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Νεολογισμοί της δημόσιας σφαίρας: από τη 
βάσανο της χρήσης στην ταχεία ωρίμανση των 

‘trumponomics’  
(Μια προσέγγιση με ιδεολογικό προσανατολισμό) 

 
Abstract 
The diffusion of neologisms today is facilitated through the use of digital me-
dia and strengthens itself in the spacious tightness of the cyberspace. The 
speed at which novel words invade the spoken language and question the 
prediction of a short life expectancy is impressive. 

The paper is based on the creation of a large group of words with common 
features, which emerged after the entrance to the political life and election of 
D. Trump as President of the United States. It examines changes in the dif-
fusion and ‘rapid maturation’ of neologisms in the public sphere and social 
media. It is generally concluded that the time elapsed for the declassification 
of a language unit from a neologism to a mature word is reduced. This is 
aided by the bold leaps of electronic dictionaries that legitimize the new 
word’s entry in a ‘finished record’, and the speed of technology, which the 
living organism of the language incorporates, even with reactions or dif-
ficulties. 

 
Keywords 
Νeologism, attitude of virtual sympathy, linguistic loan, ideological fun-
ction, dictionary.  

 
Λίγα λόγια για το σκεπτικό της εργασίας 
Η παρούσα εργασία αφορμάται από τη δημιουργία μιας σειράς νεο-
λογισμών η οποία συνδέθηκε με την εκλογή του D. Trump στο αξίω-

                                                      
* Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας, Πανεπιστή-

μιο Ιωαννίνων / nitsi@cc.uoi.gr. 
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μα του Προέδρου των ΗΠΑ. Η διαδεδομένη  χρήση έβαλε σε σκέψεις 
τους υπευθύνους του Λεξικού της Οξφόρδης να συμπεριλάβουν μια 
ομάδα από αυτά τα λεξικά μορφώματα (trumpflation, trumpist, trum-
ponomics, trumpkin κτλ.) σε επόμενες εκδόσεις, παραβλέποντας παλαι-
ότερους κανόνες «ωρίμανσης» των λέξεων. Η δυναμική παρουσία στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και η ταχύτατη προπόρευση, 
χωρίς την ανάγκη επεξήγησης, ήταν ίσως η σοβαρότερη αιτία μιας 
διαδικασίας που χαρακτηρίστηκε ‘fast – track’ 1

Η εργασία 

. Η συγκεκριμένη εξέ-
λιξη αντιμετωπίζεται στο κείμενο κριτικά, καθώς επιχειρείται μια 
αρχική ερμηνεία ενός ραγδαία εξελισσόμενου φαινομένου, χωρίς να 
είναι εύκολες, ούτε βέβαια σκόπιμες, οι όποιες προβλέψεις για τη συ-
νέχειά του. 

2

                                                      
1 Βλ. «Πλήθος νεολογισμών στο Λεξικό της Οξφόρδης λόγω Τραμπ», εφημ. 

Τα Νέα, 3.2.17, σ. 33. Το δημοσίευμα ακολούθησε ειδικό αφιέρωμα στην ελ-
ληνική δημόσια ραδιοφωνία για το συγκεκριμένο θέμα και άλλες δημόσιες 
συζητήσεις. 

 ξεκινά με μια ευσύνοπτη παρουσίαση των ορισμών 
της έννοιας του νεολογισμού και της τυπολογίας, από τα μέσα του 
19ου αιώνα μέχρι σήμερα, αντλώντας στοιχεία από τη διεθνή βιβλιο-
γραφία, αλλά και με βάση τη νεοελληνική λεξικογραφική παράδοση. 
Στη συνέχεια, κατατίθενται σκέψεις και προβληματισμοί σε σχέση με 
την παρατηρούμενη ανανέωση των κριτηρίων τα οποία αναβαθμί-
ζουν έναν νεολογισμό σε λέξη. Έμφαση δίνεται στα ιδεολογικά χαρα-
κτηριστικά και στο στοιχείο της στάσης υψηλής εικονικής ευμένειας, 
ειδικά εάν ο λόγος αφορά στις λειτουργίες και την απήχηση των μέ-
σων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, λό-
γω της εντυπωσιακής ανόδου τους στις προτιμήσεις των χρηστών, δι-
ακρίνονται για την τεράστια κανονιστική και επηρεαστική τους λει-
τουργία. Δεν παραβλέπονται παράμετροι, όπως η υφολογική, ή και 
τονική, εναρμόνιση των νεολογισμών που προέρχονται από γλωσσι-
κά δάνεια, στο πλαίσιο ενός λα κού ή και λόγιου δανεισμού, η λιτή 
ορθογραφία, η προέλευση από τον οριζόντιο άξονα των γλωσσικών 

2 Στο ερευνητικό επίπεδο, συνεργάστηκαν οι φοιτήτριες του μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην κα-
τεύθυνση «Γλωσσικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί στην εκπαί-
δευση», Α. Γιαννάκου, Β. Καντζέλη, Κ. Καλαμπόκη, Α. Παπαβασιλείου, Λ. 
Παρασκευάκη και Α. Φάτσιου. 
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διαλέκτων, η υποκειμενική χρήση των ομιλητών, η δυναμική της 
γλώσσας των νέων κ.ά.  

Ακολούθως, εξετάζεται η πολιτική του διακεκριμένου λεξικού της 
Οξφόρδης, το οποίο, κάθε χρόνο, επιλέγει έναν αριθμό νέων λέξεων 
τις οποίες εισάγει, λαμβάνοντας υπόψη του κριτήρια, όπως η συχνό-
τητα εμφάνισης, τα είδη των παραδειγμάτων που έχουν συλλεχθεί, 
καθώς και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία ‘δυναμώνει’ η κάθε 
λέξη. Η προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη συμπερίληψη νέων λέ-
ξεων, καθώς και της επανεξέτασης του υλικού, είναι αδιάλειπτη. Πρό-
κειται για πολιτική που φαίνεται να επηρεάζει δραστικά την ‘επιση-
μοποίηση’ των λέξεων και συμπαρασύρει τη διαδικασία ωρίμανσης 
σε μία επιτάχυνση,  λόγω του κύρους του φορέα.  Η χρονοτριβή στη 
βάσανο της πολυετούς χρήσης μοιάζει να χάνει τη δύναμή της ως κρι-
τήριο 3

 
. 

