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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο μεθηλάεη ηελ ζπγγξαθή ηεο δηθήο ηνπ 

ΟΓΤΔΗΑ 
1
, πνπ είλαη ε ζπλέρεηα ηεο ΟΓΤΔΗΑ ηνπ Οκήξνπ. Αγσληά θαη 

αγσλίδεηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα έπνο πνπ λα κπνξέζεη λα ζεσξεζεί σο έλα από ηα 

ζπνπδαηόηεξα έξγα ηεο «ιεπθήο θπιήο» (sic) θαη λα είλαη ηζάμην ηεο νκεξηθήο 

δεκηνπξγίαο. Μεηά από δεθαηξία νιόθιεξα ρξόληα ζθιεξήο δνπιεηάο, ν 

Καδαληδάθεο, σο άιινο Οδπζζέαο, πεξηπιαλώκελνο ζε ρηιηάδεο ζηίρνπο, αλάκεζα ζε 

εθαηνληάδεο ιέμεηο, αλαγξάθνληαο ηελ πνηεηηθή ηνπ ηδέα εθηά θνξέο, αλαδεηά ηελ 

αζάλαηε πεγή, ηελ πξνζσπνπνίεζε ηνπ Θενύ, θαηαιήγνληαο μονιάρ
2
 ζηελ ηειηθή 

κνξθή ηνπ κεγαιεηώδνπο έξγνπ ησλ εηθνζηηεζζάξσλ (24) ξαςσδηώλ θαη ησλ ηξηάληα 

ηξηώλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα ηξηώλ (33.333) ζηίρσλ. 

Μέγα ην ρξένο ηνπ πνηεηή θαη κέγαο ν άζινο ησλ κειεηεηώλ λα αζρνιεζνύλ 

κε ηελ ΟΓΤΔΗΑ, όπσο ηνλίδεη ν Πξεβειάθεο (1958) αθνύ «ειάρηζηνη ηελ έρνπλ 

δηαβάζεη νιόθιεξε». Καη εηιηθξηλά πώο λα θαηαπηαζηεί θαλείο κε ηελ «γισζζηθή 

πιεκκπξίδα ηεο ΟΓΤΔΗΑ» (Γηαθνπκάθε, 1982), πέξα από ηα άιια επίπεδα 

αλάγλσζήο ηεο –όπσο πθνινγηθό, θηινζνθηθό θά. Η ΟΓΤΔΗΑ ζην κεηαίρκην 

έληνλσλ θνηλσληθν-πνιηηηθώλ αιιαγώλ εθθξάδεη κε ξπζκό γεσκεηξηθήο πξνόδνπ ηε 

δπλακηθή απνηύπσζε ηεο γιώζζαο θαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο δεκνηηθήο λα 

θπξηαξρήζεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ Νενειιήλσλ.  

Οη ήξσεο αλαπιάζνληαη σο αληηήξσεο κε ζθνπό ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

ζύγρξνλσλ ηδεώλ. Ο Οδπζζέαο-κεξνο παξνπζηάδεηαη πολςμήσανορ θαη 

πολςηαξιδεμένορ, αληίζεηα κε ηνλ Οδπζζέα-Καδαληδάθε πνπ ζθηαγξαθείηαη 

κοζμοκαηαλύηηρ –πνπ ζα κπνξνύζε λα εξκελεπηεί σο ‘ν θαηαθηεηήο ηνπ θόζκνπ’– 

θαη κοζμοπαπυπίηηρ –πνπ ζα κπνξνύζε λα εξκελεπηεί σο ‘απηόο πνπ έκεηλε κέρξη 

αξγά ζηνλ θόζκν ηξηγπξλώληαο’ 
3
. Παξνπζηάδεηαη ινηπόλ ν θαδαληδαθηθόο Οδπζζέαο 

                                                           
1
  ηελ πξώηε έθδνζε ηνπ 1938, ν Καδαληδάθεο ηηηινθνξεί ην επηθό ηνπ πνίεκα ΟΓΤΔΗΑ, γξάθνληαο 

ην κε έλα «». Γη‟ απηό ην ιόγν ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε, ρξεζηκνπνηνύκε θη εκείο ηνλ ηίηιν ηνπ 

έπνπο κε έλα «», ζεβόκελνη ηελ νξζνγξαθηθή ηνπ επηινγή απηή. Από ηελ άιιε, δηαρσξίδεηαη από ηνλ 

ηίηιν ηνπ έπνπο ηνπ Οκήξνπ ΟΓΤΔΗΑ, πνπ γξάθεηαη κε δύν «». 

2
  Καδαληδάθεο, 1938: ‘ην πην ξσκαιέν παηδί ηεο ιύθαηλαο πνπ ε κάλα ην αλέζξεςε μέρσξα’. ε άιια 

ιεμηθά εξκελεύεηαη σο ‘ν κνλαρηθόο, ν κόλνο’. 

3
  Δδώ ζα κπνξνύζε θαλείο λα θάλεη ηε ζύλδεζε κε ην πεξίθεκν ξεκπέηηθν ηνπ Καηζαξνύ «Διιεληθή 

απόιαπζηο» , όπνπ ν ήξσαο, έλαο λαπηηθόο, αλαθέξεηαη σο ‘λπρηνγπξηζηήο’, πξάγκα πεξίεξγν γηα 

θάπνηνλ πνπ δεη θαη πεζαίλεη πάλσ ζε έλα θαξάβη. 



σο έλαο θαηαθηεηήο θη σο έλαο „αιήηεο‟ –από ην αξραίν ξήκα „αιίζθνκαη‟– πνπ πνιύ 

απέρεη από ην ζθνπό ηνπ γπξηζκνύ ηεο παηξίδαο, αιιά πεξηζζόηεξν κε ηελ έλλνηα ηνπ 

αλζξώπνπ πνπ ηξηγπξλνύζε ζηνλ θόζκν κε ζθνπό λα ηνλ θαηαθηήζεη θαη λα ηνλ 

θπξηεύζεη –δει. σο έλαο δηαρξνληθόο Έιιελαο. 
 

 

2.  Η ΓΛΩΑ ΣΗ ΟΔΥΣΕΙΑΣ 
 

«Η δεκνηηθή γιώζζα είλαη ε παηξίδα καο»
4
 ηόληδε ζπλερώο ζε δεκνζηεύκαηα θαη ζε 

επηζηνιέο ηνπ ν Καδαληδάθεο θαη σο γλήζηνο παηξηώηεο δελ έθαλε ηίπνηα άιιν από 

ην λα γξάςεη θαη ηελ ΟΓΤΔΗΑ ηνπ ζε δεκνηηθή, πνπ ήηαλ γηα ηελ επνρή ηνπ κηα 

γιώζζα ηζόηηκε ηεο επαλάζηαζεο. 

Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ε ΟΓΤΔΗΑ εθδόζεθε ην 1938, κηα πεξίνδν πνπ ε 

δεκνηηθή δερόηαλ νμύηαηε επίζεζε θη ν Καδαληδάθεο όθεηιε λα εκθαληζηεί σο έλαο 

ακείιηθηνο ππεξαζπηζηή ηεο. Ο Καδαληδάθεο ζέιεη λα θαηαζηήζεη ην πνίεκά ηνπ ηνλ 

αγσγό ηεο κεηαθνξάο ηεο δεκνηηθήο γιώζζαο ζην ζηόκα ησλ Νενειιήλσλ. 

Βέβαηα, ν Καδαληδάθεο ήζειε λα δεκηνπξγήζεη κηα απινπζηεπκέλε δεκνηηθή, 

ρσξίο ηνληδόκελε ιήγνπζα, ρσξίο δηπιά ζύκθσλα (Καδαληδάθεο, 1938) θαη κε 

άιινπο παξόκνηνπο γξακκαηηθνύο θαλόλεο πνπ μεπεξλνύζαλ θαη ηελ δεκνηηθή 

ειεπζεξία ηνπ Φπράξε (Μαλδειαξάο, 1987). Πνιιέο θνξέο όκσο ε γισζζηθή ηνπ 

ειεπζεξηόηεηα, θαηά ηελ ζπγγξαθή ηνπ έπνπο, θαη ην πάζνο ηνπ γηα ηνλ αγώλα ππέξ 

ηεο δεκνηηθήο ηνλ νδεγνύλ ζε αλαπόθεπθηεο αθξόηεηεο. Ο ίδηνο ραξαθηεξίζηεθε 

εξγάηεο ηεο δεκνηηθήο θαη ε ΟΓΤΔΗΑ ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηνπ λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ιεμηθό κε ηύπνπο απνζεζαπξηζκέλνπο ώζηε λα δηαζσζνύλ δηα κέζνπ ηεο ινγνηερλίαο 

παξά λα ραζνύλ από ηνλ θαηξό θη από ηε ιεζκνληά ησλ λεόηεξσλ. (Bien 1972, 

Γηαθνπκάθε 1982, Μαλδειαξάο 1987) 

ρεηηθά κε απηήλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπ, ν Bien (1972) αλαθέξεη όηη ν 

Καδαληδάθεο ζέιεζε λα θάλεη ηελ ΟΓΤΔΗΑ έλα έξγν ηέρλεο, ην δηθό ηνπ “magnum 

opus” θαη ζπλάκα έλα εγρεηξίδην δεκνηηθήο, έλα ζεζαπξό, έλα ιεμηθό
5
.  

Σειηθά, θαίλεηαη πσο ε αθύπληζε ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο ηνπ Καδαληδάθε 

άξρηζε κε ηε δεκνηηθή γιώζζα θαη κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ηελ ρεηξηδόηαλ. Ο 

γισζζνπαηξησηηζκόο ηνπ γελλήζεθε, κεγάισζε θαη κέζησζε δηα κέζνπ ηεο 

ΟΓΤΔΗΑ.  
 
 

2.1  Αγωλία γηα ηε ιέμε 
 

Ο Καδαληδάθεο είρε κηα έληνλε αγσλία γηα ηελ αλεύξεζε ηεο ζσζηήο θαη 

θαηάιιειεο δηαηύπσζεο ηεο έκπλεπζήο ηνπ θαη ήζειε λα ηελ εθθξάζεη κε ηελ πην 

δπζεύξεηε θαη παξάμελε ιέμε.  

