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Με αθνξκή ηνλ ρξόλν ηεο ςπρνζεξαπείαο
Ζ ζεξαπεύηξηά κνπ ήηαλ κηα πνιύ αλνξζόδνμε ςπραλαιύηξηα. Όκσο,
ηίπνηα δελ πξνδίθαδε ηελ έθξεμε θαη ηελ νξγή ηεο, όηαλ κάιηζηα έσο
ηόηε είρα επηδείμεη αμηνζεκείσηε ζπλέπεηα. Φαίλεηαη πσο ηα σξάξηα
θαη ηα ξνιόγηα κπνξνύλ λα δηεγείξνπλ ηα πάζε, όπσο ζην παξειζόλ νη
ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο – άιισζηε, ζην θακπαλαξηό, ην ξνιόη
επηθάζηζε ηεο θακπάλαο θαη πιένλ δεζπόδεη ζηα επηβιεηηθά θαη
δεκόζηα θηίξηα, νη άλζξσπνη ζ’ απηό ζηξέθνπλ ην βιέκκα γηα λα
ξπζκίδνπλε ηε δσή ηνπο, έρνπλε πηα μεράζεη ηελ θακπάλα θαη ην ζε ηη
απηή πξνζθαιεί, ην ξνιόη αλαδείρηεθε ήδε ζε πνιύηηκν θόζκεκα θαη
νη άλζξσπνη ην επηδεηθλύνπλ ζην ρέξη ηνπο πνιύ πεξηζζόηεξν από
έλαλ ζηαπξό πνπ θάπνηε θξεκνύζαλ ζην ζηήζνο ηνπο… Νέα ήζε θαη
έζηκα: ηα επηηεύγκαηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο, ην κάηη, ν
ζεκαληηθόηεξνο ππεξέηεο ηνπο, σο όξγαλν αθξηβώλ παξαηεξήζεσλ
θαη κεηξήζεσλ, θαη ην ρέξη, σο όξγαλν ρεηξηζκνύ ηνπ θόζκνπ θαη
επίζεο κεηξήζεσλ. Όια απηά απέλαληη ζην απηί θαη ηελ θαξδηά, ηελ
αθξόαζε, ηελ πίζηε θαη ην ζπλαίζζεκα.
Λέγεηαη όηη ε ςπραλάιπζε όρη κόλν βαζίδεηαη αιιά απνζεώλεη ηελ
νκηινύκελε θαη αθξνώκελε ιέμε – ίζσο, ην ίδην ζα κπνξνύζε λα
ππνζηεξίμεη θαλείο θαη γηα ηελ ςπρηαηξηθή, ηνπιάρηζηνλ oζνλ αθνξά
ην ζθέινο ηεο θιηληθήο ζπλάληεζεο θαη ζπλνκηιίαο. Όκσο, ε
ζεξαπεύηξηά κνπ απνζέσλε κάιινλ ηελ όξαζε, αθνύ, ζρεδόλ νξγίιε,
είρε ζεθσζεί από ηε ζέζε ηεο θαη θνπλνύζε κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ
έλα ηεξάζηην ξνιόη κε κεγάια θνπδνύληα, από εθείλα πνπ πνπινύζαλ
νη ζπκπαηξηώηεο καο πνπ, εθείλε ηελ επνρή, επέζηξεθαλ από ηνλ
Καύθαζν θαη ηνλ Πόλην, θαη κνπ θώλαδε: “κπξνζηά ηνπ ζα ην έρεηο
παηδάθη κνπ”.
Δίρα αξγήζεη 20 νιόθιεξα ιεπηά. Γελ θνξνύζα πνηέ κνπ ξνιόη,
θάησ από ην γξαθείν ηεο ήηαλ έλα ραζάπηθν κ’ έλα κεγάιν

δηαθεκηζηηθό ξνιόη, έθαλα βόιηεο ηξηγύξσ, θη αλέβαηλα όηαλ ε ώξα
έθηαλε δσδεθάκηζη. Φαίλεηαη πσο ην ξνιόη εθείλε ηε κέξα πήγαηλε
πίζσ θη εγώ πνπ, επίζεο, έηπρε λα έρσ ηα θέθηα κνπ, ράδεπα αλέκεινο
ηηο βηηξίλεο θαη “ζπαηαινύζα ηελ ώξα κνπ ζαλ ηα παηδηά”, όπσο κνπ
είπε αξγόηεξα. Όκσο, πξηλ εθξαγεί, κνπ είρε δεηήζεη λα ηεο πσ
πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γηα ηε ζρέζε κνπ κε ηνλ ρξόλν, θαη ην θαθό
ζπλέβε όηαλ, εθηόο ησλ παξαπάλσ, αλέθεξα όηη ζην γξαθείν κνπ
ππήξρε έλα κηθξό ξνιόη, ζε κηα γσληά ηεο βηβιηνζήθεο, πνπ ήηαλ
αόξαην από ηνλ αζζελή – ην έβιεπα κόλνλ εγώ, θη όηαλ ε ώξα
πιεζίαδε λα ηειεηώζνπκε ην αλαθνίλσλα θαη ηειεηώλακε. Ήηαλ ηόηε
πνπ ζεθώζεθε έμαιιε, άξπαμε ην θαιαίζζεην κπηκπειό θη άξρηζε λα
ην θνπλάεη ζην πξόζσπό κνπ: “Μπξνζηά ηνπ ζα ην έρεηο παηδάθη κνπ.
Γελ ζα δεκηνπξγείο ηελ ςεπδαίζζεζε ζηνλ άιινλ όηη ππάξρεη άπεηξνο
ρξόλνο ζηε δηάζεζή καο ή όηη θαλ δελ ππάξρεη ν ρξόλνο γηα καο. Γελ
ζα είζαη ζαλ ην παηδί πνπ ζπαηαιά ηελ ώξα ηνπ, πνπ δελ έρεη
πξνζεζκίεο θη σξάξηα. Δπηηέινπο, δελ ζα πξνεηνηκάζεηο ηνλ αζζελή
λα βγεη ζηνλ θόζκν ζαλ έλα παηδί πνπ ραδεύεη, όπσο κνπ ράδεπεο εζύ
ηόζε ώξα.”
Λέγεηαη όηη ε ςπραλάιπζε θαη ε ςπρηαηξηθή θαη’ αλαινγία, ζην
κέηξν πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηα όξηα θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα,
απνηεινύλ έλα πεδίν ζπκβνιηθνύ επλνπρηζκνύ ελόο αλζξώπνπ πνπ, ελ
πνιινίο, παξακέλεη παηδί. Όηη, γεληθόηεξα, ε θνηλσλία δηαζέηεη
δηάθνξνπο ηξόπνπο κεηάβαζεο ηνπ παηδηνύ από ηελ θαηάζηαζε ηεο
καθάξηαο ύπαξμήο ηνπ ζηε θύζε ζηελ επώδπλε θαηάζηαζε ηεο
θαηνίθεζήο ηνπ ζηνλ πνιηηηζκό2. Οη πξσηόγνλεο θνηλσλίεο επέβαιαλ
δνθηκαζίεο ζηα παηδηά, πνπ πνιιέο από απηέο ζπλεπάγνληαλ
ζσκαηηθά ζεκάδηα, ζύκβνια ηνπ επλνπρηζκνύ, θαη ςπρηθή νδύλε,
ηξόπνλ ηηλά ππνθαηάζηαην ηεο νδύλεο όηαλ θαλείο εγθαηαιείπεη ηε
ζπκβίσζε κε ηε κεηέξα θαη ηε θύζε θαη εηζέξρεηαη ζηνλ πνιηηηζκό.
