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Θα μεθηλήζσ κε κηα δηθηά κνπ αλάκλεζε. Πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα 

ζηε Θεζζαινλίθε, ζπλέβε κηα ζθελή ε νπνία απφ ηφηε κε ζηνίρεησζε. 

Πεξπαηνχζα , ζπδεηψληαο κε έλα θίιν. Μεηαμχ άιισλ , αλαπνινχζακε 

θαη αληαιιάζζακε ζηηγκέο απφ ην παξειζφλ καο. ε θάπνηα θάζε , 

άξρηζε λα κνπ πεξηγξάθεη κηα εκπεηξία ηνπ απφ ην ζρνιεηφ .Πξνο 

έθπιεμε κνπ, θαη ρσξίο ν ίδηνο λα ην πξνζέρεη ,ν θίινο μαθληθά έγηλε 

παηδί. Η γιψζζα ,ε ρξνηά ηεο θσλήο ,ε πξνθνξά ηνπ,αθφκα ίζσο θαη νη 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ έκνηαδαλ λα έξρνληαη απεπζείαο απφ εθείλν 

ην παξειζφλ. Σν θνηλφ καο παξφλ γέκηδε ζθηέο απφ ην ρζεο. ,ηη ήηαλ 

απφλ ,καθξηλφ , αλαδχζεθε παξφλ ,ζηνλ ππξήλα ηνπ παξφληνο. 

Λίγν αξγφηεξα ,ν θίινο κνπ είρε πεδήμεη δέθα ρξφληα κπξνζηά. 

Κάπνηεο δηαθνπέο κ`έλα θίιν ηνπ ζηελ Κξήηε ,κηα επνρή πνπ θαη νη δπν 

έπαηξλαλ λαξθσηηθά .Ξαλά ,ε κεηακφξθσζε .Φσλή ζεξλφκελε , 

κηζφθιεηζηα κάηηα, ε αξγθφ θαη ην άδεην πξφζσπν ηνπ ηνμηθνκαλνχο. 

Δελ πεξηέγξαθε , νχηε απιψο ζπκφηαλ ή αλαθαινχζε .Σν (μαλα)δνχζε! 

,ηη ήηαλ παξειζφλ , είρε επαλέιζεη . ,ηη ήηαλ λεθξφ , δσληάλεπε . Γηα 

άιιε κηα θνξά , ζα έιεγεο πσο ε ζθελή ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ήηαλ πην 

πξαγκαηηθή , πην παξνχζα απφ ηελ πφιε πνπ μππλνχζε γχξσ καο , ηα 

απηνθίλεηα πνπ πεξλνχζαλ δηπιά καο , απφ έκελα πνπ ηνλ άθνπγα. Γηα 

άιιε κηα θνξά , είρε ζπληειεζηεί κηα κεηάιιαμε.Σα φξηα αλάκεζα ζην 

παξφλ θαη ην παξειζφλ , ηελ παξνπζία θαη ηελ απνπζία , ηνλ ησξηλφ θίιν 

κνπ θαη ηνπο αιινηηλνχο εαπηνχο ηνπ, θάληαδαλ θάζε άιιν παξά 

ζηεγαλά. 

Έλα άιιν πεξηζηαηηθφ : Κάπνηνο άιινο θίινο , κνπ έιεγε πσο , γηα 

αξθεηφ θαηξφ κεηά ην ρσξηζκφ ηνπ απφ κηα θνπέια , ππήξραλ ζηηγκέο 

,πνπ γηα δέθαηα ηνπ δεπηεξφιεπηνπ , αλ έβιεπε απφ πίζσ κηα μαλζηά κε 

θαξέ καιιηά λα πεξπαηάεη, αλαγλψξηδε ζ` απηήλ ηελ πξψελ ηνπ. Καη αο 

ήμεξε φηη δελ ππήξρε πεξίπησζε λα είλαη εθείλε , δπν ρξφληα κεηά , εδψ , 

ζηε Θεζζαινλίθε .Κάηη κέζα ηνπ, ζαλ εκκνλή , θάηη πνπ έςαρλε αθνξκή 

γηα λα μππλήζεη , πνπ ίζσο δελ είρε θνηκεζεί πνηέ εληειψο , ηελ 

μαλάβιεπε κε έθπιεμε , θφβν ,ραξά. Κάηη πνπ αςεθνχζε ηνλ Σφπν θαη 

ην Υξφλν . Καη γηα ιίγν , ην Αιινχ θαη ην Άιινηε , ε Πάηξα ηνπ 2003 

επηθαζφηαλ ζηε Θεζζαινλίθε ηνπ 2006.Γηα ιίγν  ,ν θίινο κνπ ήηαλ πίζσ 

,κε απηφ πνπ είρε ράζεη. 

