαπλές 
οθόνες χρήσης και σενάρια χρήσης στο σχεδιαστικό περιβάλλον. 

(γ) «Ανάπτυξη» (Development): η οποία αφορά την κατασκευή της τεχνικής υποδοµής και την υλοποίηση της 
πλατφόρµας στο επιλεγµένο περιβάλλον ανάπτυξης. Στο πλαίσιο την ενότητας αυτής θα υλοποιηθούν όλες οι 
εργασίες προγραµµατισµού και παραµετροποίησης του συστήµατος, µε βάση τις προδιαγραφές που θα έχουν 
προκύψει από τα αποτελέσµατα των εργασιών της «Αρχιτεκτονικής της Πληροφορίας» και του «Σχεδιασµού», 
σε συνδυασµό µε τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που ορίζουν οι διεθνείς πρακτικές ανάπτυξης ψηφιακών 
θησαυρών όρων και ληµµάτων. 

Σηµαντικό είναι να σηµειωθεί πως, ακολουθώντας το παράδειγµα του ιστότοπου Shakespeare’s Words –
www.shakespeareswords.com, το σχεδιαζόµενο ψηφιακό λεξικό για τον Νίκο Καζαντζάκη πρόκειται να αναπτυχθεί σε έναν 
δυναµικό ιστότοπο µε domain name kazantzakiswords.gr, σύµφωνα µε την ακόλουθη µακροδοµή και µικροδοµή. 

                                                        
5 Βλ.: https://www.alice-in-wonderland.net/resources/background/glossary/  [20/04/2021]. 
6 Βλ.: https://aliceinwonderland.fandom.com/wiki/Glossary_of_Alice_in_Wonderland_Terms  [20/04/2021]. 
7 Βλ.: https://www.charlesdickenspage.com/charles-dickens-glossary.html  [20/04/2021]. 
8 Βλ.: https://victorianvocabulary.weebly.com/dickens-glossary.html  [20/04/2021]. 
9 Βλ.: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.03.0079  [20/04/2021]. 
10 Βλ.: https://www.shakespeareswords.com/Public/Glossary.aspx  [20/04/2021]. 
11 Οι λεπτοµέρειες του σχεδιασµού και της κατασκευής του ψηφιακού λεξικού προέκυψαν µετά από συζήτηση µε την ερευνητική οµάδα 
του thinking.gr. 
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άλλες.  
Σε ψηφιακό περιβάλλον αναφέρονται ενδεικτικά τρία παράδειγµα: του L. Carroll, του C. Dickens και του W Shakespeare. 
Πρώτο παράδειγµα: Δύο πολύ συνοπτικά γλωσσάρια αναφορικά µε το έργο Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων του Carroll 
παρουσιάζονται στον ιστότοπο Alice in Wonderland5 και στον ιστότοπο Alice in Wonderland-Wiki6. Δεύτερο παράδειγµα: 
Ένα ενδεικτικό λεξιλόγιο του Dickens καταγράφεται σε δύο γλωσσάρια: αφενός στον ιστότοπο The Charles Dickens page7 
και αφετέρου στον ιστότοπο Charles Dickens, Victorian Literature and Vocabulary8 . Τρίτο παράδειγµα: ίσως η πιο 
ενδιαφέρουσα περίπτωση απόδοσης ψηφιακού λεξικού αφορά τον Shakespeare· δύο εκτεταµένα γλωσσάρια που 
βασίζονται σε δύο έγκριτες παλαιότερες εκδόσεις για το έργο του άγγλου βάρδου. Εποµένως, έχουµε αφενός ένα «λεξικό» 
που βασίζεται στον Schmidt (1902), όπως παρουσιάζεται στον ιστότοπο Perseus9 του Tufts University, και αφετέρου ένα 
«γλωσσάρι» που βασίζεται στους Crystal & Crystal (2002), όπως παρουσιάζεται στον ιστότοπο Shakespeare’s Words10. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως µονάχα το ψηφιακό γλωσσάρι των Crystal & Crystal παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
αποτελεί χρηστικό εργαλείο, καθώς έχει σαφή επιστηµονικά κριτήρια, ενώ το κάθε λήµµα περιέχει σηµασία και 
διασυνδέεται µε τους στίχους στους οποίους εµφανίζεται η λέξη. 