Η έννοια του νεολογισμού  
Το αίτημα δημιουργίας μιας ενιαίας, εθνικής ανανεωμένης γλώσσας 
που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του γλωσσικού συστήματος οδη-
γεί στη νεολογία 4

                                                      
 3 Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι, πλέον, η είσοδος μιας λέξης στο συγκεκρι-

μένο λεξικό γίνεται θέμα ακόμη και ενός κεντρικού δελτίου ειδήσεων, στο 
BBC λόγου χάρη, γεγονός που παραπέμπει σε μια πιθανή διαπλοκή των 
ΜΜΕ με τη γλωσσογονία και, εν γένει, της μιντιακής δημόσιας σφαίρας με 
εσωτερικές λειτουργίες της ίδιας της γλώσσας. 

. Οι ζωντανές γλώσσες, σε αντίθεση με τις νεκρές, 
υπόκεινται σε αλλαγή και προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις. Η 
γλώσσα μπροστά σε νέα επιτεύγματα του ανθρώπινου νου, για να τα 

4  Ο όρος νεολογία (neology/ coinage) χρησιμοποιείται για την αναφορά σε 
μια διεργασία επινόησης νέων λέξεων, οι οποίες διατηρούν τον νεολογικό 
χαρακτήρα τους μέχρι να ενταχθούν στο γλωσσικό σύστημα ( υδόπουλος, 
2007, 206). Η ννα Αναστασιάδη- Συμεωνίδη (1986, 69-74) υποστηρίζει 
πως η νεολογία σε ένα πρώτο επίπεδο διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: τη 
γλωσσική και την ψυχολογική. Η γλωσσική νεολογία (language neology) με τη 
σειρά της διακρίνεται στην πραγματωμένη και τη δυνάμει. Η πραγματωμένη 
νεολογία (realized neology) αφορά τους ήδη υπάρχοντες νεολογισμούς οι 
οποίοι εμφανίζονται στον λόγο ως αποτέλεσμα της ευρύτερης χρήσης από 
τη γλωσσική κοινότητα, ενώ η δυνάμει νεολογία αφορά τους πιθανούς νε-
ολογισμούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στον λόγο.  
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κατονομάσει, δημιουργεί νέους όρους, ενώ για λόγους οικονομίας 
καταφεύγει στη χρήση σημείων που ήδη προ πάρχουν στο σύστημα, 
σε νέους όμως συνδυασμούς (Δήτσα, 1988, 39). Το ενδιαφέρον των με-
λετητών και γλωσσολόγων για το ζήτημα του ορισμού των νεολογι-
σμών είναι παλαιό και παραμένει αμείωτο 5

Για τη νεοελληνική λεξικογραφική παράδοση, ο όρος νεολογισμός, 
συχνά σε συνδυασμό με τον όρο λεξιπλασία, έχει προσλάβει τις ακό-
λουθες σημασίες:  

. Παλαιοί μελετητές, όπως 
οι Matore, Rey-Debove και Kocourek, όρισαν τον νεολογισμό ως μια 
νέα σημασία που εισάγεται στο λεξιλόγιο μιας γλώσσας σε μια συγκε-
κριμένη εποχή, ως λέξη που χρησιμοποιήθηκε στις επικοινωνιακές α-
νταλλαγές, αλλά απουσίαζε από μεταγλωσσικά λεξικά και γλωσσάρια 
ή και ως οποιαδήποτε νέα λεξική μονάδα. Επιπλέον, απαντάται ο ό-
ρος νεώνυμο, για να δηλωθεί μια νεολογική λεξική μονάδα στα ειδικά 
τεχνικά και επιστημονικά λεξιλόγια (Αναστασιάδη- Συμεωνίδη, 1986, 
27). Oι νεολογισμοί ορίστηκαν και ως νεοεμφανιζόμενες λεξικές μονάδες 
(newly coined lexical units) ή ως (προ)υπάρχουσες λεξικές μονάδες που 
αποκτούν νέα σημασία (existing lexical units that acquire a new sense) 
(Newmark, 1988, 140). Ο anssen (2012)  θεωρεί νεολογισμό μια λέξη 
η οποία έχει καθιερωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να ενταχθεί 
σε λεξικό, γι’ αυτό και την ονομάζει νεολογικό λεξικό λήμμα (neologis-
tic lexical entry), ενώ για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που η χρήση 
τους δεν γενικεύεται, ώστε να γίνει κομμάτι του λεξικού (lexicon) της 
γλώσσας, χρησιμοποιεί τον παλιότερο όρο οκαζιοναλισμός (occasional-
ism) (Νικολάου, 2016, 30).  

                                                      
5  Το φαινόμενο της νεολογίας απασχόλησε πρώτους τους αρχαίους Έλληνες 

και τους Λατίνους συγγραφείς. Ο Πλάτωνας, στο έργο του Κρατύλος, χρη-
σιμοποιεί τον όρο ὀνοματουργός για τη σημασία “ονοματοθέτης, δημιουρ-
γός λέξεων”, ενώ στο έργο του Νόμοι, τον όρο καινοτομία ὀνομάτων με τη ση-
μασία “δημιουργία νέων λέξεων”. Ο Αριστοτέλης, στα Ηθικά Νικομάχεια, 
χρησιμοποιεί τον όρο ὀνοματοποιεῖν. Σύμφωνα με τα σχόλια του Αριστοφά-
νη, στο έργο του ρνιθες, το ρ. ὀνοματοποιέω δηλώνει “δημιουργώ ονόματα, 
λέξεις”. Ο Οράτιος, στο έργο του Ars Poetica, χρησιμοποιεί τον όρο nova 
fictaque verba· ο Κικέρωνας, στο έργο του De Oratore, τον όρο  nova re et 
facere verba, ενώ στο έργο De finibus bonorum et malorum, τον όρο fingere 
nova verba (Αναστασιάδη- Συμεωνίδη, ό.π., 24). 
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– του σχηματισμού νέων λέξεων, σύνθετων ή παράγωγων, καθώς 
και της χρήσης λέξεων με τύπο και σημασία διαφορετική από τη συ-
νηθισμένη 6

– του γλωσσικού τύπου τον οποίο εφευρίσκει συνειδητά ή χρη-
σιμοποιεί τυχαία ένας ομιλητής σε μία μόνο συγκεκριμένη στιγμή, σε 
νοηματική συνάφεια με τη λεξιπλασία (nonce word) 