Φαίλεηαη όηη ε ζύγρξνλε θνηλσλία θαη νη ζύγρξνλνη ζεξαπεπηέο
κπνξεί λα κελ δηαζέηνπλ ηα μπξάθηα ηεο πεξηηνκήο θαη ηνπ ηαηνπάδ,
ηελ δπλαηόηεηα λα απνκνλώζνπλ ή λα εμνξίζνπλ ην παηδί, δηαζέηνπλ,
όκσο, ξνιόγηα θη επηζηεκνληθέο ζεσξίεο.
Όκσο, από κηα θαηλνκελνινγηθή άπνςε, “ηη” είλαη (ή “ζε ηη
ζπλίζηαηαη”) ην ξνιόη πνπ αγαπάκε, επηδεηθλύνπκε ζην ρέξη θαη ζηα
ςειόηεξα θηίξηά καο; Αθήλνληαο πξνζσξηλά ζην θόλην απηό ην
εξώηεκα, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε, κε θάπνηα θαληαζηαθή δηάζεζε
πνπ αξγόηεξα ζα ηελ ππνζηεξίμνπκε σο λόκηκν θη απαξαίηεην
ζπκπιήξσκα ηνπ νξζνινγηζκνύ θαη ηνπ εκπεηξηζκνύ ηεο
ςπρηαηξηθήο, όηη θαη ε θύζε έρεη ηα δηθά ηεο ξνιόγηα πνπ ζεκαίλνπλ
ηηο θάζεηο ηεο. Ο θόθνξαο ζεκαίλεη ηελ έιεπζε κηαο θάζεο ηεο
θύζεο, ηελ έιεπζε ηεο εκέξαο, θη ν θνύθνο, ή κάιινλ νη πεξηζζόηεξνη
θνύθνη, ηελ έιεπζε ηεο Άλνημεο. Σν ζεκαληηθόηεξν ξνιόη ηεο θύζεο

είλαη ν ήιηνο πνπ από ςειά, όπσο ην ξνιόη ζην θακπαλαξηό, ζεκαίλεη
κηα θάζε ηεο παξνπζίαο ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ, ζην πιαίζην
βέβαηα πνπ ην θσο κεηαβάιιεη ηελ ύπαξμή ηνπο. Αζθαιώο, νη
άλζξσπνη αλέθαζελ θαηαζθεύαδαλ ξνιόγηα γηα λα εμππεξεηνύληαη,
π.ρ. ειηαθά ξνιόγηα, όκσο ην πξόβιεκα θαη ε αηέιεηά ηνπο δελ ήηαλ
ηόζν ην όηη δελ πξνέβιεπαλ αθξηβώο ηνλ ρξόλν ή όηη εκθαλίδνληαλ
αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα κε ηε ζπλλεθηά ή ηε λύρηα – ε ζεκειηώδεο
“αηέιεηα” ήηαλ ε ζύλδεζε, θαη ηειηθά ε εμάξηεζε, απηήο ηεο
ηερλνινγίαο κε ηε θύζε, κε ηνλ ήιην ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε – έλα
ηέηνην ξνιόη εμαξηάηαη από ηε θύζε σο θσο θαη παξάγεη κηα
κεηξήζηκε θύζε, ηε ζθηά κηαο ζηήιεο, θη απηό απνηειεί ζθάλδαιν γηα
ηηο θηινδνμίεο ηνπ πνιηηηζκέλνπ αλζξώπνπ, πόζν κάιινλ ηνπ
επηζηήκνλα. Δπηπρώο, ην ξνιόη πνπ θνξάλε ζην ρέξη νη άλζξσπνη
είλαη έλα επίηεπγκα αξθεηά αλεμάξηεην από ε θύζε θαη, θπξίσο, πνπ
δελ παξάγεη θακία θύζε, νύηε θαλ έλα πξντόλ πνπ λα απνηειεί κηα
ηξνπνπνίεζε ηεο θύζεο, όπσο έλα εξγνζηάζην πνπ από έλα δέληξν
παξάγεη ζπίξηα θαη νδνληνγιπθίδεο, αιιά πνπ παξάγεη ην πιένλ
αθεξεκέλν ησλ πξντόλησλ – ώξεο θαη δεπηεξόιεπηα3. Σν ξνιόη είλαη
κηα κεραληθή θαηαζθεπή ηνπ αλζξώπνπ πνπ κεηξά κηα λνεηηθή
θαηαζθεπή ηνπ αλζξώπνπ – ηνλ ρξόλν, γηαηί ζηε θύζε, θαηά θάπνηεο
παιηέο, αιιά ηζρπξέο αθόκα, απόςεηο, δελ ππάξρεη ν ρξόλνο αιιά
ππάξρνπλ κόλν θαηλόκελα θαη γεγνλόηα, δειαδή εκθαλίζεηο ηεο
ελδνγέλεηαο4 ησλ ππάξμεσλ, θαη ππάξρνπλ γεγνλόηα ηεο δξάζεο ησλ
νξγαληζκώλ, θαη επίζεο ππάξρνπλ θπζηθά ζπκβάληα – ζεηζκνί θαη
θαηαπνληηζκνί. Από απηήλ ηελ πξννπηηθή, ν ρξόλνο είλαη ζαλ ηελ
αηηία, πνπ θαη απηή δελ ππάξρεη ζηε θύζε, θαη πνπ ν λνπο ηνπ
αλζξώπνπ παξεκβάιιεη αλάκεζα ζηα θαηλόκελα θαη ηα γεγνλόηα γηα
λα ηα εμεγήζεη θαη αξγόηεξα λα ηα ρεηξαγσγήζεη. ηε θύζε ην κόλν
πνπ εκθαλίδεηαη είλαη, ιόγνπ ράξε, έλα θύιιν ζην δέληξν, έλα
θύζεκα ηνπ αέξα, ην θύιιν αλάκεζα ζην δέληξν θαη ην έδαθνο θαη,
ηειηθά, ην ίδην θύιιν ζην έδαθνο. Οη άλζξσπνη παξελέβαιαλ ηε
δύλακε ηνπ αέξα θαη ηελ βαξύηεηα σο ζπλδεηηθό θξίθν-αηηία όισλ
απηώλ ησλ θαηλνκέλσλ. ε θάζε πεξίπησζε, επεηδή θάπνηα θαηλόκελα
θαίλεηαη λα έρνπλ θπθιηθό θαη θάπνηα άιια επζύγξακκν ραξαθηήξα,
πξνέθπςαλ νη ηδέεο ηνπ θπθιηθνύ θαη ηνπ επζύγξακκνπ ρξόλνπ, νη
νπνίεο δηαπόηηδαλ ζε δηαθνξεηηθό βαζκό ηηο δηάθνξεο θνηλσλίεο θαη
πνιηηηζκνύο5. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηόζν ε θπθιηθή όζν θαη ε
επζύγξακκε αληίιεςε ηνπ ρξόλνπ εκπεξηέρνπλ θάπνηεο θάζεηο
ζηακαηήκαηνο ηνπ ρξόλνπ ή αρξνληθόηεηαο – ζηελ θπθιηθόηεηα ε
αρξνληθόηεηα επηζπκβαίλεη κέζα ζηνλ θύθιν (ζα δηαθαλεί ζηε
ζπλέρεηα, ζηε ζπδήηεζή καο γηα ηνλ Κξόλν θαη θάπνηνπο ραξαθηήξεο
ησλ έξγσλ ηνπ Φώθλεξ), ζηελ επζεία επηζπκβαίλεη πξηλ ηελ αξρή θαη
κεηά ην ηέινο ηεο (π.ρ. κεηά ηε Γεπηέξα Παξνπζία).