4 Μεθοδολογία 
Σύµφωνα µε τον Ξυδόπουλο (2008) και τη Μότσιου (1994), ένα λεξικό ή ένα λεξιλόγιο ή γενικά ένα λεξικογραφικό σώµα 
δεδοµένων αποτελείται κυρίως από δύο µέρη, τη µακροδοµή και τη µικροδοµή, όσον αφορά στην αναλυτική περιγραφή 
της δοµής και του περιεχοµένου του. Η µακροδοµή (macrostructure), από τη µια πλευρά, περιλαµβάνει τον κατάλογο των 
ληµµάτων που περιέχονται στο συγκεκριµένο λεξικό και περιγράφει τις σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν στο σύνολο 
των ληµµάτων, αποδίδοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Η µικροδοµή (microstructure), από την άλλη πλευρά, είναι 
η εσωτερική δοµή και οι πληροφορίες του κάθε λήµµατος, δηλαδή της κάθε λέξης-κεφαλής (headword), η οποία ουσιαστικά 
αναφέρεται στον κανονικό τύπο µιας λέξης µέσα σε έναν κατάλογο. Στη συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιείται ο όρος 
λήµµα (lemma) για να προσδιοριστεί ο λιγότερο χαρακτηρισµένος ή βασικός τύπος µιας λέξης ή εναλλακτικά ο όρος λέξη-
κεφαλή (headword). 

4.1 Ψηφιακή ανάπτυξη λεξικού 
Το ψηφιακό λεξικό της ΟΔΥΣΕΙΑΣ του Νίκου Καζαντζάκη αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο και πρόκειται να 
αποτελέσει έναν εύχρηστο και λειτουργικό ψηφιακό κόµβο αναφοράς τόσο για την ερευνητική όσο και την εκπαιδευτική 
κοινότητα. Η πλατφόρµα υλοποιείται µε χρήση ανοικτών λογισµικών (open-source software) βασισµένα σε σύγχρονες 
τεχνολογίες κατασκευής θησαυρών ληµµάτων και άλλων τεχνολογιών του σηµασιολογικού ιστού (semantic web), µε 
ενσωµατωµένες λειτουργίες επισηµείωσης, τεκµηρίωσης (in-context) και αναζήτησης των ληµµάτων. 
Σύµφωνα µε το πρότυπου ψηφιακής επισηµείωσης/τεκµηρίωσης (mark-up) και υποδοµών υποστήριξης της κωδικοποίησης 
της πληροφορίας, το περιεχόµενο του λεξικού προετοιµάζεται µε κωδικοποίηση (encoding) των ληµµάτων και σύνδεση 
του κάθε λήµµατος µε το απόσπασµα αναφοράς (contextualisation). Οι εργασίες σχεδιασµού και κατασκευής11 χωρίζονται 
σε τρεις ενότητες: 

(α) «Αρχιτεκτονική της Πληροφορίας» (Information Architecture): η οποία αφορά το επίπεδο οργάνωσης των 
δεδοµένων και της δοµικής τους απεικόνισης, καθώς και στη µελέτη των αναλυτικών σεναρίων χρήσης 
(ανάγνωση, αναζήτηση, διαµοιρασµός κ.ο.κ.) και λειτουργικών/τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών. 

(β) «Σχεδιασµός» (Design): η οποία αφορά τον εικαστικό και γραφιστικό σχεδιασµό της πλατφόρµας, για τη 
δηµιουργία της οπτικής της ταυτότητας, αλλά και τη µελέτη της εµπειρίας χρήσης. Για το σχεδιασµό θα 
µελετηθούν θέµατα τυπογραφίας, χρωµάτων, χαράξεων, σχεδιαστικών στοιχείων, προσαρµογής σε πολλαπλές 
οθόνες χρήσης και σενάρια χρήσης στο σχεδιαστικό περιβάλλον. 