Μηα απφ ηηο πξψηεο , δπλαηέο-φπσο ιέκε – εκπεηξίεο ,πνπ είρα ζηα 

πξψηα κνπ βήκαηα ζηελ Φπρηαηξηθή ήηαλ ε εμήο: Ο Νίθνο ήηαλ έλαο 

ςπρσηηθφο , αλζεθηηθφο ζηε ζεξαπεία κε θάξκαθα . Ο Νίθνο ζπαλίσο 

έβγαηλε απφ ην παξαιήξεκα θαη ηηο ςεπδαηζζήζεηο ηνπ, άληε γηα λα θάλεη 



θαλέλα ηζηγάξν , λα θάεη θαη λα θνηκεζεί. Σνλ ζπκάκαη μαπισκέλν , 

αθηλεηνπνηεκέλν ζην θξεβάηη ηνπ, ηα κάηηα ηνπ θαξθσκέλα ζην ηαβάλη 

.Σν πξφζσπν ηνπ πεηξσκέλν , έθζακβν , είρε θαηαιεθζεί απφ ηξφκν θαη 

δένο κπξνζηά ζε θάηη πνπ εγψ δελ έβιεπα. Έκνηαδε ηφζν δπλαηφ απηφ 

πνπ είρε αηρκαισηίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ , ηφζν … επηβιεηηθφ πνπ ζηα 

κάηηα ηνπ , φια ηα ππφινηπα , ην δσκάηην , εγψ , ην θαινθαίξη πνπ 

έζθπδε έμσ απφ ην παξάζπξν , ήηαλ αλχπαξθηα , ρσξίο ππφζηαζε , 

απφληα. Ο Νίθνο , άιινηε γεινχζε ζαλ λα ηνπ θαηλφηαλ απίζηεπην , 

αδηαλφεην απηφ πνπ έβιεπε θαη άιινηε ζηαπξνθνπηφηαλ .Άιινηε πάιη 

ζνπ`δεηρλε κε γνπξισκέλα κάηηα , ιέγνληαο «Κνίηα! Κνηηά!».Κάπνηα 

ζηηγκή ηνλ ξψηεζα ηη ήηαλ απηφ πνπ έβιεπε . Γηα ιίγν απέζηξεςε ην 

βιέκκα ηνπ απφ απηφ πνπ έκνηαδε ηφζν ηξνκαθηηθφ θαη θαζεισηηθφ καδί 

.Με θνίηαμε θνπξαζκέλνο ,ζαλ λα`ηαλ έηε θσηφο καθξηά . Γηα ιίγν ,νη 

θφζκνη καο ζπλαληήζεθαλ . «Γηαηξε» κνπ ιεεη, «εγσ έλαο αγξάκκαηνο 

άλζξσπνο είκαη».αλ λα κνπ`ιεγε «ηη λα ζνπ ιέσ ,ηη λα ζνπ εμεγψ ηψξα 

…» 

Πξνζπαζψληαο λα γξάςσ ηελ νκηιία απηή, είρα ζην κπαιφ κνπ 

εζάο, έλα ηδεαηφ θνηλφ απέλαληη ζην φπνην ζα κηινχζα - θαη φηαλ ηελ 

δηάβαδα, έλαλ εηθνληθφ εαπηφ κνπ λα ζαο κηιάεη .Εζείο, απφληεο, 

κειινληηθνί, ηεο θαληαζίαο κνπ, θη φκσο θαζνξίζαηε ηελ νκηιία κνπ. 