Δίλαη ζαθέο όηη θαλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ νξζόηεηα θαη ην
όθεινο απηώλ ησλ θαηαζθεπώλ – δελ ζα ππήξρε θαλέλαο πνιηηηζκόο
θαη θακία επηζηήκε, αλ νη άλζξσπνη δελ ζθέπηνληαλ αθεξεκέλα. ’
απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα ππήξρε κόλν θύζε. Καη αζθαιώο ε
ζεξαπεύηξηά κνπ είρε δίθην ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο, θαη πξάγκαηη
απηέο, θαη άιιεο παξόκνηεο, θάλεθαλ ρξήζηκεο ζηε δσή θαη ηελ
εξγαζία κνπ. Όκσο, έλα πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη αλ κηα ηέηνηα
πξνζέγγηζε είλαη πεξηνξηζκέλε θη αλ ζα κπνξνύζε, ζπκπιεξσκαηηθά
ηνπιάρηζηνλ, λα αλαδεηρηεί κηα πξόζζεηε πνπ λα ιακβάλεη
πεξηζζόηεξν ππ’ όςε ηεο, θαη λα ζέβεηαη, ηα θαηλόκελα θαη ιηγόηεξν
ηηο απηνλνκεκέλεο θαηαζθεπέο ησλ αλζξώπσλ… ’ απηό ην πλεύκα,
ζα ήηαλ ρξήζηκε ε παξάζεζε κηαο αθξηθαληθήο ηζηνξίαο γηα ηνλ
ρξόλν6.
Έλα παηδάθη, πνπ ράζεθε ζ’ έλα δάζνο, ζπλάληεζε έλαλ γέξνληα.
Σνπ είπε πσο ράζεθε, νλνκάηηζε ην ρσξηό ηνπ θη ν γέξνο ην έπηαζε
από ην ρέξη θαη ην θαζεζύραζε: ζην ίδην ρσξηό πήγαηλε θη ν ίδηνο. Σνπ
είπε λα κελ αλεζπρεί, είπε όηη ην γλώξηδε, αλ θαη ην παηδί δελ γλώξηδε
ηνλ γέξνληα – πάλησο θάηη νηθείν ππήξρε ζηε θσλή θαη ην βάδηζκα
ηνπ γέξνπ αλζξώπνπ. Όηαλ έθηαζαλ ζην ρσξηό, νη θάηνηθνη έηξεμαλ
λα ηνπο ππνδερηνύλ, αλ θαη απνδείρηεθε όηη αγθάιηαδαλ κόλν ηνλ
γέξν θαη αγλννύζαλ ην παηδί. Δθείλν έθιαηγε, ηνπο ηξαβνύζε ηα
ξνύρα, αιιά ην απνηέιεζκα ήηαλ ην ίδην: ην παηδί δελ ππήξρε γηα ηνπο
αλζξώπνπο. Κιαίγνληαο, πήγε ζηελ ιίκλε λα μεδηςάζεη θαη ζην δξόκν
ηνπ πξόζεμε πσο δελ είρε ζθηά. Όηαλ έζθπςε ζην λεξό, πξόζεμε όηη
εθεί πνπ ζα έπξεπε λα είλαη ην είδσιν ηνπ πξνζώπνπ ηνπ ήηαλ εθείλν
ηνπ γέξνπ. Γηα ηνπο αθξηθαλνύο, απηόο είλαη ν ρξόλνο: ηα θαηλόκελα,
δειαδή νη κεηαβνιέο ηνπ θόζκνπ, θαη νη ζηάζεηο ησλ αλζξώπσλ
απέλαληη ζηα κεηαιιαγκέλα θαηλόκελα θαη γεγνλόηα. Κη επίζεο,
απηόο είλαη έλαο ηξόπνο λα κηιά θαλείο γηα ηνλ ρξόλν: πιάγηα,
κεηαθνξηθά θαη κε ηζηνξίεο, θαη όρη κόλν θπξηνιεθηηθά θαη κε
ζπζηάζεηο πξνο ππαθνή θαη ζπκκόξθσζε.
ηε ζπλέρεηα, ζα ζπλερίζνπκε ηηο ηζηνξίεο, αιιά εδώ ζα ήηαλ
ρξήζηκε κηα παξαηήξεζε: ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ιέμε θαη ηελ έλλνηα
ηεο ηζηνξίαο όρη όπσο ζηελ επηζηήκε, δειαδή σο αληρλεύζηκα θαη
πηζηνπνηήζηκα γεγνλόηα ελόο παξειζόληνο, αιιά σο έλαλ ηξόπν ηνπ
βιέκκαηνο, έλαλ ηξόπν εκπεηξίαο θαη δεημίκαηνο ελόο δξόκν. Έρνπκε
ππνζηεξίμεη ζεσξεηηθά, βαζηζκέλνη ζην έξγν ηνπ R. Romanyshyn,
ηελ ρξεζηκόηεηα ηεο εηζαγσγήο ηζηνξηώλ ζηελ ςπρηαηξηθή, ηζηνξηώλ
πνπ δελ είλαη νύηε αιεζηλέο, νύηε ςεύηηθεο, πνπ είλαη “πέξα από ηελ
πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ αιήζεηα ησλ γεγνλόησλ”7 . Ζ ηζηνξία, όπσο
ηελ ελλννύκε, κπνξεί λα έρεη αθνξκή έλα πξαγκαηηθό γεγνλόο, αιιά
νδεγεί ηνλ αθεγεηή θαη ηνλ αθξναηή κέζσ ελόο δξόκνπ πνπ
πηζαλόηαηα δελ ππάξρεη, αιιά πνπ δηαλνίγεηαη κε ηελ ίδηα ηελ

εμηζηόξεζε, δξόκνπ πνπ ζηελ πνξεία ηνπ επηηξέπεη όρη ηελ
πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο ησλ γεγνλόησλ αιιά ηελ απνθάιπςε ηεο
ζπλάθεηαο θαηλνκεληθά άζρεησλ πξαγκάησλ. Δπεηδή δελ κπνξνύκε λα
επαλαιάβνπκε εδώ ην επηρείξεκά καο, αο καο επηηξαπεί έλα ήδε
αλαθεξζέλ παξάδεηγκα: έλα ινπινύδη κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο
απνηέιεζκα ηεο βηνινγηθήο πξνδηάζεζεο ηνπ βιαζηνύ λα αλζήζεη, ηνπ
θσηόο, ηνπ ρώκαηνο θαη ηεο πεξηπνίεζεο ηνπ αλζξώπνπ – θάηη ηέηνην
είλαη εκπεηξηθή βεβαηόηεηα θαη νξζνινγηθό εμαγόκελν θαη ζα
κπνξνύζε, κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο θαη κεηξήζεηο, λα γίλεη δήηεκα
επηζηεκνληθήο παξαηήξεζεο, εμήγεζεο θαη επαιήζεπζεο. Όκσο, Α)
όηη ην ινπινύδη εκθαλίδεηαη γηα λα νινθιεξώζεη ην θπηό θαη ηνλ
θήπν, λα νκνξθύλεη ην δσκάηην ππάξρνληαο ζ’ έλα βάδν, είλαη
θαηλνκελνινγηθή θαηαλόεζε, αλαθέξεηαη ζε λνήκαηα θαη
απνθαιύπηεη ζπλάθεηεο ηνπ θόζκνπ ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ
πξαγκάησλ. Πεξαηηέξσ, Β)όηη ην ινπινύδη είλαη ν ηξόπνο πνπ ην
αόξαην, άρξσκν θαη άνζκν θσο γίλεηαη ρξώκα θα άξσκα, ν ηξόπνο
πνπ ε ελέξγεηα γίλεηαη ύιε8, είλαη κηα νύηε αιεζηλή νύηε ςεύηηθε
θαηαλόεζε, ε νπνία επηηξέπεη ηελ απνθάιπςε θαη άιισλ ζπλαθεηώλ
ησλ ππάξμεσλ ηνπ θόζκνπ. Οη δύν ηειεπηαίεο πξνζεγγίζεηο ζεσξνύλ
όηη ππάξρεη κηα ηξίηε δπλαηόηεηα ελλόεζεο, ε νπνία δελ είλαη νύηε
νξζνινγηθή νύηε αλνξζνινγηθή θαη ε νπνία δελ εθθξάδεηαη νύηε κε
ζπλεθηηθέο απνδείμεηο νύηε κε αζπλαξηεζίεο αιιά κε ηζηνξίεο.
