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Η χρήση νεολογισμών σε λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά 

(με ειδικότερη αναφορά στους τίτλους) 

 

Ιωάννα Τζήμα 

 

Περίληψη: Στις μέρες μας, ένας από τους απώτερους στόχους του σχολείου είναι η 

δημιουργία ολοκληρωμένων ανθρώπων σε πνευματικό επίπεδο και η ευαισθητοποίηση 

τους σε κοινωνικο-πολιτιστικά θέματα. Στο πλαίσιο της αποδοχής της λογικής της 

πολυτροπικότητας, το σχολείο καλείται να ευθυγραμμιστεί με την ποικιλομορφία και 

να χρησιμοποιηθεί ως μία πηγή στρατηγικής μάθησης και ανάπτυξης, ώστε ο μαθητής 

να είναι σε θέση να κατανοήσει, να χειριστεί και να παράγει κείμενα, που 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικές μορφές επικοινωνίας και συμβάσεων κειμένου. 

Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας τέτοιας νέας συνείδησης παίζει η λογοτεχνία 

μέσα από την περίπλοκη διαχείριση των λέξεων και ιδίως με την ανατρεπτικότητα των 

νεολογιστικών σχηματισμών, οι οποίοι συχνά οδηγούν σε λεκτικά  παιχνίδια με 

φαντασία, ενδογλωσσικές ενώσεις και  προσφέρουν ένα ανεξάντλητο αποθεματικό για 

την ανάδειξη της μεταγλωσσικής λειτουργίας της γλώσσας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η παιδική λογοτεχνία ενθουσιάζει μέσω των έτοιμων εκφράσεων, 

παράλογων απόψεων, και δημιουργικών ψευδώνυμων, αλλά πώς θα μπορούσαν αυτές 

οι εκφράσεις και οι λέξεις να αποδοθούν σε άλλη γλώσσα; Αυτή η διατριβή εστιάζει 

στη μη λογική, στα ονόματα, στους ιδιωματισμούς, νύξεις, λογοπαίγνια, και 

διαλέκτους και ενισχύει τη σημασία των νεολογισμών στο πλαίσιο του σχολείου, η 

διδασκαλία γλωσσών για να είναι ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών για δράση, την ικανοποίηση, τη συνεργασία. 

Εξίσου θεμελιώδης είναι η ανάγκη για την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και τον αμοιβαίο 

σεβασμό, τη δημιουργική έκφραση και ίσως τη μάθηση και την πρόληψη των 

μαθησιακές δυσκολίες που θα ενισχύσουν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις 

δυσκολίες και να δημιουργήσουν μια θετική στάση για την αντιμετώπιση των στελεχών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: νεολογισμοί, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, γλώσσα. 

 

 

 



The use neologisms in literature books for children 

(with particular reference to titles) 

 

Ιωάννα Τζήμα 

 

Abstract: Nowadays, one of the ultimate goals of the school is to create integrated 

people on a spiritual level and their awareness on socio-cultural issues. In the context 

of acceptance of the logic of multimodality, the school is invited to align with diversity 

and to use it as a resource of strategic learning and development in order the student to 

be able to understand, handle and produce texts, characterized by different 

communication and textual contracts. Important role in creating such a new 

consciousness plays literature through the complex management of words and 

especially with the subversiveness of neologisms formations, which often lead to verbal 

games with imaginative intra-lingual associations, offer an inexhaustible reserve for the 

emergence of metalinguistic function of language in the educational process. Children's 

literature delights in made-up words, nonsensical terms, and creative nicknames, but 

how do you translate these expressions into another language? This dissertation focuses 

on nonsense, names, idioms, allusions, puns, and dialects and enhances the importance 

of neoloigsms in the school context, language teaching to be enjoyable and creative 

process that meets the needs of children for action, satisfaction, cooperation. Equally 

fundamental is the need for development of self-awareness and mutual respect, creative 

expression and perhaps learning and prevention of learning disabilities that will 

enhance the students to face the difficulties and to create a positive attitude in dealing 

with the stem educational process. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: neologisms, children's literature, poetry, language.
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Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή, ένας από τους απώτερους στόχους του σχολείου είναι η 

δημιουργία ολοκληρωμένων ατόμων σε πνευματικό επίπεδο αλλά και η 

ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικο-πολιτιστικά ζητήματα. Το σχολείο μέσω της 

λογικής της πολυτροπικότητας καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

εναρμόνιση με τη διαφορετικότητα και να τη χρησιμοποιήσει ως πόρο μάθησης και 

ανάπτυξης στρατηγικών προκειμένου ο μαθητής να μπορέσει να κατανοήσει, να 

χειριστεί και να παραγάγει κείμενα που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές 

επικοινωνιακές και κειμενικές συμβάσεις  με στόχο την προώθηση της κριτικής σκέψης 

των μαθητών (Παπακωστοπούλου, 2016), (Κατσίκη-Γκιβάλου, 1997). 

Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία τέτοιων νέων με συνείδηση παίζει η λογοτεχνία. Η 

λογοτεχνία, μέσα από την πολύπλοκη διαχείριση των λέξεων και ειδικότερα  με την 

ανατρεπτικότητα των νεολογικών σχηματισμών, που οδηγούν συχνά σε λεκτικά 

παιχνίδια με ευφάνταστους ενδογλωσσικούς συνειρμούς, προσφέρουν ένα 

ανεξάντλητο αποθεματικό για την ανάδειξη της μεταγλωσσικής λειτουργίας της 

γλώσσας στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία (Παπακωστοπούλου, 2016). 

Αρχικά χρήσιμο είναι να προσδιοριστεί ο γλωσσικός τύπος του νεολογισμού ή 

λεξιπλασίας. Ως νεολογισμός ή λεξιπλασία θεωρείται ο γλωσσικός τύπος ο οποίος 

εισάγεται στο λεξιλόγιο μιας γλώσσας από έναν ομιλητή και μπορεί να γίνει συνειδητά 

ή τυχαία και στο τέλος καταλήγει να υιοθετείται από το σύνολο της γλωσσικής 

κοινότητας. Ο τύπος αυτός δημιουργείται συνήθως «από σύνθεση, παραγωγή, 

αυτούσια μεταφορά ξένης λέξης ή προσαρμογή της στη γλώσσα υποδοχής» (Κόλλια, 

2014). Άλλοτε πάλι ως «νεολογισμός» χαρακτηρίζεται μια νέα έννοια, η οποία 

αποδίδεται με τη χρήση μιας λέξης που έχει ήδη συγκεκριμένο περιεχόμενο. Σε κάθε 

περίπτωση, πρόκειται για λέξεις που γίνονται κατανοητές από όλους τους φυσικούς 



ομιλητές μιας γλώσσας, καθώς τα επιμέρους συστατικά τους ανιχνεύονται σε άλλες 

υπαρκτές λέξεις (Κόλλια, 2014). Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι οι νεολογισμοί είτε 

αποτελούνται από λεξικά και μορφολογικά τεμάχια της ελληνικής γλώσσας είτε είναι 

άμεσα δάνεια στη περίπτωση των ξένων λέξεων (Κατσούδα & Νάκας, 2013). 

Ως νεολογισμός ορίζεται η δημιουργία και η χρήση νέων όρων, οπότε αναφέρεται 

κανείς σε μορφολογικό νεολογισμό ή η χρήση παλιών λέξεων με διαφορετική σημασία 

από τη συνηθισμένη, οπότε αναφέρεται κανείς σε σημασιολογικό νεολογισμό 

(Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα, 1996, σ. 60). Στο λεξικό του Τεγόπουλου-Φυτράκη ο 

νεολογισμός ορίζεται ως νέα λέξη ή χρησιμοποίηση της λέξης με σημασία διαφορετική 

από τη συνηθισμένη (Τεγόπουλος-Φυτράκης, 1993:96).  Κατά τη Χριστοφίδου (στο 

Κατσούδα, Γ. & Θ. Νάκας, 2013:11), νεολογισμός είναι οποιαδήποτε νέα λέξη που 

εμπλουτίζει το λεξιλόγιο μιας ζωντανής γλώσσας και χρησιμοποιείται ενεργητικά ή 

παθητικά από τη γλωσσική κοινότητα.  