· 

7

– του αποτελέσματος, του προ όντος της νεολογίας, λέξης ή έκφρα-
σης που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα και είναι προ όν σύνθεσης πα-
λαιών στοιχείων της γλώσσας ή δάνειο ξένης γλώσσας 

· 

8

Eνδιαφέρον παρουσιάζει και η τυπολογία των νεολογισμών. Ο 
Τριανταφυλλίδης (1941, 104-183) διακρίνει τέσσερις τρόπους με τους 
οποίους εμπλουτίζεται με νέες λέξεις το λεξιλόγιο της νέας ελληνικής 
γλώσσας: την ονοματοποιία, την αλλαγή του γραμματικού είδους ή κατα-
χρηστική παραγωγή, την παραγωγή, τη σύνθεση. Η παραπάνω τυπολογία 
δεν περιλαμβάνει ορισμένες κατηγορίες νεολογισμών, όπως είναι οι 
δάνειοι νεολογισμοί, τα αρκτικόλεξα, τα ακρώνυμα και οι νεολογι-
σμοί με συνταγματική μονάδα. Ο Newmark (1988, 141-149) προτείνει 
δέκα τύπους στους οποίους μπορούν να ενταχθούν οι νεολογισμοί: οι 
παλιές λέξεις με καινούργια σημασία (old words with new meanings), οι 
νέοι σχηματισμοί (new coinages), οι παράγωγες λέξεις (derived words), 
οι συντομογραφίες (abbreviations), οι λεξικές συνάψεις (collocations), οι 
μονάδες που προκύπτουν από τη χρήση κύριων ονομάτων (eponyms), οι μο-
νάδες με προθετικό συμπλήρωμα (phrasal words), οι δάνειες λέξεις (trans-
ferred words), τα αρκτικόλεξα (acronyms) και οι ψευδονεολογισμοί 
(pseudo-neologisms). Επιπλέον, ο υδόπουλος (2007, 208-209) υπο-
στηρίζει πως νεολογισμοί δημιουργούνται και με γενίκευση των ονο-
μάτων των επιστημόνων ή εφευρετών ή επωνυμιών επιχειρήσεων, τα 
λεγόμενα γενικευτικά ονόματα ή επωνύμια 

. 

9

                                                      
6 Γ.Χ. Σακελλαριάδης, Σύγχρονο Λεξικό Όρων και Θεμάτων Γλωσσ(ολογ)ικών,  

λήμμα νεολογισμός. 

. Τέλος, ο anssen (2012) 

7 Ντέ βιντ Κρύσταλ, Λεξικό Γλωσσολογίας και Φωνητικής (μτφρ. Γ. υδόπου-
λος). 

8 Ηλεκτρονικό λεξικό, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, λήμμα νεολογισμός.  
9 Ορισμένα παραδείγματα: Το σύνδρομο πάρκινσον (Parkinson), οι μονάδες 

μέτρησης αμπέρ (Amber) και βόλτ (Volt). Στην ελληνική γλώσσα πολλοί 
νεολογισμοί προέρχονται από προ όντα ξένης προέλευσης, όπως λ.χ. κόκα 
κόλα (Coca- cola), μπεϊμπιλίνο (babylino), ντεπόν (Depon), τάπερ (Tupper), 
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ξεκινά από τον όρο λέξη, τον οποίο κατακερματίζει ανάλογα με τη 
σκοπιά από την οποία τον εξετάζει ο ερευνητής.  Αναγνωρίζει τους α-
κόλουθους τύπους λέξης: ορθογραφική λέξη (orthographic word), φωνο-
λογική λέξη (phonological word), λεκτικός τύπος (word-form), λημματι-
κός τύπος λεξικού (dictionary word), τύπος αναφοράς (citation form), 
γραμματική λέξη (grammatical word) και σημασιολογική λέξη (semantic 
word) (Νικολάου, 2016, 30). 

Επιλογικά, νεολογισμός είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται από 
τους ομιλητές, χωρίς ωστόσο να έχει ενταχθεί σε επίσημο λεξιλόγιο 
και συνεπώς στα λεξικά 10

 Το ζήτημα των νεολογισμών είναι παγκόσμιο, «είναι ένα φαινό-
μενο που υπήρξε και θα υπάρχει σε όλες τις γλώσσες, από τη στιγμή 
που οι ομιλητές μιας γλώσσας έρχονται σε επαφή με ομιλητές μιας 
άλλης» (Παπαναστασίου, 2001, 45). Σύμφωνα με την senior editor του 
λεξικού της Οξφόρδης, F. McPherson, δεν είναι χαρακτηριστικό μό-
νον των νέων ομιλητών να προβαίνουν σε δημιουργία νέων λέξεων ή 
σε παραλλαγές των ήδη υπαρχουσών, δεδομένου ότι οι ομιλητές πει-
ραματίζονται με τη γλώσσα περισσότερο ή λιγότερο και, ασφαλώς, τα 
λεξικά επιχειρούν να αποτυπώνουν αυτή τη δημιουργικότητα 

. Στην κατηγορία των νεολογισμών μπορεί 
να εντάσσεται ένα γλωσσικό δάνειο, μία λέξη από το ευρύτερο λεξιλόγιο, 
η οποία, όμως, αποκτά άλλη ερμηνεία, π.χ. η λέξη ποντίκι ως ένδειξη 
για το αγγλικό mouse, που αφορά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
όχι το μικρό ζώο, και, τέλος, λέξεις ειδικού λεξιλογίου ή ορολογίας διαφό-
ρων επιστημών.  

11

 
. 

Η ανθεκτικότητα των νεολογισμών 
Τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά, τα οποία δίνουν στον νεολο-
γισμό τη δυναμική της ωρίμανσης και της αναγωγής του σε λέξη, ποι-

                                                                                                                             
άζαξ (azax), γουόκμαν (walkman) κ.ά. Πρόκειται για λέξεις που αποκτούν 
γενικευμένη χρήση και χρησιμοποιούνται για την ονομασία ομοειδών 
προ όντων, αντί του περιγραφικού τους ονόματος.    

10 Σχετικό υλικό αντλήθηκε και από τον ιστότοπο ηφίδες για τη Νέα Ελλη-
νική Γλώσσα, στο λήμμα νεολογισμός. 