(γ) «Ανάπτυξη» (Development): η οποία αφορά την κατασκευή της τεχνικής υποδοµής και την υλοποίηση της 
πλατφόρµας στο επιλεγµένο περιβάλλον ανάπτυξης. Στο πλαίσιο την ενότητας αυτής θα υλοποιηθούν όλες οι 
εργασίες προγραµµατισµού και παραµετροποίησης του συστήµατος, µε βάση τις προδιαγραφές που θα έχουν 
προκύψει από τα αποτελέσµατα των εργασιών της «Αρχιτεκτονικής της Πληροφορίας» και του «Σχεδιασµού», 
σε συνδυασµό µε τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που ορίζουν οι διεθνείς πρακτικές ανάπτυξης ψηφιακών 
θησαυρών όρων και ληµµάτων. 

Σηµαντικό είναι να σηµειωθεί πως, ακολουθώντας το παράδειγµα του ιστότοπου Shakespeare’s Words –
www.shakespeareswords.com, το σχεδιαζόµενο ψηφιακό λεξικό για τον Νίκο Καζαντζάκη πρόκειται να αναπτυχθεί σε έναν 
δυναµικό ιστότοπο µε domain name kazantzakiswords.gr, σύµφωνα µε την ακόλουθη µακροδοµή και µικροδοµή. 

                                                        
5 Βλ.: https://www.alice-in-wonderland.net/resources/background/glossary/  [20/04/2021]. 
6 Βλ.: https://aliceinwonderland.fandom.com/wiki/Glossary_of_Alice_in_Wonderland_Terms  [20/04/2021]. 
7 Βλ.: https://www.charlesdickenspage.com/charles-dickens-glossary.html  [20/04/2021]. 
8 Βλ.: https://victorianvocabulary.weebly.com/dickens-glossary.html  [20/04/2021]. 
9 Βλ.: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.03.0079  [20/04/2021]. 
10 Βλ.: https://www.shakespeareswords.com/Public/Glossary.aspx  [20/04/2021]. 
11 Οι λεπτοµέρειες του σχεδιασµού και της κατασκευής του ψηφιακού λεξικού προέκυψαν µετά από συζήτηση µε την ερευνητική οµάδα 
του thinking.gr. 

4.2 Μακροδοµή 
Η µακροδοµή περιλαµβάνει περίπου 5.000 λήµµατα, τα οποία είναι ταξινοµηµένα κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά. Ο 
συνολικός αριθµός των ληµµάτων αποτελείται από δύο βασικές κατηγορίες, (α) αυτή των ρηµατικών τύπων και (β) των 
ονοµατικών τύπων, καθώς και από µία τρίτη κατηγορία (γ) αυτή των επιρρηµάτων. Ο προσδιορισµός των λεξικών τύπων 
ως προς τα µέρη του λόγου έγινε σύµφωνα µε τη λειτουργία τους µέσα στο λογοτεχνικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. 
Οι ρηµατικοί τύποι ως µέρη του λόγου συµπεριλαµβάνουν τα ρήµατα και τις µετοχές που έχουν ρηµατικό χαρακτήρα. Οι 
ονοµατικοί τύποι ως µέρη του λόγου διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες, στα ουσιαστικά και στα επίθετα. Στα επίθετα, 
επίσης, εντάσσονται – για καθαρά συµβατικούς λόγους – και οι µετοχές που έχουν επιθετικό χαρακτήρα. Τέλος, τα 
επιρρήµατα ως µέρη του λόγου δηµιουργούν µεγάλο προβληµατισµό στον καθορισµό τους, εξαιτίας δυσκολιών ακριβούς 
σύνταξης που δηµιουργούνται λόγω της έντονης ποιητικότητας του κειµένου, όπου σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει 
ασάφεια ως προς το αν ο λεξικός τύπος είναι επίθετο σε παρακείµενο ουσιαστικό, ή επίρρηµα. 
Τα λήµµατα αποτελούν το σύνολο των τύπων λέξεων που συλλέχτηκαν µέσα από την ΟΔΥΣΕΙΑ του Νίκου Καζαντζάκη 
µε τη διαδικασία της ανάγνωσης λέξη προς λέξη και είναι µορφολογικοί σχηµατισµοί, οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν σε 
κάποιο από τα βασικά λεξικά της Κοινής Νέας Ελληνικής. Ο λεξικογραφικός έλεγχος έγινε αρχικά12 στο Λεξικόν της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσης (1933) της Πρωίας, το Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης (1964) του Δ. Δηµητράκου, το Λεξικό 
της Κοινής Νεοελληνικής (1998) του Μ Τριανταφυλλίδη και το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (2005) του Γ. 
Μπαµπινιώτη και στη συνέχεια13 στο Λεξικόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης (1971) του Ι. Σταµατάκου, το Νέο ελληνικό 
λεξικό της σύγχρονης δηµοτικής γλώσσας (1995) του Ε. Κριαρά, το Χρηστικό λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας (2014) του 
Χ. Χαραλαµπάκη (Ακαδηµίας Αθηνών). Κατά συνέπεια, θεωρούµε ότι αποτελούν µη κωδικοποιηµένες λέξεις 
(Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 1986), οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί σε αυτά τα λεξικά, ή, µε άλλα λόγια, λέξεις που δεν 
έχουν ενσωµατωθεί στο δυναµικό του λεξιλογίου της νέας ελληνικής γλώσσας και δεν έχουν καθιερωθεί στην καθηµερινή 
οµιλία. 
Εποµένως, τα λήµµατα του συγκεκριµένου εξειδικευµένου λεξικού αποτελούν µια µορφή νεολογισµών (neologisms), 
αφού είναι αθησαύριστες λέξεις (undictionaried words), όπως σηµειώνει η Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (1986: 53), στην 
κατηγορία των νεολογισµών είναι δυνατόν να ανήκει κάθε είδους άγνωστη λέξη, την οποία συναντά ένας αναγνώστης σε 
ένα κείµενο (λογοτεχνικό ή µη) παλαιότερων εποχών. Επιπροσθέτως, σηµειώνεται πως τα λήµµατα χαρακτηρίζονται µε 
έντονο νεολογικό χαρακτήρα, ο οποίος δικαιολογείται εξαιτίας της λεξικογραφικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε σε 
επτά από τα σηµαντικότερα λεξικά της Κοινής Νέας Ελληνικής. 

