
Διέλε Μίγγνπ                

           

Το  Πηγαίο ζηο δρόμο ηης αποκάλσψης ηης πλάνης  και ηης 

ασηαπάηης. 

     

«Τν κάηη αθνινπζεί ηνπs  δξφκνπο πνπ ηνπ αλνίγεη 

ην ίδην ην έξγν ». Paul Clee * 

  

«Ακήραλνπο ,δελ ζα ζαο εγθαηαιείςσ 

Αγαπεκέλνη! Τίπνηα φκσο κε θνβάζηε 

Σθηάδνληαη ηεο γεο ηα ηέθλα ηηο πην πνιιέο θνξέο 

κε φ,ηη λέν είλαη θαη μέλν». 

                                                                            

                                                         

‘Ο Θάναηος ηοσ Εμπεδοκλή.’ 
  

  

          Σην  δξφκν ηεο  αλαδήηεζεο  ηεο  πξαγκαηηθφηεηαο (α-ιήζεηαο..), 

ηα πξάγκαηα  θαίλεηαη λα  κηινχλ  ηε γιψζζα  ηεο ελφηεηαο  κέζα  ζηε  

δηαθνξά (ραξά-ιχπε ,νηθείν-αλνίθεην, εμάξηεζε-αλεμαξηεζία θ.ι.π). 

Πξφθεηηαη  γηα  εκπεηξία. Φξεηάδεηαη ρψξνο θαη  ρξφλνο.  Φαίλεηαη  

λ’αλαδχνληαη  ζ’έλα  πεξηβάιινλ , κε  ην  νπνίν  ζπλδένληαη κέζσ  

κπξίσλ, αλεμέιεγησλ  λεκάησλ , ρσξίο  λ’απνθνπνχλ απφ  απηφ, ην νπνίν  

ζπληζηά ηνλ νξίδνληά ηνπο ,ηελ πεγή ηνπο θαη ηελ αλά πάζα ζηηγκή ,ηελ  

ίδηα ηνπο  ηε  κεηακφξθσζε. Σπλ-βηψλνπκε κε ηε γιψζζα, ηε θαληαζία*, 

κε πιάλεο  θαη  απηαπάηεο κ’ έλα ηξφπν  απηνλφεην , πνπ ζεσξνχκε 

ινγηθφ, έρνληαο  ζηξακκέλν ην βιέκκα θαη  ηε πξνζνρή καο ζην ζσζηφ ή 

ην ιάζνο, ην πξέπεη ή δελ πξέπεη. Αθφκε πεξηζζφηεξν κε έλα απηνλφεην 

ηξφπν εζηηάδνπκε απνθιεηζηηθά θαη κφλν  ζηελ εθπιήξσζε επηζπκηψλ, 

θαη λέσλ ζηφρσλ πνπ ε κε πξαγκάησζή ηνπο  απνηειεί αηηία 

απνδηνξγάλσζεο θαη θαη’επέθηαζε εγθισβηζκνχ. Koιπκπάκε 

αλππνςίαζηνη ζε ιηκλνζάιαζζα ,ζηα ήζπρα ξερά, κα ζνιά , αθίλεηα 

λεξά ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ παξαζηάζεψλ καο. Πφζν είκαζηε έηνηκνη 