ε πνιιέο επηζηνιέο ηνπ πξνο ηνλ Πξεβειάθε (1984) δεηά ηε βνήζεηά ηνπ 

ζηελ αλαδήηεζε άγλσζησλ θαη λέσλ ιέμεσλ
6
, ελώ ν ίδηνο ηηο θαηαγξάθεη ζε 

ζεκεησκαηάξηα, θαηεγνξηνπνηώληαο ηηο κε ζθνπό λα κπνξνύλ λα ηνπ θαλνύλ 

ρξήζηκεο. Πξηλ αξρίζεη πάιη ηελ ΟΓΤΔΗΑ ζέιεη λέα ζνδεηά από ιέμεηο, θαηλνύξγην 

                                                           
4
  Καδαληδάθεο, Νίθνο. 1941: ζζ. 98-99. 

5
  Bien, P. 1972: p.192, “make the Odyssey a demotic dictionary as well as a work of art” : p.202, 

“make his magnum opus, the Odyssey, a textbook of demotic, a thesaurus, a dictionary”. 

6
  Πξεβειάθεο, Π. 1984: γξάκκ. 75, ζζ. 113-115. 



γισζζηθό πιηθό
7
. Δθείλν πνπ ηνλ βαζαλίδεη πεξηζζόηεξν είλαη ην εηδηθό ιεμηιόγην. 

πκβνπιεύεηαη ηνλ Πνξηώηε γηα λαπηηθνύο όξνπο
8
 θαη ζπδεηά κε ηνλ Πξεβειάθε 

ιέμεηο ζηα γαιιηθά θαη πσο απηέο απνδίδνληαη ζηε δεκνηηθή
9
. ε έλα γξάκκα ηνπ 

πξνο ηνλ ηεθαλίδε ηνπ δεηά επίκνλα λα ηνπ βξεη ιέμεηο γηα «ην θπλήγη, ηελ ςαξηθή, 

ην θαξάβη, ην θξαζί, ηνλ ήιην, ηε βξνρή, ηε ζάιαζζα, ηνλ έξσηα, ηνλ πόιεκν» 

(Αιεμίνπ, 1978). Αθόκε, ζπκβνπιεύεηαη βηβιία, πεξηνδηθά θαη ιεμηθά ζε δηάθνξεο 

γιώζζεο, κε ζθνπό λα αληιήζεη γισζζηθό πιηθό. Οηηδήπνηε κπνξεί λα ηνπ θαλεί 

ρξήζηκν ζηελ ζπγγξαθή ηνπ έπνπο ηνπ, ην ζεκεηώλεη, ην θαηαγξάθεη θαη εκπινπηίδεη 

ην ιεμηινγηθό ηνπ πινύην. 

πσο θάζε πνηεηήο δεκηνπξγεί ην δηθό ηνπ γισζζηθό θαλόλα, ηε δηθή ηνπ 

αηνκηθή ζπγγξαθηθή ζθξαγίδα, ηελ πξνζσπηθή ηνπ πνηεηηθή γξακκαηηθή, πνπ ηνπ 

δίλεη ην δηθαίσκα ηεο έκπλεπζεο λα εθθξάδεη θαη λα εθπέκπεη ην ινγνηερληθό ηνπ 

κήλπκα όπσο ν ίδηνο επηζπκεί (Μπακπηληώηεο 1991, Μαζηνπδάθεο 2010). Κη όπσο 

επηζεκαίλεη θη ν Αλδξηώηεο (1959) «ν ινγνηέρλεο θξίλεηαη από ηη λέν, ηη πξνζσπηθό, 

ηη νιόηεια δηθό ηνπ „εθόκηζε εηο ηελ ηέρλε‟
10

, ηόζν ζε ηδέεο όζν θαη ζε εθθξαζηηθά 

κέζα.»  
 

 

2.2  Γηάιεθηνο Κξεηηθή ή Παλειιήληα Γιώζζα (;) 
 

Ο Καδαληδάθεο δελ αξθείηαη ζηηο νηθείεο ηνπ ιέμεηο αιιά αλαδεηά λα εγθισβίζεη 

ζηνλ ζηίρν ηνπ εθθξάζεηο από θάζε γσληά ηεο Διιάδαο. ηόρνο ηνπ είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα εληαία παλειιήληα γιώζζα ζπλδπάδνληαο ιέμεηο από όιεο ηηο 

δηαιέθηνπο θαη λα θάλεη κηα γισζζνινγηθή επαλάζηαζε δεκηνπξγώληαο κηα λέα 

δεκνηηθή. 

πσο είλαη θπζηθό, γελλεκέλνο θαη αλαζξεκκέλνο ζηελ Κξήηε, θάλεη ρξήζε 

ιέμεσλ θαη δηαιεθηηθώλ ζρεκάησλ από ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ζηε ζπγγξαθή ηεο 

ΟΓΤΔΗΑ. Ο ίδηνο παξαδέρεηαη πσο είρε πηνζεηήζεη κεξηθέο θξεηηθέο ιέμεηο
11

, αιιά 

ζεσξνύζε όηη είρε ππνηάμεη ηνλ κεραληζκό ηεο γιώζζαο ηνπ ζηνπο παλειιήληνπο 

θαλόλεο (Πξεβειάθεο, 1958). Παξόια απηά, δελ θαηαθέξλεη λα απαιιαγεί από ηελ 

θαηεγνξία όηη ε ΟΓΤΔΗΑ είλαη γξακκέλε ζε θξεηηθή δηάιεθην. Σν θξεηηθό ηδίσκα 

είλαη επδηάθξηην ζηνπο ζηίρνπο ηεο ΟΓΤΔΗΑ (Γηαθνπκάθε 1982, Φηιηππάθε-

Warburton 1978) θη αλ όρη ζαλ αηόθηεο απνθιεηζηηθά θξεηηθέο ιέμεηο, σο δύλακε 

δεκηνπξγίαο ηδηνιέθησλ, ζύλζεησλ ιέμεσλ, αθόκα θαη κε ηε ρξήζε θξεηηθνθαλώλ 

ιέμεσλ. Γέρεηαη επηξξνέο από γξαπηά θείκελα ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο 

(Δξσηόθξηηνο, Κξεηηθό Θέαηξν θά), ηα νπνία έρεη κειεηήζεη κε επηκέιεηα, από 

ηδησκαηηθέο θξάζεηο, από δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο Κξήηεο, ξηδίηηθα θαη καληηλάδεο. 

Ο Καδαληδάθεο, βέβαηα, δαλείδεηαη ηδησκαηηθά ζηνηρεία –ιέμεηο, θξάζεηο, 

ηξαγνύδηα– θη από άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο από ηε Μάλε, Νάμν, 

Ρόδν, Κύπξν, Ήπεηξν θά. Γηα άιιε κία θνξά αλαδεηθλύεηαη πηζηόο εξγάηεο ηεο 

ειιεληθήο γιώζζαο, έλαο ιανγισζζνιόγνο όπνπ γλώξηζε ηα ειιεληθά ηδηώκαηα θαη 

κε ζύλεζε ηα αθνκνίσζε θαη ηα αλάπιαζε. 

                                                           
7
  Πξεβειάθεο, Π. 1984: γξάκκ. 81, ζζ. 129-130. 

8
  Πξεβειάθεο, Π. 1984: γξάκκ. 21, ζζ. 37-39. 

9
  Πξεβειάθεο, Π. 1984: γξάκκ. 93, ζζ. 160-163. 

10
  Ο Αλδξηώηεο δαλείδεηαη ηνλ ηίηιν από ην πνίεκα ηνπ Καβάθε ηνπ 1921 Δθόκηζα εηο ηελ Σέρλελ. 

11
  Καδαληδάθεο, Νίθνο. 1943: ζ. 1030. 



Από ηελ άιιε κεξηά, ηώξα, ε Γηαθνπκάθε (1982) αλαθέξεη θαηεγνξεκαηηθά 

όηη «ε γιώζζα ηεο ΟΓΤΔΗΑ είλαη ε θξεηηθή δηάιεθηνο» θαη πάλσ ζε απηή –

ζπκπιεξώλνπκε εκείο– ν πνηεηήο ρηίδεη ηηο ππόινηπεο δηαιέθηνπο θαη πξνζπαζεί λα 

θαηαθηήζεη ηε κεγάιε ηδέα ηεο παλειιήληαο γιώζζαο. 
 

 

2.3  Νενινγηζκνί 
 

Ο Καδαληδάθεο ηζρπξίδεηαη όηη είρε δεκηνπξγήζεη κόιηο κεξηθέο λέεο ιέμεηο 

(Καδαληδάθεο 1938, Πξεβειάθεο 1958, Πξεβειάθεο 1984, Μαλδειαξάο 1987) θαη 

κάιηζηα κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ρξεηαδόηαλ λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα ιέμε. 

Αληίζεηα, αξθεηνί κειεηεηέο (Αλδξηώηεο 1959, Γηαθνπκάθε 1982, Μαξηλάθεο 2004) 

ζεκεηώλνπλ όηη ε ΟΓΤΔΗΑ έρεη πιήζνο ηδηνιέθησλ, γισζζνπιαζηηθώλ γελλεκάησλ 

λενινγηζκώλ. Σν κεγάιν όγθν λενινγηζκώλ απηώλ ηνλ δηαπηζηώλνπκε θη εκείο θαηά 

ηε γισζζνινγηθή καο κειέηε. 

Ο Καδαληδάθεο ζπλερώο ηνλίδεη όηη νη πεξηζζόηεξεο ιέμεηο είλαη από ην 

ζηόκα ηνπ ιανύ, γη‟ απηό θη έρνπλ κηα ηέηνηα πιαζηηθόηεηα (Πξεβειάθεο 1958, 

1984), ελώ πξνηηκά ηε ρξήζε ηδησκαηηθώλ ηύπσλ σο πην έληνλα εθθξαζηηθνύο. 

Υξεζηκνπνηεί ηηο ιέμεηο κε κηα ηδηαίηεξε αγάπε σο θνξείο ησλ μερσξηζηώλ ηνπ 

λνεκάησλ. Πξνηηκά λα ζπλζέηεη θαη λα παξάγεη ιέμεηο γηαηί γνεηεύεηαη από ηελ 

ζπαληόηεηα ηεο ύπαξμεο ηνπο. Ρήκαηα, επίζεηα, νπζηαζηηθά, επηξξήκαηα γελληνύληαη 

θαη αλαγελληνύληαη από έλα ινγνηερληθό κπαιό πνπ απέρεη πνιύ από ηελ επηζηήκε 

ηεο γισζζνινγίαο –όπσο απηή αλαπηύζζεηαη ζεσξεηηθά–, αιιά ν Καδαληδάθεο 

παξνπζηάδεηαη σο έλαο γισζζνιόγνο ηνπ δξόκνπ, έλαο γισζζνηαμηδεπηήο πνπ 

ζπιιέγεη θαη δεκηνπξγεί ιέμεηο, όρη απζαίξεηα, αιιά κε πάζνο: έλα πάζνο πνπ 

πεγάδεη από ηελ πξαγκαηηθή αγάπε ηνπ γηα ηε γιώζζα. 