11  Το σχετικό βίντεο ανάρτησε το BBC / World News με τίτλο New Diction-
ary Words, στην πλατφόρμα Υou Τube (https://www.youtube.com/ 
watch v=qf46_U72YuU). 
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κίλλουν. Οι γλώσσες, ως βιολογικά και κοινωνικά μορφώματα, υπό-
κεινται συνεχώς στη διαδικασία της γλωσσικής αλλαγής. Η θεώρηση 
αυτή αφορά τη συνεχή παρείσφρηση νέων λέξεων από όλες τις κατη-
γορίες των νεολογισμών. Δεν καταφέρνουν όλες να επιβιώσουν και 
να ενταχθούν στο υφιστάμενο γλωσσικό σύστημα, ούτε υιοθετούνται 
όμοια από όλους τους ομιλητές. Τα κριτήρια αυτής της διαφοροποί-
ησης δύνανται να είναι κοινωνικά, οικονομικά, μορφωτικά, ηλικια-
κά, αλλά και, πιθανόν, ιδεολογικού περιεχομένου.  

Ας δούμε, όμως, ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις, ξεκινώντας 
από τα στοιχεία που καθορίζουν την ανθεκτικότητα των νεολογισμών 
οι οποίοι προέρχονται από γλωσσικά δάνεια. Βασικός παράγοντας 
είναι ο βαθμός κατά τον οποίο το δάνειο εναρμονίζεται υφολογικά 
και τονικά με το υπάρχον σύστημα.  ς προς τον λα κό δανεισμό,  η 
υιοθέτηση μπορεί να γίνεται και αυθαίρετα, σε μια προσπάθεια οικει-
οποίησης της λέξης από άτομα των μεσαίων λα κών στρωμάτων. Α-
ντίθετα, στον λόγιο δανεισμό η εισαγωγή της λέξης γίνεται με γνώ-
μονα τον τρόπο γραφής της και η αφομοίωση επιτυγχάνεται σταδια-
κά μέσω μιας τυπικής μετάφρασης, κυρίως από άτομα εγγράμματα. 
Κατά συνέπεια, λέξεις που σήμερα έχουν ενταχθεί στο γλωσσικό σύ-
στημα και θεωρούνται ελληνικές, δεν είναι παρά αλλοιώσεις και τρο-
ποποιήσεις δανείων σε ένα οικείο φωνολογικό ή γραμματικό σύστη-
μα.  Η επιτυχής ή όχι τροποποίηση ενός γλωσσικού δανείου, καθώς 
αυτό εισέρχεται στο ήδη υπάρχον σύστημα, αποτελεί βασικό παράγο-
ντα αντοχής και διατήρησής του μέσα στον χρόνο (Παπαναστασίου, 
2001). λλες προ ποθέσεις αφορούν στην κάλυψη εννοιών που απου-
σίαζαν ή ήταν δύσκολο να περιγραφούν από το υπάρχον λεξιλόγιο 
και, συνεπώς, ένα δάνειο καλύπτει αυτή την έλλειψη. Ακόμη, παραλ-
λαγές και αλλοιώσεις του υπάρχοντος γλωσσικού συστήματος, παρα-
φράσεις λέξεων και μεταβολή νοημάτων μπορούν να υιοθετηθούν, 
κυρίως από τη νεολαία, στο πλαίσιο της μόδας ή απλούστερα της α-
νάγκης για γλωσσική απόκλιση από την καθεστηκυία τάξη, απόκλιση 
η οποία μπορεί να προσλαμβάνει ακόμη και ιδεολογικό χαρακτήρα 
(Τσιτσανούδη–Μαλλίδη, 2012). Ένα άλλο στοιχείο, δηλωτικό της μελ-
λοντικής εδραίωσης ενός νεολογισμού, είναι η λιτή ορθογραφία και η 
συντομία του, με βάση την αρχή της οικονομίας της γλώσσας, δεδο-
μένου ότι είναι πιθανότερο ένας ομιλητής να οικειοποιηθεί μια πιο 
‘οικονομική’ λέξη σε σχέση με μια πιο σύνθετη ή περίπλοκη, που δι-
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αταράσσει τον γλωσσικό του (μικρό)κοσμο. Διερευνώντας άλλες πα-
ραμέτρους, διαπιστώνουμε την ύπαρξη ανθεκτικών νεολογισμών οι 
οποίοι έχουν προκύψει από τον οριζόντιο άξονα των γλωσσικών διαλέ-
κτων, όπως λ.χ. η λέξη κοπελιά. Παράλληλα, νεολογισμοί λα κής προέ-
λευσης και, συγκεκριμένα, από τον κάθετο άξονα γλωσσικών ποικι-
λιών, διατηρήθηκαν και εισήχθησαν, τελικά, στα λεξικά, όπως λ.χ. η 
λέξη μάγκας. 

Ανεξάρτητα από τα είδη της προέλευσης, η αντοχή των νεολογι-
σμών εξαρτάται, κατά μεγάλο μέρος, από τις υποκειμενικές χρήσεις 
των ομιλητών. Αν οι περισσότεροι ομιλητές συμφωνούν στη χρήση ε-
νός νεολογισμού, αυξάνονται και οι πιθανότητες της καθιέρωσής του 
ως λέξης και της μετέπειτα ενσωμάτωσής του, μεσοπρόθεσμα ή μακρο-
πρόθεσμα, στα λεξικά. Η υποκειμενικότητα του ομιλητή συχνά απο-
τελεί το ιδιόλεκτο, το ιδιαίτερο δηλαδή ύφος του. Η σημασία του ιδιο-
λέκτου φαίνεται και στη σύγκριση και τελική διαφοροποίηση των σω-
μάτων κειμένων (Γούτσος & Φραγκάκη, 2015, 165). Οι ομιλητές δια-
μορφώνουν, μέσω του ιδιολέκτου, δικούς τους νεολογισμούς με επιρ-
ροές καθαρά προσωπικές και υφολογικές, σχετιζόμενες με παράγο-
ντες όπως είναι η εξοικείωσή τους με μία διάλεκτο, η ψυχοσυναισθη-
ματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται κτλ.  