Οπσο θαη ν Γάιινο θηιφζνθνο Ζαθ Νηεξξηληά-ή θαιχηεξα ην θάληαζκα 

ηνπ-,νη ζθέςεηο ηνπ νπνίνπ γηα ηα θαληάζκαηα ζηάζεθαλ ε αθνξκή γηα 

φζα ιέγνληαη εδψ.Θα έιεγα,κάιηζηα,πσο ζην παξφλ κνπ ήζαζηαλ πην 

δξαζηηθά παξφληεο απ`νζν-αο πνχκε-ηα πεξηζηαηηθά ηεο θιηληθήο(αλ 

θξίλσ απφ ηελ ειάρηζηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηε δνπιεία κνπ).Γηα 

άιιε κηα θνξά ην αλχπαξθην ,ην αθφκα αλχπαξθην ,ην θαληαζηηθφ ή ην 

κειινληηθφ ,εξρφηαλ λα επηβιεζεί ζην ηψξα ,λα ην ρξσκαηίζεη θαη λα ην 

επεξεάζεη .Γηα άιιε κηα θνξά ,ηα φξηα 

παξφληνο/κέιινληνο,ππαξθηνχ/αλχπαξθηνπ,παξφληνο/απφληνο,εδψ/άιιν

χ έκνηαδαλ λα ηαξάζζνληαη ,φπσο ε αληαλάθιαζε ζηελ επηθάλεηα κηαο 

ιίκλεο ξπηηδψλεηαη απφ έλα αεξάθη. 

πσο έρεη πεη ν Κψζηαο Γεκελεηδήο : «Πνιιέο θνξέο απφ ην 

ζηφκα ηνπ πειάηε κνπ, αθνχσ πνιινχο αλζξψπνπο λα κηιάλε .Μηιάεη ε 

κεηέξα ηεο εθείλε ηελ σξα. Εθείλε ηελ ψξα αθνχσ ηε κεηέξα». 

«Καη ηψξα»,φπσο ιέεη θαη ν Γθαίηε ζην Φάνπζη, «ν αέξαο είλαη 

ηφζν γεκάηνο απφ ηέηνηα ζηνηρεηά ,πνπ θαλείο δελ μέξεη ηξφπν λα ηα 

απνθχγεη». 

Φαληάζκαηα, ινηπφλ! Ση ζα ήηαλ ηα θαληάζκαηα; Ση ζα ήηαλ ηα 

θαληάζκαηα θαηά Νηεξξηληά; Αο ηνλ αθνχζνπκε : «Η ινγηθή ηνπ 

θαληάζκαηνο θαλνληθά ππεξβαίλεη φιεο ηηο αληηζέζεηο αλάκεζα ζην 

νξαηφ θαη ην αφξαην ,ην αηζζεηφ θαη ην κε αηζζεηφ. Ελα θάληαζκα είλαη 

ζπγρξφλσο νξαηφ θαη αφξαην, ζπγρξφλσο θαηλνκεληθφ θαη κε 



θαηλνκεληθφ. Ελα ίρλνο ην φπνην ππνδεηθλχεη εμ αξρήο ηελ παξνπζία ηεο 

απνπζίαο ηνπ». 

Καη αιινχ: «Η έλλνηα ηνπ Άιινπ (κέζα) ζην Ίδην… Σν εληειψο 

Άιιν, λεθξφ, δεη ζε κέλα». 

«Έζησ θαη αλ απηφ», ιεεη ν Νηεξξηληά, «δελ ππάξρεη. Έζησ θαη αλ 

απηφ θαη θπξίσο απηφ, δελ είλαη Τπφζηαζε ,νχηε Οπζία, νχηε Όπαξμε, 

δελ παξίζηαηαη(δελ παξνπζηάδεηαη) πνηέ απηνχζην». 

Λέεη έλαο ζρνιηαζηήο: «Σν θάληαζκα, θαηά Νηεξξηληά ,είλαη κηα 

απνδεκεηηθή θηγνχξα πνπ πιαληέηαη κεηαμχ δσήο θαη ζαλάηνπ, 

παξνπζίαο θαη απνπζίαο, θάλνληαο ηηο εδξαησκέλεο βεβαηφηεηεο λα 

ηξεκνπαίδνπλ». 