Παξόιν πνπ ν ίδηνο ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ πεξηζζόηεξν ζπιιέθηε-θαηαγξαθέα 

παξά γισζζνπιάζηε-δεκηνπξγό, αλαξσηηόκαζηε πνην επηρείξεκα ζα έβξηζθε ν 

Καδαληδάθεο, αλ δνύζε ζήκεξα, λα καο πείζεη όηη νη 10.000 λενινγηζκνί ή θαιύηεξα 

κε θαηαγεγξακκέλεο ιέμεηο πνπ έρνπκε απνζεζαπξίζεη κειεηώληαο ηελ ΟΓΤΔΗΑ 

είλαη όιεο παξκέλεο από ην ζηόκα ηνπ ιανύ; Κάπνηεο ίζσο λα είλαη, αιιά νη 

πεξηζζόηεξεο πηζηεύνπκε όηη είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ πνηεηή. Πηζαλνινγνύκε, 

ινηπόλ, όηη ν Καδαληδάθεο δελ ζεσξνύζε γισζζνπιαζηηθέο θαη δηθέο ηνπ ηηο ιέμεηο 

πνπ έθηηαρλε ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ζύλζεζεο θαη παξαγσγήο ιέμεσλ. 
 

 

3. Η ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ  
 

Μέζα ζην ζεζαπξό ηεο ΟΓΤΔΗΑ βξίζθεη θαλείο ραξαθηεξηζκνύο γηα ηνπο ήξσεο 

ηνπ κε θαηλνθαλή επίζεηα θαη νπζηαζηηθά όπνπ δεκηνπξγνύλ πνιιά πξνβιήκαηα 

θαηαλόεζεο αιιά βέβαηα θαη κηα ηδηαίηεξε καγεία αλαθάιπςεο. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ πξσηαγσληζηή ηνπ πνηήκαηνο, ηνλ Οδπζζέα, ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξα από δηαθόζηα επίζεηα
12

 θαη νπζηαζηηθά κέζα ζην έπνο γηα λα ηνλ 

ραξαθηεξίζνπλ. ια έλα πξνο έλα δηαιεγκέλα, έλα πξνο έλα ηνπνζεηεκέλα ζηελ 

θαηάιιειε ζέζε γηα λα δεκηνπξγνύλ θάζε θνξά κηα ηδηαίηεξε αίζζεζε γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηνπ ήξσα κε ηηο πξάμεηο ηνπ. Ήηαλ δύζθνιν έξγν, νπζηαζηηθά αδύλαηνλ 

ζε κία κόλν παξνπζίαζε, λα πεξηγξάςνπκε ηνλ Οδπζζέα από ηηο επηζεηηθέο ιέμεηο 

θαη ησλ εηθνζηηεζζάξσλ ξαςσδηώλ. Γη‟ απηό ην ιόγν επηιέμακε ηηο αξρηθέο ξαςσδίεο 

Α΄ θαη Β΄ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ πξσηαγσληζηή ιίγν πξηλ θύγεη από ηελ Ιζάθε, θαζώο 

                                                           
12

  Πξεβειάθεο, Παληειήο. 1958: ζρόιην 177, ζ. 312. 



θαη ηελ θαηαιεθηηθή ξαςσδία Χ΄, εθεί όπνπ ν ήξσαο είλαη θξεκαζκέλνο ζε έλα 

παγόβνπλν κε ζπληξνθηά ην Υάξν, ιίγν πξηλ αθήζεη ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή.  

Ο Οδπζζέαο ηνπ Καδαληδάθε δελ πξνζνκνηάδεη κε ηνλ εζηθό πξσηαγσληζηή 

ηνπ Οκήξνπ. Ο νκεξηθόο Οδπζζέαο παξνπζηάδεηαη λνζηαιγόο ηεο παηξίδαο, ελώ ν 

θαδαληδαθηθόο ήξσαο λνζηαιγόο ηεο ειεπζεξίαο. Ο νκεξηθόο ήξσαο αλαδεηά 

αηέξκνλα ηνλ γπξηζκό ζηελ παηξίδα, ελώ ν θαδαληδαθηθόο Οδπζζέαο αλαδεηά ηελ 

αιήζεηα, ηελ αζάλαηε πεγή, ηνλ ίδην ηνλ Θεό. 

Πάλσ ζε απηέο ηηο δηαθνξέο ζθηαγξαθείηαη θη ν ραξαθηήξαο ηνπ Οδπζζέα-

Καδαληδάθε: Ο ήξσαο παξνπζηάδεηαη σο έλαο αβόλεςηορ μονιάρ, κνλαρηθόο 

αδποζύνηςσορ αθέληεο ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη ζπλάκα ζαλ βαπιοκοπαδάπηρ 

απνοηζέλιγκαρ πνπ νδεγάεη ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ ζε άγλσζηεο πεξηπέηεηεο. 

Φαλεξώλεηαη σο έλαο πολςπλάνηηορ καζηποκαηαλύηηρ. 

Σν θπαζεπό πολύκλαπο κπαιό ηνπ γηα άιιε κία θνξά ηνλ βαζαλίδεη θαη 

γίλεηαη βαπιόσνοηορ διπλοβοζκόρ αλζξώπσλ θαη δώσλ. Αλαζθνπκπώλεη ηηο 

βπςγιαζμένερ ηνπ παιάκεο θαη δπλακώλεη ηα απμςποθαγυμένα ρεξνπόδαξα ηνπ. Απ‟ 

ηελ θνξθή ηνπ θεθαιηνύ ηνπ, από ηα καπςπά ηνπ ηα καιιηά ζύγκλαπορ θαίγεηαη από 

ηα κέζα σο ηα έμσ κε επηζπκία καθξηά λα ηαμηδεύζεη θη σο γαβαθάρ πνπ ηε δσή ηνπ 

μέξεη λα γιεληά, νξκάεη, θαηαζπαξάδεη ηα πάληα: αηζζήκαηα, ηδαληθά θη αλζξώπνπο.  

Κξεκάεη ην ηόμν ηνπ ζηηο μαλλιαποκοςηάλερ θη απνρσξίδεηαη ηελ παηξίδα 

ηνπ, αθήλνληαο πίζσ ηνπ μαλά ηελ έξκε ηνπ γπλαίθα, κε κόλν ηνπ ζθνπό λα γίλεη 

θεοθονιάρ θαη γαύπορ κλεθηαπάρ ηεο άπηαζηεο ηδέαο, ηεο αζάλαηεο πεγήο. 

Απάθςμορ, σιλιολογίηηρ δπάκορ ζπληάζζεηαη κε ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ ηνπο 

δηαιερηνύο θαη πξνζπαζεί λα γίλεη γοπγοβλέθαπορ ππυηολάηηρ ησλ θαηξώλ. Ο λνπο 

ηνπ παιγνιώηηρ θαη απηόο αφηοβούληρ πνπ πηα δελ ηνλ ρσξά θακηά θνξθή ηνπ 

θόζκνπ.  

Χο κλυθονούζηρ κεραλεύεηαη θη σο γοπγονούζηρ πξάηηεη λα γίλεη άμηνο 

δοξαπάρ, εθηάτςσορ λα θπξηεύζεη ην ζάλαην. Υηππά ηελ ύζηαηε ζηηγκή ηα 

πεηπογόναηα ηνπ, θεπιόσνοηορ, αθεληαζκέλνο σαποδόξαπορ, ηνλ Μαύξν όκσο δελ 

κπνξεί πηα λα ηνλ ληθήζεη. Αθήλεηαη λεθξόο ν κοζμοπαπυπίηηρ ζηεο κνλαμηάο ηελ 

ςύρξα θη σο κοζμοκαηαλύηηρ αληξίθηα ράλεηαη.  

Παξά ηελ ήηηα ηνπ, ν ήξσαο θαηαθέξλεη λα ηνλ ζπκνύληαη όινη σο ηνλ Έλα 

ηνλ αγαπό, Γπζζέα. 
 

 

4.  Η ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΟΔΥΣΕΙΑΣ  

ΑΠΟ ΣΟΝ ΤΓΥΡΟΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
 

4.1 ηξαηεγηθή ηθαλόηεηα 
 

Σν εξώηεκα πνπ αβίαζηα έξρεηαη ηώξα είλαη θαηά πόζνλ ε ζπλαξπαζηηθή ηαπηόηεηα 

ηνπ Οδπζζέα, ηνπ Γπζζέα
13

, είλαη θαηαλνεηή θαη πξνζβάζηκε ζηνπο λένπο θαη 

κεγαιύηεξνπο δπλάκεη αλαγλώζηεο ηεο ΟΓΤΔΗΑ. Με άιια ιόγηα, νη επηζεηηθνί 

πξνζδηνξηζκνί, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Καδαληδάθεο είλαη αξθεηά δηαθαλείο γηα λα 

γίλνπλ αληηιεπηνί από ηνλ κε-εηδηθό αλαγλώζηε; Σν εξώηεκα απηό ηίζεηαη έηζη 

επεηδή αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ηεο επηζεηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Οδπζζέα ζηε 
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  Ο Καδαληδάθεο ηελ ΟΓΤΔΗΑ πξνζθσλεί ηνλ ήξσα ηνπ άιινηε „Οδπζζέα‟ θη άιινηε „Γπζζέα‟. 

Δίλαη ζύλεζεο ζηηο δηαιέθηνπο λα εθπίπηεη ην πξώην γξάκκα αλ είλαη θσλήελ. Παξόκνηα όπσο ην 

Ησάλλεο-Γηάλλεο, Ησζήθ-ήθεο, Δηξήλε-Ρεληώ. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηνλ Δξσηόθξηην θη ν 

Κνξλάξνο πξνζθσλεί ηνλ ήξσα ηνπ „Ρσηόθξηην‟. 



ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Κάιιηζηα, όκσο, ζα κπνξνύζε λα αθνξά θαη νπνηνδήπνηε 

γισζζηθό ζέκα κέζα ζην έξγν. 

Πώο ινηπόλ ν λεαξόο, θπξίσο, αλαγλώζηεο ηνπ 21νπ αηώλα ζα πξνζεγγίζεη 

απηό ην έξγν; Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη εδώ κπαίλεη έλα γισζζνινγηθό δήηεκα, ή 

θαιύηεξα έλα ςπρνγισζζηθό, απηό ησλ ζηπαηηγικών ανάγνυζηρ.  

Ο όξνο ‘ζηξαηεγηθή’ είλαη πιένλ ηεο κόδαο: πνιηηηθή, δηαπξαγκαηεπηηθή, 

νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή. Οπζηαζηηθά αληηθαηέζηεζε ηε ιέμε ‘κέζνδνο’. 

Ση ελλννύκε όκσο κε ηνλ όξν ‘ζηξαηεγηθή’ ζηε γιώζζα; 

- «ύλνιν βεκάησλ θαη παηδαγσγηθώλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε 

γισζζηθή δηδαζθαιία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο δεδνκέλνο παηδαγσγηθόο 

ζθνπόο». 

- «ύλνιν ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν καζεηήο πξνθεηκέλνπ λα „απνθηήζεη‟, λα 

ελζσκαηώζεη θαη λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ηε γιώζζα-ζηόρν (ηελ μέλε γιώζζα)».  

πσο είλαη ζαθέο, ν 1νο νξηζκόο αθνξά μεθάζαξα ζηνλ/ηελ δηδάζθνληα/νπζα 

ελώ ν 2νο ζηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα. Καηά ζπλέπεηα ν όξνο ζηξαηεγηθή ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα αθνξά ηόζν ηνλ/ηελ δάζθαιν/α όζν θαη ηνλ/ηελ 

καζεηή/ηξηα. Άιισζηε απηνί νη δπν πόινη ηεο κάζεζεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη είλαη αλαπόζπαζηα δεκέλνη κεηαμύ ηνπο. Δλώ 

απνηεινύλ ηα άθξα, ηνπο πόινπο ελόο ζπλερνύο δηαζηήκαηνο ηα όξηα κεηαμύ ηνπο 

είλαη απνιύησο αζαθή (fuzzy). Με άιια ιόγηα, νη ξόινη πνιιέο θνξέο ελαιιάζζνληαη 

ή ζα έπξεπε λα ελαιιάζζνληαη. Γεγνλόο πάλησο απνηειεί όηη ε αξκνλία ζηε ζρέζε 

ηνπο εμαζθαιίδεη ηελ ηειηθή λίθε. 

Καηά ηελ Kambakis-Vougiouklis (1992a) ε ζηξαηεγηθή ηθαλόηεηα απνηειείηαη 

από ηξία, ηνπιάρηζηνλ, είδε ζηξαηεγηθώλ: ηηο ζηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο, ηηο 

ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο, θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξνπζίαζε ζα αζρνιεζνύκε κόλν κε ηηο ζηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο (processing 

strategies), επεηδή είλαη απηέο θπξίσο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάγλσζεο θεηκέλνπ.  
 
 

4.1.1 ηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο – processing strategies  
 

Ο όξνο ζηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

νκηιεηέο εθκεηαιιεύνληαη ηελ γισζζηθή θαη δηαιεθηηθή ηνπο γλώζε γηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο νκηιεηέο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Οη Clark θαη Clark (1977) 

ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ ςπρνγισζζηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ απόδνζεο πνπ ελεξγνπνηνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αθξόαζεο 

(listening), ηεο νκηιίαο (speaking), ηεο γξαθήο (writing) θαη ηεο αλάγλσζεο (reading) 

ηόζν ελόο/κηαο Φπζηθνύ/ήο Οκηιεηή/ηξηα (ΦΟ) όζν θαη ελόο/κηαο Με Φπζηθνύ/ήο 

Οκηιεηή/ηξηαο (ΜΦΟ)  

ηελ παξαγσγή (production), ε έιιεηςε άλεζεο ζηνλ ιόγν, γηα παξάδεηγκα, 

κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη ν/ε ΦΟ ή ν/ε ΜΦΟ κηαο γιώζζαο, δπζθνιεύεηαη κε ηηο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ιόγνπ.  

ηελ πξόζιεςε (reception), πνπ καο ελδηαθέξεη εδώ, εληνπίδνληαη δύν εηδώλ 

δηαδηθαζίεο: (α) ε αληίιεςε θαη (β) ε θαηαλόεζε. Η αληίιεςε, ζύκθσλα κε ηελ 

ςπρνινγία, είλαη κία ζύλζεηε ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο απνθηά γλώζε ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο είηε άκεζα κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ είηε έκκεζα κε παξέκβαζε ηεο 

ινγηθήο. ύκθσλα κε ηελ γισζζνινγία ηώξα, ε αληίιεςε έρεη ζρέζε κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν/ε αλαγλώζηεο/ζηξηα ή ν/ε αθξναηήο/ηξηα ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ/ηεο λα αλαγλσξίζεη κνλάδεο ηεο γισζζηθήο ηθαλόηεηαο 

(θσλνινγίαο/νξζνγξαθίαο). Από ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηαλόεζε αλαθέξεηαη ζε 



δηαδηθαζίεο πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ/ζηελ αλαγλώζηε/ζηξηα ή αθξναηή/ηξηα 

λα θαηαιάβεη ηε ζεκαζία κηαο έλλνηαο ή ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο έλλνηεο κεηαμύ 

ηνπο θαζώο θαη ηηο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ δηακνξθώλνπλ κηα θαηάζηαζε. 

Απηέο νη δηαδηθαζίεο ζηελ νξνινγία ηεο ζύγρξνλεο ςπρνγισζζνινγίαο νλνκάδνληαη 

ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο.  

Σν πιένλ νινθιεξσκέλν πξόηππν (κνληέιν) αλάγλσζεο είλαη απηό ηνπ 

Goodman, πην γλσζηό σο θαησθεξέο κνληέιν (top-down model of processing). Ο 

Goodman (1967), νξίδεη ηελ αλάγλσζε σο «έλα ςπρνγισζζηθό παηρλίδη εηθαζηώλ». 

Πηζηεύεη όηη νη ηθαλνί/έο αλαγλώζηεο/ζηξηεο καληεύνπλ γηα ην ηη πιεξνθνξίεο ζα 

πξνθύςνπλ ζην θείκελν. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ε αλάγλσζε λα γίλεηαη κηα 

δηαδηθαζία εμέηαζεο ππνζέζεσλ, πνπ επηβεβαηώλνληαη ή απνξξίπηνληαη. Απηή ε 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη έσο όηνπ νη αλαγλώζηεο/ζηξηεο ηθαλνπνηεζνύλ από ην 

κάληεκά ηνπο. Απηό ην «ςπρνγισζζνινγηθό παηρλίδη καληέκαηνο» εμαξηάηαη από 

ηνπο ζθνπνύο ησλ αλαγλσζηώλ/ζηξηώλ.  

ζνλ αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο-επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ 

ηώξα, ππάξρνπλ πνιιέο. Ο/ε αλαγλώζηεο/ζηξηα πξέπεη λα κάζεη, νπζηαζηηθά λα 

δηδαρηεί, λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηάιιειε θάζε θνξά αλάινγα κε ηνλ ζηόρν ηνπ θαη 

ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ. Μεηαμύ απηώλ, ην κάληεκα (guessing), σο κία από ηηο πην 

παξαγσγηθέο δεμηόηεηεο ζηελ θαηαλόεζε γξαπηνύ θεηκέλνπ, απνηειεί ην θνκβηθό 

ζεκείν πνπ ζπλδέεη ηηο ζηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο απηνύ ηνπ είδνπο κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο ζηελ θαηαλόεζε (Kambakis-Vougiouklis, 

1990, 1992b, 1993a/b).  

Από ηελ άιιε πιεπξά, ε ρξήζε ιεμηθνύ απνηειεί πάληα κία ζηαζεξή αμία, ε 

νπνία όκσο, όπσο θαη ην κάληεκα, δελ είλαη απηαπόδεηθηεο. Αληίζεηα ν δάζθαινο, κε 

ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ όξνπ, πξέπεη λα δηδάμεη απηέο ηηο δύν ζηξαηεγηθέο ζηνπο 

καζεηέο/ηξηεο.  
 
 

4.2 Σα αζαθή ζύλνια ζηελ αλάγλωζε  

θαη αμηνιόγεζε ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ  
 

Έλα αθόκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθό δήηεκα απνηειεί ε αζάθεηα ηεο ινγνηερληθήο –αιιά 

θαη γεληθόηεξα ηεο γισζζηθήο– επηθνηλσλίαο ηεο ζεκαζίαο. Δίλαη γεληθώο απνδεθηό 

όηη ε ζεκαζία όπσο απηή πξνζιακβάλεηαη από ηνλ θάζε αλαγλώζηε είλαη κία αζαθήο 

(fuzzy) πεξηνρή. Η αζάθεηα δελ απνηειεί πξόβιεκα, αληίζεηα είλαη κέξνο ηεο γνεηείαο 

ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο. Άιισζηε ε γιώζζα είλαη ζπλνιηθά κία αζαθήο πεξηνρή.  