Γενικά, παρατηρείται μια ανανέωση στο λεξιλόγιο στις περισσότερες ζωντανές 

γλώσσες μέσα από παραγωγικές διαδικασίες. Στην περίπτωση της ελληνικής γλώσσας 

λειτουργούν οι μηχανισμοί της σύνθεσης, της παραγωγής και της κλίσης, 

μορφολογικές διαδικασίες με όρια τα οποία δεν είναι πάντα ευδιάκριτα και πολλές 

φορές επικαλύπτουν η μία την άλλη (Ράλλη 2013:11,  144-154 και Χριστοφίδου στο 

Κατσούδα & Νάκας, 2013:16). Αυτή η προσπάθεια έκφρασης συγκεκριμένων 

μηνυμάτων για να βρεθεί η κατάλληλη λέξη που θα αποδώσει πιστά το περιεχόμενο 

του μηνύματος οδηγεί σε ανάπλαση της γλώσσας και αναδημιουργία των γλωσσικών 

μορφών με τη βοήθεια της νεολογίας, της συντόμευσης, της επιφώνησης και της 

ονοματοποιίας. Αυτό φέρνει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων λέξεων προκειμένου 

να υπάρξει συμφωνία με τα εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα και κάποιες 

άλλες λέξεις μειώνονται στη συχνότητα χρήσης τους με αποτέλεσμα την 



αντικατάστασή τους ή την περιθωριοποίησή τους. Αυτή η αλλαγή και η εξέλιξη της 

γλώσσας αποδεικνύει και την ύπαρξη του ζωτικού μέρους. 

Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1986), αναφερόμενη στη χρήση νεολογισμών στη 

λογοτεχνία, παρατηρεί ότι «ο δημιουργός του λογοτεχνικού νεολογισμού αναζητά 

νέους εκφραστικούς τρόπους» με αποτέλεσμα να καταφεύγει στις πολλές δυνατότητες 

που διαθέτει το σύστημα της γλώσσας. Ο λογοτέχνης, ο ποιητής, ο δημιουργός πλάθει 

νέους τρόπους με κύριο σκοπό του την επικοινωνία πομπού και δέκτη με τη μετάδοση 

του μηνύματος που δεν είναι «αναγκαστικά πρωτότυπο». Σημαντικό στοιχείο που  

πρέπει να επισημανθεί είναι η δημιουργικότητα της γλωσσικής πράξης, ενώ η διάδοση 

ή η αποδοχή του γλωσσικού προϊόντος που παράγεται από τη γλωσσική κοινότητα 

αποκτά απαραίτητα κοινωνικές διαστάσεις (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986:105 στο 

Νικολάου 2015: 421-422). 

 

 

 



Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Οι νεολογισμοί προέρχονται από διαφορετικούς χώρους της γλωσσικής 

δραστηριότητας. Εκτός από τη λογοτεχνία, όπου συναντώνται σε αφθονία 

(Χριστοφίδου, 2001), ως νεολογία μπορεί να θεωρηθεί η γλώσσα των νέων. Εξάλλου, 

η δημοσιογραφία και η πολιτική, καθώς και η επιστήμη και η τεχνολογία, είναι τομείς 

όπου επίσης παράγονται νεολογισμοί. Αξίζει να αναφερθεί ότι στον τομέα της 

επιστήμης και της τεχνολογίας η χρήση των νεολογισμών προέρχεται από ένα 

πρόσφατο ελληνικό φαινόμενο το οποίο και φέρει την ονομασία διάχυση του 

επιστημονικού λεξιλογίου στην καθημερινή γλώσσα, όπως π.χ. του ιατρικού 

λεξιλογίου (Κατσούδα & Νάκας, 2012). 

Σχετικά πρόσφατα, κατά τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου σχετικά με το μηχανισμό 

Αυτόματης Δημοσιονομικής Σταθεροποίησης, οι συζητήσεις που έγιναν γύρω από το 

θέμα μας έδωσαν τη λέξη «κόφτης» (μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο 

δημοσιονομικός κόφτης δαπανών). Η τεράστια συχνότητα στη χρήση της μας έχει 

οδηγήσει στη λησμονιά της λέξης που υπάρχει ήδη στο γενικό λεξιλόγιο και αυτό 

θεωρείται αποτέλεσμα του «νεολογισμού» που χαρακτηρίζει τη νέα έννοια 

(Παπακωστοπούλου, 2016). 

Επίσης, παραδείγματα νεολογισμών μπορούμε να αντλήσουμε από τα εξειδικευμένα 

λεξιλόγια των επιστημών και της τεχνολογίας. Η λέξη «υδρογονάνθρακας» προέρχεται 

από τον επιστημονικό χώρο της χημείας και η σημασία του αποδίδεται στην «οργανική 

ένωση άνθρακα και υδρογόνου» όπου οι λέξεις αποτελούν μέρος του γενικού 

λεξιλογίου και δηλώνει τους ορυκτούς υδρογονάνθρακες (Πύλη για την ελληνική 

γλώσσα, β:3). 

Ακόμη, στην πρόσφατη μελέτη της η Παπακωστοπούλου (2016) παρατηρεί ότι 

επιμέρους συστατικά των νεολογικών σχηματισμών δύνανται να εντοπιστούν σε άλλες 



υπαρκτές λέξεις από το λεξιλόγιο μιας ξένης γλώσσας (συνήθως της αγγλικής,) όμως 

οι νέες λέξεις κατανοούνται από τους φυσικούς ομιλητές μιας γλώσσας και 

χρησιμοποιούνται στη καθημερινή τους επικοινωνία. Για παράδειγμα ο όρος «Grexit», 

ο οποίος δήλωνε την ενδεχόμενη αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, σε 

συνδυασμό με τον αντίστοιχο όρο «Brexit», ο οποίος δήλωνε την ενδεχόμενη 

αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωζώνη, συμπεριλαμβάνονται στο 

σύνολο των νεολογισμών που χρησιμοποιούνται συχνά και στην αγγλική γλώσσα, στο 

διαδικτυακό λεξικό της Οξφόρδης Oxford Dictionaries.com (iefimerida,  2015), 

πράγμα που εύλογα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κρίση, εκτός από την οικονομία 

μιας χώρας, μπορεί να επηρεάσει και το λεξιλόγιό της.  

Στην Ελλάδα, η διαδικασία καταγραφής των νεολογισμών έχει ανατεθεί στο Κέντρον 

Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών (ΚΕΕΟΝ) της Ακαδημίας Αθηνών, το 

οποίο εντοπίζει τους νεολογισμούς μέσα από την αποδελτίωση των εφημερίδων, με τη 

βοήθεια ηλεκτρονικού προγράμματος, βάσει γλωσσολογικών κριτηρίων και 

συχνότητας εμφάνισης στο διαδίκτυο με τις μηχανές αναζήτησης (Google, Bing) και 

αναλαμβάνει αργότερα την περιγραφή τους με την ενδεδειγμένη χρήση τους δίνοντας 

ιδιαίτερο βάρος στις προτάσεις απόδοσης των ξενόγλωσσων νεολογισμών 

(Χριστοφίδου στο Κατσούδα & Νάκας, 2013: 14 και εφημ. Βήμα, 2015, τεύχος 13). 

Ο νεολογισμός όμως, προκειμένου να εδραιωθεί, δεν αρκεί μόνο να συμφωνεί με τους 

μηχανισμούς της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, δηλαδή να είναι επαρκώς αιτιολογημένος 

και να πληροί όλα τα χαρακτηριστικά των φωνολογικών, μορφολογικών, συντακτικών, 

λεξιλογικών και σημασιολογικών κριτηρίων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, αλλά 

παρεμβαίνουν και άλλοι παράγοντες που δύσκολα μπορούν να προσδιοριστούν και 

καθορίζουν την εκάστοτε γλωσσική πολιτική και, επομένως, την επικράτηση ή μη των 

νεολογικών σχηματισμών (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986, σ. 91-92). 



Άλλωστε, ο λογοτέχνης μπορεί να χειριστεί τη γλώσσα με τέτοιο τρόπο που να 

παραχθούν οι νεολογικοί σχηματισμοί οι οποίοι ενδέχεται να ξεπερνούν τη συμβατική 

γλώσσα και να αποτελούν την ακραία περίπτωση του αντιλεξισμού, όπως 

χαρακτηριστικά δηλώνει ο Μπαμπινιώτης αναφερόμενος στο φαινόμενο του λεξισμού 

(1986: 84-85). 

 

Νεολογισμοί στα σχολικά βιβλία 

Νεολογικούς σχηματισμούς, ακόμη και τα λεγόμενα «λεξικοπαιχνιδίσματα,» 

συναντάμε στα σχολικά βιβλία της Γλώσσας της Α΄ και Β΄ τάξης του δημοτικού 

σχολείου. Στο βιβλίο της Γλώσσας της Α΄ τάξης «Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες» στο α΄ 

τεύχος συναντάμε ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης «Πού είναι ο Άρης;» μέσα από 

μετακινήσεις συλλαβών πα-πί/πί-πα,  που  στηρίζονται  στις διαδικασίες  της  ανάλυσης  

και  της  σύνθεσης. Για παράδειγμα, η «Λέλα» το κουρδιστό παπί μπορεί να ληφθεί ως 

Λ-έλα (επανετυμολόγηση)–που διδάσκεται στο συγκεκριμένο μάθημα. Άλλο 

παράδειγμα αποτελεί το κύριο όνομα Τιτίνα που αποδίδεται σε μια κότα και που 

συνιστά μια νέα λέξη η οποία μας δημιουργεί ενδογλωσσικούς συνειρμούς. Στην 

προσπάθειά της η Παπακωστοπούλου να αναλύσει τη λέξη βρίσκεται μπροστά σε  δύο 

λεξικές μονάδες, την ερωτηματική αντωνυμία Τι και το κύριο όνομα Τίνα (Ντίνα, 

Κωνσταντίνα). Θα μπορούσε λοιπόν να είναι η κότα η Τίνα που ρωτάει «τι;» στο 

κάλεσμα του Ορφέα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει 

αυτόν τον  νεολογικό  σχηματισμό για  να  διδάξει  και  την  ερώτηση  «τι είναι;» όπως 

προτείνεται  στο  βιβλίο  δασκάλου  (σελ.  39). Επομένως, ο  νεολογισμός θα μπορούσε 

να εξαχθεί είτε από τη συνένωση  δύο υπαρκτών λεξικών μονάδων (τι+Τίνα = πώς λέμε 

την κότα που ρωτάει;) αλλά και ως προϊόν επανανάλυσης (ΤιΤίνα). 