 
Ο συσχετισμός με τη στάση υψηλής απατηλής οικειότητας  
Πέραν των όσων έχουν αναφερθεί, σήμερα η εδραίωση των νεολογι-
σμών δείχνει να σχετίζεται με την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο 
και, κυρίως, των επικοινωνιακών (πολυ)μέσων. Τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης και επικοινωνίας αποτελούν έναν βασικό παράγοντα υιοθέ-
τησης ενός νεολογισμού, καθώς μέσα από την τηλεόραση,  το ραδιό-
φωνο και, ασφαλώς, το διαδίκτυο, οι δέκτες έρχονται σε επαφή με 
ποικίλα λεξικά μορφώματα, προερχόμενα ακόμη και από το ιδιόλε-
κτο των πομπών. Με τη δημοσιοποίηση ενός τέτοιου μορφώματος 
από ένα πανίσχυρο μέσο ενημέρωσης, αυτό αποκτά γρήγορα σοβαρές 
πιθανότητες ενδυνάμωσης και πιθανής χρήσης στο μέλλον από απο-
δέκτες που θα μιμηθούν και θα χρησιμοποιήσουν μια τέτοια λέξη, α-
δόκιμη και καινοφανή, έστω στην αρχική της φάση. Το ότι ο αρχισυ-
ντάκτης ενός δελτίου αποφασίζει να μεταδοθεί ένας νεολογισμός 
‘στον αέρα’ αποδίδεται στο γεγονός ότι, συνειδητά ή ασύνειδα, επι-
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θυμεί να εμφανίσει το μέσο δεκτικό στις κάθετες και οριζόντιες γλωσ-
σικές ποικιλίες (Μήτσης, 1999, 90-91), στο ιδιόλεκτο ενός πολίτη, άρα 
στη γλωσσική του πλατφόρμα, όποια κι αν είναι αυτή,  και, πιθανόν 
κατ’ επέκταση, στην ετερότητα και ατομικότητα των μελών των πολυ-
σχιδών ακροατηρίων (Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, 2006, 156). Πρόκειται 
για μια έντεχνα διαμορφωμένη στάση των ΜΜΕ, τα οποία, από τη 
μεταπολίτευση και εξής, υιοθέτησαν μια γλώσσα η οποία, μέσα από 
τις λέξεις και τη μορφή, και όχι απαραίτητα σε επίπεδο νοήματος και 
ουσίας, επιδιώκει να δώσει την εντύπωση ότι διαθέτει στοιχεία λα κό-
τητας, ότι δηλαδή προέρχεται από τον λαό, είναι δημιούργημά του, 
απευθύνεται στον λαό και τελικά αποτελεί τον γνήσιο εκφραστή των 
θέσεων και των συμφερόντων του. Η στάση αυτή των φορέων του δη-
μοσιογραφικού λόγου που την ονομάσαμε στάση υψηλής εικονικής / 
απατηλής οικειότητας’, ή στάση εικονικής ευμένειας’ υπηρετείται και απο-
τυπώνεται σε μια γλώσσα που δίνει στους εκπροσώπους / φορείς της 
δημοσιογραφικής εξουσίας τη δυνατότητα να τεκμαίρονται τη φιλο-
λα κότητα και την κοινωνική ευαισθησία με τις λέξεις και τις φράσεις, 
εξασφαλίζοντας ιδιότητες και κέρδη που, σε άλλη περίπτωση, θα ό-
φειλαν να αποκτηθούν όχι με τη μορφή αλλά με το περιεχόμενο των 
λεγομένων τους.  

Ο σύγχρονος τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος, πέραν των δι-
αφόρων πρωτογενών λειτουργιών του, επιδιώκει να έχει όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερη εμπορική απήχηση, ως ένα πολιτισμικό αγαθό, που, 
όμως, είναι πλέον και εμπορευματικό, ιδιαίτερα για τους ιδιωτικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς, που στηρίζουν ένα μεγάλο μέρος των εσόδων 
τους στη διαφήμιση. Για να επιτευχθεί, όμως, μια τέτοια επιδίωξη, 
προ ποτίθεται το εμπορικό προ όν του δημοσιογραφικού λόγου να 
εξασφαλίζει μια σημαντική επίδραση στο τηλεοπτικό κοινό, επίδραση 
η οποία προαπαιτεί, με τη σειρά της, ένα ‘άνοιγμα’ των media στα μι-
κρομεσαία κοινωνικά στρώματα. Για να επιτύχει την εξασφάλιση 
μιας μεγάλης λα κής απήχησης, ο τηλεοπτικώς εκφερόμενος δημοσι-
ογραφικός λόγος θα πρέπει να εμφανίζεται οικείος και λα κός προς 
τους αποδέκτες του, να δίνει την εντύπωση ότι εκμηδενίζει τις απο-
στάσεις που χωρίζουν τους τηλεθεατές/καταναλωτές από τα κραταιά 
μέσα που τον εκπέμπουν, με δεδομένο, μάλιστα, το ανησυχητικά ιδι-
αίτερο φαινόμενο της υπερσυγκέντρωσης των media γύρω από μεγά-
λης κλίμακας, στεγανοποιημένους επιχειρηματικούς πόλους. Ταυτό-
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χρονα, ο δημοσιογράφος καλείται να πείθει τις μάζες των τηλεθεατών 
ότι δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα της εκάστοτε ιδιοκτησίας του 
(κρατικής ή ιδιωτικής/επιχειρηματικής), αλλά των ίδιων των αποδε-
κτών του, οι οποίοι πρέπει να καθρεπτίζουν στο μέσο και τον λόγο 
που μεταδίδει τις δικές τους προσδοκίες, αναμονές και θέσεις. Η στά-
ση της εικονικής ευμένειας αποτυπώνεται στη γλώσσα και, ουσιαστι-
κά, κατασκευάζεται με όχημα τη γλώσσα, μεταξύ άλλων, μέσα από τις 
ακόλουθες συγκεκριμένες πρακτικές: 

–με τη χρήση λα κών λέξεων και φράσεων αλλά και γεωγραφικών 
και κοινωνικών ποικιλιών (λα κή γλώσσα)· 

–με την αναγωγή και αναβάθμιση του ιδιωτικού στοιχείου στο δη-
μόσιο και την απόπειρα κατάργησης των αποστάσεων μεταξύ ιδιωτι-
κού/ προσωπικού και  δημόσιου/ απρόσωπου·  

–με την υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας της αμφισβήτησης και 
τη σχετική ιδεολογική συμπαράταξη του φορέα του δημοσιογραφι-
κού λόγου με το κοινό που τον παρακολουθεί (Τσιτσανούδη–Μαλ-
λίδη, ό.π.). 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ενδυνάμωση και η ανθεκτικότητα των νε-
ολογισμών, ως μια ‘παραφθορά’ της γλώσσας από ‘κάτω προς τα πά-
νω’, είναι μάλλον αναμενόμενη και ερμηνεύσιμη. 

