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...δεν χορταίνω ν’ ανανογιέµαι  
την οµορφιά της δηµοτικής µας·  
η δηµοτική γλώσσα, αυτή πια  

είναι η πατρίδα µου. 
 
 
Ο ποιητής Νίκος Καζαντζάκης ως άλλος Οδυσσέας, µετά από δεκατρία ολόκληρα 
χρόνια σκληρής δουλειάς, περιπλανώµενος ανάµεσα σε χιλιάδες στίχους και 
εκατοντάδες λέξεις, αναγράφοντας την ποιητική του ιδέα εφτά φορές, αναζητά την 
αθάνατη πηγή, την προσωποποίηση του Θεού. Συνθέτει, λοιπόν, την «ΟΔΥΣΕΙΑ» 
[γράφεται µε ένα σίγµα σύµφωνα µε το γλωσσολογικό “πιστεύω” του Καζαντζάκη], 
µια σύγχρονη επική δηµιουργία, η οποία ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχεια της 
«ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ» του Οµήρου. Ο οµηρικός Οδυσσέας ως πολύµηχανος και 
πολιταξιδεµένος νοσταλγός της πατρίδας µεταµορφώνεται στον καζαντζακικό ήρωα 
σε κλωθονούση και κοσµοπαρωρίτη επαναστάτη ιδεών και ιδανικών. Έτσι, καταλήγει 
µονιάς στην τελική µορφή του µεγαλειώδους έργου των εικοσιτεσσάρων ραψωδιών 
και των τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών στίχων. Σηµαντικό 
λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του επικού ποιήµατος είναι η γλώσσα και οι λέξεις. Η 
«ΟΔΥΣΕΙΑ» αποτελείται από ασυνήθιστο λεξιλόγιο, το οποίο ούτε ταιριάζει στην 
καθηµερινή γλώσσα ούτε συναντάται στη νεοελληνική λογοτεχνία. Έτσι, ο 
Καζαντζάκης χαρακτηρίζεται: ως ένας λεξιθήρας, ένας λαϊκός γλωσσολόγος, ο οποίος 
δηµιουργεί λέξεις και εκφράσεις προσωπικού ύφους, σχηµατίζοντας ατοµικούς 
κανόνες ποιητικής γραµµατικής. 
 
Εξέλιξη του προγράµµατος 
§ Λίγα λόγια για τον Νίκο Καζαντζάκη, τη ζωή το έργο και την εποχή του 
§ Η ιστορία του Οδυσσέα από τον Όµηρο στον Καζαντζάκη 
§ Η υπόθεση, η δραµατική πλοκή και τα πρόσωπα του επικού ποιήµατος 
§ Τα ταξίδια του καζαντζακικού Οδυσσέα και η εννοιολογικές τους προεκτάσεις 
§ Η δύναµη της γλώσσας ως βασικό συστατικό της ποίησης 
§ Λογοτεχνικό παιχνίδι µε τα πρόσωπα και τον λεξιλογικό πλούτο του έπους 
§ Συζήτηση και συµπεράσµατα 

 
Στόχοι του προγράµµατος 
§ να γνωρίσουν οι µαθητές µια άγνωστη πτυχή της λογοτεχνικής 

προσωπικότητας του Νίκου Καζαντζάκη 
§ να προσεγγίσουν την ιστορία του Οδυσσέα συγκριτικά µε πηγές τα έπη Οµήρου 

και Καζαντζάκη 
§ να διερευνήσουν τους παραγωγικούς κανόνες της κοινής νέας ελληνικής 

γλώσσας, διαπιστώνοντας τη δυναµική που κρύβεται πίσω από τις λέξεις µέσα 
σε ένα λογοτεχνικό κείµενο 