4.3 Μικροδοµή 
Η µικροδοµή 14  εµπεριέχει τη λεπτοµερή περιγραφή των λεξικογραφικών πληροφοριών του λήµµατος, οι οποίες 
διακρίνονται σε δέκα µέρη (Σχήµα 1) και είναι: (α) το λήµµα, (β) το µέρος του λόγου, (γ) το ερµήνευµα, (δ) η µορφολογική 
ανάλυση, (ε) η συχνότητα εµφάνισης, (στ) ο τύπος της λέξης, (ζ) η θέση, (η) το συγκείµενο, (θ) ο κωδικός και (ι) η αγγλική 
µετάφραση του λήµµατος. Πιο συγκεκριµένα, οι πληροφορίες που παρέχονται σε κάθε λήµµα-λέξη είναι: 

(1) Λήµµα ή κύριο λήµµα ή λέξη-κεφαλή (lemma or headword), που αποτελεί τον βασικό ή κανονικό τύπο της 
λέξης και είναι µε έντονη γραφή (bold). 

(2) Μέρος του λόγου (part of speech), που ανήκει ο τύπος λέξης, σύµφωνα µε το συγκεκριµένο λήµµα. 

(3) Ερµήνευµα (explanation), που είναι η σηµασία/ερµηνεία του λήµµατος. 

(4) Μορφολογική ανάλυση (morphological analysis), που είναι η ανάλυση του λήµµατος στα µορφολογικά 
συστατικά του και είναι µε πλάγια γραφή (italics). (Στο συγκεκριµένο πεδίο σηµειώνεται και πιθανή παραποµπή 
σε άλλο λήµµα του λεξικού.) 

(5) Συχνότητα εµφάνισης (frequency), που αποτελεί τον αριθµό συχνότητας εµφάνισης του λέξης µέσα στο ποίηµα. 

(6) Λεκτικός τύπος ή τύπος της λέξης (word-form), όπως αυτός βρέθηκε µέσα στην ΟΔΥΣΕΙΑ του Καζαντζάκη. 