Μηθξή παξέλζεζε εδψ: Να πνχκε πσο ζπκθψλα κε ηνλ 

Νηεξξηληά(θαη ειπίδνληαο φηη δελ πξνδίδνπκε ηξαγηθά ηελ θαηά γεληθή 

νκνινγία δχζβαηε ζθέςε ηνπ ππεξαπινπζηέπνληαο ηελ), φιε ε Δπηηθή 

Φηινζνθία, απηφ πνπ ιέκε Μεηαθπζηθή, ζηελ ηζηνξία ηεο απφ ηνλ 

Πιάησλα κέρξη ην Νίηζε, ζθεπηφηαλ θαη εξκήλεπε ηνλ θφζκν κε 

αληηζεηηθέο έλλνηεο φπσο: Παξφλ/ 

Απφλ,Ζσληαλφ/Νεθξφ,Φπρή/ψκα,Ννεηφ/Αηζζεηφ,Οπζία/Φαηλφκελν,Τπ

εξβα-ηηθφ/Εγθφζκην,Παξνπζία/Απνπζία θιπ απφ ηηο νπνίεο ν πξψηνο 

φξνο ηνπ δεχγνπο αμηνινγνχληαλ σο αλψηεξνο, ελψ ν δεχηεξνο σο 

ππνδεέζηεξνο, ειιεηκκαηηθφο.Η ίδηα απηή παξάδνζε -ιέεη ν Νηεξξηληά 

ζπλνκηιψληαο κε ην «θάληαζκα» ηνπ Υατληεγγεξ-(πνπ είλαη θαη ν ηξφπνο 

πνπ έρνπκε λα ζθεπηφκαζηε ,ν ηξφπνο ζθέςεο μας), έδσζε ην πξνλφκην 

ζε κηα δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ, ζην («δσληαλφ»)Παξφλ. Σν Παξειζφλ 

ζεσξήζεθε απιψο ρη-Πηα-Παξνλ,ππνηάρζεθε ζην Παξφλ σο ειιηπήο, 

θησρή παξαιιαγή ηνπ.Σν Μέιινλ εηδψζεθε σο ρη-Αθφκα-Παξφλ Καη 

απηφ, δειαδή, εμαξηεκέλν απφ ην Παξφλ,κηα ηξνπνπνηεκέλε δειαδή 

κνξθή ηνπ. Μηα ζηηγκή ηνπ Υξφλνπ, κηα δηάζηαζε ηνπ, έθηαζε -Πψο; 

Γηαηί; Ρσηάεη ν Νηεξξηληά-λα ιεεη ην Είλαη.Σελ νπζία ησλ λησλ ,ηελ 

νπζία ηνπ Οληνο. Χο:Η Παξνπζία ηνπ Παξφληνο. Μια δηάζηαζε ηνπ 

Υξφλνπ επηζηξαηεχηεθε γηα λα εξκελεχζεη ην Είλαη(φισλ φζα είλαη). 

Άξα ην Μέιινλ θαη ην Παξειζφλ δελ είλαη;Οη κε αληηιεπηέο κε 

αηζζεηεξηαθφ ηξφπν, παξνπζίεο, νη απνχζεο παξνπζίεο δελ Είλαη;Δελ 

ππάξρνπλ;δελ βαξαίλνπλ πάλσ καο;Ση ζα`ιεγε γη`απηφ ν θίινο κνπ;Ση 

ζα`ιεγε ν Νίθνο αλ κπνξνχζε λα πεη,παξ`φηη αγξάκκαηνο; Ση ζα`ιεγε ν 

εξγνδφηεο κνπ πνπ κε είδε αθεξεκέλν; Αλ δε κε απέιπε… θάλνληαο ηελ 

παξνχζα απνπζία κνπ απφ ηε δνπιεηά πεξηζζφηεξν αηζζεηεξηαθά 

αληηιεπηή; Εδψ έξρεηαη ν Νηεξξηληά θαη ε Απνδφκεζε λα δηαζαιεχζεη 

θάπνηεο βεβαηφηεηεο καο ζρεηηθά κε ην ηη ππάξρεη θαη ηη φρη.Ση είλαη 

«αληηθεηκεληθφ» θαη ηη «ππνθεηκεληθφ», ηη είλαη «πξαγκαηηθφ» θαη ηη 

«θαληαζηηθφ»,ηη είλαη «αιεζηλφ» θαη ηη «ςεχηηθν»,ηη είλαη «έμσ» θαη ηη 

«κέζα» κνπ. Ση δεν ρσξάεη ζηα παξαπάλσ δίπνια αξλνχκελν λα ηνπο 



ππνηαρζεί, ηη μεθεχγεη απφ ηα ζρήκαηα απηά, ακθηζβεηψληαο ηα; Εδψ 

έξρνληαη θαη ηα θαληάζκαηα σο ε θαη`εμνρήλ απνδεκεηηθή θηγνχξα. 