Ακόμη, παραδείγματα οπισθοχωρητικής σύμφυρσης συναντάμε στη σελίδα 39 του 

γλωσσικού βιβλίου «πρώτα-ρώτα» [= ελάχιστο ζεύγος] όπου η παρουσία ενός φθόγγου 

στην αρχική θέση καθορίζει το ζεύγος και στη σελ. 50 «μήλα και καμήλα» [= 

παρώνυμα] όπου η προσέγγιση που  ακολουθείται έχει ως βάση την ομοιότητα ως προς 

τον ήχο των λέξεων (η ακουστική εικόνα του σημαίνοντος). Πρόκειται για την «μη 

ετυμολογική ομοηχία» (η οποία δεν οφείλεται σε ετυμολογική συγγένεια και είναι υπό 

αυτή την έννοια συμπτωματική). Ωστόσο υπάρχει και η «ετυμολογική» (η οποία είναι 

προβλέψιμη και αιτιώδης, λόγω κοινής ετυμολογικής προέλευσης των συγκρινόμενων 

μονάδων), (Νάκας, Μαγουλά & Καποθανάση, 2010) 

Ένα παράδειγμα «περικειμενικής» συνάφειας εντοπίζουμε στη σελίδα 31 όπου 

προκύπτουν οι λεξικοί σχηματισμοί: 

 Σπιτούλης 

<{σπίτ(ι) (Σ)ούλης} <παραγωγή 

Σαλιάρης<{σάλι(ο)Άρης <επανετυμολόγηση 

 

Ακόμη στη σελίδα 60 βρίσκεται ένα παράδειγμα οπισθοχωρητικής σύμφυρσης με 

πραγματολογική συνάφεια ανάμεσα στις αφετηριακές λέξεις: 

Γλυκόσαυρος<{γλυκό(δεινό)σαυρος} 

Εδώ συζητάμε για ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα σύμφυρσης κατά την οποία τα 

δύο μέλη που χρησιμοποιούνται είναι πλήρως αναγνωρίσιμα μέσα στη νέα λέξη. 

 

Στο β΄ τεύχος συναντάμε το «Μολύβιο» [< παραγωγή] ο οποίος δημιουργήθηκε για να 

υποδηλώνει το σκύλο της παρέας των παιδιών. Λίγο παρακάτω στη σελίδα 25 

βρίσκουμε γλωσσοδέτες που αποτελούν από μόνοι τους, μέσω των ηχολογικών 

συνδυασμών, ένα γλωσσικό παιχνίδι «που σπάει τους φραγμούς της συμβατικής 



γλώσσας και φτάνει στην υπέρβαση, στην  ιδιογλωσσία,  την  γλωσσολαλιά»  

(Χορτιάτη 1998:175 στο  Σταυρίδου &  Ε. Κυβιρτζίκης, 2012). Είναι οι λέξεις που 

συνδυάζονται μεταξύ τους και το αποτέλεσμα είναι να γίνονται στο τέλος 

«γλωσσολύτες» ή να μετατρέπονται σε πραγματικούς «γλωσσοδέτες» όταν 

προφέρονται. 

 

Στο βιβλίο της Γλώσσας στη Β΄ τάξη με τίτλο «Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας»  θα 

βρούμε και ένα γλωσσολογικό παιχνίδι κατά το οποίο εντοπίζεται η πρώτη και η 

τελευταία συλλαβή μιας λέξης π.χ. προσοχή -χήνα. Με την καταχρηστική χρήση των 

λέξεων δημιουργείται στη συνέχεια μια νέα λέξη «προσοχήνα» η οποία μας 

παραπέμπει τόσο από την πλευρά του σημαίνοντος όσο και του σημαινόμενου στη λέξη 

«προσκοπίνα». Παρακάτω, στη σελίδα 22, συναντάμε τη Σερενάτα, την τολμηρή 

ηρωίδα του παραμυθιού και στη συνέχεια, στη σελίδα 24, το νεολογισμό 

«Χωχαρούπα»  που  χρησιμοποιείται σαν αρκτικόλεξο όπου τα αρχικά του 

αποκαλύπτονται στη σελίδα 76 «η Χώρα των Χαρούμενων Παιδιών». Στη σελίδα 55 η 

σύνθετη λέξη «χελιδονορολόι», στη σελίδα 66 η νότα «μι» και το ομόηχο αρνητικό 

μόριο «μη» αποτελούν παραδείγματα προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων. 

 

Στο β΄ τεύχος του εγχειριδίου της Γλώσσας χρησιμοποιούνται δύο στιχουργικά 

παρώνυμα (ξυπνή-αγρυπνεί), οδηγείται στη δημιουργία μιας λεκτικής ομοηχίας με το 

εξωτερικό ομοιοτέλευτο ως προς την επανάληψη του συνδυασμού. 

«Μόνο η φάκα στο ντουλάπι κάθεται ξυπνή 

κι αφουγκράζεται τον κλέφτη, κι ώρες αγρυπνεί». 

 



Στο γ΄ τεύχος του εγχειριδίου της γλώσσας η Χορτιάτη με τα «Παιχνιδόγελα» 

προσπαθεί να μας παρουσιάσει διάφορα αντικείμενα της καθημερινότητάς μας με έναν 

αστείο τρόπο, αξιοποιώντας ομόηχες και ομόγραφες λέξεις. Ο ίδιος ο τίτλος στο έργο 

αποτελεί νεολογικό σχηματισμό, δίνοντάς μας στοιχεία γλωσσικής δημιουργικότητας 

και πρωτοτυπίας. 

Παραδείγματος χάριν ο λαιμός του μπουκαλιού έχει πονόλαιμο, τα μάτια της κουζίνας 

δε φορούν γυαλιά, ενώ τα φύλλα από τα βιβλία ανησυχούν μήπως πέσουν το 

φθινόπωρο, δηλώνουν την πολυσημία των λέξεων.



 

Νεολογισμοί στη παιδική λογοτεχνία 

Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια εμφανής ανάπτυξη της παιδικής 

λογοτεχνίας χωρίς όμως να έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση και μελέτη της γλώσσας 

που χρησιμοποιείται στα παιδικά βιβλία. Ορθώς ο Χαραλαμπάκης (1994, σελ. 57-74) 

αναρωτιέται «αν μπορεί να οριοθετηθεί σαφώς ως ιδιαίτερος κώδικας επικοινωνίας «η 

γλώσσα της παιδικής λογοτεχνίας», ή «μια παιδική λογοτεχνική γλώσσα». Σε έρευνά 

του κατέληξε ότι το παιδικό βιβλίο στοχεύει να έρθει σε άμεση επαφή με το παιδί για 

να του μεταδώσει σε μια κατανοητή σ’ αυτό γλώσσα – ανάλογα φυσικά με την ηλικία 

του –τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. 

Συγκεκριμένα το λεξιλόγιο είναι εκείνο που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματική επικοινωνία με το παιδί που το αναγιγνώσκει. Επομένως είναι πολύ 

συχνό το φαινόμενο στο παιδικό βιβλίο να: 

• Γίνεται πολύ μεγάλη χρήση του προφορικού λόγου και ιδιαίτερα της λαϊκής 

γλώσσας. 

• Χρησιμοποιούνται διαλεκτικές – ιδιωματικές λέξεις (καπλάνι – τίγρης, 

κατσιφάρα – ομίχλη κ.λ.π.). 

• Γίνεται χρήση ξένων λέξεων (γκολ, μίξερ, πλέιμομπίλ κ.λ.π.). 

• Χρησιμοποιούνται ιδιόλεκτα και νεολογισμοί (μανικοπουκάμισο, 

βαλτονεράνθρωπος, καραμελοβασιλιάς). 

• Γίνεται χρήση μερικές φορές της καθαρεύουσας («Παρακαλείσθε να ρίπτετε τα 

απορρίμματά σας εις τον κάλαθον των αχρήστων»: « Το ψέμα» Ζ. Σαρρή).  