λα βνπηήμνπκε ζε άγλσζηα βαζηά λεξά; Ζ πξφηαζή καο δείρλεη πξνο κηα 

δπλαηφηεηα ειπηδνθφξα φζν θαη απ-έιπηδε (πέξαλ απηήο).Καη αθφκα 

πεξηζζφηεξν. Θα κπνξνχζακε λα θαληαζηνχκε  ηελ  θαζεκεξηλφηεηα 

θαηά έλα ηξφπν  δηαθνξεηηθφ έηζη ψζηε,    ειπίδα θαη  απ-έιπηδν  λα   κελ  

είλαη θαλ  ζέκα;  Δίλαη δπλαηφλ λα  ζηξέςνπκε  ηελ  πξνζνρή   ζ’ απηφ  

πνπ  καο  είλαη  μέλν;  Να  κελ  δερφκεζα  αβαζάληζηα σο  νπζία ησλ 

πξαγκάησλ  αμησκαηηθέο  απνδείμεηο   θαη ζπκπεξάζκαηα; Τε ζηηγκή  

φπνπ θάηη ζεσξείηαη γλσζηφ ηνπνζεηείηαη ζην θνπηάθη ηνπ. Με έλα άιιν 

ηξφπν ιέκε φηη γίλεηαη ‘δεχηεξε θχζε’.  Δγείξνληαη εξσηήκαηα.  Δρνπκε  

ηε  δπλαηφηεηα εμφδνπ απφ ηνλ εγθιεηζκφ ζηελ  ππνθεηκεληθφηεηα  θαη   



θαη’επέθηαζε  απφ  έλα ‘εαπηφ’ α-κεηάβιεην, α-κεηαθίλεην,  ζηαζεξφ, 

γηα λα ην πνχκε αιιηψο, πεξηνξηζκέλν ζηα ζηελά φξηα ηεο δηθήο  ηνπ  θαη  

κνλαδηθήο  νπηηθήο;   Ζ  σο ζήκεξα  ελδπλάκσζε  ηνπ ‘εγψ’ θαη ε 

δηφγθσζή  ηνπ θαίλεηαη λα έρεη νδεγήζεη ηελ αλζξσπφηεηα ζηελ  έμαξζε  

ηεο  βίαο. Ο  Ηνλέζθν  επηθαηξνπνηείηαη  φζν πνηέ. Σηo έξγν ηνπ 

«Rhinoceros» παξνπζηάδεη ηε ζεσξία ηνπ γηα ηε (rhinocerisation)-

ξηλνθεξίηηδα, ηζνδχλακν ηνπ απφ-απαλζξσπηζκνχ . Τελ  απαμίσζε  

δειαδή  ηνπ  αλζξψπνπ  ζηελ  νπζία  ηνπ, ηελ  α-δηαθνξία, ηε κνλαμηά, 

ηελ  εκκνλή ζην θπλήγη ηεο επηηπρίαο . Πνηα  ε  δπλαηφηεηα εμφδνπ απφ  

ηνλ αληαγσληζκφ  κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ,  ηελ εθκεηάιεπζε  απηήο θαζ’ 

εαπηήο  ηεο  χπαξμεο ;  Τάζε  ε νπνία θαηεπζχλεη  πξνο ηελ θπξηαξρία  

ηεο  εηεξφηεηαο, ηελ εμαθάληζε ηνπ ‘άιινπ’ , ηνπ  δηαθνξεηηθνχ;  Πνηα ε 

δπλαηφηεηα απφ-θάιπςεο ελφο  ‘εγσ’  πνπ  θνιπκπάεη  ζηελ  πιάλε  θαη  

ηελ  απηαπάηε; 

 Αο επηρεηξήζνπκε  λα αθνχζνπκε ην μέλν  σο  θαη ην     «νρη αθφκα 

νηθείν». Τν μέλν  σο , απηφ πνπ δελ ειέγρεηαη  ,αλαδχεη  θφβν θαη ν 

θφβνο σο αλψλπκνο ηέηνηνο, πςψλεη ηείρε ζηνλ άλζξσπν  φηαλ 

δηαθαηέρεηαη απφ απηφλ .Ο θφβνο  εγθισβίδεη, απνκνλψλεη, ζαλ λ’  

απνμεξαίλεη ηελ δσληάληα  εθ-ηνπίδνληάο ηελ απφ ην  θπζηθφ ηεο ηφπν  

‘εθεί έμσ κε πξάγκαηα θαη θφζκν’. Μηα πξφηαζε  άιιεο πνηφηεηαο είλαη  

λα θσηηζζεί,  λα εηδσζεί θαη  κε  έλα ηξφπν λα κηιεζεί. Μήπσο ζ’απηφ ην 

βιέκκα,  ‘ ην κάηη αθνινπζήζεη ηνπο δξφκνπο  πνπ  ηνπ αλνίγεη  ην ίδην  

ην  έξγν; Να κηιεζνχλ ηα πξάγκαηα . Μα δελ κηιάκε ζαλ ζεξαπεπηέο ; 

Μήπσο ν ιφγνο ηεο επηζηήκεο αξθεί κφλν λα καο κηιήζεη γηα ην πψο ν 

άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη  ζαλ ζπκπεξηθνξά,  αληαπνθξηλφκελνο ζηηο  

απαηηήζεηο  ελφο   κέζνπ  φξνπ;  Μήπσο   μερλά  ην  ‘φ,ηη’   πξηλ θαη πάλσ  

απ’ φια  ν άλζξσπνο ‘ είλαη’;  

Τν  ηξαχκα. 

Μνπ κηινχζαλ γηα ηξαχκα .Οη  ζπγθξνχζεηο  θαηέιεγαλ  ζην  ‘ηξαχκα 

ηνπ δηαδπγίνπ’ ησλ γνληψλ. Καηέιεγα  φηη απηφ κε θαζφξηδε,  φινο  κνπ  

ν εαπηφο ζαλ έλα δηαδχγην…θάηη ζαλ κάζθα… 

Σαλ καζθαξάο… 

Τα γηαηί δελ κε αθνξνχλ πηα………φκσο απηφο ν καζθαξάο……πνπ 

ιέηε…….! 