Αιιά, αιήζεηα, πνηνο δεη κε θαληάζκαηα; 

·            Κάπνηνο πνπ έραζε έλα αγαπεκέλν πξφζσπν. Πνπ ηνλ 

ρψξηζε απφ απηφ ν ζάλαηνο-ή ε δσή, θαη πνπ ηνπ είλαη 

αθφκα παξφλ, νδπλεξά παξφλ, ίζσο πην έληνλα παξφλ απφ 

πνηέ-ζηελ Απνπζία ηνπ 

·            Κάπνηνο πνπ δε ιέεη λα κεγαιψζεη, ελψ ν θαηξφο θαη ν 

θφζκνο ηεο παηδηθήο ειηθίαο έρεη παξέιζεη (νΖ.Νη. ζα 

κηινχζε εδψ γηα ην ξηδηθά Άθαηξν ,Αλαρξνληζηηθφ ησλ 

θαληαζκάησλ).αλ λα ιέκε πσο ε δσή κε ηα θαληάζκαηα 

είλαη θαηά θάπνην ηξφπν εθηφο Σφπνπ θαη Υξφλνπ 

·            Κάπνηνο πνπ θάπνηε ζπλεηδεηνπνηεί ή ηνπ 

επηζεκαίλνπλ πσο φηαλ εθλεπξίδεηαη, γίλεηαη ίδηνο ν παηέξαο 

ηνπ, δειαδή ηνλ ζηνηρεηψλεη (θπξηνιεθηηθά) ε κνξθή ηνπ 

παηεξά ηνπ.(ν Ζ.Νη.ζα έιεγε πσο ν παηέξαο κηιάεη κε ηε 

θσλή ηνπ αλζξψπνπ απηνχ φπσο νη εγγαζηξίκπζνη). 

Πνηνο άιινο δεη κε θαληάζκαηα; 

·            Κάπνηνο πνπ βιέπεη ζην πξφζσπν ηεο γπλαίθαο ηνπ ηε 

κεηέξα ηνπ ή άιιεο γπλαίθεο πνπ είρε-ή πνπ θαληάδεηαη, 

επηζπκεί. 

·            Ο Νίθνο πνπ ιέγακε, ζηνλ θφζκν ηνπ νπνίνπ ηα 

θαληάζκαηα-αληη λα δξνπλ ζησπειά, θξπθά, ζηε ζθηά, φπσο 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο- έρνπλ γίλεη θξαπγαιέα 

ππαξθηά. Σν Εδψ θαη ην Σψξα δελ δηαπεξλάηαη απιψο, έρεη 

ρινκηάζεη, έρεη ζπξξηθλσζεί κπξνζηά ηνπο. 

·            Κάπνηνο  πνπ είδε ζε έλα φλεηξν έλα λεθξφ θίιν ηνπ 

θαη θξαηάεη ηελ αλάκλεζε απηή σο ην δψξν κηαο αθφκα 

ζπλάληεζεο ηνπο. 

Άξα πνηφο δεη κε θαληάζκαηα; Λίγν πνιχ… φινη καο! 

