Οι κούφιες λέξεις
Ο άνθρωπος από παµπάλαιους χρόνους έχει επινοήσει τις «λέξεις» και την
πλοκή τους, ως αληθινές απεικονίσεις ή ως συµβολικές παραστάσεις
πραγµάτων και γεγονότων, για να συνεννοείται µε τους οµοίους του. Να
εκφράζει τις σκέψεις και τα αισθήµατα, τις επιδιώξεις, τις διαθέσεις και τις
επιθυµίες του, και να επικοινωνεί µαζί τους. Οι λέξεις όµως έγιναν όχι µόνο για
να αποκαλύπτουν, αλλά και για να κρύβουν από τον άλλο τα ψυχικά µας
βιώµατα, όταν από ντροπή, συµφέρον ή δόλο θέλουµε να τα αποσιωπήσουµε
ή να τα παραµορφώσουµε.
Εκεί κυρίως όπου οι λέξεις πρόκειται να εκφράσουν αφηρηµένες έννοιες, η
πλάνη (όχι σπάνια και η απάτη) είναι αρκετά συνηθισµένη. Τόσο περισσότερο
µάλιστα, όσο τα λεκτικά σύµβολα που µεταχειριζόµαστε έχουν κατά κάποιον
τρόπο εγκατασταθεί µόνιµα στη γλώσσα µας και κανείς δεν µπαίνει στον κόπο
να εξετάσει την προέλευση, την κατασκευή και τη χρήση τους. Τότε
καταλαβαίνουµε «περίπου» τι εννοούν, τα δεχόµαστε όµως και τα
επαναλαµβάνουµε µε την πεποίθηση ότι και αυτός που µας ακούει
καταλαβαίνει «αρκετά» το νόηµά τους.
Τα παραδείγµατα αφθονούν και καθένας µπορεί να προσφέρει τα δικά του. Τι
σηµαίνουν, για παράδειγµα, φραστικά σύµβολα σαν αυτά εδώ: «η ουσία της
ιδέας», «ο πνευµατικός κόσµος», «εσωτερικές και εξωτερικές ιδιότητες», και τα
παρόµοια; Πολλά απ’ αυτά, θα παρατηρήσει κανείς, είναι εκφράσεις
µεταφορικές και πρέπει να συµπεράνει το νόηµά τους από τα συµφραζόµενα.
Ασφαλώς. Αλλά είτε µεταφορικά, είτε κυριολεκτικά τις εννοήσουµε, πάλι η
σηµασία τους βρίσκεται ανάµεσα στο «περίπου» και στο «αρκετά», µε
αποτέλεσµα ο ακροατής να µένει µετέωρος, και ο ευκολόπιστος να γοητεύεται
από τη ρητορική τους αξία, ενώ ο απαιτητικός άδικα ψάχνει να βρει το νόηµά
τους και µένει αµετάπειστος.
Ας ονοµάσουµε «κούφιες» τις λέξεις-έννοιες που είτε από τη φύση τους είτε
από τη βιασύνη µας έχουν θολό και ακαθόριστο το νοηµατικό τους
περιεχόµενο. Όταν φεύγουµε από τα συγκεκριµένα πράγµατα και προχωρούµε
προς αφηρηµένα σχήµατα, η γλώσσα µας γεµίζει απ’ αυτές, χωρίς όµως να
δυσχεραίνεται πολύ στην πρακτική καθηµερινότητά της η ζωή µας. Εκείνη που
υποφέρει είναι η θεωρητική µας σκέψη.
Πώς θα απαλλαγούµε από το βαρύ και άχρηστο, κάποτε και επικίνδυνο, φορτίο
των κούφιων λέξεων; Τη λύση του προβλήµατος θα αναζητήσουµε στην
ανάταξη της Παιδείας µας, στον αναπροσανατολισµό της από τις αφαιρέσεις
προς τα συγκεκριµένα, από τις εικασίες προς τα πράγµατα. Και τούτο πρέπει
να γίνει σε δύο χρόνους. Πρώτα να µάθουµε να αφαιρούµε το µεταφορικό
ντύσιµο από τις εκφράσεις µας ή να συνειδητοποιούµε ότι αυτό που λέµε δεν
είναι η πραγµατική, αλλά η συµβολική ιδιότητα του αντικειµένου.
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Το δεύτερο που πρέπει να διδαχτούµε, πάλι από νωρίς, είναι για κάθε λέξη που
µεταχειριζόµαστε να εξετάζουµε εάν αντιστοιχεί σ’ αυτό που επιθυµούµε να
πούµε. Είναι ανάγκη επιτέλους να µάθουµε ότι εκείνο που λέµε πρέπει πρώτα
εµείς να το καταλαβαίνουµε και ύστερα οι άλλοι. Και το καταλαβαίνουµε τότε
µόνο, όταν εκφράζει πραγµατικά, κυριολεκτικά αυτό που επιθυµούµε να πούµε,
για να µας νιώσει και ο άλλος. Αν τύχει να δούµε τον άλλο αµήχανο, µε µάτι
θολό, απόδειξη ότι δεν «εννοεί», να εγκαταλείπουµε αµέσως τα σύννεφα – τις
παραβολές, τις υπερβολές, τα υπονοούµενα – και να µιλούµε µε σαφήνεια και
ακρίβεια.
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ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Πώς αντιµετωπίζει ο συγγραφέας του κειµένου τις «κούφιες λέξεις»; (60 –
80 λέξεις)
(µονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στην πρώτη
παράγραφο (Ο άνθρωπος... παραµορφώσουµε) του κειµένου;
(µονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δηµιουργήσετε µία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να
χρησιµοποιήσετε τις λέξεις του κειµένου µε έντονη γραφή, µε βάση τη
σηµασία τους στο κείµενο: αληθινές, αποκαλύπτουν, λέξεις, έννοιες, γλώσσα.
(µονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Ο τίτλος του κειµένου είναι κυριολεκτικός/δηλωτικός ή µεταφορικός /
συνυποδηλωτικός;
(µονάδες 5)
Β2.β. Να δώσετε έναν σύντοµο κυριολεκτικό/δηλωτικό τίτλο στο κείµενο.
(µονάδες 10)
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