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Όλες οι λέξεις είναι στο μυαλό σου



 

 

Προλεγόμενα 
 
 
Το Λεξικό Παράδοξων Λέξεων δεν είναι και πολύ μεγάλο. Σίγουρα, δεν είναι 
«κανονικό» λεξικό. Είναι μια λίστα από λέξεις που σκέφτηκα μέσα στα 
τελευταία χρόνια. Δεν τις σκέφτηκα όλες μαζί, φυσικά· και δεν τις σκέφτηκα 
για να τις χρησιμοποιήσω σε κάποιο μυθιστόρημά μου ή σε κάποιον 
φανταστικό κόσμο. Δεν έχουν παρουσιαστεί σε κανένα λογοτεχνικό κείμενό 
μου ακόμα· δεν μου έχουν χρειαστεί. Ίσως να παρουσιαστούν στο μέλλον, ή 
ίσως όχι. 

Αυτές οι λέξεις, παρότι φανταστικές, δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι λέξεις 
όπως τσαρν, φέρκαχ, μοορσόοκ. Είναι βασισμένες στην ελληνική γλώσσα. 
Συνήθως αποτελούν συνδυασμούς άλλων λέξεων. Είναι λέξεις που, σε κάποιο 
παράλληλο σύμπαν όπου μιλάνε ελληνικά, θα μπορούσαν να υπάρχουν. 

Δεν ξέρω πώς ακριβώς τις σκέφτηκα. Δεν θυμάμαι πλέον. Ούτε είναι 
ξεκάθαρο το πώς μου έρχεται μια φανταστική, επινοημένη, καινούργια λέξη. 
Κάποιες φορές – όταν γράφω ένα βιβλίο και μου χρειάζεται μια λέξη που 
ορίζει κάτι συγκεκριμένο σ’έναν φανταστικό κόσμο – θα καθίσω και θα 
σκεφτώ μέχρι να βρω μία που ταιριάζει. Κάποιες άλλες φορές, οι 
φανταστικές λέξεις απλά έρχονται στο μυαλό μου από διάφορα ερεθίσματα ή 
από άλλες τυχαίες σκέψεις που μπορεί να κάνω. Είναι πολύ δύσκολο να πεις 
πώς ακριβώς σκέφτηκες μια τέτοια λέξη. 

Όλες οι λέξεις που εμφανίζονται εδώ είναι τέτοιου είδους. Λέξεις που 
παρουσιάστηκαν τυχαία, που ήρθαν από το πουθενά, αλλά που θα μπορούσαν 
να υπάρχουν – σε κάποια παράλληλη πραγματικότητα, ίσως. 

Μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις αν θέλεις. Μπορείς να τις βάλεις στα 
κείμενά σου. Μπορείς να τις λες ακόμα και στην καθημερινότητά σου, αν 
έχεις τόσο μεγάλο θράσος! Σε όλες τις περιπτώσεις, αν τις χρησιμοποιήσεις, 
φρόντισε να αναφέρεις κάπου πού τις βρήκες. Δε νομίζω να υπάρχουν σε 
άλλο λεξικό εκτός από αυτό. 

 
Κώστας Βουλαζέρης, 

Αθήνα, 
Μάρτιος 2017 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Λεξικό 
Παράδοξων Λέξεων
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ακτινοπύρινος: (-η, -ο) πρόσωπο ή πράγμα που εκβάλλει πύρινες 
ακτίνες· (μεταφ.) πολύ ζωηρός, εντυπωσιακός. 

αλλοβάτης: (θηλ. αλλοβάτισσα) εκείνος που βαδίζει σε άλλους 
τόπους· εκείνος που βαδίζει σε ύποπτους τόπους, ή πολύ μακρινούς 
και παράξενους. 

αλλονόμος: (ο, η) αυτός που γνωρίζει καλά μυστηριώδη πράγματα ή 
κρυφές επιστήμες· αυτός που έχει απαγορευμένες γνώσεις· αυτός που 
ξέρει καλά τα ήθη και τα έθιμα μακρινών τόπων οι οποίοι φαντάζουν 
παράξενοι· ο ελαφρώς τρελός ή ανόητος· ο πολύ μελετημένος σε ένα 
θέμα, που το ξέρει σχεδόν αφύσικα καλά. 

αλλόνομος: (-η, -ο) αυτός που δεν έχει σχέση με τους νόμους ή τα 
ήθη μιας περιοχής· ο ξένος· ο τρελός· ο απρόβλεπτος. 

ανθίδα: (η) μικρό άνθος· νεαρή κοπέλα, συνήθως συμπαθητική (ως 
φιλοφρόνηση). 

βιβλιόστομος: (ο, η) αυτός που συχνά λέει αποφθέγματα ή 
αποσπάσματα από βιβλία, αυτολεξεί· αυτός που έχει πολλές γνώσεις· 
ο σοφός· αυτός που επιδεικνύει τις γνώσεις του με ενοχλητικό τρόπο. 

βιομάτης: (θηλ. βιομάτισσα) αυτός που αρέσκεται στο να 
παρακολουθεί, και πιθανώς να καταγράφει, τις ζωές των άλλων. 

βιομάχος: (ο, η) αυτός που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη ζωή του· ο 
γέρος που έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στη ζωή του. 

βιοναύτης: (ο, η· επίσης, ανεπίσημα, βιοναύτισσα) μυστικιστικός όρος 
που αναφέρεται σε κάθε άτομο που «ταξιδεύει» μέσα στη ζωή· ο κάθε 
ζωντανός άνθρωπος. 