  
Η περίπτωση του Oxford English Dictionary  
Το καταξιωμένο λεξικό τη Οξφόρδης (OED) κάθε χρόνο επιλέγει έναν 
αριθμό νέων λέξεων, τις οποίες εισάγει, λαμβάνοντας υπόψη του ορι-
σμένα εκ των ων ουκ άνευ απαραίτητα κριτήρια,  όπως η συχνότητα 
εμφάνισης της λέξης, ο αριθμός των παραδειγμάτων που έχουν συλ-
λεχθεί, καθώς και η χρονική περίοδος της χρήσης. Υπάρχουν, όμως, 
και περιπτώσεις στις οποίες μια λέξη διαδόθηκε σε σύντομο χρονικό 
διάστημα με μικρό αριθμό παραδειγμάτων. Το λεξικό δεν σταματά 
την προσπάθεια για την είσοδο νέων λέξεων, καθώς συνεχώς επανεξε-
τάζει το υλικό του, επιδιώκοντας τον εντοπισμό λέξεων που πληρούν 
τα κριτήριά του 12

                                                      
12  Βλ. και στο https://www.oxforddictionaries.com/press/news/2017/3/ 

. Στο ερώτημα του πώς προστίθενται νέες λέξεις στο 
λεξικό, η απάντηση είναι: «Μόλις μια λέξη εισέλθει στο OED,  δεν α-
φαιρείται, δείχνοντας ότι αξίζει τη θέση της. Συμπεριλαμβάνουμε μια 

23/zika-hate-watch-and-420-an-oxford-english-dictionary-march-update. 
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λέξη, αφού έχουμε συγκεντρώσει ανεξάρτητα παραδείγματα από μια 
μεγάλη ποικιλία πηγών και αφού η λέξη έχει αποδείξει τη μακροζωία 
της, με το να είναι σε χρήση για ένα λογικό χρονικό διάστημα yιδα-
νικά, δέκα χρόνια, αλλά πέντε είναι το ελάχιστο. Παρακολουθούμε 
συνεχώς τις εξελίξεις στην αγγλική γλώσσα»  13

Σύμφωνα, λοιπόν, με το αναγνωρισμένο λεξικό της Οξφόρδης, η 
λέξη youtuber συγκαταλέγεται στον ηλεκτρονικό κατάλογο του λεξι-
κού και είναι διαθέσιμη προς οποιονδήποτε επιθυμεί να βρει τη ση-
μασία της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παραδείγματα τα 
οποία προσφέρει το λεξικό για την πληρέστερη κατανόηση της λέ-
ξης

. 

14. Το Grexit αποτέλεσε μία ακόμη λέξη για την οποία έγιναν ποι-
κίλες συζητήσεις κατά το 2015, στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Το λεξικό της Οξφόρδης έδωσε τον εξής ορισμό: «A term 
for the potential withdrawal of Greece from the eurozone (the econo-
mic region formed by those countries in the European Union that use 
the euro as their national currency)» 15. Ορισμένα, ακόμη, χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα νεολογισμών που πέρασαν στην επισημότητα 
της καταγραφής είναι τα εξής: fat-shame (“το να ταπεινώνεις κάποιον 
κάνοντας επικριτικά σχόλια για τα κιλά του”), το manspreading (“η 
πράξη κατά την οποία ένας άντρας, ειδικά όταν ταξιδεύει με μέσα 
μαζικής μεταφοράς, απλώνεται σε ένα κάθισμα ανοίγοντας διάπλατα 
τα πόδια του”) και το hangry (“η κακή, ευέξαπτη συμπεριφορά που 
υιοθετεί κάποιος όταν νιώθει μεγάλη πείνα”). Σε αναλογία με το   
Grexit, δημιουργήθηκε και η λέξη Brexit η οποία σημαίνει την έξοδο 
της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπα κή Ένωση. Κατ’ επέκταση, 
δημιουργήθηκε η λ. Brexiteer (“ο υποστηρικτής του Brexit”), η οποία, 
ύστερα από πέντε χρόνια, συνεχίζει ακόμη να χρησιμοποιείται με 
έναν καλό ρυθμό, διατηρώντας τη δυναμική της στον χρόνο 16

                                                      
13 Βλ. και στο https://oxforddictionaries.com/news-and-press/oxford-dic 

. 

 tionaries-faq. 
14 Συγκεκριμένα, παραθέτουμε ένα από τα παραδείγματα αυτά : The fact is  

 companies need youtubers now more than ever!” 
 (http://www.huffingtonpost.gr/2016/12/30/life-oxford-english-diction 
  ary-youtuber_n_13880470.html ). 

15 Βλ. και στο https://en.oxforddictionaries.com/definition/grexit. 
16 http://public.oed.com/the-oed-today/recent-updates-to-the-oed/decem 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/grexit
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Εξάλλου, σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, η λέξη μετα-αλήθεια 
(“οι συνθήκες στις οποίες τα αντικειμενικά γεγονότα επηρεάζουν λι-
γότερο την κοινή γνώμη από ότι η επίκληση στο συναίσθημα”) υπήρ-
ξε ιδιαιτέρως δημοφιλής κατά το έτος 2016. Τον τίτλο για τη λέξη της 
χρονιάς, εκτός από το post truth διεκδίκησαν και οι λέξεις altright και 
woke 17. λλες λέξεις με την ανάλογη τύχη ήταν το yolo (you only live 
once), που χρησιμοποιείται κυρίως από τους νέους 18, η ‘λέξη’ gif (gra-
phic interchange format), η οποία παρουσίαζε κινούμενες εικόνες, 
αλλά και η λέξη selfie (“μια φωτογραφία η οποία απεικονίζει το ίδιο 
το άτομο το οποίο την τραβάει, είτε από το κινητό του είτε από κά-
ποια webcam, με απώτερο σκοπό την προβολή της φωτογραφίας 
αυτής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης”). Αναφέρουμε ακόμη τη λέξη 
της χρονιάς για το 2014,  vape (“η ενέργεια της εισπνοής και εκπνοής 
του καπνού που προέρχεται από το ηλεκτρονικό τσιγάρο”) 19. Για το 
2015, τη λέξη της χρονιάς αποτέλεσε ένα ‘emoji’ το οποίο παρουσιά-
ζεται να κλαίει από τα γέλια. Μολονότι το ‘emoji’ δεν αποτελεί λέξη 
αλλά σύμβολο, οι λεξικογράφοι δεν κατάφεραν να αγνοήσουν την τε-
ράστια χρήση του και το πόσο δημοφιλές κατάφερε να γίνει σε ολό-
κληρο τον κόσμο μέσα σε μία χρονιά 20. Υπήρχαν, βέβαια, και πολλές 
άλλες περιπτώσεις 21

                                                                                                                             
 ber- 2016-update/release-notes-lexicographical-Brexit-in-the-oed./ 

. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι (μικρο)κα-

17 http://www.cnn.gr/style/politismos/story/54914/pos-o-ntonalnt- 
 tramp- kai-to-vrexit-orisan-ti-lexi-tis-xronias-gia-tin-oxfordi. 