Με αθνξκή ηελ θξαπγή ηνπ θνύθνπ
Σελ ίδηα αθξηβώο επνρή, πνπ έλα ραιαζκέλν ξνιόη έγηλε αθνξκή γηα
δηελέμεηο θαη ζθέςεηο γηα ηε δσή θαη ηνλ ρξόλν ηεο, βξεζήθακε ζ΄ έλα
ρσξηό ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ήηαλε πεξαζκέλεο κία ην βξάδπ θαη ζα
είρακε θνηκεζεί, αλ κηα επαλαιακβαλόκελε, ζπαξαθηηθή θξαπγή δελ
καο αλαζηάησλε ηόζν – νη ληόπηνη, πνπ ήηαλ θη νη ίδηνη
ζπγθινληζκέλνη, καο είπαλ όηη ζην δέληξν ηνπ θήπνπ θξαύγαδε ή έλαο
κπνύθνο ή έλαο θνύθνο. Αξγόηεξα, δηάβαζα όηη ν θνύθνο εθηόο από
ην παζίγλσζην “θνπ θνπ” θξαπγάδεη θη έλα “ζπαξαθηηθό αρ αρ”.
Ο θνύθνο, ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, πεξηγξάθεηαη ζαλ έλα
ληξνπαιό πνπιί πνπ θξύβεηαη, θαη γηα ηνύην είλαη δύζθνιν λα ην
ζπλαληήζεη θαλείο. Αλ δερηνύκε ηνλ αλζξσπνκνξθηζκό (“θξύβεηαη
γηαηί ληξέπεηαη”), ν βίνο θη ε πνιηηεία ηνπ εμεγνύλ ηε δηαγσγή ηνπ θαη
ζα καο βνεζήζνπλ λα πθάλνπκε ηελ πινθή καο. Ο θνύθνο δελ έρεη
δηθή ηνπ θσιηά, ε νξληζνινγία ην νλνκάδεη “πνπιί παξαζηηηθό” γηα ην
γεγνλόο όηη, όηαλ είλαη λα γελλήζεη η΄ απγά ηνπ, ε ζηξαηεγηθή ηνπ
είλαη, κε αλζξώπηλνπο όξνπο, πνιύ παξαβαηηθή – γθξεκίδεη ηα απγά
από ηε θσιηά ελόο άιινπ πνπιηνύ, ζπλήζσο θνθθηλνιαίκε ή
θαξαθάμαο, θαη ηνπνζεηεί ηα δηθά ηνπ. Δίλαη πνιύ πηζαλή ε

πεξίπησζε ν θάηνρνο ηεο θσιηάο λ΄ αλαγλσξίζεη ηα μέλα απγά θαη λα
ηα ζπάζεη, θαη πξάγκαηη απηό ζπκβαίλεη ζπρλά. ηελ αληίζεηε
πεξίπησζε, ν λενζζόο θνύθνο, πνπ κεγαιώλεη πνιύ πην γξήγνξα από
ηνπο λόκηκνπο λενζζνύο θαηνίθνπο ηεο θσιηάο, εθδειώλεη κηα,
επίζεο, εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά – γθξεκίδεη απηνύο ηνπο λενζζνύο
θαη κέλεη κόλνο ηνπ ζηε θσιηά. Έηζη, κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε κηα
ηξηπιή, θαη ιεπηή, απόπεηξα αθαληζκνύ ηεο λέαο γεληάο – ηεο γεληάο
ηνπ θνύθνπ από ηνλ θνύθν, ηεο γεληάο ηνπ θνύθνπ κε ηε κεζνιάβεζε
ηνπ μεληζηή θαη ησλ λενζζώλ ηνπ μεληζηή από ηνλ λεαξό θνύθν –
πξνθαλώο, ζην πιαίζην κηαο έκθπηεο επηζεηηθόηεηαο ηνπ θνύθνπ πξνο
ηνπο λενζζνύο.
Ο θνύθνο είλαη γλσζηόο θπξίσο γηα ην γεγνλόο όηη αλαθνηλώλεη
κηα θάζε ηεο θύζεο, ηε θάζε ηεο Άλνημεο9 , ε νπνία ζεσξείηαη, κε
νξγηαζηηθή έλλνηα, ε επνρή απνζέσζεο ηεο θύζεο. Δδώ ζα πξέπεη λα
ζπκεζνύκε όηη ζεόο ζηνπο κπζηθνύο, νξγηαζηηθνύο, ρξόλνπο, ζηε
δηάξθεηα ησλ νπνίσλ, από ηε κηα, δελ ππήξραλ λόκνη αιιά ππήξρε ην
ράνο θαη, από ηελ άιιε, ζεσξνύληαλ, από ηνλ Ζζίνδν10, ε επνρή πνπ
ν θόζκνο θαηνηθνύληαλ από ηελ θαιύηεξε γεληά, ηε Υξπζή, ήηαλ ν
Κξόλνο, ν νπνίνο θαηάπηλε ηα παηδηά ηνπ γηαηί θάπνην από απηά,
απνδείρηεθε ν Γίαο, ζα ηνλ εθζξόληδε. Δπαλεξρόκελνη ζηνλ θνύθν, ζα
κπνξνύζακε λα ππνζέζνπκε όηη θξύβεηαη όρη κόλν γηαηί ληξέπεηαη γηα
ηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιά θαη γηαηί θνβάηαη, θαη
πεξηκέλεη, ηελ αληεθδίθεζε ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θύθινπ πνπ ν
ίδηνο αλαθνηλώλεη. Άιισζηε θαη ν Κξόλνο, ν νπνίνο εθζξνλίζηεθε
από ηνλ Γία, είρε ήδε επλνπρίζεη θαη εθζξνλίζεη ηνλ παηέξα ηνπ
Οπξαλό.