γημάχος: (ο, η) αυτός που υπερασπίζεται τη γη του· σθεναρός 
υπερασπιστής, με τη γενική έννοια· ο σταθερός άνθρωπος που μπορείς 
να βασιστείς επάνω του. 

ελικόπετρα: (η) ελικοειδές πέτρωμα. 
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εργονόμος: (ο, η) αυτός που επιβλέπει ένα έργο· επιστάτης· 
(κακόσημα) ο ενοχλητικός, που παρακολουθεί: Την έχει δει εργονόμος! 

ηχοπαίκτης: (θηλ. ηχοπαίκτρια) αυτός που παίζει μουσική 

κοντόσκιος: (-α, -ο) αυτός που ρίχνει μικρή σκιά· ο ασήμαντος, ο 
αμελητέος. Κοντόσκιος ήταν· κανείς δεν του έδινε σημασία. 

κρυπτομάχος: (ο, η) αυτός που μάχεται κρυφά, είτε στον πόλεμο είτε 
σε οποιονδήποτε αγώνα· (κακόσημα) ο δειλός. 

κρυφομαθής: (ο, η) αυτός που έχει πολλές κρυφές γνώσεις· αυτός 
που ξέρει τα μυστικά των άλλων. 

μεταδρόμηση: (η) αλλαγή πορείας· επιλογή εναλλακτικού δρόμου, 
κυρίως για να φτάσει κανείς πιο γρήγορα κάπου. 

μηχανοσκόπηση: (η) λεπτομερειακή έρευνα μηχανήματος, συχνά με 
μυστηριακούς ή ασυνήθιστους τρόπους. 

μηχανοσκοπία: (η) μαντική μέθοδος που επιτυγχάνεται μέσω της 
παρατήρησης της λειτουργίας μηχανών. 

μηχανοσκόπος: (ο, η) αυτός που κάνει μηχανοσκόπηση· αυτός που 
κάνει μηχανοσκοπία. 

μυθοβόρος: (ο, η) μυθικό πλάσμα που τρώει μύθους, εξαφανίζοντάς 
τους από το συλλογικό ασυνείδητο (μόνο στο αρσενικό: ο μυθοβόρος)· 
το άτομο που του αρέσει πολύ να ακούει ιστορίες και μύθους, που ζει 
γι’αυτό. 

μυθογνώστης: (θηλ. μυθογνώστρια) αυτός που γνωρίζει πολλούς 
μύθους. 

νυκτοδρομία: (η) πορεία, γρήγορη συνήθως, που γίνεται μέσα στη 
νύχτα· αγώνες δρόμου που διεξάγονται στους νυχτερινούς δρόμους, με 
οχήματα ή μη. 

οδοντολάτρης: (θηλ. οδοντολάτρισσα) ερωτική παρέκκλιση όπου ο 
παρεκκλίνων επιδεικνύει υπέρμετρη επιθυμία για τα δόντια του 
ερωτικού συντρόφου· ψυχική ασθένεια που ο πάσχων σκοτώνει 
ανθρώπους ή και ζώα και συλλέγει τα δόντια τους· εκκεντρική τάση 
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ανθρώπων να συλλέγουν τα δόντια νεκρών ζώων, ή και ανθρώπων 
μερικές φορές. 

οξύπτερος: (-η, -ο) είδος άγριου πτηνού (μόνο στο αρσενικό: ο 
οξύπτερος)· αυτός που έχει αιχμηρά φτερά· ο γρήγορος· ο έξυπνος. 

πυράκανθος: (-η, -ο) είδος φυτού με αγκάθια που, αν σε τρυπήσουν, 
προκαλούν φλόγωση του δέρματος (μόνο στο αρσενικό: ο 
πυράκανθος)· άνθρωπος απλησίαστος ή επικίνδυνος. 

σκιόποδος: (-η, -ο) είδος μυθικού όντος (μόνο στο αρσενικό: ο 
σκιόποδος)· φάντασμα· κατάσκοπος· καταδότης· κάποιος που δεν 
ξέρεις, ή δεν μπορείς να μάθεις, ποιος είναι, και πιθανώς να δρα με 
επίβουλους τρόπους. 

τεχνοθήρας: (ο, η) αυτός που συλλέγει ό,τι τεχνολογική συσκευή 
μπορεί· αυτός που συλλέγει μετά μανίας έργα τέχνης. 

τηλεγνώστης: (θηλ. τηλεγνώστρια) αυτός που μπορεί, με το μυαλό 
του, να γνωρίζει τι γίνεται αλλού· ειδικό μηχάνημα παρακολούθησης 
που έχει τη μορφή σύννεφου και είναι δύσκολο να εντοπιστεί. 

υποβάτης: (θηλ. υποβάτρια) είδος ανθρώπων που τριγυρίζουν στους 
υπονόμους, κοντύτεροι από τους άλλους και με δική τους γλώσσα· 
άνθρωπος που κατοικεί στους υπονόμους· άνθρωπος του υπόκοσμου. 

υψιδόχος: (ο, η) δοχείο με ψηλό λαιμό (μόνο στο θηλυκό: η 
υψιδόχος)· (σατυρικά) άνθρωπος με ψηλό λαιμό. 

υψίποδος: (η) εξέδρα με ψηλά πόδια. 

φαρμακουργός: (ο, η) αυτός που φτιάχνει δηλητήρια· αυτός που 
προσπαθεί με τα λόγια του να δηλητηριάσει τους άλλους. 

φερέπυρος: (-η, -ο) αυτός που φέρει φωτιά· ο πολύ ζωηρός. 

χαόστομος: (-η, -ο) αυτός που μιλά άσχημα· αυτός που λέει 
πράγματα ακατανόητα ή παράλογα· ο τρελός. 
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