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Τις προηγούμενες μέρες εντυπωσιάστηκα από ένα βιβλίο των εκδόσεων 
Παπαδόπουλος. Όχι δεν είναι μυθιστόρημα, ούτε ένα κείμενο που θα 
περάσεις ανάλαφρα την ώρα σου. Το βιβλίο με τίτλο Περί κακοποίησης των 
λέξεων του Τζόν Λόκ και σε εξαιρετική μετάφραση της Αννας Δαμιανίδη. 
Κυκλοφόρησε πριν περίπου 2 μήνες και σκοπό έχει να σε προβληματίσει 
σχετικά με τη σωστή λειτουργία των λέξεων. Ο Τζόν Λόκ είναι ο στοχαστής 
που έδωσε στο Διαφωτισμό τη γλώσσα του και καθόρισε τις διανοητικές του 
ανησυχίες. 

Το βιβλίο αποτελεί ένα ταξίδι στο χώρο των λέξεων, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για να καταγράψουν και να κοινοποιήσουν τις σκέψεις μας. 
Όμως, στην πραγματικότητα μπορούν να το κάνουν; Οι λέξεις δεν έχουν εκ 
φύσεως σημασία, οπότε η ιδέα που καθεμία εκπροσωπεί πρέπει να μαθευτεί 
και να συγκρατηθεί από αυτούς που θα ανταλλάσσουν σκέψεις. Η κοινή 
χρήση είναι αυτή που ρυθμίζει τη σημασία των λέξεων σε βαθμό 
ικανοποιητικό για την κοινή συζήτηση, αλλά αφού κανείς δεν έχει το κύρος να 
ορίσει την ακριβή σημασία των λέξεων, ούτε να αποφασίσει σε ποιες ιδέες θα 
τις προσαρμόσει ο καθένας, η κοινή χρήση δεν είναι αρκετή για να τις 
προσαρμόσει στη φιλοσοφική συζήτηση. Πολλές φορές στη χρήση των 
λέξεων γίνονται σκόπιμα λάθη και παραλείψεις για τα οποία ένοχοι είναι οι 
ίδιοι άνθρωποι, αλλά και οι ίδιες οι λέξεις που πολλές φορές έχουν ασταθή 
σημασία. 

Το βιβλίο επίσης διαπραγματεύεται τους σκοπούς μας όταν χρησιμοποιούμε 
τις λέξεις στο διάλογό μας. Αυτοί κατά το συγγραφέα είναι τρεις: «Να κάνουμε 
γνωστές τις σκέψεις και τις ιδέες μας ο ένας στον άλλον, να το κάνουμε όσο 
πιο εύκολα και γρήγορα γίνεται και τρίτον να μεταδώσουμε τη γνώση των 
πραγμάτων» (σελ. 63). 

Μέσα από διάφορους συλλογισμούς ο συγγραφέας αποδεικνύει τι τελικά 
συμβαίνει με τη χρήση των λέξεων. Σε οδηγεί σε σκέψεις που σίγουρα 
νωρίτερα δε σε είχαν προβληματίσει. Είναι ένα βιβλίο που δεν αρκεί μια φορά 
να το διαβάσεις για να μπεις στο βαθύτερο νόημά του.  Θα το πρότεινα 
ανεπιφύλακτα σε κάθε μαθητή Λυκείου, φοιτητή, σε όποιον ασχολείται με κάθε 
μορφή γραφής και επικοινωνίας. Εξάλλου, όλοι προσπαθούμε να 
επικοινωνήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό το βιβλίο θα σε 



βοηθήσει να καταφέρεις να σκέφτεσαι λίγο περισσότερο πριν 
χρησιμοποιήσεις τις λέξεις. 
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