Ο θνύθνο δελ ζ΄ απνθύγεη απηό πνπ θνβάηαη. Ο Γίαο επηβάιιεη
κηα ηάμε θη έλαλ λόκν ζηνλ θόζκν, ην ράνο, ην όξγην ηεο θύζεο, ε
επνρή ηεο Υξπζήο Γεληάο απσζνύληαη αιιά δελ εμαθαλίδνληαη –
πιένλ ζεζκνζεηνύληαη θαη ενξηάδνληαη ζε θαζηεξσκέλεο εκεξνκελίεο
, ηα Κξόληα είλαη κηα ζρεηηθή ενξηή, κηα ενξηή θαηάξγεζεο ησλ
θνηλσληθώλ δηαθξίζεσλ όπνπ νη δνύινη θη νη άξρνληέο ηνπο
απνιακβάλνπλ ηηο ίδηεο ηηκέο θαη πεξηπνηήζεηο. Δίλαη, επίζεο,
αμηνζεκείσην όηη ελώ ν Ζζίνδνο γλσζηνπνηεί, ζηε Θενγνλία, όηη ν
Κξόλνο ξίρλεηαη αιπζνδεκέλνο ζηα Σάξηαξα, ζηα κεηαγελέζηεξα
Έξγα θαη Ζκέξαη αλαθέξεη όηη ν Κξόλνο απειεπζεξώζεθε θαη πιένλ
βαζηιεύεη ζην λεζί ησλ Μαθάξσλ, παξαπέκπνληαο ζηελ ηδέα όηη ε
θπζηθή θαηάζηαζε είλαη γηα ηνλ άλζξσπν απερζήο θαη ηαπηόρξνλα
ειθπζηηθή. Όκσο, ηελ νξηζηηθή εθδίθεζε θαηά ηεο θύζεο θαη ηνπ
ηειάιε ηεο αλαιακβάλεη, κε θάπνηνπο αηώλεο θαζπζηέξεζε, ην
ζεκαληηθόηεξν όξγαλν ηνπ Γία επί ηεο γεο, ν επίδνμνο εθπνιηηηζηήο,
θαη όρη βέβαηα εθπνιηηηζκέλνο, άλζξσπνο ηνπ ηέινπο ηεο
Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Γηαθσηηζκνύ. Απηόο ν άλζξσπνο πνπ

δπζαλαζρεηεί κε ηνλ ρξόλν ηεο θύζεο θαη ηελ αέλαε επηζηξνθή ηνπ
ίδηνπ, πνπ αξλείηαη ηελ επαλάιεςε θαη επηδεηεί ηελ θαηλνηνκία, πνπ
αξλείηαη ηελ παιηλδξόκεζε θαη επηδεηεί ηελ πξόνδν, ην progress αληί
ηνπ regress, πνπ, πεξαηηέξσ, ν “αλζξσπηζκόο” ηνπ ζπληαξάδεηαη από
ηελ επηρεηξνύκελε παηδνθηνλία θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ γελεώλ11, ηε
βαξβαξόηεηα πνπ ππάξρεη ζηε θύζε, επεθύιαμε γηα ηνλ θνύθν κία
παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία. Σνλ ζπλέιαβε, αλ θαη όρη δσληαλό γηα λα
ηνλ βαιζακώζεη θαηόπηλ, σο κεραληθή θαξηθαηνύξα θαη σο εμάξηεκα
ελόο ξνινγηνύ ηνίρνπ πνπ νλνκαδόηαλ απιά “θνύθνο”. Γηαηί πώο
αιιηώο λα θαηαλνεζεί ε επηινγή ελόο πνπιηνύ επηεινύο αμίαο (“καο
θόζηηζε ν θνύθνο αεδόλη”) λα θνζκεί ηα ζπίηηα ηεο αζηηθήο ηάμεο, θαη
ε όιε ζπζθεπή λα ζεσξείηαη σο έκβιεκα θαηαμίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο
πνπ ηελ θαηείρε; Ζ επηινγή ηνπ αλζξώπηλνπ ζπιινγηθνύ θαληαζηαθνύ
δελ ήηαλ απζαίξεηε – αλ ήζειε θάηη πνπ λα ζπκίδεη ην ξπζκηθν θνπθνπ, ν θόξαθαο θάλεη παξνκνίσο θξα-θξα, έλα παγώλη κε, εθ γελεηήο,
ραξαθηήξα επηδεημία ζα ήηαλ θάηη πνιύ εκθαλίζηκν θαη κία ζαξδέια
πνπ ζα έιεγε ηελ ώξα ζα έκνηαδε ζπνπδαίν κεηακνληέξλν εθεύξεκα.
Ο άλζξσπνο ζέιεζε κάιινλ λα εθζέζεη θαη λα δηαπνκπεύζεη έλα
πνπιί κνλαρηθό, κε άγηα ήζε θαη έζηκα, δίλνληαο ηνπ, αο
αλαγλσξηζηεί, ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη θνηλσληθή εξγαζία ζηα
πιαίζηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ εγθιεκαηία. Έηζη, ελώ ην πνπιί
πνπ δσληαλό θαη άζηεγν ζηε θύζε αλαθνηλώλεη ηνλ ρξόλν ηεο θαη ηελ
επαλάιεςε12 , ζην ζπίηη ησλ αζηώλ κία θαξηθαηνύξα ηνπ,
εζώθιεηζηε ζ’ έλα θαιύβη-θειί, βγαίλεη ζαλ ηνλ θαηάδηθν ζηελ απιή
θαη αλαθνηλώλεη ηνλ επζύγξακκν, κεηξήζηκν, σξνινγηαθό ρξόλν, θαη
επηζηξέθεη θαηόπηλ ζηε θπιαθή ηεο. Γελ ακθηβάιινπκε όηη ν θνύθνο,
όληαο ζηε θύζε, κπνξεί λα ληξεπόηαλ γηα ηε δηαγσγή ηνπ θαη λα
θνβόηαλ ηελ ηηκσξία (θη ν Κξόλνο ήηαλ έλαο ηξνκνθξαηεκέλνο ζεόο).