• Γίνεται χρήση λογοπαίγνιων και παιγνιδόλεξων (Ο / ψιχί / φυτί / σοροπί / ο 

ξινομιλό / καπαϊθί / ηταζό / ε / δουγαβουά – Η  αλφαβήτα ανάποδα) και 



• Χρησιμοποιείται η συνθηματική γλώσσα (ΕΥ–ΠΟ, ΛΥ–ΠΟ) συντομογραφική 

αμφισημία των φράσεων πολύ ευχαριστημένη-πολύ λυπημένη, («Το καπλάνι της 

βιτρίνας» της Α. Ζέη).  (Χαραλαμπάκης, 1992;1995;1998 σσ. 81-102). 

Η συγκεκριμένη έρευνα θα εστιαστεί κυρίως στη χρήση νεολογισμών σε λογοτεχνικά 

βιβλία και κυρίως για παιδιά.  

Στην παιδική λογοτεχνία η έννοια της νεοτερικότητας κάνει την εμφάνισή της στα τέλη 

της δεκαετίας του ’80 (Αναγνωστόπουλος 2005) και επανακάμπτει δριμύτερα 

αργότερα (Καλογήρου, 1999) και ιδίως μετά το 2002 (Πολίτης, 2002; Οικονομίδου, 

2000; Κανατσούλη, 2008) όπου γίνονται προσπάθειες πειραματισμού και εκφραστικών 

μέσων προκειμένου να αναδειχθεί και να αναλυθεί η μεταμυθοπλασία, η 

διακειμενικότητα και η παρωδία (Ζερβού, 2007). 

Ακόμη, η σύμφυρση και η επανετυμολόγηση ως νεολογικοί σχηματισμοί παρέχουν τη 

δυνατότητα νέων εκφραστικών τρόπων στη σχολική τάξη. Η οριοθέτηση της έννοιας 

συμφυρμός-σύμφυρση δεν είναι τόσο εύκολη καθώς τα όριά της είναι ασαφή. 

Επικαλύπτει τόσο τον όρο contamination όσο και τον όρο blending, οι οποίοι 

αναφέρονται σε δύο συναφείς διαδικασίες γλωσσικής αλλαγής. Οι όροι αυτοί δεν είναι 

ταυτόσημοι αφού μέσω του contamination αλλάζει η μορφή ενός γλωσσικού σημείου, 

όχι όμως και η σημασία του (Hock, 2006:442 στο Κατσούδα, 2007:888) ενώ κατά το 

blending δύο υπάρχουσες λέξεις συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται 

μια νέα λέξη και επομένως μια λέξη με νέα σημασία. Η έννοια της σύμφυρσης 

αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία δημιουργείται συνειδητά ένας νεολογισμός 

που προκύπτει από δύο λέξεις υπαρκτές που ενώνονται μετά από μία αποκοπή πχ. 

σοκοφρέτα<σοκο(λάτα) x (γκο)φρέτα και ο όρος συμφυρμός για το προϊόν (blend) 

(Νάκας,  Κατσούδα, 2015: 58), όροι που θεωρούνται περισσότερο κυριολεκτικοί σε 

σύγκριση με άλλους που προτάθηκαν. 



Τα κομμένα τμήματα των λέξεων που συμμετέχουν στο σχηματισμό συμφυρμών 

ακολουθούν γραμματικούς κανόνες και περιορισμούς και υπακούν σε μια 

συστηματικότητα τόσο ως προς την επικάλυψη των συστατικών που αποτελούν την 

παραγόμενη λέξη όσο και μια φωνολογική συστηματικότητα που προσδιορίζεται από 

προσωδιακούς περιορισμούς (Αρβανίτη 1998, Ralli & Xydopoulos 2011, Μεσηνιώτη 

2015 στο Νικολού Κ.). Η ανακτησιμότητα θεωρείται ένας από τους βασικούς 

περιορισμούς στη διαδικασία της σύμφυρσης. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο εμπλεκόμενα 

μέλη πρέπει να είναι ανακτήσιμα, δηλαδή να αναγνωρίζονται μέσα στο προϊόν χωρίς 

να αποτελούν ανεξάρτητους σχηματισμούς  (Lehrer, 1996 στο Μεσηνιώτη, 2016: 10). 

Στη μελέτη των Νάκα & Κατσούδα (2015:59), διακρίνονται τα εξής είδη σύμφυρσης: 

α) εμπροσθοχωρητική (antegrading), πχ. ταρακουνώ <{ταρά(ζω) x κουνώ 

β) οπισθοχωρητική (retrograding), π.χ. βημαgazino<{[Το] βημα x (ma)gazinο 

γ) αλληλοεισχωρητική (back-forth-grading), π.χ. σκουλικό<{σκου(λήκι) x (σχο)λικό 

[ενν. λεωφορείο] και  

δ) ενδοεισχωρητική (intrograding), π.χ. Ισπεπονία<{Ισ(πα)νία x 

Ωστόσο οι Κατσούδα & Νάκας (2013:59) διακρίνουν τους συμφυρμούς από το 

φαινόμενο κατά το οποίο μέσα από την επανανάλυση μιας λέξης αναδύεται μια άλλη 

υπαρκτή λέξη με διάφορα μέσα (γραμματοσειρά, μορφοποίηση, σημεία στίξης κ.α.) 

πχ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ<Ελληνικά//νικά, όπου εδώ αποδίδεται το φαινόμενο της 

επανετυμολόγησης κατά την οποία αναφερόμαστε σε μία σκόπιμη διαδικασία, στοιχείο 

που τη διαφοροποιεί από τη διαδικασία της παρετυμολογίας ή παρετυμολόγησης. 

Αναφερόμενοι στους λεξικούς συμφυρμούς θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση 

ανάμεσα στους ολικούς και στους μερικούς συμφυρμούς. Οι ολικοί συμφυρμοί 

αποτελούν προϊόντα σύμφυρσης ενώ οι μερικοί συμφυρμοί προϊόντα 

επανετυμολόγησης (Κατσούδα & Νάκας, 2013:passim). 



Οι «λεξιπλασίες» και οι «λεξισυλλήψεις» αποτελούν επίσης σημαντικό κομμάτι 

νεολογισμών στη παιδική γλώσσα. Πρόκειται για διαμορφωμένες γλωσσικές δομές και 

γλωσσικά πρότυπα που αποκτήθηκαν αβίαστα από τα παιδιά και προήλθαν από τον 

αυθορμητισμό τους. Τα περισσότερα γλωσσικά νέα σχήματα αναπαριστούν κοινωνικές 

δομές και διατηρούν την παιδική ιδιαιτερότητα. Συγκεκριμένα, παρέχεται στα παιδιά η 

δυνατότητα να επικοινωνήσουν στο συγκεκριμένο πλαίσιο με την έννοια της 

διδασκαλίας και τη μορφή του σχολικού γραμματισμού. Είναι η προσπάθεια των 

παιδιών να συνδυάσουν τα ήδη γλωσσικά κεκτημένα τους, τα οποία δεν προέρχονται 

από το περιβάλλον του σχολείου, με τη νέα γνώση. Αυτή η διαδικασία αλληλεπίδρασης 

και αλληλεξάρτησης, τονίζει η Παπακωστοπούλου (2016) στη μελέτη της, είναι 

σημαντική στην αναπαράσταση εξωγλωσσικά των εμπειριών των παιδιών τις πρώτες 

ημέρες στην Α’ τάξη του δημοτικού.  

Σε πρόσφατη έρευνα του Νάκα (2014: 412-437), στην οποία προσπαθεί να κάνει μια 

κατάταξη ορισμών που δόθηκαν εκ μέρους των παιδιών, καταλήγει ότι τα παιδιά «με 

βάση τα δικά τους βιώματα και τους δικούς τους ενδογλωσσικούς συνειρμούς 

οδηγούνται σε τολμηρές συχνά επαναναλύσεις και επανετυμολογήσεις λέξεων» χωρίς 

να γνωρίζουν βέβαια με ακρίβεια τι προσπαθούν να ορίσουν (Νάκας, 2014: 429-430). 

Για παράδειγμα, όταν ζητείται από τα παιδιά να ορίσουν τη λέξη «βουλευτής» συνήθως 

θεωρούν ότι ο βουλευτής είναι κάποιος που δουλεύει σε «δουλευτείο» και πρόκειται 

για νεολογισμό που ακολουθεί τους κανόνες τοπικών παραγώγων (π.χ. σχολείο, ιατρείο 

κλπ.) ενώ η λέξη «διπλωμάτης» χαρακτηρίζεται από τα παιδιά ως ένα άτομο με «διπλό 

μάτι» που αγγίζει το προϊόν επανετυμολόγησης (Νάκας, 2014: 431). 