(7) Θέση (position), που είναι το ακριβές σηµείο εµφάνισης της λέξης. H περιγραφή Έργο (work) αναφέρεται στην 
ΟΔΥΣΕΙΑ. Η περιγραφή Ραψωδία (rhapsody) αναφέρεται στο σηµείο µέσα στο ποίηµα που βρίσκεται ο 
συγκεκριµένος τύπος λέξης, σύµφωνα µε το καθορισµένο παράδειγµα, αναγράφοντας το γράµµα της ραψωδίας 
από το Α έως το Ω, ενώ η περιγραφή Στίχος (line) στην αριθµηµένη γραµµή της κάθε ραψωδίας µέσα στο ποίηµα 
που βρίσκεται ο συγκεκριµένος τύπος λέξης, σύµφωνα µε το καθορισµένο παράδειγµα. 

(8) Συγκείµενο (context)15, το οποίο είναι το περιβάλλον κείµενο ή περικείµενο ή τα συµφραζόµενα, που βρίσκεται 
ενσωµατωµένος ο συγκεκριµένος τύπος λέξης σε επίπεδο ενός µετρικού στίχου. 

(9) Κωδικός (code), ο οποίος είναι η κωδικοποίηση για την άµεση διασύνδεση του λεκτικού τύπου µε τον 
συγκεκριµένο στίχο µέσα στο υπόλοιπο ποίηµα. Η κωδικοποίηση γίνεται σε λατινικό αλφάβητο και µε τον 

                                                        
12 Όπως σηµειώνει ο Μαθιουδάκης 2012 & 2020. 
13 Πιθανότατα να γίνει λεξικογραφικός έλεγχος των ληµµάτων και στο Αναλυτικόν ορθογραφικόν λεξικόν της νεοελληνικής γλώσσης 
(1967) του Θ. Βοσταντζόγλου, καθώς και στο Αρχείο του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδηµίας Αθηνών.  
14 Η µικροδοµή του λεξικού βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στη δηµιουργία δοµής για το «Σώµα Αθησαύριστων Λέξεων» (ΣΑΛ) της 
ΟΔΥΣΕΙΑΣ του Νίκου Καζαντζάκη· βλ. Μαθιουδάκης 2012 & 2020. 
15 Οι στίχοι παρουσιάζονται σύµφωνα µε την επικρατούσα έκδοση του έργου (Καζαντζάκης 1967 κ.εξ.). 
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ακόλουθο σχηµατισµό: ΕΡΓΟ.ΡΑΨ.ΣΤΙΧ. Το πρώτο µέρος σηµατοδοτεί το έργο µε την ένδειξη ODI., το δεύτερο 
µέρος τη ραψωδία µε µια ένδειξη I-XXIV (ένα έως είκοσι τέσσερα σε λατινικούς αριθµούς) και το τρίτο µέρος 
τον στίχο µε την ένδειξη σε αραβικούς αριθµούς (1, 2, 3, 4, 5 κ.ο.κ). 

(10) Αγγλική µετάφραση (english translation), που είναι η απόδοση του λήµµατος στην αγγλική έκδοση της 
ΟΔΥΣΕΙΑΣ του Νίκου Καζαντζάκη από τον Kimon Friar (1958). 

Σχήµα 1: Συµβατική απεικόνιση µικροδοµής λήµµατος. 

5 Παραδείγµατα ληµµάτων 
Ακολουθώντας τη µικροδοµή του ψηφιακού λεξικού (Σχήµα 1), σηµειώνονται ενδεικτικά τρία λήµµατα από τους 
ποιητικούς νεολογισµούς της ΟΔΥΣΕΙΑΣ του Νίκου Καζαντζάκη. Οι συγκεκριµένες λέξεις αποτελούν τρεις 
χαρακτηρισµούς προς τον κεντρικό ήρωα του έπους, τον Οδυσσέα, ο οποίος σκιαγραφείται µε περισσότερους από 
διακόσια16 επιθετικούς προσδιορισµούς µέσα στο ποίηµα (Πρεβελάκης 1958, Μαθιουδάκης & Καµπάκη-Βουγιουκλή 
2011). 
Συγκεκριµένα, τα τρία λήµµατα είναι «κλωθονούσης» (Σχήµα 2), «κοσµοπαρωρίτης» (Σχήµα 3) και «χαροµάχος» (Σχήµα 
4), τα οποία φανερώνουν την ιδιότυπη γλωσσοπλαστική διάθεση του Νίκου Καζαντζάκη, και σχηµατικά παρουσιάζονται 
όπως παρακάτω: 

Σχήµα 2: Συµβατική απεικόνιση του λήµµατος «κλωθονούσης». 