Να πξνζζέζνπκε πσο γηα ηνλ Νηεξξηληά,ην θάληαζκα 

απνηειεί ηνλ ηειεπηαίν θξίθν ζηελ αιπζίδα κηαο ζεηξάο 

``ζηξαηεγηθψλ ελλνηψλ`` πνπ απνδνκνχλ ηελ,θαη`απηφλ, 

Μεηαθπζηθή ηεο Παξνπζίαο. Η δηαθσξά (ηαπηφρξνλα επαλάιεςε, 

ίδηνλ θαη δηάθνξα, έηεξνλ).Σν ίρλνο (ηαπηφρξνλα παξνπζία θαη 

απνπζία).Σν αρχαιοελληνικό θάξκαθνλ (ηαπηφρξνλα 

γηαηξηθφ/θάξκαθν θαη δειεηήξην/θαξκαθη,άξα δσή θαη 

ζάλαηνο).Η εκθάληζε ησλ θαληαζκάησλ ζην έξγν ηνπ έξρεηαη 

καδί κε κηα ``εζηθή ζηξνθή``, φπσο ηελ είπαλ ,ζηε ζθέςε ηνπ.Πνπ 

έρεη λα θάλεη κε δεηήκαηα επζχλεο (φρη κφλν απέλαληη ζηνπο 

παξφληεο, ηνπο δψληεο ,αιιά θαη ζηνπο απφληεο, απηνχο πνπ 

έδεζαλ θαη απηνχο πνπ θα δήζνπλ).Με δεηήκαηα θιεξνλνκίαο, 

εξκελείαο, πέλζνπο, θηιίαο,θηινμελίαο,δηθαηνζχλεο.Κπξίσο, φκσο, 



κε ην άλνηγκα ζηελ έιεπζε ηνπ Άιινπ, ην άλνηγκα ζηελ 

Εηεξφηεηα, ην άλνηγκα ζην Μέιινλ.Απξνυπφζεηα. 

Καη κε απηφ ην απξνυπφζεην άλνηγκα ζε ν,ηη 

έξρεηαη,δίλεηαη,θαλεξψλεηαη,παξνπζηάδεηαη,απηφλ ηνλ αλνηρηφ 

Οξίδνληα -αθφκα θαη πεξά απφ θάζε Οξίδνληα πξνζδνθίαο,ζα 

πξνζέζεηε ν Νηεξξηληά-(θαζφζν ε πξνζδνθία ζπληνλίδεη ην 

βιέκκα ζην λα πεξηκέλεη θάηη θαη λα απνθιείεη έηζη θάηη 

άιιν),επαλεξρφκαζηε ζηα δηθά καο: Φαηλνκελνινγία θαη 

Φπραλάιπζε. 

Κξαηάκε κφλν κηα εξψηεζε ηνπ:Πνηνο, ξσηάεη ν 

Νηεξξηληά,(αθνξκψκελνο απφ κηα ζθελή ηνπ Άκιεη)πνηνο 

«ιφγηνο» (scholar) ζα κπνξνχζε λα απεπζπλζεί, λα αθνχζεη, λα 

ζπλνκηιήζεη κε ηα θαληάζκαηα; Οη σο ηψξα ιφγηνη, ιέεη ν Νη., 

φζν αλνηρηνί θη αλ είλαη, φζν επαίζζεηεο θεξαίεο θαη λα`ρνπλ, 

πάληα είραλ κηα πεξηνξηζηηθή ζηγνπξηά γηα ην τι είναι ππαξθηφ θαη 

ηη φρη.Ση είλαη πξαγκαηηθφ θαη ηη θαληαζηηθφ θιπ.Αλ αθήζνπκε 

θαηά κέξνο πνηεηέο φπσο ν Πάνπι Σζειάλ, πνπ ην έξγν ηνπ είλαη 

κηα ζπλερήο απφπεηξα λα δνζεί θσλή ζηνπο απφληεο, ζηνπο 

λεθξνχο, ζηα θαληάζκαηα γηα λα κηιήζνπλ, πνηνο άιινο κπνξεί λα 

δερηεί ην ζηνίρεησκα θαη λα ην αθήζεη λα δεηρζεί,λα θαλεξσζεί, λα 

κηιήζεη σο ηέηνην; Καη πνηνο ηφπνο ζα θηινμελήζεη απηά ηα άηνπα 

ρσξίο λα ηα αξληέηαη, αιιά θαη ρσξίο δεηζηδαίκνλα πηζηή -θαη άξα 

εμνξθηζκφ ηνπο;ε πνηα θελφηεηα ζα θηινμελνχληαλ θαη ζε πνηά 

ζησπή ζα κπνξνχζαλ λα εηο-αθνπζηνχλ;Εδψ,ιεμεηο φπσο 

«ειεχζεξα κεηέσξν», «δίρσο γηαηί», «αλνηρηφηεηα», 

«Φαηλνκελνινγία ηνπ Αθαλνχο»,κνηάδνπλ λα δείρλνπλ έλα δξφκν. 