Αιιά εδώ δελ πξόθεηηαη κόλν γηα ληξνπή θαη θόβν, πξόθεηηαη γηα ηελ
απόιπηε ηξαγσδία – νη απόιπηνη δηραζκνί ηεο θύζεο θαη ηνπ
πνιηηηζκνύ, ηνπ ρξόλνπ ηεο θύζεο θη εθείλνπ κηαο θνηλσλίαο πξνόδνπ
θαη θαζεθόλησλ, ελζαξθσκέλνη από ηε δσή θαη ην πεπξσκέλν ελόο
θηεξσηνύ. Υξεηάδεηαη επηπξόζζεηε εμήγεζε ν ζπαξαγκόο πνπ
αθνύγεηαη;
Σειηθά, ηη κεηξάεη;
Οη ραξαθηήξεο ησλ έξγσλ ηνπ Γ. Φώθλεξ Ζ Βνπή θαη ην Πάζνο θαη
Αβεζζαιώκ, Αβεζζαιώκ13
ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ
παξαδείγκαηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη, όηαλ απηόο ν
θάζεηνο δηαρσξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ηεο θύζεο θαη ηνπ ρξόλνπ θάπνησλ
όςεσλ ηνπ πνιηηηζκνύ όρη κόλν βηώλεηαη αιιά θαη πξαγκαηώλεηαη
ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ. Γύν από απηνύο, ν Υέλξπ άηπελ θαη ν

Κνπέληηλ Κόκπζνλ, από ηε κηα κεξηά δνπλ ζηνλ θπθιηθό ρξόλν ηεο
θύζεο θαη ηελ αέλαε επαλάιεςε θη από ηελ άιιε ελζαξθώλνπλ θη
εθδξακαηίδνπλ ηηο ζηπγλέο πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηνπ
Ακεξηθάληθνπ Νόηνπ. Ο Υέλξπ εγθιεκαηεί, εμαθαλίδεηαη θαη ηειηθά
επηζηξέθεη θαη πεζαίλεη ζην εξεηπσκέλν ζπίηη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ε
νπνία πηα δελ ππάξρεη, ν Κνπέληηλ απηνθηνλεί ιίγνπο κήλεο αθνύ
ζπλαληήζεη ηνλ Υέλξπ. Ζ ηειεπηαία εκέξα ηεο δσήο ηνπ Κνπέληηλ
Κόκπζνλ παξνπζηάδεηαη ζηε Βνπή θαη ην Πάζνο, έξγν πνπ
πεξηγξάθεη ηελ νηθνγέλεηα Κόκπζνλ – ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ αξρίδεη
κε ηε δήισζή ηνπ όηη “αθνύγνληαο ην ξνιόη ηνπ παππνύ μαλαβξήθα
ηελ αίζζεζε ηνπ ρξόλνπ” θαη ζπλερίδεηαη κε ηελ αλάκλεζε ηνπ
παηέξα ηνπ λα ηνπ δίλεη ην ξνιόη ηνπ παππνύ ηνπ θαη λα ηνπ ιέεη:
“ζνπ παξαδίλσ ην καπζσιείν ησλ ειπίδσλ θαη ησλ επηζπκηώλ ηνπ
αλζξώπνπ. ην δίλσ όρη γηα λα ζνπ ζπκίδεη ηνλ ρξόλν, αιιά γηαηί
θάπνηε κπνξεί λα μεραζηείο θαη λα κελ ρξεηαζηεί κηα δσή λα ηνλ
μαλαβξείο”. Τπνλνώληαο όηη αλ θαλείο μεραζηεί, ραδεύνληαο ηηο
βηηξίλεο, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα εθηξαπεί δηα παληόο, άζρεηα αλ ν
ίδηνο ν παηέξαο ηνπ, ιίγν αξγόηεξα, ππνζηεξίδεη όηη “o Υξηζηόο δε
ζηαπξώζεθε, κα πσο εμνπζελώζεθε από ηνλ ειάρηζην ρηύπν κηθξώλ
ηξνρώλ”14. Ο Κνπέληηλ, πξηλ βγεη γηα ηνλ ηειεπηαίν πεξίπαηό ηνπ,
ζπάεη ην θξύζηαιιν θαη ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνύ θαη ζθέθηεηαη όηη
“κόλνλ όηαλ ζπάζεη ην ξνιόη αξρίδεη ν ρξόλνο” – πξνθαλώο, γηα ηνλ
ίδηνλ, ε εμαθάληζε ηνπ σξνινγηαθνύ ρξόλνπ θάλεη δπλαηή ηελ
επαλεκθάληζε ηνπ ρξόλνπ ηεο θύζεο – θαη ηνπνζεηεί ηνλ άζηθην
κεραληζκό ζηελ ηζέπε ηνπ ζαθαθηνύ ηνπ γηα λα αθνύεη ηνπο θηύπνπο.
Όιε ε δηαδξνκή ηνπ απνηειεί κηα θαηαλαγθαζηηθή, έσο
παξαιεξεκαηηθή, ελαζρόιεζε κε ηα ξνιόγηα θαη ηηο ζθηέο, κε ηνλ
ηερληθό πνιηηηζκό θαη ηε θύζε. ηε γέθπξα, πάλσ από ην πνηάκη πνπ
ζα πληγεί, ζπκάηαη κηα παξνηκία ησλ καύξσλ – “ε ζθηά ηνπ πληγκέλνπ
ζα ηνλ ςάρλεη ζπλέρεηα ζην βπζό”. Φαίλεηαη όηη ε θύζε ζα επηβηώζεη
ηειηθά ηνπ πνιηηηζκνύ, θαη είλαη ελδηαθέξνλ όηη ν Φώθλεξ, ν νπνίνο
πεξηγξάθεη ιεπθέο νηθνγέλεηεο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Νόηνπ, ζε έλα
αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ησλ κειώλ απηώλ ησλ νηθνγελεηώλ αλαθέξεηαη
ζρεδόλ κόλν ζηα νλόκαηα ησλ καύξσλ ππεξεηώλ ηνπο κε ηε
ζεκείσζε: “απηνί επέδεζαλ ηειηθά”. Καη είλαη γεγνλόο όηη κεγάιν
κέξνο ηνπ θόβνπ θαη ηεο απέρζεηαο ηνπ ιεπθνύ γηα ηνλ καύξν
ζπλίζηαηαη ζην όηη ν ηειεπηαίνο βηώλεηαη από ηνλ πξώην λα είλαη
πνιύ πην θνληά ζηε θύζε απ΄ ό,ηη ζηνλ πνιηηηζκό. Βαζηθόο αθεγεηήο
ηνπ άιινπ βηβιίνπ, ηνπ Αβεζζαιώκ, Αβεζζαιώκ , όπνπ πεξηγξάθεηαη
ε νηθνγέλεηα άηπελ, είλαη ν ίδηνο ν Κνπέληηλ Κόκπζνλ, θαη ε
αθήγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ιίγν πξηλ ηελ απηνθηνλία ηνπ. Ο Υέλξπ
άηπελ, ν νπνίνο είλαη πηζαλόηαηα εξσηεπκέλνο κε ηελ αδειθή ηνπ
Σδνύληηζ, εθηειεί κε όπιν ηνλ αγαπεκέλν θαη εηεξνζαιή αδειθό ηνπ

Μπνλ πνπ επίζεο ηελ αγαπάεη θαη ν νπνίνο, αλ θαη ηειηθά καζαίλεη όηη
εθείλε είλαη αδειθή ηνπ, επηκέλεη λα ηελ παληξεπηεί αθνύ θαη ε ίδηα
είλαη εξσηεπκέλε καδί ηνπ. Ο Υέλξπ αδπλαηεί λα κηιήζεη, λα
επεμεξγαζηεί θαη λα δηαπξαγκαηεπηεί ην πξόβιεκα, όπσο
αδπλαηνύζε, πνιιά ρξόληα πξηλ ν παηέξαο ηνπ Σόκαο άηπελ, όηαλ
έκαζε όηη ε πξώηε γπλαίθα ηνπ είρε θαηά 1/16 λέγξηθν αίκα θαη ηελ
εγθαηέιεηςε, ζηελ Ατηή όπνπ δνύζαλ ηόηε, κε ηνλ Μπνλ βξέθνο, γηα
λα επηζηξέςεη ζηελ Ακεξηθή. Όκσο, ε ζεκειηώδεο επηζηξνθή είλαη
εθείλε ηεο θύζεο, ή ε επηζηξνθή ηνπ απσζεκέλνπ, όπσο ζα ην ήζειε
ε ςπραλάιπζε, αιιά ν πνιηηηζκόο ηελ θαξαδνθεί, θαη ν
ηξνκνθξαηεκέλνο άλζξσπνο πνπ, ζαλ ηνλ θνύθν, δεη ηαπηόρξνλα, θαη
δηραζκέλα, θαη ζηνλ θύθιν θαη ζηελ επζεία ηελ θξίζηκε ώξα σζείηαη
ζην έλα από ηα δύν – ν Υέλξπ σζείηαη λα επζπγξακκηζηεί κε ηελ
επζεία βνιή ηεο ζθαίξαο. Έθηνηε ν Υέλξπ, πνπ ζθόησζε ηνλ Μπνλ
ζηε δηάξθεηα ηνπ Ακεξηθάληθνπ εκθύιηνπ, ηε δεθαεηία ηνπ 1860,
εμαθαλίδεηαη, θαη επηζηξέθεη ζην έξεκν ζπίηη 40 ρξόληα κεηά θαη όηαλ
όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ έρνπλ πεζάλεη. Δθεί αλαθαιύπηεηαη
από ηνλ Κνπέληηλ θαη ε ζύληνκε, θπθιηθή ζπλνκηιία πνπ έρνπλ είλαη
ελδεηθηηθή ηεο επαλάιεςεο θαη ηνπ θπθιηθνύ ρξόλνπ ηεο δσήο ηνπο: “Δίζαη ν… ” -“Υέλξπ άηπελ”, - “Βξίζθεζαη εδώ…” -“Σέζζεξα
ρξόληα”, - “Γύξηζεο πίζσ…” –“Γηα λα πεζάλσ”, – “Καη γύξηζεο
πίζσ…” – “Γηα λα πεζάλσ”, -“Καη βξίζθεζαη εδώ…” “Σέζζεξα
ρξόληα…”, -“Καη είζαη ν…” “Υέλξπ άηπελ”. Όπσο αλαθέξζεθε ε
απηνθηνλία ηνπ Κνπέληηλ ζπκβαίλεη ιίγνπο κήλεο κεηά από απηήλ ηελ
αθήγεζε: ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο όηη ε αθήγεζε εο ηζηνξίαο ηεο
νηθνγέλεηαο άηπελ ππξνδόηεζε ηελ απηνθηνλία ηνπ, όηη έζθημε
αθόκα πην πνιύ ηνλ θύθιν κέζα ζηνλ νπνίνλ θαη ν ίδηνο δνύζε αθνύ
θαη απηόο ήηαλ εξσηεπκέλνο κε ηελ αδειθή ηνπ Κάληεεο, ηεο νπνίαο
ε παξζελία, ηελ νπνία απηή από κηθξή παξαβίαζε, ηνπ ήηαλ έκκνλε
ηδέα. Ο Κνπέληηλ, αληίζεηα από ηνλ Υέλξπ, βπζίδεηαη ζηνλ θύθιν,
ζέιεη λα ραζεί ζηα λεξά ηνπ πνηακνύ, κέζα ζηε θύζε, λα εμαθαληζηεί
ρσξίο κηα θεδεία, δειαδή ρσξίο κηα παξεκβνιή ηνπ πνιηηηζκνύ. Ζ
εηξσλεία είλαη όηη ζην βηνγξαθηθό ησλ εξώσλ πνπ ππάξρεη ζηε Βνπή
θαη ην Πάζνο, ε Κάληεεο, ε ληξνπή ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ είλαη
εμαθαληζκέλε γηα 30 ρξόληα αλαθέξεηαη λα έρεη θσηνγξαθεζεί
αγθαδέ κε έλαλ Γεξκαλό αμησκαηηθό ζηε δηάξθεηα ηνπ άιινπ
πνιέκνπ, ηνπ Γεύηεξνπ Παγθόζκηνπ. Μεηά 80 ρξόληα από ηνλ
Ακεξηθάληθν εκθύιην πόιεκν, κηα άιιε θπιή, απηή ησλ Αξείσλ,
αλέιαβε ην ίδην έξγν κε εθείλν ησλ Νόηησλ: ην έξγν ηεο θπιεηηθήο
θαζαξόηεηαο, ηεο εζηθήο, ηεο ππόηαμεο ηεο θύζεο, ην έξγν εμάιεηςεο
ησλ όπνησλ αλακείμεσλ θαη ηεο επηβνιήο ησλ ζαθώλ
δηαθνξνπνηήζεσλ.

Τπάξρεη έμνδνο από ην θπθιηθό αδηέμνδν; Τπάξρεη ιύζε, πέξα από ηε
βίαηε παξεκβνιή ηεο επζείαο, πέξα από ηελ θαηαβνιή ηεο θύζεο από
ηνλ πνιηηηζκό, θαη πώο θάηη ηέηνην βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ θιηληθή
ζπλάληεζε; Γελ κπνξνύκε εδώ λα απαληήζνπκε ζ΄ απηό ην εξώηεκα,
αιιά, πνιύ ζύληνκα, ζ’ αλαθεξζνύκε ζε ηξία παξαδείγκαηα κε βίαηεο
εμόδνπ θαη ιύζεο. Αζθαιώο πέξα (ή, κάιινλ, κεηά) από ηνλ θπθιηθό
ρξόλν ηεο θύζεο θαη πέξα (πξηλ) από ηνλ επζύγξακκν ρξόλν ηνπ
ηερληθνύ πνιηηηζκνύ θαη ηεο επηζηήκεο, πέξα από ηελ παιηλδξόκεζε
ή ηελ πξόνδν, ππάξρεη θάηη ηξίην πνπ επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη θαη ηα
δύν – απηό ην ελδηάκεζν ηξίην βξίζθεηαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη
κειεηάηαη από ηελ θαηλνκελνινγία, ε νπνία είλαη, πάλσ απ’ όια,
ζπνπδή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Πξώην παξάδεηγκα απνηειεί ην
εκεξνιόγην – ην άββαην ζα μαλαέξζεη, θαη καδί ηνπ ε ιατθή ην πξσί
θαη ην γήπεδν ην απόγεπκα, αιιά ην επόκελν άββαην ζα είλαη
κηθξόηεξν ζε δηάξθεηα αθνύ πιεζηάδνπκε ηνλ ρεηκώλα θαη ηα
ρειηδόληα, όπσο θαη θάπνηνη δηθνί καο άλζξσπνη, κπνξεί λα έρνπλ
απνδεκήζεη. Γεύηεξν, νη άλζξσπνη βαθηίδνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ηα
νλόκαηα ησλ παππνύδσλ ηνπο, θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν δηαηεξνύλ ηνλ
θύθιν θαη ηελ επζεία, ην ίδην θαη κέζα ζην άιιν, ηε ιαρηάξα γηα
αζαλαζία κέζα ζηελ πξνζσξηλόηεηα (άζρεηα αλ νη λενέιιελεο
βαθηίδνπλ ηα παηδηά ηνπο Πάηξνθιν θαη εκείξακη). Καη ηέινο, ε
θαηαλόεζε ελόο άγλσζηνπ θεηκέλνπ ή αλζξώπνπ, ζύκθσλα κε ηελ
Δξκελεπηηθή, έρεη ηνλ ίδην αθξηβώο ραξαθηήξα: νύηε ηνπ θύθινπ νύηε
ηεο επζείαο αιιά ηεο ζπείξαο. Γηαβάδνπκε έλα βηβιίν: ζην πξώην
θεθάιαην απνθηνύκε κία ηδέα γηα ηνλ ήξσα, αιιά παξακέλνπλ πνιιά
θελά. Ζ γλώζε πνπ απνθηνύκε ζην ηξίην θεθάιαην κπνξεί λα
εμεγήζεη θάπνηα θελά ηνπ πξώηνπ θη έηζη λα θαηαιάβνπκε θάπσο θαη
ην δεύηεξν πνπ ήηαλ ηειείσο ζθνηεηλό. Σειηθά, κηα ηθαλνπνηεηηθή
θαηαλόεζε ηνπ ηέηαξηνπ ζα πξνθύςεη κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ
έβδνκνπ: ζηελ θαζεκεξηλόηεηα έηζη πξνρσξάκε ζπλήζσο – νύηε
θπθιηθά νύηε επζεία, πξνρσξάκε όπσο ην εκεξνιόγην, νη γελεέο, ε
εξκελεία, όπσο ε βίδα ζ’ έλα μύιν, όπσο ην θαηζαβίδη. Γηαηί ζα
πξέπεη λα είλαη αιιηώο κε ηε ζεξαπεία; Γηαηί ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα
κε αλαζηξέςηκε πνξεία ηεο, όπσο, ζηελ επζύγξακκε ζύιιεςε ηνπ
ρξόλνπ, από ην παξειζόλ πξνο ην παξόλ πξνο ην κέιινλ, θαη γηαηί ην
παηδί ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη θπξίσο σο παξειζόλ πνπ ζπλήζσο
αλαζηαηώλεη ην παξόλ θαη ην κέιινλ κε εκπινθέο θαη πεξηπινθέο;
Καη γηαηί ην ζηακάηεκα ηνπ ρξόλνπ θαη ε αρξνληθόηεηα λα είλαη κόλν
ζεκέιην παζνινγίαο θαη όρη ε απαξαίηεηε εθείλε ππαξμηαθή
θαηάζηαζε πνπ θάλεη δπλαηό “ην άξκεγκα ηνπ θσηόο ηεο
νηθνπκέλεο”;15

Παξόια απηά, θαηαιαβαίλνπκε όηη όζα ππνζηεξίμακε θαίλνληαη,
ηνπιάρηζηνλ, αζαθή, αλ όρη αλνξζνινγηθά θαη ρσξίο ηδηαίηεξε
πξαθηηθή ρξεζηκόηεηα. Γηα ηνύην, νινθιεξώλνληαο, ζα αλαθεξζνύκε
ζε κία πξόηαζε, απηή ηε θνξά από ηελ γεληθή ηαηξηθή πνπ, ζαλ ηελ
πξόηαζε ηεο ζεξαπεύηξηάο καο, είλαη ζαθήο, νξζνινγηθή θαη ρξήζηκε.