18 http://www.aek365.com/a-479126/to-yolo-anamesa-sti-kainourgie- 
 leksei-pou-prostethhkan-sto-leksiko-th-oksfordh.htm. 
19 http://www.imerisia.gr/article.asp catid=26511&subid=2&pubid=  

 113391441. 
20 https://www.digitallife.gr/word-of-the-year-emoji-14533 
21 Κάποιες  από τις πιο ενδιαφέρουσες λέξεις οι οποίες προστέθηκαν στο OD, 

ήταν οι εξής: hate-watch (“παρακολουθώ ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα μέσα 
σε ένα πνεύμα γελοιοποίησης ), pogonophobia (“ισχυρή δυσαρέσκεια ), 
sticky-outy (“προεξέχω ), screecham (“whisky”), 420 (“μαριχουάνα” ή “το 
να καπνίζει κάποιος μαριχουάνα”), glam-ma (“η λαμπερή γιαγιά”), moobs 
(“ασυνήθιστα προεξέχοντα στήθη σε έναν άνδρα, παρόμοια με αυτά μιας 
γυναίκας”), starchitect (“o διάσημος αρχιτέκτονας”), startermarriage (“o 
πρώτος γάμος ο οποίος διήρκησε μικρό χρονικό διάστημα”), rofl (rolling 
on the floor laughing, κυλιέμαι στο πάτωμα από τα γέλια”). 



Ν ι κ ο λ έ τ τ α  Τ σ ι τ σ α ν ο ύ δ η  -  Μ α λ λ ί δ η  

Figura in Praesentia 
576 

τηγορίες των ελληνικών νεολογισμών (που προέρχονται από δάνεια, 
σχετίζονται με την τεχνολογία, έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονο-
μικής κρίσης κτλ.) και αποτελούν αντικείμενο χωριστής έρευνας 22

ς προς τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, η εκλογή του D. Trump στο 
αξίωμα του Προέδρου των ΗΠΑ πυροδότησε τη δημιουργία μιας από 
τις μεγαλύτερες ομάδες λέξεων με κοινά χαρακτηριστικά. Οι λεξικο-
γράφοι του OED, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για την είσοδο  
νέων λέξεων, συμπεριέλαβαν αυτή τη φορά λέξεις όπως: trumpertan-
trum (“αυτός ο οποίος νωρίς το πρωί είναι θυμωμένος κάνοντας 
tweeting”), trumpkin (“αποκριάτικη κολοκύθα η οποία έχει σκαλιστεί 
με ώστε να μοιάζει στον Trump”), trumponomics (“η οικονομική πολι-
τική του Trump”), trumpflation (“o πληθωρισμός τον οποίο οι αναλυ-
τές προβλέπουν ότι θα προκληθεί από τις οικονομικές πολιτικές του 
νέου Προέδρου των ΗΠΑ”), trumpist και trumpette (“οι υποστηρικτές 
του Trump με βάση το φύλο, αρσενικό και θηλυκό”) κ.ά. Οι λόγοι της 
ένταξης αυτών των νεολογισμών σχετίζονται με το γεγονός ότι έχουν 
διαδοθεί ταχύτατα, χωρίς να χρειάζονται επεξηγήσεις, και έτσι μπο-
ρούν να προπορευθούν άλλων οι οποίοι χρειάζονται περίπου μία δε-
καετία να ωριμάσουν. Η έντονη παρουσία τους στα social media εί-
ναι επίσης ένα σοβαρό χαρακτηριστικό που εγκαθιστά μια υπεροχή, 
η οποία συνηγορεί υπέρ της επισημότητας που σηματοδοτεί η ενσω-
μάτωσή τους στο λεξικό. στόσο, η δημιουργία και η σχεδόν αυτόμα-
τη καθιέρωση των συγκεκριμένων λέξεων μπορεί να ερμηνευτεί με 
βάση την ηγεμονία και τον κεντρικό ρόλο του προσώπου που εκλέγε-
ται στο αξίωμα με τον πληθωρικό χαρακτηρισμό ‘πλανητάρχης’, στο 
πλαίσιο της επίδρασης ενός κυριαρχικού πολιτικού συγκείμενου 

. 

23

                                                      
22 Όπως αγανακτίστας, αμπελαλέ, άνιωθος, ανπαίχταμπλ, ανπιστεύταμπλ, αντάρω, 

ατενσιονχοριλίκι, βαρουφίτσα, βλάκερ, βολευτές, γιολάρω, γιουτιουμπάρω, γκατζε-
τάκιας, γκικ, γουοναμπής, δραχμαγεδδών, δραχμιστής, εμότζι, ΕΝΦΙΑ, εξάχρεια, ε-
ξυπνόφωνο, θεσμόικα, καραλάικ, κεφάρω, κολλητουμπινάκι, κονγκράτς, κόφτης, 
λαγκάρω, μιλφ, μπαέ, μπλογκάρω, μπουτάρω, μπρο, νουμπάς, νταμπλούχος, ντεθιά, 
ντιζαϊνάτο, πλιζάρω, ποζεριά, ποστάρω, ραπάρω, ρετουϊτάρω, ρουφ, σελεμπριτόνι, 
σελφοκόνταρο, σναπτσατάρω, σόσιαλμύδια, Σουκού, σπαμάρω, σποϊλεριάζω, ταγκά-
ρω, τρεντιά, τρολάρω, τσίλαρε, φασέος, φρεντουλινάκι, χιπστερίαση κ.ά. 

. 