Μεζνδνινγηθά, ε αληηθεηκεληθνπνίεζε ηνπ ππνθεηκεληθνύ, πξνθεηκέλνπ λα 

κεηξεζεί θαηά θάπνηνλ ηξόπν θαη λα εληνπηζηνύλ ηπρόλ θαλνληθόηεηεο, νη νπνίεο ζα 

κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηε δηδαζθαιία, ίζσο γηα θάπνηνπο ζεσξείηαη αδύλαηε 

έσο θαη βιαζθεκία. κσο, ε αμηνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε 

εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ θαη αθόκε πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηαλόεζε ηεο 

ζεκαζίαο ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ, όρη γηα βαζκνιόγεζε αιιά γηα εμνηθείσζε κε ην 

δηάβαζκα, είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ. Σν λα βαζκνινγείηαη κία απάληεζε κε άξηζηα όηαλ 

είλαη ε πξνηεηλόκελε ή απηή πνπ ν/ε δηδάζθσλ/νπζα ζεσξεί νξζή θαη όιεο ηηο άιιεο 

ιάζνο, απνηειεί δηαδηθαζία άρξεζηε, άδηθε θαη άζηνρε. Κη απηό γηαηί ηόζν ζηελ 

θαζεκεξηλή γιώζζα όζν θαη ζηε ινγνηερλία ππάξρνπλ εξκελείεο πεξηζζόηεξεο ηεο 

κίαο, άιιε ιηγόηεξν άιιε πεξηζζόηεξν αθξηβήο αιιά εληόο ηνπ γεληθόηεξνπ 

ζεκαζηνινγηθνύ πεδίνπ ην νπνίν είλαη εγγελώο αζαθέο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε 

θιηκαθνύκελε παξαδνζηαθή βαζκνινγία από 1 έσο 20 ζηε κέζε εθπαίδεπζε ή από 1 

έσο 10 ζην δεκνηηθό θαη ζην παλεπηζηήκην ηαιάληζε επί δεθαεηίεο δηδάζθνληεο θαη 

δηδαζθνκέλνπο. Αιιά θαη πάιη, πώο λα αμηνινγήζεηο κία απάληεζε ζε εξώηεζε πνπ 



αθνξά ηε ινγνηερλία κ‟ απηόλ ηνλ ηξόπν; ζν γηα ηηο θιίκαθεο Likert, απηέο 

πξνζθέξνπλ κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε αληί ηνπ „ζσζηό-ιάζνο‟ θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θόξνλ από εξεπλεηέο/ηξηεο. κσο, έρνπλ θη απηέο αξθεηά 

κεηνλεθηήκαηα ηόζν ζηε δηαδηθαζία όζν θαη ζηελ επεμεξγαζία, όπσο ε δπζθνιία ηεο 

θαηαλόεζεο εθ κέξνπο ησλ ππνθεηκέλσλ κηαο έξεπλαο ησλ ιεπηώλ ζεκαζηνινγηθώλ 

δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ δηαβαζκίζεσλ κηαο θιίκαθαο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ιηγόηεξν εθιεπηπζκέλνη νκηιεηέο δπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξά κεηαμύ 

δηαβαζκίζεσλ όπσο ‘αξθεηά ζίγνπξνο’, ‘ζρεδόλ ζίγνπξνο’ θαη ‘απνιύησο ζίγνπξνο’ 

θαη ρξεηάδεηαη ρξόλνο θαη θόπνο γηα λα ην θαηαιάβνπλ, πνιιέο θνξέο εηο βάξνο ηεο 

έξεπλαο απηήο θαζ‟ απηήο.  

Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδν αμηνιόγεζεο, ε νπνία αθνξά ζηε ρξήζε ηεο ξάβδνπ 

(bar), ελόο εξγαιείνπ „δαλεηζκέλνπ‟ από ηε ζεσξία ησλ αζαθώλ ζπλόισλ (fuzzy 

sets)
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, αληί ηεο θιίκαθαο Likert, πξνηείλνπλ νη Vougiouklis θαη Vougioukli (2008). Η 

κέζνδνο αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θιίκαθαο Likert κε ηε „ξάβδν‟ –δειαδή έλα 

ζπλερέο– ζηελ νπνία ζην αξηζηεξό άθξν ππάξρεη ην 0 θαη ζην δεμηό άθξν ην 1, σο 

εμήο: 
 

0 1 
 

Ο/Η εξσηώκελνο/ε, αληί λα επηιέμεη κία βαζκίδα ηεο θιίκαθαο, θαιείηαη λα ηκήζεη 

(„θόςεη‟) θάζεηα ην ζεκείν ηεο ξάβδνπ ην νπνίν ζεσξεί όηη εθθξάδεη ηελ απάληεζε 

ηνπ/ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα. 

πνηνο θαιείηαη λα απαληήζεη δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε θαη δελ 

κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία λα δηαθξίλεη ηελ, έηζη θη αιιηώο, δπζδηάθξηηε δηαθνξά 

κεηαμύ δπν δηαβαζκίζεσλ ηεο θιίκαθαο. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

αλαπαξαζηαζεί κε ηελ πξνζπάζεηα ελόο απηνθηλήηνπ λα αλέβεη κηα ζθάια (Likert) ή 

έλα θεθιηκέλν επίπεδν (ξάβδνο). 

Σν ζεκαληηθόηεξν, όκσο, ξόιν εδώ παίδεη ν ςπρνινγηθόο παξάγσλ επεηδή ν/ε 

εξσηώκελνο/ε ζέηεη κηα θάζεηε γξακκή ζηε ξάβδν-ζπλερέο (continuum) [0,1], 

βαζηδόκελνο/ε θπξίσο ζηε δηαίζζεζή ηνπ, πνπ εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή 

θαζνξίδεη ην αθξηβέζηεξν ζεκείν. Η ξάβδνο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο αζαθνύο (fuzzy) 

ζπκπεξηθνξάο αθνύ ζηελ νπζία δεηά κηα απεηθόληζε ζηo δηάζηεκα [0,1] αληί ηεο 

ζαθνύο απάληεζεο 0 ή 1. 
 

 

4.3 Πξνεγνύκελε έξεπλα  
 

Δίλαη γεγνλόο όηη ε „παξαμεληά‟, ε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη ην θύξην 

ζεκείν δπζθνιίαο πνπ ζπλαληά ν κέζνο αλαγλώζηεο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

ε Γηαθνπκάθε (1982): «ε θάζε κνξθή ηέρλεο ην λέν παξαμελεύεη, πξνθαιεί ζρόιηα». 

Δίλαη θπζηθό ινηπόλ έλα έπνο γεκάην από παξάμελεο ιέμεηο είηε γισζζνπιαζηηθέο 

είηε ηδησκαηηθέο λα πξνθαιεί δπζθνιίεο θαηαλόεζεο. Σν ζέκα ηεο ηδηνκνξθίαο δελ 

αθνξά κόλν ζην ιεμηιόγην αιιά θαη ζηελ νξζνγξαθία θαη ηε γξακκαηηθή (Bien 1972, 

ηδεξάο 1983, Μαλδειαξάο 1987), κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε ηνπ έπνπο. Δπηγξακκαηηθά, όπσο ζρνιηάδεη ν ηδεξάο 

(1983, ζ. 156) έλα έπνο κε «κείμε ηύπσλ θαη εθθξάζεσλ» θαη κε «δόζε ππεξβνιώλ» 

ζηε γιώζζα ηνπ δελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη θαηαλνεηό θαη θπζηθά λα βξεη εθαξκνγή 

θαη δηάδνζε ζηνπο ινγνηερληθνύο θύθινπο, πόζν κάιινλ ζηνλ „κέζν αλαγλώζηε‟ θαη 

πνιύ πεξηζζόηεξν ζηνλ καζεηή/ηξηα.  
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Οη Mathioudakis θαη Kambaki-Vougioukli (2009) θαη ν Mathioudakis (2009) 

ζε δύν πηινηηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε λεαξνύο αλαγλώζηεο –ε πξώηε ζε 

θνηηεηέο Διιεληθήο Φηινινγίαο θαη ε δεύηεξε ζε καζεηέο Β΄ Λπθείνπ– εξεπλνύλ εάλ 

θαη θαηά πόζνλ νη λεαξνί, πνπ είλαη δπλάκεη αλαγλώζηεο ηνπ έπνπο, εθαξκόδνπλ 

θάπνηεο ζηξαηεγηθέο ζπλεηδεηά ή αζύλεηδα. πγθεθξηκέλα, θαινύληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε κία έξεπλα κε ιεμηιόγην ηεο ΟΓΤΔΗΑ ηνπ Καδαληδάθε, όπνπ 

έρνπλ λα απαληήζνπλ (α) ζε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice) θαη (β) 

ζε εξσηήζεηο ειεύζεξνπ καληέκαηνο (guessing). Αθόκε, πξέπεη λα δειώζνπλ θαη ηνλ 

βαζκό βεβαηόηεηάο ηνπο όηη κάληεςαλ ζσζηά κε ηε ρξήζε ηεο ξάβδνπ αληί ηεο 

θιίκαθαο Likert. Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλώλ δείρλνπλ όηη νη λεαξνί 

αλαγλώζηεο ηα θαηαθέξλνπλ αξθεηά θαιά θαη κε ηνπο δύν ηξόπνπο εξσηήζεσλ θαη 

αθόκε όηη αηζζάλνληαη θαη αξθεηά ζίγνπξνη κε ηελ νξζόηεηα ησλ απαληήζεώλ ηνπο, 

όηη δειαδή κάληεςαλ ζσζηά. 
 

 

5. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 

Η έιιεηςε πξνεγνύκελεο έξεπλαο όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλόεζε ηεο γιώζζαο ηεο 

ΟΓΤΔΗΑ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε εκείο πξνζσπηθά θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ησλ εξεπλώλ καο, όηαλ δελ είρακε θάπνηεο αλαθνξέο από άιινπο 

εξεπλεηέο/ηξηεο αιιά θαη νη δπζθνιίεο θαηά ηελ αλάγλσζή ηεο, καο ώζεζαλ ζην λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε αθόκε κηα πηινηηθή έξεπλα Απηή ηε θνξά καο απαζρνιεί ν 

άιινο πόινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο. ‟ απηήλ ηελ ηξίηε 

θαηά ζεηξά πηινηηθή, ινηπόλ, πξνζπαζνύκε λα δηεξεπλήζνπκε ζε πνην βαζκό νη 

ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Καδαληδάθεο ζην επηθό ηνπ πνίεκα γηα λα ραξαθηεξίζεη 

ηνλ θεληξηθό ηνπ ήξσα, ηνλ Οδπζζέα, κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ θαη λα εξκελεπηνύλ 

από λένπο επηζηήκνλεο θηιόινγνπο. Σν δήηεκα απηό απνηειεί ηακπνύ, θαηά θάπνην 

ηξόπν, επεηδή ζην ειιεληθό δαζθαινθεληξηθό ζύζηεκα ν/ε δάζθαινο/α ζεσξνύληαη 

απζεληίεο θαη παληνγλώζηεο. Κάηη ηέηνην βέβαηα δελ ηζρύεη νύηε ζα κπνξνύζε λα 

ηζρύζεη ππό νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Δθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα 

δηαπηζηώζνπκε αλ νη θηιόινγνη γλσξίδνπλ ηε γιώζζα ηνπ Καδαληδάθε, αλ έρνπλ 

ζπλεηδεηή ή αζύλεηδε γλώζε ζηξαηεγηθήο αλάγλσζεο θαη πώο ληώζνπλ απέλαληη ζηε 

γιώζζα ηνπ Καδαληδάθε. Κη απηό γηαηί πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη εάλ νη θηιόινγνη 

δελ γλσξίδνπλ ηε γιώζζαο ηνπ Καδαληδάθε, θαη αθόκε πεξηζζόηεξν, αλ ηε 

θνβνύληαη, ζα πεξάζνπλ ην ίδην ζπλαίζζεκα θαη ζηνπο καζεηέο.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζνπκε αλ θαη ζε πνην βαζκό νη θηιόινγνη (α) 

κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηε γιώζζα ηνπ Καδαληδάθε, (β) θάλνπλ ρξήζε θάπνησλ 

ζηξαηεγηθώλ όπσο ε ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ ή/θαη ην κάληεκα θαη (γ) αηζζάλνληαη 

ζίγνπξνη/εο κε ηηο επηινγέο ηνπο, δηεμαγάγακε κία πηινηηθή έξεπλα ζηελ νπνία επίζεο 

ρξεζηκνπνηνύκε ηε ξάβδν σο εξγαιείν απηό-αμηνιόγεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ αιιά θαη 

σο εξγαιείν αμηνιόγεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ από ηνπο εξεπλεηέο. 
 