Είναι τα προσωπικά βιώματα των παιδιών, όσο και η σύνθεση του ίδιου του 

συστήματος της γλώσσας, που οδηγούν τον παιδικό λόγο συχνά σε παραδηλώσεις, 

μέσα από γλωσσικές διαδικασίες συμπεριλαμβανομένης και της νεολογίας στην 



ελληνική γλώσσα. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα νέα γλωσσικά προϊόντα των παιδιών δεν 

θα πρέπει να θεωρούνται γλωσσικά ή γνωστικά λάθη. Εντούτοις,  η Παπακωστοπούλου 

(2016) στη μελέτη της αναφέρει ότι είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε το παιδί ως 

ξεχωριστό άτομο, να επεξηγήσουμε τη συμπεριφορά του και τις κατακτημένες 

γλωσσικές δομές, με αποτέλεσμα να αξιοποιηθούν ανάλογα και δημιουργικά στη 

διαδικασία της διδασκαλίας της γλώσσας, σε μία προσπάθεια προσαρμογής της 

διδακτικής πράξης στο επίπεδο των μαθητών.  

Στην παιδική λογοτεχνία πολύ συχνό είναι το φαινόμενο της λεκτικής φαντασίας που 

παρατηρείται, ιδιαίτερα σε κείμενα του Ευγένιου Τριβιζά, αλλά και πολλών άλλων 

συγγραφέων στο χώρο της ποίησης, όπως της Θέτης Χορτιάτη και της Παυλίνας 

Παμπούδη. Πρόκειται για ένα συνεχόμενο παιχνίδι σύνθεσης και αποσύνθεσης λέξεων 

(Βασιλαράκης, 2000). Αυτό ερμηνεύεται ως μινιμαλιστική παρωδία (Ζερβού, 2007) ή 

ως βασικό στοιχείο λεκτικής φαντασίας που δημιουργεί νοήματα και ενισχύει την 

πλοκή (Ακριτόπουλος, 2007).  

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευγένιος Τριβιζάς, αξιοποιώντας την παικτική λειτουργία της 

γλώσσας, επινόησε τη Φρουτοπία (Τριβιζάς, 2003; 2013). Μέσα από το πλήθος 

παιδικών βιβλίων που έχει εκδώσει, αντιλαμβάνεται κανείς την αστείρευτη φαντασία 

του και μια συνεχή έμπνευση για ανατροπή. Για παράδειγμα, γνωστή είναι μέσα από 

τα κείμενά του η Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τις λέξεις που συμπεριελάμβαναν 

τις συλλαβές «κα-λα». Μέσα από αυτή του την επινόηση ο Τριβιζάς ανέδειξε την 

ευρηματική του σκέψη και την εφευρετικότητα και, μάλιστα, εκμεταλλεύτηκε στο 

έπακρο τα λεκτικά παιχνίδια στη δημιουργία νέων λέξεων: «κακάθια, μπουκακάκια,  

Κακάβρυτα,  πορτοκακάδα,  κακαματιανό». Οι νέες λέξεις που δημιούργησε υπέστησαν 

μια μορφολογική επεξεργασία η οποία αλλάζει όχι μόνο το επίπεδο του σημαίνοντος 



αλλά συνδυάζεται και με το διακείμενο οδηγώντας μας σε μία διαδικασία 

αναστοχασμού και εν τέλει ένα καλαίσθητο λογοτεχνικό αποτέλεσμα. 

Ένα από τα κλασσικά έργα του Τριβιζά θεωρείται το βιβλίο Τα τρία μικρά Λυκάκια, 

όπου στη γλώσσα που χρησιμοποιεί αξιοποιεί τη λεξική σύμφυρση με το μοναδικό 

ταλέντο του, με αποτέλεσμα να δημιουργεί απρόβλεπτες και χιουμοριστικές ρίμες 

εκμεταλλευόμενος την ομοηχία μεταξύ ομόηχων λέξεων, συνωνύμων και λέξεων της 

ίδιας οικογένειας. Εδώ συναντάται το φαινόμενο της «μη ετυμολογικής ομοηχίας», η 

οποία διακρίνεται σε «ολική» και σε «μερική». Το «ολική» αναφέρεται στη φωνητική 

ταύτιση, παρατηρείται σε φωνητικό επίπεδο, όπου δύο λέξεις (ή μονάδες μεγαλύτερες 

από τη λέξη) έχουν τα ίδια φωνήματα με την ίδια πραγμάτωση και με την ίδια σειρά, 

αλλά και με τον λεξικό τόνο στην ίδια θέση. Με το «μερική ομοηχία» χαρακτηρίζονται 

δύο μονάδες που παρουσιάζουν φωνητική ομοιότητα, η οποία όμως δεν εγγίζει την 

ταύτιση (Νάκας, Μαγουλά, & Καποθανάση, 2010). 

 Σημαντικό είναι στο σημείο αυτό να αναφερθούν κάποιες μορφές νεολογισμών ως 

αποτέλεσμα λεξικής σύμφυρσης, από το βιβλίο ο Πόλεμος της Χαμένης Παντόφλας. 

Όλα  ξεκινάνε  με  την  εξαφάνιση  της  παντόφλας  του  βασιλιά  του Σβουριστάν. Ο 

Σβουριμάρ κάνει  τον  κόσμο  άνω  κάτω για  να  τη  βρει. Μήπως  την  έκλεψαν  οι 

Τριμπουφλαβόζοι, οι κάτοκοι της Τριμπουφλαβίας; 

 

Ο χάρτης της περιοχής (σελ. 71 του βιβλίου) είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικός για το πού  

συμβαίνουν όλα αυτά τα παράδοξα. 

Τριμπουφλαβία, Πιπερού, Σβουριστάν, Κουφέιτ, Κατραπακιστάν, Φρουτοπία. 

Τριμπουφλαβία 

{tribu(lus)//(βότανο, το χόρτο του διαβόλου) x Φλαβία (<Φλάβιοι, Ρωμαίοι  

Αυτοκράτορες) 



(σε συνδυασμό με το «(μαφι)όζος» γίνεται Τριμπουφλαβόζος) 

Πιπερού{πι(πέρι) x Περού} 

Σβουριστάν {σβούρ(α) x (Αφγαν)ιστάν} 

Κουφέιτ {κουφ(έτο) x (Κουβ)έιτ} 

Κατραπακιστάν{κατρα(πακιά) x Πακιστάν} 

Φρουτοπία{φρού(τα) x (ου)τοπία} 

«Ξημέρωνε στο βασίλειο του Σβουριστάν, της χώρας που μπορεί να βρει κανείς τις πιο  

όμορφες... σβούρες... ο Κοκορίξ, ο βασιλικός κόκορας... ξύπνησε... και κακάρισε τρεις 

φορές ...  Ο  βασιλιάς Σβουριμάρ ο  Τρίτος ...  σηκώθηκε  και  φόρεσε  την  αριστερή  του 

παντόφλα....  Του  την  είχε  χαρίσει  μαζί  με  το  ταίρι  της  ο  βασιλιάς  του Φασουλιστάν,  

ο Φασολιμάρ... Ο βασιλιάς Σβουριμάρ... κάλεσε αμέσως τον Καμαριμάρ, τον έμπιστό του 

καμαριέρη... Σε λίγο ζήτησε ακρόαση ο στρατηγός του, ο Τζουμ Ατζούμ Ταρατατζούμ.... 

Σε λίγο μπήκε  δειλά  στο στρατηγείο  ένας  κοκκινομάλλης ....  ο Πατατίας  Πατατράκ (ο 

σαλπιγκτής). 

(Μετά τα απανωτά λάθη του σαλπιγκτή ο στρατηγός τον κατακεραυνώνει) 

:-...Σκουπιδοκέφαλε ...Μπιμπικίσου! ...Θα σου δώσω μια ευκαιρία ακόμα! ...Τελευταία!  

Τελευταιοτάτη τελευταία! 

(και πάλι τα ίδια) 

- ...τραχανοκέφαλο και πιτουρόμυαλο στραβάδι... 

(Στο τέλος όμως την πλήρωσε ο στρατηγός) 

-Δε θα είσαι πια στρατηγός! 

-Τι θα είμαι; 

-Παντοφλο-λαγωνικό!» 

(Την ίδια στιγμή στην Τριμπουφλαβία)... κάνουνε τούμπες, ρούμπες και φούμπες [= 

ελάχιστα ζεύγη]. 



Πάλι στο έργο του Τριβιζά, συναντάμε τα πολύκλωνα παραμύθια, τα 

ΠΑΡΑπολυΜΥΘΙΑ. Από τον τίτλο ο συγγραφέας κάνει γνωστή τη πολυμορφία των 

παραμυθιών, τα λεκτικά παιχνίδια με τις «κρυμμένες» λέξεις που συνήθως 

παραπέμπουν σε συνειρμούς. Ο ίδιος ο συγγραφέας στην εισαγωγή του βιβλίου του 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο βιβλίο αυτό εσύ αποφασίζεις τι θα γίνει σε όλα τα 

κρίσιμα σημεία. Εσύ αποφασίζεις πώς συνεχίζεται και πώς τελειώνει η ιστορία!», 

προτρέποντας τον αναγνώστη να λάβει ενεργητικό ρόλο και, παράλληλα, υπενθυμίζει 

ότι έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους που έχουν οι εκπαιδευτικοί στην 

καθημερινή διδακτική πράξη είναι και η αυτενέργεια των μαθητών τους. 