23 https://www.theguardian.com/books/2017/ an/30/oxford-dictionary- 
    donald-trump-neologisms 
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Επίλογος 
Η εργασία αξιοποίησε ως αφορμή τη δημιουργία μιας μεγάλης ομά-
δας λέξεων με παρόμοια γνωρίσματα, η οποία προέκυψε με την εκλο-
γή του D. Trump ως Προέδρου των ΗΠΑ, για να εξετάσει τυχόν μετα-
βολές στις παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με την ανθεκτικότητα 
των νεολογισμών διαχρονικά αλλά και σε συγχρονικό επίπεδο. Μετά 
την επισκόπηση των διαφόρων ορισμών για τους νεολογισμούς, ανι-
χνεύτηκαν οι  διαφοροποιήσεις ως προς τα κριτήρια καθιέρωσης ενός 
νεολογισμού στη σημερινή εποχή, δεδομένου ότι έχουν ενισχυθεί, λό-
γω των τεχνολογικών κυρίως αλλαγών,  οι συνθήκες που ευνοούν τη 
διάδοση και ‘ταχεία ωρίμανση’ των καινοφανών λέξεων στους λό-
γους της δημόσιας σφαίρας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η γλώσσα απορροφά με ευ-
ελιξία τα νέα επιτεύγματα και τα κατονομάζει, δημιουργώντας νέους 
όρους και μορφώματα, διατηρώντας παράλληλα, για λόγους συνεν-
νόησης και οικονομίας, τη χρήση σημείων που ήδη προ πάρχουν στο 
σύστημα, ακόμη και σε ευρηματικές συνάψεις. Μολονότι στο παρελ-
θόν οι υποψήφιες προς καθιέρωση λέξεις  έπρεπε να ‘εμβαπτισθούν’ 
στην κολυμβήθρα της λογοτεχνίας και ευρύτερα της λόγιας κουλτού-
ρας, σήμερα καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα σύγχρονα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας και τα social media, τα οποία με τον κανονι-
στικό τους ρόλο επηρεάζουν δραστικά τα γλωσσικά ρεπερτόρια των 
πολυσχιδών ακροατηρίων τους. Με άλλα λόγια, η επέκταση και διά-
χυση των νεολογισμών διευκολύνεται μέσω της χρήσης των ψηφια-
κών μέσων επικοινωνίας και ενδυναμώνεται στη στενόχωρη ευρυχω-
ρία του κυβερνοχώρου. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, επιχειρήθηκε μια α-
ποτύπωση του ρόλου και της δυναμικής των μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης, τα οποία υπόσχονται μια ταχεία προπόρευση των λέξεων, χω-
ρίς ιδιαίτερες επεξηγήσεις,  για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο χρό-
νος που παρέρχεται για τον αποχαρακτηρισμό μιας γλωσσικής μο-
νάδας ως προς τη νεολογικότητά της μειώνεται, χωρίς κανείς να προ-
βλέψει τι πρόκειται να ακολουθήσει στο μέλλον.  

Η ταχύτητα με την οποία καινοφανείς λέξεις εισβάλλουν στην κα-
θομιλούμενη γλώσσα και αμφισβητούν την πρόβλεψη ενός σύντομου 
προσδόκιμου ζωής είναι εντυπωσιακή. Σε αυτό βοηθούν τα τολμηρά 
άλματα των ηλεκτρονικών εκδόσεων λεξικών που νομιμοποιούν την 
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είσοδο της λέξης στην επισημότητα μιας ‘τελειωμένης καταγραφής’, 
και η καταιγιστική ταχύτητα της τεχνολογίας, την οποία, ακόμη και 
ασθμαίνοντας, αφομοιώνει ο ζωντανός οργανισμός της γλώσσας. Η 
τάση, μάλιστα, της μείωσης του χρόνου της χρήσης ενός νεολογισμού 
φαίνεται να παρακολουθεί τις γενικότερες ταχύτητες μιας εποχής που 
διακρίνεται από ρευστότητα, εύκολη πρόσβαση στον πληθωρισμό της 
πληροφορίας και επιβολή της ομοιομορφίας σε πολλά επίπεδα. 

Νέοι σχηματισμοί και λεξικές συνάψεις, παράγωγες λέξεις, αλλά 
και ψευδονεολογισμοί διαδίδονται ταχύτατα, χωρίς να χρειάζονται 
επεξηγήσεις, και προπορεύονται έναντι άλλων οι οποίοι σε προηγού-
μενες φάσεις της γλώσσας και της τεχνολογίας θα χρειάζονταν περί-
που μία δεκαετία για να ωριμάσουν. Εξάλλου, η δυνατότητα της ε-
ναλλακτικής και συμμετοχικής στάσης ‘από κάτω προς τα πάνω’ που 
τα social media προσφέρουν στους χρήστες, επιτρέπει σε αυτούς να 
επηρεάζουν, μέσω της γλωσσικής δημιουργικότητας, την πορεία της 
γλώσσας, αμφισβητώντας καλά ζυγισμένα γλωσσικά στερεότυπα και 
μορφές, που στο παρελθόν επιβάλλονταν από ‘πάνω προς τα κάτω’. 
Αυτό προσδίδει στις νέες λέξεις και μορφώματα σοβαρά χαρακτηρι-
στικά υπεροχής στη διαπάλη και τη διεκδίκηση μιας μελλοντικής 
ενσωμάτωσής τους στα λεξικά, με το κύρος και την ενδυνάμωση που 
μια τέτοια ένταξη συμβολίζει και σηματοδοτεί.  

Αναφορικά με τις κατηγορίες και τις ομάδες των λέξεων που πυ-
ροδότησε η εκλογή του Trump, αυτό το οποίο παρατηρείται είναι ότι 
τόσο η δημιουργία όσο και η σχεδόν αυτόματη καθιέρωσή τους θα 
πρέπει να συνδεθεί και με πολιτικά κριτήρια ή να ερμηνευτεί με βάση 
την ηγεμονία και τον κεντρικό ρόλο του προσώπου αναφοράς, δεδο-
μένης της υπερπροβολής του σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Τέλος, το κείμενο επιχειρηματολόγησε υπέρ της άποψης ότι η πα-
γίωση και ισχυροποίηση των νεολογισμών, μέσω της προβολής τους 
από τους διαύλους των ΜΜΕ, έχει ιδεολογικό χαρακτήρα, δεδομένου 
ότι αυτοί επιλέγονται ως μέσο πειθούς της λα κότητας των μέσων, τα 
οποία τεκμαίρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο την (υποτιθέμενη) κοινωνι-
κή τους αναφορά, στο πλαίσιο μιας έντεχνα καλλιεργούμενης στάσης 
υψηλής απατηλής οικειότητας προς τα ποικίλα ακροατήρια των πολι-
τών/καταναλωτών.  
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