 

6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 

6.1 Τπνθείκελα  
 

Σν δείγκα ηεο έξεπλάο καο απνηεινύλ είθνζη λένη επηζηήκνλεο θηιόινγνη –δέθα 

άληξεο θαη 10 γπλαίθεο– ειηθίαο από 25-35 ρξνλώλ. Παξόιν πνπ ην δείγκα καο δελ 

είλαη αξηζκεηηθά κεγάιν, θξνληίζακε λα ππάξρεη πνηθηιία σο πξνο ηνλ ηόπν 

πξνέιεπζεο ησλ ππνθεηκέλσλ, όπσο Κξήηε, Αηηηθή, Μαθεδνλία, Θξάθε, Θεζζαιία 



θά. ια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δηδάζθνπλ ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είηε ζε δεκόζηα ή ηδησηηθά ζρνιεία είηε ζε ηδησηηθά θξνληηζηήξηα. 
 

 

6.2 Δξγαιεία 
 

Δπηιέμακε ηηο ξαςσδίεο Α΄, Β΄ θαη Χ΄ ηεο ΟΓΤΔΗΑ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε πνπ 

είλαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ έπνπο, όπσο αθξηβώο ήηαλ θαη ε επηινγή καο γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηεο επηζεηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ήξσα καο ζηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε. 

Από ηηο ξαςσδίεο Α΄, Β΄, Χ΄ επηιέμακε επίζεηα-νπζηαζηηθά πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Οδπζζέα ζην έπνο θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαζηνινγηθό ελδηαθέξνλ. 

Σειηθά, θαηαιήμακε ζην εξσηεκαηνιόγην καο λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζεκαζία είθνζη 

ιέμεσλ πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ήξσα καο. 
 

 

6.3 ρεδηαζκόο 
 

Γηα ηελ πηινηηθή καο έξεπλα, ρσξίζακε ηηο κεηαβιεηέο καο ζε αλεμάξηεηεο θαη 

εμαξηεκέλεο. Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο (dependent variables, DV) είλαη (α) ε 

νξζόηεηα ησλ απαληήζεσλ θαη (β) ε βεβαηόηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηηο απαληήζεηο 

πνπ ηειηθά έδσζαλ. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (independent variables, IV) είλαη (α) 

νη πεηξακαηηθέο κεηαβιεηέο, πνπ είλαη νη εξσηήζεηο κε ηηο ιέμεηο πξνο εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε. Οη εξσηήζεηο ήηαλ ειεύζεξνπ καληέκαηνο, νπόηε ηα ππνθείκελα έπξεπε 

λα θαληαζηνύλ ηε ζεκαζία θάζε ιέμεηο, δηεξεπλώληαο όια ηα ζηνηρεία, ην 

ζπγθείκελν, ηελ αλάιπζε ηεο ιέμεηο, ηνπο πηζαλνύο ζπζρεηηζκνύο κε άιιεο 

παξόκνηεο ιέμεηο θά, κε άιια ιόγηα ςάρλνληαο γηα εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο 

ππαηληγκνύο, πξνηνύ πάξνπλ ηελ ηειηθή απόθαζε γηα ηελ ζσζηή –θαηά ηε γλώκε 

ηνπο– εξκελεία. (β) νη ππνθεηκεληθέο κεηαβιεηέο: i) ην θύιν, ii) ε ειηθία, iii) νη 

γιώζζεο ή δηάιεθηνη ηεο ειιεληθήο, πνπ κπνξνύλ ηα ππνθείκελα λα κηιήζνπλ ή λα 

θαηαιάβνπλ. 
 
 

6.4 Γηαδηθαζία 
 

Σα ππνθείκελα έιαβαλ ην εξσηεκαηνιόγην κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-

mail) θαζώο θη έλα παξάδεηγκα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έπξεπε λα απαληήζνπλ 

ζηηο εξσηήζεηο όζνλ αθνξά ηελ εξκελεία, αιιά θαη ην πώο ζα ζεκείσλαλ-„έθνβαλ‟ ηε 

ξάβδν γηα λα δειώζνπλ ηε βεβαηόηεηα ηνπο γηα ηηο απαληήζεηο πνπ ζα έδηλαλ.  

Ο ρξόλνο πνπ ηνπο δόζεθε ήηαλ κόιηο κία (1) ώξα, κέζα ζηελ νπνία όθεηιαλ 

λα απαληήζνπλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, λα ζεκεηώζνπλ ηε βεβαηόηεηα ηνπο γηα ηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζεκεηώλνληαο πάλσ ζηε ξάβδν θαη, ηέινο, λα απνζηείινπλ 

πίζσ ειεθηξνληθά ην εξσηεκαηνιόγην ηνπο. 

Σα ππνθείκελα, αθνύ έγξαςαλ ηηο εξκελείεο ηνπο –κνλνιεθηηθά ή 

πεξηθξαζηηθά–, ζεκείσζαλ πόζν ζίγνπξνη/εο ήηαλ γηα ηελ θάζε κία από ηηο 

απαληήζεηο ηνπο πάλσ ζε έλα ζπλερέο [0,1], όπνπ 0=θαζόινπ ζίγνπξνο/ε θαη 

1=απόιπηα ζίγνπξνο/ε. Οπζηαζηηθά, ηα ππνθείκελα έπξεπε λα „θόςνπλ‟ ηε ξάβδν 

ζην ζεκείν πνπ δήισλε ηε βεβαηόηεηά ηνπο, όπσο αθνινύζσο: 
 

0_____________________________________________1 
θαζόινπ ζίγνπξνο/ε                                                                                                 απόιπηα ζίγνπξνο/ε  

 

0___/_/_/_/_/_/______/______/_/_/_/_______/___/_/____1 
θαζόινπ ζίγνπξνο/ε                                                                                                 απόιπηα ζίγνπξνο/ε 

 



6.5 Βαζκνιόγεζε ηεο νξζόηεηαο θαη ηεο βεβαηόηεηαο  
 

ην ζηάδην ηεο βαζκνιόγεζεο ηεο νξζόηεηαο θαη ηεο βεβαηόηεηαο, απνθαζίζακε λα 

εθαξκόζνπκε ηελ παξαθάησ κέζνδν βαζκνινγίαο: 

(α) ζνλ αθνξά ηε βεβαηόηεηα, αθνύ ιάβακε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, 

ρσξίζακε ην ζπλερέο-ξάβδν ζε πέληε κέξε από ην Μεδέλ (0=είκαη θαζόινπ 

ζίγνπξνο/ε) έσο ην Σέζζεξα (4=είκαη απόιπηα ζίγνπξνο/ε). Η δηεπθόιπλζε πνπ καο 

πξνζθέξεη ε ξάβδνο είλαη όηη αλ αξγόηεξα ζειήζνπκε κηα πην ιεπηνκεξή αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, κπνξνύκε λα ηε ρσξίζνπκε ζε νθηώ, δέθα, είθνζη θηι. κέξε. 

(β) ζνλ αθνξά ζηελ νξζόηεηα, γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηηο 

απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ καο βαζηζηήθακε ζηε ζεσξία ησλ αζαθώλ πεξηνρώλ, κε 

ηελ νπνία πξνζπαζνύκε λα αληηθεηκεληθνπνηήζνπκε ηελ ππνθεηκεληθόηεηα. Δπεηδή 

ζηε ινγνηερλία, έηζη θη αιιηώο, δελ κπνξνύκε λα αλαθεξόκαζηε ζε κία κόλν 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κηαο ιέμεο, επηιέμακε θη εδώ κηα βαζκνινγία από ην Μεδέλ 

(0=απόιπηα ιάζνο) έσο ην Σέζζεξα (4=απόιπηα ζσζηό). Σα θξηηήξηα ηα 

απνθαζίζακε κεηά από ζπδήηεζε κε κηα νκάδα θηινιόγσλ αιιά θαη θάζε θνξά πνπ 

παξνπζηάδνληαλ θάπνηα ακθηβνιία σο πξνο θάπνηα εξκελεία, ην ζπδεηνύζακε 

κεηαμύ καο.  