Ο δηεπζπληήο ελόο ηκήκαηνο επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ, ζ’ έλα
λνζνθνκείν ησλ Ζ.Π.Α., δειώλεη όηη: “ην ηκήκα επεηγόλησλ
πεξηζηαηηθώλ παιεύνπκε κε ηνλ ρξόλν. Ο ρξόλνο ηξέρεη γξήγνξα, νη
ζθέςεηο καο πξέπεη λα είλαη νξζνινγηθέο θαη νη θηλήζεηο καο
ρξήζηκεο. Γύν είλαη ηα ζεκέιηα ηεο ζπκπεξηθνξάο καο εδώ: ν
νξζνινγηζκόο θαη ε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ηνπ ρξόλνπ”. Ζ δήισζε
είλαη ζαθήο, νξζνινγηθή θαη ρξήζηκε γηα όινπο – θη εκείο ηα ίδηα ζα
ιέγακε ζε ζρέζε κε έλαλ δηεγεξηηθό αζζελή. Όκσο, κήπσο θη εδώ,
πίζσ από ηε ζαθήλεηα θαη ηνλ νξζνινγηζκό, ππάξρεη αζάθεηα θαη
αλνξζνινγηζκόο, κήπσο ππάξρεη έλαο αρηαξκάο ελλνήζεσλ πνπ,
παξόια απηά, θαη όπσο ζηηο θαληαζηαθέο ηζηνξίεο καο, κπνξεί λα
νδεγεί ζε θάηη ζαθέο θαη ρξήζηκν; Ο δηεπζπληήο θαίλεηαη λα γλσξίδεη
ηη είλαη ν ρξόλνο… Αξρηθά είλαη έλαο ερζξόο πνπ πξέπεη λα
παιέςνπκε καδί ηνπ, ζηε ζπλέρεηα έλαο δξνκέαο πνπ ηξέρεη θαη
ηειηθά είλαη έλα πνιύηηκν θνίηαζκα ζαλ κηα θιέβα ρξπζνύ. Όκσο,
έλαο θαθόπηζηνο ζα κπνξνύζε λα ηζρπξηζηεί όηη, αθξηβώο επεηδή δελ
μέξεη ηη είλαη ν ρξόλνο, ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά άζρεησλ κεηαμύ ηνπο
κεηαθνξώλ, ρσξίο θαλ λα ιακβάλεη ππ’ όςε ηνπ κηα άιιε ζεηξά
κεηαθνξώλ, θαη πάιη γηα ηνλ ρξόλν, πνπ είλαη αληηθαηηθέο κε απηέο
πνπ ρξεζηκνπνηεί. Έηζη, άιιεο θνξέο ν ρξόλνο ζεσξείηαη ζύκκαρνο θη
όρη ερζξόο ηνπ αξξώζηνπ (“ν ρξόλνο γηαηξεύεη ηηο πιεγέο”), ζεσξείηαη
όηη είλαη αθίλεηνο θη όηη εκείο ηξέρνπκε πξνο απηόλ (“πιεζηάδνπκε
νινηαρώο πξνο ην 2010”) θη αλ ήηαλ θνίηαζκα ή ρξήκα ζα κπνξνύζε
λα απνζεθεπηεί, λα αληαιιαρηεί ή λα δαλείδεηαη κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο
(αλ ίζρπε ην “δάλεηζέ κνπ 10 ιεπηά από ηνλ ρξόλν ζνπ” ζα κπνξνύζα
λα ηα δεηήζσ πίζσ κε ηόθν θαη λα δήζσ θάπνηεο ζηηγκέο
παξαπάλσ)16. Ση μέξεη, από απηήλ ηελ άπνςε, ν δηεπζπληήο θαη ηη
μέξνπκε γηα ηνλ ρξόλν – ηίπνηα. Πνιιέο θνξέο γλσξίδνπκε βησκαηηθά
όηη “θάηη” είλαη “ηίπνηα” αιιά γλσξίδνπκε επίζεο όηη απηή ε άγλνηα
απνηειεί κηα παξάδνμε γλώζε. Ζ αγγιηθή κπνξεί λα δηεπθξηλίδεη απηό
ην παξάδνμν: ην ηίπνηα ζηα αγγιηθά είλαη ην nothing, δειαδή ην no
thing, ην όρη θαη ην κε πξάγκα, πνπ όπσο πνιιά κε πξάγκαηα είλαη
απηά πνπ κεηξνύλ ζηε δσή καο – ν Θεόο είλαη επίζεο κε πξάγκα
επίζεο. Γηα λα απνθαιύςνπκε απηά ηα κε πξάγκαηα ρξεζηκνπνηνύκε
κεηαθνξέο θαη εηθόλεο, δεκηνπξγνύκε ηζηνξίεο θαη κύζνπο, θαη θάπνηε
εθεπξίζθνπκε αθαηξέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηξήζεηο ησλ
αθαηξέζεσλ, όπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ σξνινγηαθό ρξόλν. Όκσο, ν
Einstein πξνεηδνπνίεζε όηη απηό πνπ κεηξηέηαη δελ ζεκαίλεη όηη

κεηξάεη ζηε δσή καο θαη όηη απηό πνπ δελ κεηξηέηαη δελ κεηξάεη. Όηαλ
θάπνηνη, ζε θάπνηεο πεξηόδνπο ηεο δσήο ηνπο, δελ κεηξνύλ ηνλ
κεηξήζηκν ρξόλν, όηαλ γηα ηνπο ίδηνπο ν ρξόλνο είλαη όλησο ηίπνηα,
δελ ζεκαίλεη όηη δελ κεηξάεη – κπνξεί λα κεηξάεη θαη κε ην παξαπάλσ
αιιά κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Ο Romanyshyn ζα έιεγε it does matter,
πνπ ειεύζεξα, θαη ζπλήζσο, κεηαθξάδεηαη “κεηξάεη” αιιά
θπξηνιεθηηθά ζεκαίλεη “απηό θάλεη ύιε”. Σν ηίπνηα θάλεη ηελ ύιε,
θαη ην θσο θάλεη ην ρξώκα θαη ην άξσκα ηνπ ινπινπδηνύ.
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