  

                                                        
16 Πρεβελάκης, 1958: 312, σχόλιο 177. 
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16 Πρεβελάκης, 1958: 312, σχόλιο 177. 

 

Σχήµα 3: Συµβατική απεικόνιση του λήµµατος «κοσµοπαρωρίτης». 

 
 

Σχήµα 4: Συµβατική απεικόνιση του λήµµατος «χαροµάχος». 

6 Επίλογος 
Το φαινόµενο της ποιητικής νεολογίας αποτελεί ένα ζήτηµα διαχρονικό το οποίο αναπτύσσεται και µεταπλάθεται σύµφωνα 
µε τις ανάγκες της κάθε εποχής. Συνεχώς συντίθενται νέες λέξεις µορφολογικά (ή ακόµα και ήδη υπάρχουσες λέξεις 
αλλάζουν σηµασία), προκειµένου να ικανοποιήσουν το συγγραφικά γλωσσικό αισθητήριο του κάθε λογοτέχνη, ποιητή ή 
πεζογράφο. Σε άµεση αντίστιξη, βρίσκεται η ανάγκη δηµιουργίας εξειδικευµένων λεξικών ή/και γλωσσαρίων για να 
καταγραφούν οι ιδιότυποι λογοτεχνικοί σχηµατισµοί, καθώς αποτελούν µέρος της καθηµερινότητάς µας, ενώ µπορούν να 
αποτελέσουν ένα ανεξερεύνητο πεδίο µελέτης, αποκαλύπτοντας στοιχεία γλωσσολογίας και υφολογίας για το υπό 
διερεύνηση λογοτεχνικό κείµενο, αλλά και αναδεικνύοντας στοιχεία για την ίδια τη γλώσσα µας και τους µηχανισµούς της, 
ειδικότερα στο επίπεδο της παραγωγής και της σύνθεσης. 
Στην περίπτωση της καζαντζακικής ΟΔΥΣΕΙΑΣ, παρά το πλήθος των σύνθετων και πολυσύνθετων ποιητικά νεολογικών 
σχηµατισµών, ο κρητικός λογοτέχνης ισχυρίζεται πως είχε δηµιουργήσει µόλις µερικές νέες λέξεις (Καζαντζάκης 1938, 
Πρεβελάκης 1958) και µάλιστα µόνο στις περιπτώσεις που χρειαζόταν να δηµιουργηθεί µια νέα λέξη. Αντίθετα, αρκετοί 
µελετητές (Ανδριώτης 1959, Γιακουµάκη 1982, Μαθιουδάκης 2020) σηµειώνουν ότι η ΟΔΥΣΕΙΑ έχει πλήθος ιδιολέκτων, 
γλωσσοπλαστικών γεννηµάτων νεολογισµών. Επιπρόσθετα, ο Καζαντζάκης συνεχώς τονίζει ότι οι περισσότερες λέξεις 
είναι από το στόµα του λαού, γι’ αυτό κι έχουν µια τέτοια πλαστικότητα (Πρεβελάκης 1958 & 1984, Μαθιουδάκης 2020), 
ενώ προτιµά τη χρήση ιδιωµατικών τύπων ως πιο έντονα εκφραστικούς. Χρησιµοποιεί τις λέξεις µε µια ιδιαίτερη αγάπη 
ως φορείς των ξεχωριστών του νοηµάτων. Προτιµά να συνθέτει και να παράγει λέξεις, γιατί γοητεύεται από την σπανιότητα 
της ύπαρξής τους. Ρήµατα, επίθετα, ουσιαστικά, επιρρήµατα γεννιούνται και αναγεννιούνται από ένα λογοτεχνικό µυαλό 
που απέχει πολύ από την επιστήµη της γλωσσολογίας – όπως αυτή αναπτύσσεται θεωρητικά –, αλλά ο Καζαντζάκης 
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παρουσιάζεται ως ένας γλωσσολόγος του δρόµου, ένας γλωσσοταξιδευτής που συλλέγει και δηµιουργεί λέξεις, όχι 
αυθαίρετα, αλλά µε πάθος: ένα πάθος που πηγάζει από την πραγµατική αγάπη του για τη γλώσσα. 
Σε αριθµό 5.000 αθησαύριστοι ποιητικοί νεολογισµοί εγκιβωτίζονται στο ποιητικό έπος, µε κύριο στόχο τη διάσωσή τους 