Γηα παξάδεηγκα, έζησ όηη ζέινπκε λα αμηνινγήζνπκε ηηο εξκελείεο ηεο ιέμεο 

γοπγοβλέθαπορ
15

 πνπ δόζεθαλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Ο ίδηνο ν Καδαληδάθεο 

(1938) ηελ εξκελεύεη σο ‘απηόο πνπ έρεη άγξην θαη βινζπξό βιέκκα’, από ην αξραίν 

‘γνξγόο’ πνπ ζεκαίλεη ‘ηξνκαθηηθόο’. κσο, ζηα λέα ειιεληθά ε ιέμε ‘γνξγόο’ έρεη ηε 

ζεκαζία ηνπ ‘γξήγνξνο’. Δπίζεο, ην ζπγθείκελν δελ βνεζά ζεκαληηθά ζηελ νξζή 

εξκελεία ηεο ιέμεο. Δπνκέλσο, νη απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ καο είραλ σο εμήο: 

Γύν από ηνπο είθνζη εξκήλεπζαλ ηε ιέμε σο ‘ν άγξηνο, κε βινζπξό βιέκκα’ θαη πήξαλ 

βαζκό ηέζζεξα. Γεθαηξείο από ηνπο είθνζη ηελ εξκήλεπζαλ σο ‘απηόο πνπ 

αληηιακβάλεηαη γξήγνξα θαη εύζηξνθα, πνπ είλαη παξαηεξεηηθόο’ θαη πήξαλ βαζκό 

ηξία. Έλαο από ηνπο είθνζη ηελ εξκήλεπζε σο ‘απηόο πνπ έρεη έμππλε θαη γξήγνξε 

καηηά’ θαη πήξε βαζκό δύν. Έλαο από ηνπο είθνζη ηελ εξκήλεπζε σο ‘απηόο πνπ είλαη 

έμππλνο’ θαη πήξε βαζκό έλα θαη ηέινο, ηξεηο από ηνπο είθνζη ηελ εξκήλεπζαλ σο 

‘απηόο πνπ αλνηγνθιείλεη ηα βιέθαξα, ν δηπισκάηεο’ θαη πήξαλ βαζκό κεδέλ. 
 

 

ΒΑΘΜΟ ΔΡΜΗΝΔΙΔ  

4 άγξηνο, κε βινζπξό βιέκκα  

3 
παξαηεξεηηθόο, πνπ αληηιακβάλεηαη 

γξήγνξα θαη εύζηξνθα  

2 απηόο πνπ έρεη έμππλε θαη γξήγνξε καηηά 

1 έμππλνο  

0 
απηόο πνπ αλνηγνθιείλεη ηα βιέθαξα,  

ν δηπισκάηεο  
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 Παξαζέηνπκε ην απόζπαζκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζέζακε ζηελ εξεπλά καο: 

[…] ζθπθηόο παξαθαηζεύεη ηε ζπειηά κε ηα γθαβά καηάθηα – 

θη ν γοπγοβλέθαπορ ηνλ κπάληζε θαη ηνλ θαισζνξίδεη: 

«Μσξέ, θαιώο ην παξαδνύβαιν, ην λεξαδνγιεηκκέλν˙ 

θαιώο ην θινηζνζθνύθη ηνπ Θενύ κε ηε ιεξή θνπληίηζα!» 

 

 



7. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΤΜΠΔΡΑΜΑ   
 

Αθνύ βαζκνινγήζακε ηελ νξζόηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη 

κεηξήζακε ηε βεβαηόηεηα ηνπο γηα ηηο απαληήζεηο απηέο, είρακε ηα παξαθάησ 

ζπλνιηθά απνηειέζκαηα –αλδξώλ θαη γπλαηθώλ–, ηα νπνία ζαο ηα παξνπζηάδνπκε 

ζρεδηαζκέλα πάλσ ζηε ξάβδν γηα λα έρνπκε κηα γεληθόηεξε άπνςε. Φπζηθά, ε 

κεηαηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

είλαη κέζα ζηηο κειινληηθέο καο πξνηεξαηόηεηεο.  

(α) Οξζόηεηα: ην ζύλνιν ησλ ηεηξαθνζίσλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ θαη 

νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο είρακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: Ογδόληα εθηά ήηαλ 

απόιπηα ιάζνο, δεθαπέληε ήηαλ ζρεδόλ ιάζνο, δεθαεθηά ήηαλ νύηε ιάζνο νύηε 

ζσζηέο, εβδνκήληα κία ήηαλ ζρεδόλ ζσζηέο θαη δηαθόζηεο δέθα ήηαλ απόιπηα 

ζσζηέο. 
 

                    |       0      |         1         |        2         |        3        |        4        | 
απόιπηα ιάζνο    ____________________________________________________   απόιπηα ζωζηό 

                             87                15                 17                   71                210 

 

(β) Βεβαηόηεηα: ην ζύλνιν ησλ ηεηξαθνζίσλ εξσηήζεσλ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο βεβαηόηεηαο ησλ απαληήζεσλ γηα ηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο 

δηακνξθώλνληαη σο εμήο: ηηο νγδόληα εθηά απαληήζεηο ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

δελ ήηαλ θαζόινπ βέβαηα αλ εξκήλεπζαλ ζσζηά ηηο ιέμεηο, ζηηο ηξηάληα ηέζζεξα 

ήηαλ ζρεδόλ αβέβαηα, ζηηο πελήληα δελ ήηαλ νύηε βέβαηα νύηε αβέβαηα, ζηηο εμήληα 

ελληά ήηαλ ζρεδόλ βέβαηα θαη ηέινο, ζηηο εθαηόλ εμήληα ήηαλ απόιπηα βέβαηα. 
 

                |       0      |         1         |        2         |        3        |        4        | 
     Καζόινπ   ____________________________________________________   απόιπηα 

ζίγνπξνο/ε           87               34                   50                 69                160          ζίγνπξνο/ε 

 

 

Γηαπηζηώλνπκε, ινηπόλ, όηη ην ηδηνζπγθξαζηαθό ιεμηιόγην ηνπ Καδαληδάθε ζηελ 

ΟΓΤΔΗΑ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αλάγλσζεο θαη θαηαλόεζεο ηόζν ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο όζν θαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο (Mathioudakis-Kambaki 2009, 

Mathioudakis 2009). 

Τπνζηεξίδνπκε όηη αλαγλώζκαηα όπσο ε ΟΓΤΔΗΑ, θαζώο θαη παξόκνηα ηεο 

λενειιεληθήο γξακκαηείαο, κπνξνύλ λα γίλνπλ πην πξνζηηά ζηνπο αλαγλώζηεο, 

εθόζνλ θαη αλ ππάξρεη νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο καο κε θαηάιιειεο 

κεζόδνπο ζηξαηεγηθώλ αλάγλσζεο. 

Γελ ζέηνπκε σο ζθνπό ηελ απνκλεκόλεπζε θαη ελζσκάησζε ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα καο ησλ ιεμηινγηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ απηώλ ησλ θεηκέλσλ. Κπξίσο 

ζέηνπκε σο ζηόρν ηελ πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ησλ θεηκέλσλ απηώλ αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο καο γηα λα κπνξνύκε λα γίλνπκε θη εκείο δεκηνπξγνί θαη 

θύιαθεο ηεο ειιεληθόηεηαο ηνπ ιεμηινγίνπ καο. 

Ο πινύηνο ηεο ειιεληθήο καο γιώζζαο είλαη ηόζν κεγάινο πνπ είλαη θξίκα λα 

ηνλ απνξξίπηνπκε ρσξίο λα πξνζπαζνύκε λα ηνλ θαηαθηήζνπκε όπνηεο δπζθνιίεο θη 

αλ αληηκεησπίδνπκε ζηελ θαηαλόεζε ηνπ. Οθείινπκε λα πξνθπιάμνπκε ηνλ 

ιεμηινγηθό καο ζεζαπξό, όπσο ν Καδαληδάθεο ζέιεζε λα θάλεη κε ην πνιύζηηρν απηό 

πνίεκα. Με απηό ηνλ ηξόπν θαη κόλν ζα κπνξέζνπκε λα δηαθπιάηηνπκε θαη λα 

ππεξαζπηδόκαζηε ηελ ειιεληθόηεηα ηεο ιεμηινγηθήο καο ηαπηόηεηαο. 
 



8.  ΔΠΙΛΟΓΟ 
 

Ο Καδαληδάθεο, ζηελ ΟΓΤΔΗΑ ηνπ, πάιεςε κε ηνλ ήξσα ηνπ. Ο ζπγγξαθέαο 

πάιεςε κε ηνλ Οδπζζέα πάλσ ζην ραξηί, κέζα ζην ιόγν, πίζσ από ηηο ιέμεηο, έμσ 

από ηα λνήκαηα, κπξνζηά ζηα καηηά ηόζσλ αλαγλσζηώλ. 

«ε θνηηάδσ νινύζε θαη κάρνπκε λα ζε ζηξηκώμσ, κέζα ζην ιόγν, λα 

ζηακαηήζσ ην πξόζσπό ζνπ θαη λα ζνπ πσ: “ε θξαηώ, δε κνπ μεθεύγεηο!”, κα εζύ 

ζπληξίβεηο ηε ιέμε, πνπ λα ζε ρσξέζεη! γιηζηξάο θαη μεθεύγεηο θη αθνύσ ην γέιην ζνπ 

από πάλσ κνπ ζηνλ αέξα.»
16

 Απηόο είλαη ν ήξσαο καο: έλαο απιόο άλζξσπνο πνπ 

θάλεη ρίιηα θνκκάηηα ηελ Ιζάθε ζαλ λα ήηαλ ε κεγαιύηεξε παγίδα πνπ ηνπ „ζηεζαλ. 

«Ση νλόκαηα δε ζνπ „ζηεζα παγίδεο γηα λα ζε πηάζσ!», αλαθσλεί ν 

ζπγγξαθέαο. Κη από ηελ άιιε, εκείο πώο λα κπνξέζνπκε λα ζε πηάζνπκε ζε κεξηθέο 

ρηιηάδεο ιέμεηο, λα πεξηγξάςνπκε ηελ επηζεηηθή ηαπηόηεηα ελόο ήξσα. Άιισζηε νη 

ήξσεο δελ έρνπλ ηαπηόηεηα, νύηε κέιινλ, παιεύνπλ θόληξα ζηε ζθέςε, πξνο ην 

άγλσζην. 

Αιήζεηα, Οδπζζέα, «Ιζάθε δελ ππάξρεη˙ ππάξρεη κνλάρα ε ζάιαζζα, θη έλα 

θαξαβάθη κηθξό ζαλ ην θνξκί ηνπ αλζξώπνπ θη ν θαπεηάληνο ν Ννπο». Καλέλαο, 

Οδπζζέα, δελ ζα ζε πηάζεη˙ δελ κπνξνύλ˙ δελ ζέινπλ˙ εζύ ζπληξίβεηο ηηο ιέμεηο ζαλ 

λα είλαη πέηξεο, απηνί αθόκα πέηξεο ηηο βιέπνπλ. Καη ζα γιηζηξάο θαη ζα μεθεύγεηο 

θαη ζα είζαη ην γέιην πνπ αθνύκε λα ζβήλεη ζηνλ αέξα… 
 

Καη ν ζπγγξαθέαο νινθιεξώλεη ηνλ κέγα άζιν ηνπ, ηελ ΟΓΤΔΗΑ, θαη πσο 

ζπλερίδεη ην κύζν ηνπ ήξσα πνπ θέξεη ην όλνκα „Οδπζζέαο‟ : 
 

ΖΛΗΔ, κεγάιε αλαηνιίηε κνπ, ηα κάηηα ζνπ βνπξθώζαλ, 

θη όινο ν θόζκνο πηα ζθνηείληαζε θη όιε ε δσή δαιίζηε, 

θαη θαηεβαίλεηο ζηεο καλνύιαο ζνπ ην θπκαηνρακώη. 