(Παπακωστοπούλου, 2016). 

Συμβαίνει η καταγραφή των νεολογικών σχηματισμών να προκαλεί την κατάλυση της 

κοινής λογικής στα έργα του Τριβιζά. Το άλογο Χουζουρίξ μας θυμίζει ασφαλώς τον 

Αστερίξ και όλα τα ονόματα των Γαλατών, κυρίως όμως τονίζει το χαρακτηριστικό του 

αλόγου, τη νύστα του. Η μαγική έκφραση των παραμυθιών «Πέταξε χαλί» 

μετατρέπεται σε «Πέταξε χαλίκι» [= παρώνυμα]. 

Η  Φιφίτσα δεν θα μπορούσε να είναι τίποτε άλλο παρά μια νυφίτσα [= ελάχιστο 

ζεύγος] και η Λίνα αναδύεται μέσα από τη Δρακουλίνα. 

Τα πουλάκια τα λένε Ρουμπιτρούβ, γιατί έπεσαν τα ρουμπίνια από το στόμα τους και 

τα βρήκαν κάποιοι άλλοι. 

{ρουμπί(νια) ) (ils) trouvent 

//trouver (γαλλικά-βρίσκω)}(ή τα έβαλαν στον τρουβά τους//  

τρουβάς<τουρκική torba<περσική)  

Αν και τα γλωσσικά και ηχητικά παιχνίδια του συγγραφέα είναι τόσα πολλά που θα 

μπορούσαν να κουράσουν και να απομακρύνουν τον αναγνώστη, όμως θα 

συμφωνήσουμε με τη Μάρθα Καρπόζηλου που υποστηρίζει ότι αυτό δε συμβαίνει στο 



έργο του Τριβιζά, γιατί δεν χρησιμοποιεί μόνο λεκτικά παιχνίδια (Καρπόζηλου, 

1994:58).      

*** 

Έναν ακόμη τύπο γλωσσικού παιχνιδίσματος, παρόμοια απελευθερωτικό όπως 

συναντάται στον Τριβιζά, μπορούμε να εντοπίσουμε στα παιδικά λογοτεχνήματα της 

Κατερίνας Κρις, η οποία ήταν αρχιβοηθός του Έγκμορντ Κλαβιέ και, εκμεταλλευόμενη 

την αυθεντία του, ενθαρρύνει τα παιδιά να παίξουν «το παιχνίδι της γραφής» (Κρις, 

2013). Η Κοροβήλα (2014) σε σχολιασμό της για τα βιβλία τα Χμ! της Κατερίνας Κρις 

αναφέρεται στο σκοπό που έχει ώστε τα παιδιά να καλλιεργήσουν την τέχνη της 

γραφής. Πρόκειται για ένα «εργαλείο κατανόησης του κόσμου,  επανασύνθεσής  του  

μέσα  από  το  πρίσμα  της  προσωπικής  αντίληψης  εκείνου  που  γράφει, έκφρασης 

της προσωπικότητάς του είτε πρόκειται για το μικρό όνομα του παιδιού που πιέζει τη 

μύτη του μολυβιού πάνω στη σελίδα του τετραδίου είτε για ένα ολόκληρο βιβλίο»  

(http://www.bookpress.gr/stiles/eleni-korobila/kris-xm-ta-panda). Είναι μια ζωογόνος 

ενέργεια που συχνά παραπέμπει σε αφύσικες συνενώσεις και δίνει στην ίδια τη γραφή 

μια υπόσταση διαφορετική. 

Η Κρις, εικονοποιώντας η ίδια τα βιβλία της, τα διανθίζει με όμορφα χρώματα που 

αναδεικνύουν πιο παραστατικά τα Χμ, τους μικρούς μολυβομύτηδες, προϊόντα μιας 

αφύσικης συνένωσης μολυβιών με έμψυχα όντα. Οι εικόνες αποτελούν οι ίδιες 

αφηγηματικό μέσο, συμβάλλοντας ενεργά στην απελευθέρωση των λέξεων και δίνουν 

την ευκαιρία στους μικρούς αναγνώστες να αποτυπώσουν άφοβα τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα που έχουν με τη βοήθεια της γραφής. Ο λόγος, όπως χρησιμοποιείται 

στα κείμενα σε συνδυασμό με την εικόνα, συνθέτει ευχάριστα γραφιστικά παιχνίδια 

(τοξάκια και κουτάκια, προτάσεις που παίρνουν τη μορφή λαβύρινθου) και το 



αποτέλεσμα αγγίζει κείμενο που θυμίζει όχι και τόσο σε βιβλίο αλλά σε διασκεδαστική 

διαφήμιση (Παπακωστοπούλου, 2016). 

Είναι πολλές οι τεχνικές που έχουν εντοπιστεί άνωθεν και προκαλούν λεκτικό χιούμορ 

μεταξύ των οποίων και χαρακτηριστικά νεολογισμών που με την παρουσία τους 

φέρνουν στην επιφάνεια στοιχεία της γλώσσας όπως η δημιουργικότητα και η 

πρωτοτυπία. Δημιουργούνται, τέλος, νέα προϊόντα και λέξεις που έχουν προέλθει από 

σύνθεση (π.χ. αστροέπιπλα, μακρουλομεγαλομανια, συνάρτητο) και τη λεξική 

σύμφυρση (Παπακωστοπούλου, 2016). 

H Παπακωστοπούλου στη μελέτη της (2016) επικεντρώθηκε σε τρία έργα της 

Κατερίνας Κρις από τα οποία τα δύο πρώτα ανήκουν στη σειρά «Οι ανακαλύψεις του 

Έγκμοντ Κλαβιέ»:  

1. Σχεδόν τα πάντα για τα Χμ! 2. Τα Χμ των βιβλίων! 3. Το αστρικό χωριό. 

 

1. Σχεδόν τα πάντα για τα Χμ! 

Περνάω ευχάριστα την ώρα μου εξετάζοντας πολλά ανήκουστα και ανύπαρκτα: 

Την άγνωστη φυλή Τιποτίτο. 

Τα Σπάνια Πλάσματα Επ! 

Τα πλάσματα Α-Χα!   

Θα ξεκινήσω τη χμαναλυτική χμανοτομία Χμ από τη χμύτη. 

Όλα τα Χμ φοράνε στα πόδια τους παπουτσοσκί. 

Ούτε  με υπνωτισμό  δεν  κατάφερα  να  σβήσω από  το  μυαλό  μου  αυτή  τη  φριχτή,  

απαίσια, βρομερή και όχι τόσο μικροσκοπική χμοδαρίλα τους. 

Όλα τα Χμ φοράνε άρωμα ω ντε Χμ. 

Το μικροσκοπικό Χμ ... αλλάζει τα παπουτσοσκί του και φοράει καγιακοπάπουτσα. 

(Περιγράφοντας τις λέξεις) Μακρουλομεγαλομανιοασυνάρτητο. 



Μερικά είδη Χμ! Οι Μολυβοσυλλέκτες Χμ, οι Παλαιοί Χμ, οι Μουντζουροκαθαρίστριες 

Χμ, οι Φρασονόμοι ΧΜ, οι Λεξιδιώτες Χμ, οι Καλλιγάφοι Χμ και οι Λεξικοκυνηγοί Χμ.  

Ένας χμεπίλογος για τα Χμ. 

 

2. Τα Χμ των βιβλίων! 

Είναι πολύ πιθανό να δεις ένα ευτυχισμένο Χμ να ξεκουράζει τη Μολυβομύτη του... Το  

έβαλα  (το  βιβλίο)  κάτω  από  τουπερσουπερμεγεθυντικοτουρμπινοκλαβιελικό μου 

μηχάνημα. 

Σύμφωνα με τις  χμυστικές μου πληροφορίες... 

Βάζεις του Λεξοδιαβαστές Χμ να σε βοηθήσουν κάθε φορά που δια-βάζεις!   

{δια-βάζεις//βάζεις (στίξη, τυπογραφία} 

Μόλις άνοιγα ένα τέτοιο βιβλίο, μ’ έπνιγε η μπλαμπλαδούρα. 

μπλαμπλαδούρα<{μπλα μπλα x (σημα)δούρα} 

Την υπόλοιπη μέρα προσπαθούν να ξεμουδιάσουν ανεβοκατεβαίνοντας κειμενόσκαλες. 

Άλλες μέρες τους πιάνουν χμαλεργίες. 

Οι Βιβλιοφίλες Χμ ή αλλιώς Χμούσες, Χμουσίτσες. 

 

3. Το αστρικό χωριό. 

Ο Χάρτης του Αστρικού Χωριού: Μακαρονίτσαινα, Σοφοχώρι, Βολτουλιάδα, 

Πικνικούπολη, Σαχλαμάρι, Μπιριμπίριλαντ, Χομπίδι,  ορολόπολη,Αγκαλιτσόκαμπος, 

Δάσος Σκαρφαλόδεντρων. 