 Μπνξεί ηφηε ε ςπραλάιπζε λα εηδσζεί σο έλαο ρψξνο (θαη 

ρνξφο) θαληαζκάησλ: Κάπνηα απφ απηά ζα έξζνπλ εθεί...Καη κεηά 

ζα παξέιζνπλ.Απφ ην παξφλ ζα θπιήζνπλ εθεί πνπ αλήθνπλ,ζην 

παξειζφλ.ζα θαλεξσζνχλ θαη κεηά ζα ζβήζνπλ… Καη ζα 

δνχκε,πσο ην ζθηάρηξν πνπ καο ηξφκαδε ζην ζθνηάδη δελ είλαη 

ηίπνηε άιιν,απφ ξνχρα ζε κηα θξεκάζηξα. Καη ζα πνχκε «απηφ 

ήηαλ;!» (απφ)ραηξεηψληαο ζπγρξφλσο ην θνβηζκέλν παηδί πνπ 

εί/ήκαζηε θαζψο πάεη λα ζπλαληήζεη ηνλ Καηξφ ηνπ.Κάπνηα άιια 

ζα αλαγλσξηζηνχλ. Καη ε θσλή, ε θσλή μας,(πνπ ελίνηε ηελ 

αθνχκε λα καο ιέεη: ”Είζαη άρξεζηνο, δελ αμίδεηο ηίπνηα” / Ή 

:”Κνίηα λα`ζαη πάληα ηέιεηνο”) ζα θάλεη ζηνηρεησκέλε απφ ην 

παξειζφλ, απφ θάπνηα κνξθή (παηέξαο, κεηέξα…) πνπ 

ππαγφξεπζε θάπνηε απηά ηα ιφγηα θαη πνπ είλαη αθφκα δξαζηηθά 

πάλσ καο(Σν Φξνυδηθφ Τπεξεγψ!).Ή ηα ιφγηα πνπ βγαίλνπλ 

απ`ην ζηφκα καο είλαη πρ ελφο δάζθαινπ 

καο.(Σαχηηζε/,Ελδνβνιή,θαηά Φξφπλη), δειαδή απηφο κηιάεη κε 

ην ζηφκα καο.)Ή πσο θάπνηα ζηηγκή πνπ καιψλνπκε κε ηελ 



θνπέια καο ηαπηφρξνλα(θαη αλεπίγλσζηα) καιψλνπκε κε ηελ 

πξψελ καο,ή κε ηνλ εξγνδφηε καο(Πξνβνιή/Μεηαβίβαζε ηεο 

θιαζζηθήο ςπραλάιπζεο). Κάπνηα θαληάζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα 

ςηζπξίδνπλ ζην απηί καο ή λα θνηηάλε κε ηα κάηηα καο.Σν πέλζνο 

θαη ε λνζηαιγία, ε ειπίδα θη ν θφβνο, νη θαληαζηψζεηο θαη ε 

κνλαμηά καο ζα ηνπο δίλνπλ ηξνθή θαη κνξθή. πσο νη ζθηέο ηνπ 

Άδε, πνπ ρξεηάδνληαη ην αίκα δσληαλψλ γηα λα θαλεξσζνχλ θαη 

λα κηιήζνπλ. Κάπνηα ζα γίλνληαη εκκνλέο θαη ζα κνλνπσινχλ ην 

βιέκκα θαη ην ρξφλν καο ζαλ δειφηππεο εξσκέλεο. Κάπνηα ζα 

πινπηίδνπλ ηνλ θφζκν καο θαη θάπνηα ζα ηνλ ζθηάδνπλ, φπσο ηνπ 

Νίθνπ.(θηάδνκαη, ζηνλ ηφπν κνπ,ζα πεη θαη θνβάκαη, ηξνκάδσ). 

 Άλ  ξσηήζνπκε έλαλ αζηξνλφκν, ζα καο πεη φηη πνιιά απφ 

ηα αζηέξηα πνπ βιέπνπκε ζηνλ νπξαλφ έρνπλ ζβήζεη, έρνπλ 

πεζάλεη. Κη φκσο…Κη φκσο ,εκείο ηα βιέπνπκε. 

 Μηα θνπέια, θάπνηε, ξψηεζε έλαλ ζεξαπεπηή: «Μα θαιά, 

θαη νη πεζακέλνη έξρνληαη ζε ζάο;». 

«Μα θπζηθά!»,ηεο είπε.  

 