Κη ε κάλα ζνπ πνπ ζε αξαζύκεζε πα ζην θαηώθιη εζηάζε, 

θξαηάεη ρισξή ιακπάδα θέγγεη ζνπ, θξαηάεη θξαζί θεξλά ζε. 

«Γηέ κνπ, θαη ηάβια ζνύ ‘ζηξσζα λα θαο θαη λα θαινθαξδίζεηο˙ 

γηέ κνπ, ζαξάληα θνπξλνθάξβεια, θξαζί ζαξάληα ζηάκλεο, 

ζαξάληα θνπειηέο πνπ πλίγεθαλ ιακπάδεο λα ζνπ θέγγνπλ˙ 

γηέ κνπ, θαη ξόδα θιίλε ζνύ ‘ζηξσζα θαη γηνύιηα πξνζθεθάιηα˙ 

λύρηεο θαη λύρηεο ζε ιαρηάξεζα, γηόθα κνπ θαλαθάξε!» 

Μα ν καύξνο ήιηνο καο μαγξηεύηεθε, δίλεη θινηζηά ζηελ ηάβια, 

ζθνξπίζαλ ηα ςσκηά ζηα θύκαηα θη ε ζάιαζζα θξαζώζε 

θη νη πξαζηλνκαιινύζεο βνύιηαμαλ ζα ζκέξλεο κεο ζηα θύθηα. 

Έζβεζε ε γεο, ζακπώζε ε ζάιαζζα, μεπαξαιύζα νη ζάξθεο, 

ην ζώκα πλέκα αλάξην γίλεθε, ην πλέκα εγίλε αγέξαο, 

θη ν αγέξαο ζάιεςε, αλαζηέλαμε, θαη ζηελ θνπθή, κεγάιε 

ζηγή, ηε ιηνζηεξλή θξαπγή ηεο Γεο, γξηθήζε απειπηζκέλν, 

ρσξίο ιαηκό θαη ζηόκα θαη θσλή, ην γειηνκνηξνιόη: 

«Μάλα, θη αλ έρεηο δείπλν γέςνπ ην, θξαζί μεθάλησζέ ην, 

κάλα, θη αλ έρεηο ζηξώκα μάπισζε ηα ρνληξνθόθαιά ζνπ˙ 

δε ζέισ, κάλα, πηα θξαζί λα πησ κήηε ςσκί λ’ αγγίμσ˙ 
 

 απόςε βίγιηζα ηνλ αγαπό ζα ζηνραζκό λα ζβήλεη.» 
                                                                                                      (Καδαληδάθεο, 1967) 
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  Καδαληδάθεο, 1982: ζζ. 468-469. 



 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

Αιεμίνπ-Απνζθίηνπ, Μάξζα. 1978. Σξηάληα ηέζζεξα άγλσζηα γξάκκαηα ηνπ Νίθνπ  

Καδαληδάθε. Ακάιζεηα, η. 35. Άγηνο Νηθόιανο-Λαζίζη. 

Αλδξηώηε, Ν. Π. 1959. Η γιώζζα ηνπ Καδαληδάθε. Νέα Δζηία, ηόκ. 66, ηεύρ. 779. Αζήλα. 

Bien, P. 1972. KAZANTZAKIS and the Linguistic Revolution in Greek Literature. Princeton,  

New Jersey: Princeton University Press. 

Γηαθνπκάθε, Δ. 1982. Η Γιώζζα ηεο “ΟΓΤΔΗΑ” ηνπ Ν. Καδαληδάθε. Αζήλα: Αθαδεκία  

Αζελώλ, αλάηππν από ην ΛΔΞΗΚΟΓΡΑΦΗΚΟΝ ΓΔΛΣΗΟΝ, ηνκ. ΙΓ. 

Clark, H. and Clark, E. 1977. Psychology and Language: An Introduction to 

Psycholinguistics. New York: Harcourt Brace Jovanovich.  

Γξαθνπνύινπ, Γέζπ. 1993. Δπξεηήξην θπξίσλ νλνκάησλ θηι. ηεο Οδύζεηαο ηνπ Καδαληδάθε. 

Μνιπβδν-θνλδπιν-πειεθεηήο, 4 (1993). Ηξάθιεην: Βηθειαία Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε. 

Goodman, K. S. (1967). Reading: A Psycholinguistic Guessing Game. Journal of the Reading 

Specialist, 6, 126-135. 

Καβάθεο, Κ. Π. 1991. Σα πνηήκαηα, Β΄, (1919-1933). Αζήλα: Ίθαξνο Δθδνηηθή Δηαηξία. 

Kambaki-Vougioukli, P. and Vougiouklis, Th. 2008. Bar instead of scale, Ratio Siciologica,  

3: 49-56. 

Kambakis-Vougiouklis, P. 1993a. The Lexical Decomposition Strategy in Guessing  

Meanings of Unknown Words: Users‟ Competence and Confidence.  

ERIC Doc. Repr. Service No. ED.328 096. 

Kambakis-Vougiouklis, P. 1993b. Σhe Role Of Advanced Greek Learners‟ Psychotypologies 

In Guessing English Word Meanings. In Proc. 10th International Conference on 

Applied Linguistics. Amsterdam. 

Kambakis-Vougiouklis, P. 1992a. Accuracy and confidence of Greek learners guessing  

English word meanings. Unpublished PhD dissertation, University of Wales, UK. 

Kambakis-Vougiouklis, P. 1992b. Greek and English readers' accuracy and confidence when  

inferencing meanings of unknown words. In Proc. 6th International Symposium on 

the description and/or comparison of English and Greek: 89-112.  

Kambakis-Vougiouklis, P. 1990. Native and Non-native Accuracy and Confidence When  

Guessing Meanings of Unknown Words. In Proc. in yearly conference of British 

Linguistics Association. Swansea. 

Καδαληδάθεο, Ν. 1982. Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν, Αζήλα: εθ. Διέλεο Καδαληδάθε. 

Καδαληδάθεο, Ν. 1967. Οδύζζεηα, Αζήλα: εθ. Διέλεο Καδαληδάθε. 

Καδαληδάθεο, Ν. 1943. Έλα ζρόιην ζηελ Οδύζεηα, Νέα Δζηία, ηνκ. 34, (15 Απγ. 1943),  

ηεύρ. 389. Αζήλα. 

Καδαληδάθεο, Ν. 1941. Σαμηδεύνληαο-Αγγιία, Αζήλα: εθδ. Ππξζόο. 

Καδαληδάθεο, Ν. 1938. ΟΓΤΔΗΑ, Αζήλα: εθδ. Ππξζόο. 

Κνξλάξνο, Β. 1989. Δξσηόθξηηνο, Αζήλα: Δθδνηηθόο Οίθνο «Αζηεξ». 

Μαζηνπδάθεο, Ν. 2010. Scribo poesem ergo sum: Πεξί Πνηεηηθώλ Γξακκαηηθώλ. 

Αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην Εεηήκαηα Γηδαθηηθήο ηεο Γιώζζαο. Κνκνηελή:  

7 θαη 8 Μαΐνπ 2010. (ππό δεκνζίεπζε) 

Mathioudakis, Ν. 2009. The fuzzy areas of accuracy and confidence while guessing the  

idiosyncratic vocabulary of Nikos Kazantzakis‟ ‘ΟΓΤΔΗΑ’.  

Αλαθνίλσζε ζην 9th International Conference on Greek Linguistics (9th ICGL).  

Chicago-Illinois: 29-31 October 2009. (ππό δεκνζίεπζε) 

Mathioudakis, Ν. and Kambaki-Vougioukli, P. 2009. University students‟ fuzzy accuracy and  

confidence guessing the idiosyncratic vocabulary of Nikos Kazantzakis‟ ‘ΟΓΤΔΗΑ’.  

Αλαθνίλσζε ζην 2009 Graduate Research Colloquium. 

Oxford: 23 May 2009. 

Μαλδειαξάο, Β. Γ. 1987. Καδαληδάθεο θαη Γιώζζα, Αζήλα. 



Μαξηλάθεο, Θενρ. 2004. Με ππμίδα έλα γισζζάξη: Σν Γισζζάξην ηνπ Παληειή Πξεβειάθε γηα  

ηελ Οδύζζεηα ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε (Ραςσδίεο Α-Κ), δηπισκαηηθή εξγαζία.  

Ρέζπκλν: Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Σκήκα Φηινινγίαο. 

Μπακπηληώηεο, Γ. 1991. Γισζζνινγία θαη Λνγνηερλία. Αζήλα: ρ.ε. 

Πξεβειάθεο, Παλη. 1984. Σεηξαθόζηα γξάκκαηα ηνπ Καδαληδάθε ζηνλ Πξεβειάθε, Αζήλα:  

εθ. Διέλεο Καδαληδάθε. 

Πξεβειάθεο, Παλη. 1958. Ο Πνηεηήο θαη ην Πνίεκα ηεο Οδύζζεηαο. Αζήλα:  

Βηβιηνπσιείν ηεο Δζηίαο. 

Sideras, Al. 1983. Zur Sprache der Odyssee von Kazantzakis, Folia Neohellenica-Zeitschrift  

Für Neogräzistik, Festschrift Nikos Kazantzakis 1883-1983, Band V, Verlag Adolf 

M. Hakkert – Amsterdam: 89-156. 

Φηιηππάθε-Warburton, Δηξ. 1978. Η θσλή ηεο Κξήηεο ζηε γιώζζα ηνπ Καδαληδάθε,  

πξνινγηθά ζην βηβιίν Ζ Νενθξεηηθή Λνγνηερληθή ρνιή ηνπ Αλη. αλνπδάθε. Αζήλα:  

εθδόζεηο Κλσζόο. 

Zadeh, L. 1965. Fuzzy sets, Information and Control, 8(3): 338-353. 