Μακαρονίτσαινα<{μακαρόν(ια) x (Ανδρ)ίτσαινα} 

Βολτουλιάδα<{βολτού(λα) x (Αμα)λιάδα} 

Πικνικούπολη<{πικ νικ x (Μαραθ)ούπολη} 

σαχλαμάρι<{σαχλ(ός) x (καλ)αμάρι} 



Χομπίδι<{χόμπ(ι) x (κοπ)ίδι} 

αγκαλιτσόκαμπος<{αγκαλίτσ(α) x (ιππ)όκαμπος} 

Σ’ αρέσει να χουζουρεύεις; Μ’ αρέσει. 

Χουχουλιάστρες. 

χουχουλιάστρες<{χουχουλιά(ζω) x (κρεμά)στρες} 

Σ’ αρέσει να διαβάζεις; Μ’ αρέσει Μπλαμπλαθήκη. 

μπλαμπλαθήκη<{μπλα μπλα x (βιβλιο)θήκη} 

Μετά μπορείς να ξαπλάρεις πάνω σε ένα σκαρφαλόδεντρο. 

σκαρφαλόδεντρο<{σκαρφαλ(ώνω) x δέντρο} 

Ο καθένας κάνει το χόμπι του. 

Κι άμα βαρεθεί το χόμπι του, υπάρχει το 

Χοχόμπι. 

χοχόμπι<{χό(μπι) x χόμπι 

Εκτός από ηλιοφάνεια, έχει παντού γελιοφάνεια. 

γελιοφάνεια<{γέλιο x (ηλιο)φάνεια} 

Εδώ όλοι... μιλάνε τη σπάνια γλώσσα. 

Λατινικά; 

Όχι, Σπανιακά. 

Σπανιακά<{σπάνια x (Ισπανι)κά} 

*** 

Η Μελίνα Καρακώστα, μία ακόμη δημιουργός κειμένων παιδικής λογοτεχνίας, στο 

βιβλίο της με τίτλο  «Τ...όπως Αποστόλης» 

γράφει χαρακτηριστικά: 

Το Σάββατο ο μπαμπάς μου δεν κοιμάται αλλά πάει σε μινάρια, για να μάθει να δουλεύει 

πιο πολύ. 



Και λίγο πιο κάτω: ...όταν ήμουνα μικρός όλο ξεχνούσα από ποιο μέρος είναι, όμως μια 

μέρα η Άννα Λι, για να το θυμάμαι, μου είπε μια ιστορία για μια φίλη της που είχε μία 

πινέζα και τώρα ξέρω πως είναι Φιλη-πινέζα προσφέροντάς μας προϊόντα μερικού 

συμφυρμού. 

{σεμινάρια//σε μινάρια τυπογραφία} {Φιλιππινέζα//Φιλη-πινέζα 

παρορθογράφηση, στίξη} 

*** 

Επίσης, μια άλλη δημιουργός, η Ελένη Πριοβόλου, χρησιμοποιεί σ’ ένα βιβλίο της τον 

τίτλο Παντουπαρών, ο οποίος αποτελεί νεολογισμό και αφορά ένα ξωτικό που 

γεννήθηκε στην κουφάλα ενός δέντρου και τρέχει να σωθεί, όταν άνθρωποι 

καταστρέφουν το δάσος με τα αστρόδεντρα της Ξωτικοχώρας. 

 

Νεολογισμοί στη λογοτεχνία και την ποίηση 

Ακόμη ένας μεγάλος συγγραφέας που αξίζει να αναφερθεί, είναι ο Αλέξανδρος 

Παπαδιαμάντης. Από το έργο του «Φόνισσα», αν και δεν ανήκει στην παιδική 

λογοτεχνία, αξίζει να αναφερθούν τα σύνθετα επίθετα  και κάποιοι προσωπικοί 

νεολογισμοί οι οποίοι προσδίδουν μια γοητεία και μια πρωτοτυπία στα κείμενά του 

(Καμπατζά, 2014). 

Η ποίηση, ακόμη ένα θαύμα του πνεύματος, όπως καταγράφεται από τον Αμπελιώτη 

(2005),  ο οποίος μελέτησε τους νεολογισμούς στην ποίηση του Γιώργη Κρόκου. Τα 

έργα του εμπεριέχουν τα σημαντικότερα γνωρίσματα που απαντώνται στη σύγχρονη 

λογοτεχνία (Χαραλαμπάκης, 1995) μεταξύ αυτών και νεολογισμοί. 

Στο έργο του Κρόκου, όσον αφορά στην παρουσία νεολογισμών, συναντώνται τόσο 

μορφολογικοί όσο και σημασιολογικοί νεολογισμοί. Οι περισσότεροι εκ των 

νεολογισμών που χρησιμοποιούνται από τον ποιητή αφορούν σε σύνθετα, κυρίως 



προσδιοριστικά, όταν δηλαδή το ένα συνθετικό προσδιορίζει το άλλο είτε ως 

επιθετικός προσδιορισμός είτε ως επίρρημα. Ως τέτοια στο έργο του μπορούμε να 

αναφέρουμε τα εξής: λευκοπερίστερα, λαχταροκόκκινος ήλιος, αιθερόπνοος, 

μικροβότσαλο, γιγαντόσταχη γη, βαθυμέρμηγκας, αστροπλουμιστό πέπλο, 

αλαφρόπλεο σκαρί, λαμπαδόχυτες κοπέλες, νιοξεφούρνιστο ψωμί, σταχυομάνα γη, 

ανεμοχλίμιντροάτι, αείζωοκρυονέρι, γιομοφέγγαρο, αυγινόφωτο. Ακόμη και σε 

ορισμένους τίτλους έργων του ο Κρόκος δηλώνει τη προτίμηση του στη χρήση 

νεολογισμών, όπως είναι για παράδειγμα τα τραγούδια του ήλιου (1978) και η 

ταυτότητα της ηλιαχτίδας (1990). Στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται εμφανής μάλιστα 

η πολύ μεγάλη συμπάθεια του ποιητή προς τον ήλιο για τον οποίο έχει δώσει μία 

πληθώρα νεολογισμών: ηλιοπότρα γη, πυρός, ουρανοπεράτης, αρχιθεριστής, 

αγριοπερίστερος, λαχταροκόκκινος ήλιος, ηλιοπούλα ειρήνη, χρυσήλιος, 

ηλιοπρόσωπη, ανυφάντρα, φωτόλουστο ηλιογραμμένο χωριό, λιόκαλη μέρα, 

χρυσοπόρφυρες ηλιαχτίδες, ηλιοπαιδιά, λιοσκέπαστη Χίος, ηλιοέλληνες, 

φωτοχάιδευτη Ελλάδα,φωτόφυλλο χορτάρι, φωτόλευκο σκολειό, φωτοκύματα.  

*** 

Σημαντική, επίσης, είναι η συμβολή του Ελύτη, ενός ακόμη μεγάλου ποιητή, ο οποίος,  

αν και δεν ανήκει στην παιδική λογοτεχνία, αρέσκεται στη χρήση νεολογισμών και 

αξίζει να αναφερθεί στην παρούσα έρευνα. Είναι ένας ποιητής που μπόρεσε, μέσω του 

θάρρους που του έδωσε η ποίηση, να οδηγήσει μία συμβατική γλώσσα σε υπέρβαση 

των ορίων της νέας ελληνικής, προκειμένου να εκφράσει την υπέρβαση της 

πραγματικότητας όπως αυτή βιώνεται καθημερινά. Πρόκειται για νέες λέξεις, νέες 

φράσεις, νέες σημασίες που φτάνουν στη δημιουργία μιας αντισυμβατικής γλώσσας 

που αναμοχλεύει συναίσθημα, συγκίνηση, όνειρο, φαντασία, μιας ικανότητας να 



βλέπει κανείς, μέσα από τα πράγματα, και να δημιουργεί μια διάρκεια που είναι μια 

εξίσου βασική έννοια στην ποίηση του Ελύτη (Μπαμπινιώτης, 2000). 

Ο τρόπος που ο ποιητής χρησιμοποιεί τη γλώσσα υπερβαίνει τις επονομαζόμενες 

«συνθήκες της αλήθειας» και τους συνταγματικούς κανόνες που ακολουθεί η γλώσσα 

μας, καταλήγοντας να διευρύνει τη γλωσσική επικοινωνία δημιουργώντας νέες 

δυνατότητες έκφρασης. Η ποιητική υπέρβαση του Ελύτη γίνεται εμφανής στο λόγο του 

μέσω συνταγματικών νεολογισμών που εμπεριέχονται στο έργο του (Τα Ελεγεία της 

Οξώπετρας, σ. 14): «Μικρά χρυσά πετούμενα μωράκια τής αναπνοής σου ακόμη / Πάνε 

κι έρχονται πάνω στην πέτρα και τις νύχτες παίζουνε φεγγάρι / Αλλ' εκείνος που σαν 

γλύπτης ήχων μουσική από μακρινούς / αστερισμούς συνθέτει / Νύχτα μέρα εργάζεται. 