και την απόδοσή τους ως παρακαταθήκη στις µελλούµενες γενιές, καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό το έπος του θησαυρό 
λεξιλογικού πλούτου. Ο Καζαντζάκης προτρέχει να µας πληροφορεί σε διάφορες επιστολές του πως «κούρσεψε» τις λέξεις 
του από τα ταξίδια του, αποδίδοντας τις ρίζες τους στην ατόφια δηµοτική µε έντονη λαϊκή διάθεση. Για την πράξη του 
αυτή τον ονοµατίζω «λαϊκό γλωσσολόγο»17 µε αγάπη για τη νεοελληνική γλώσσα και την πατρίδα του. Ο Καζαντζάκης 
προτρέχει να µας πληροφορεί στη διατύπωση του γλωσσ(ολογ)ικού του «πιστεύω» πως «πέντε ή έξι µονάχα αναγκάστηκ[ε] 
να φκιάσ[ει]», θεωρώντας πως η χρήση των µηχανισµών της γλώσσας µας για την παραγωγή και τη σύνθεση νέων λέξεων 
δεν αποτελεί πρωτότυπη δηµιουργία. Στην ίδια διατύπωση µας πληροφορεί πως οι λέξεις είναι «παρµένες απ’ όλα τα µέρη 
της Ελλάδας», προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια πανελλήνια γλώσσα µε πανδιαλεκτική διάθεση. Για τις πράξεις του 
αυτές τον θεωρώ «λεξιδηµιουργό» και «γλωσσοποιό»18, καθώς δεν είναι (αφού ούτε ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του) 
γλωσσοπλάστης, µε τη στενή σηµασία του όρου. 
Παρά το γεγονός πως ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του περισσότερο συλλέκτη-καταγραφέα παρά γλωσσοπλάστη-δηµιουργό, 
αναρωτιόµαστε ποιο επιχείρηµα θα έβρισκε ο Καζαντζάκης, αν ζούσε σήµερα, να µας πείσει ότι οι 5.000 περίπου ποιητικοί 
νεολογισµοί, που έχουµε αποθησαυρίσει µελετώντας την ΟΔΥΣΕΙΑ είναι όλες παρµένες από το στόµα του λαού; Κάποιες 
ίσως να είναι, αλλά οι περισσότερες πιστεύουµε ότι είναι δηµιουργήµατα του ποιητή. Πιθανολογούµε, λοιπόν, ότι ο 
Καζαντζάκης δεν θεωρούσε γλωσσοπλαστικές και δικές του τις λέξεις που έφτιαχνε σύµφωνα µε τους κανόνες σύνθεσης 
και παραγωγής λέξεων. 
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της Ελλάδας», προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια πανελλήνια γλώσσα µε πανδιαλεκτική διάθεση. Για τις πράξεις του 
αυτές τον θεωρώ «λεξιδηµιουργό» και «γλωσσοποιό»18, καθώς δεν είναι (αφού ούτε ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του) 
γλωσσοπλάστης, µε τη στενή σηµασία του όρου. 
Παρά το γεγονός πως ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του περισσότερο συλλέκτη-καταγραφέα παρά γλωσσοπλάστη-δηµιουργό, 
αναρωτιόµαστε ποιο επιχείρηµα θα έβρισκε ο Καζαντζάκης, αν ζούσε σήµερα, να µας πείσει ότι οι 5.000 περίπου ποιητικοί 
νεολογισµοί, που έχουµε αποθησαυρίσει µελετώντας την ΟΔΥΣΕΙΑ είναι όλες παρµένες από το στόµα του λαού; Κάποιες 
ίσως να είναι, αλλά οι περισσότερες πιστεύουµε ότι είναι δηµιουργήµατα του ποιητή. Πιθανολογούµε, λοιπόν, ότι ο 
Καζαντζάκης δεν θεωρούσε γλωσσοπλαστικές και δικές του τις λέξεις που έφτιαχνε σύµφωνα µε τους κανόνες σύνθεσης 
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