Και τι ντο φαιά και τι σολ ιώδη ανεβαίνουν / Στον αέρα. Που κι οι βράχοι πιο ιερείς 

τέτοιο κλάμα το / ευλαβούνται. / Και τα δέντρα πιο πουλιά συλλαβές ομορφιάς 

ανερμήνευτης / Ομολογούν. Οτι ο έρωτας δεν είναι αυτό που ξέρουμε μήτε αυτό / που οι 

μάγοι διατείνονται. / Αλλά ζωή δεύτερη ατραυμάτιστη στον αιώνα». (Μπαμπινιώτης, 

2000). Τέτοιου τύπου συνταγματικοί νεολογισμοί στην ποίηση του Ελύτη ποικίλλουν 

ως προς τις μορφές τους (μεταφοράς, εξεικονισμού, συνειρμικών ανακλήσεων, 

διακειμενικών συνδέσεων κλπ.), με στόχο τη δημιουργία νέων σημαινομένων ως προς 

την κυριολεκτική σημασία των συναπτόμενων λέξεων. Δικαιωματικά, επομένως, 

θεωρείται ως ο κατ' εξοχήν «ποιητής της φράσης» σε αντίθεση με «ποιητές της λέξης» 

όπως είναι για παράδειγμα οι ποιητές Σολωμός, Παλαμάς ή και Σεφέρης» 

(Μπαμπινιώτης, 2000). 

*** 

Ένας ακόμη σπουδαίος ποιητής, ο Παλαμάς, που δεν ανήκει στη παιδική λογοτεχνία, 

διακρίνεται στη γλώσσα του από αμεσότητα, απλότητα, συναίσθημα, σύνθετες λέξεις 

και νεολογισμούς που χρησιμοποιεί, επαναλήψεις και κάποια στοιχεία καθαρεύουσας. 



Συγκεκριμένα, ο ποιητής προκειμένου να αποδώσει όλα τα γνωρίσματα για τους 

τόπους που επιθυμεί να περιγράψει, καταφεύγει, στην περίπτωση των επιθέτων, σε 

νεολογισμούς: «νησόσπαρτη», «πολυκάραβο», κλπ. (Μπενάτσης, 2003). 

*** 

Ακόμη στην ποίηση συναντάμε τον Γιάννη Σκαρίμπα, έναν ιδιαίτερα αιρετικό 

πεζογράφο, με αναρχική γλώσσα. Ο ρυθμός της πρόζας του, η παρωδία με στοιχεία 

υπερρεαλισμού, η μείξη λόγιων και αγοραίων εκφράσεων, καθαρεύουσας και 

δημοτικής, τοπικών ιδιολέκτων και ξένων λέξεων, όρων που προέρχονται από τη 

ναυτική του ζωή αλλά και λέξεις πλασμένες από τον ίδιο, πολύ συχνά έχουν 

δημιουργήσει σύγχυση στη κριτική (Κόλλια,2014).  

Στο έργο του Σκαρίμπα «Μαριάμπας» οι νεολογισμοί χρησιμοποιούνται 

καταχρηστικά, εφόσον οι λέξεις δεν έχουν υιοθετηθεί «από το σύνολο της γλωσσικής 

κοινότητας» αλλά από τους θιασώτες του σκαριμπικού ύφους. Στον Μαριάμπα οι 

νεολογισμοί κάνουν την εμφάνισή τους με τους εξής τρόπους: α) με ηχοποίητες λέξεις, 

β) μέσω παραποίησης ξένων λέξεων, γ) μέσω παραγωγής ή σύνθεσης λέξεων από 

άλλες λέξεις, δ) με την καταχρηστική χρήση λέξεων που έχουν ήδη ένα συγκεκριμένο 

περιεχόμενο και ε) με λέξεις που δε σημαίνουν τίποτα. Ο μηχανισμός του Σκαρίμπα 

για να δημιουργήσει νέες λέξεις είναι ίδιος με εκείνον που χρησιμοποιείται στο 

συγκεκριμένο έργο για το σχηματισμό κύριων ονομάτων, δηλαδή φτιάχνονται για να 

δηλώσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσώπων ή άψυχων αντικειμένων. Για 

παράδειγμα, το όνομα «Πιττάκος» του Σκαρίμπα παραπέμπει στη λέξη «ψιττακός» 

δηλαδή παπαγάλος. Ακόμη, πρέπει να αναφερθεί πως ένα ήρωας του Μαριάμπα, η 

Ζαλούχου, μπερδεύει το επίθετο και αντί για «Πιττακός» τον αναφέρει ως «Ψιττακό». 

Ο Ιωάννης Πιττακός στο έργο του Σκαρίμπα αναπαριστά τον Ιωάννη Μαριάμπα 



(ψευδός ως ήρωας) και βοηθάει τον δεύτερο να μην αυτοκτονήσει. Ο ίδιος μάλιστα 

υποστηρίζει πως «οι Πιττακοί ψιττακίζουν» (Σκαρίμπας, 1992 στο Κόλλια, 2014). 

 



Συμπεράσματα 

Οι νεολογισμοί, όπως επισημαίνεται, είναι πρωτότυπες λεξιλογικές επινοήσεις με τις 

οποίες ο δημιουργός έχει τη δυνατότητα να εκφράσει με λέξεις ανύπαρκτες, δηλαδή µε 

«αποκλίσεις από τον καθιερωμένο γλωσσικό κώδικα» (Χιδίρογλου,  2006:114), κάποια 

σημαινόμενα που έχουν δημιουργηθεί στο δικό του μυαλό, κάποιες λεπτές αποχρώσεις 

νοήματος που δημιουργεί η δική του φαντασία (Μαμακούκα, 2013).  

Στο σύνολό τους τα λογοτεχνικά κείμενα έχουν να δώσουν μια σπουδαία ποικιλία 

νεολογισμών και απώτερος στόχος είναι να μπορέσουν να αξιοποιηθούν έργα 

λογοτεχνίας με πλούσιο περιεχόμενο νεολογισμών, προκειμένου να μη μείνει 

ανεκμετάλλευτος ένας ανεκτίμητος θησαυρός.   

Ακόμη, η επονομαζόμενη «ηθική δύναμη» της γλώσσας της προσδίδει μια υπόσταση 

και την κατατάσσει σε μια διανοητική διεργασία όχι μόνο με σκοπό να δηλώσει τα 

γεγονότα αλλά και να καθορίσει τον τρόπο που εμείς ως αναγνώστες τα 

συλλαμβάνουμε και τα κωδικοποιούμε στη γλώσσα μας, καθορίζοντας τα όρια της 

σημασίας των λέξεων (Μπαμπινιώτης, 2000).  

Είναι σημαντικό στο σχολικό πλαίσιο η γλωσσική διδασκαλία να αποτελεί διαδικασία 

ευχάριστη και δημιουργική που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των παιδιών για δράση, 

ικανοποίηση, συνεργασία μεταξύ τους. Εξίσου θεμελιώδης είναι η ανάγκη της 

αυτογνωσίας και του αλληλοσεβασμού, δημιουργικής έκφρασης ίσως και μάθησης και 

πρόληψης των μαθησιακών δυσκολιών που θα ενισχύσουν τους μαθητές να 

αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και να δημιουργήσουν μια θετική στάση στην 

αντιμετώπιση της στείρας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι ανάγκη να υπάρξει μια 

ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 

στόχο την ανάπτυξη ενός σχολείου που θα εξωτερικεύει τις δεξιότητες, τις γνώσεις και 

τον πολιτισμό μας (Παπακωστοπούλου, 2016). 



Σε αυτό σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στην κρίση ταυτότητας και αλλοίωσης που 

περνά η ελληνική γλώσσα τα τελευταία χρόνια και, όπως υποστηρίζει ο γνωστός 

πεζογράφος Χωμενίδης, οι νεολογισμοί και τα greeklisch δεν τον τρομάζουν. «Η 

γλώσσα έχει αντοχή, αφομοιώνει ό,τι της είναι αναγκαίο και αποβάλλει, σε βάθος 

χρόνου, τα περιττά και τα ακαλαίσθητα». Σε ό,τι αφορά την αποτύπωσή της, ας μην 

ξεχνάμε ότι ο Βιτσέντζος Κορνάρος έγραψε τη «Θυσία του Αβραάμ» σε περίφημα 

ελληνικά πλην στο λατινικό αλφάβητο» (Κροντηρά, 2016). 

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω δύο στίχους του Μανόλη Αναγνωστάκη: «Σαν 

πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, Να µην τις παίρνει ο άνεµος.» Έτσι πρέπει 

να εκφράζονται και να δημιουργούνται οι νεολογισμοί ώστε να πετυχαίνουν το σκοπό 

τους.
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