  

Πξνζεγγίδνληαο ηελ ηέρλε (πνίεζε, δσγξαθηθή) πξνζεγγίδνπκε ην  αλ-

απάληερν, ην κε πξνβιέςηκν απφ ηελ  ήδε  παξαδεδνκέλε  γλψζε  θαη  

ζθέςε. Δγείξνληαη εξσηήκαηα. Ζδε ζην εξψηεκα «ην ίδην ην εξσηάλ  

ράλεη  θάζε  ζηαζεξφ έδαθνο θαη ε ίδηα ε χπαξμε κεηεσξίδεηαη θαη 

αθξηβψο ζηελ αηψξεζε θξαηηέηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο». Ο  

απηνλφεηνο  ηξφπνο γηα ηνλ ζεξαπεπηή  κπξνζηά ζηελ α-πνξία   είλαη  ε  

ζεσξία. Μηα εξκελεία κε  φρεκα  κηα  ζπγθεθξηκέλε  ζεσξία  εγθισβίδεη 

ζε απιέο εμεγήζεηο. Δλαο εθ-ηνπηζκφο  απφ ηελ εμήγεζε αθήλεη ρψξν γηα 



ηελ αλάδπζε άιιεο πνηφηεηαο ζπλνκηιίαο. Όζν ε  παξακνλή  ζ’έλα 

αζηαζέο έδαθνο  αθήλεηαη ζην θιίκα θαη ην ξπζκφ (άξκνζκα) ηεο 

ζπλάληεζεο,  κε ην ζεξαπεπηή σο α-πξν- εηνίκαζην , ηφζν ε αλαδπφκελε 

‘πξαγκαηηθφηεηα’  ηνπ   ζεξαπεπνκέλνπ  δείρλεη  πξνο  ην πεγαίν ηεο 

κνλαδηθφηεηάο ηνπ.  Ζ α- πξν- εηνηκαζία  ηνπ ζεξαπεπηή, σο ηέηνηα, σο  

ν εθ- ηνπηζκφο  απφ  ηελ πξν- θαηάιεςε,  εκ-ςπρψλεη.  Όηη ζπλ-βαίλεη  

δελ αθνξά ηψξα ην ‘ελδπλακσκέλν  εγψ ηνπ’ κα  έλαλ, ‘άιιεο πνηφηεηαο 

εαπηφ’. Θα κπνξνχζε άξαγε  ε  ζεξαπεπηηθή  ζπλάληεζε  λα  εηδσζεί θαη 

‘πνηεηηθά ; Ψο  κία δηαξθήο αλα-γέλλεζε,  πεγή δσήο πνπ δίλεηαη  

ρσξνρξνληθά,  θαη  αθήλεηαη  ζηελ κνξθνπνίεζε ηνπ εθάζηνηε  ζπκ-

βάληνο;  Σπκβάλ φπσο  θάζε είδνπο  δηαγλσζκέλν ζχκπησκα  θαη 

δηαηαξαρή πνπ επηκέλεη λα απνκνλψλεη  ζπκπεξηθνξέο  πνπ αλάγνληαη 

ζην ρξφλν. Καη  ε ζεξαπεπηηθή ζπλ-νκηιία ζπλ-βαίλεη. Πφζν  ηα φξηα 

ζεξαπεπηή θαη   ζεξαπεπνκέλνπ  απέρνπλ   κεηαμχ ηνπο; «Πφηε  ζα 

κάζνπκε λα βιέπνπκε έλα θφζκν ζ’έλα   θφθθν άκκνπ; Καη έλαλ   

νπξαλφ   ζ’έλα   αγξηνινχινπδν»; 

 Μέζα  ζην  απιφ   θσιηάδεη  ην ‘φιν’.   Μήπσο    κηιάκε  ηψξα γηα ηελ 

ίδηα  καο  ηε θχζε; Ζ  θχζηο  σο  ‘ ην αεί  θχνλ’, απηφ  ην νπνίν  πάληα   

εθ λένπ  εκθαλίδεηαη  θαη  απνθαιχπηεηαη  ζπλερψο. Τν ηδηαίηαην 

ζπζηαηηθφ, σο απηφ πνπ ζπληζηά  ηνλ  ίδην  ηνλ  ζεξαπεπηή    ζαλ   

άλζξσπν θαη θαη’ επέθηαζε   ηελ παξνπζία  ηνπ  ζηελ θαζεκεξηλή  ηνπ  

πξαθηηθή  κε φηη,  αλά πάζα ζηηγκή ζπιιέγεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπ 

θαη ηελ πξνζσπηθή   ηνπ   εμέιημε. 

Τάλθα. ‘Τειηθφο δξφκνο  , απφ παιηά ηνλ μέξσ. 

             Τνχηε  ηε  κέξα  ζα ηνλ  μεθηλνχζα’. 

 Σηνλ εγθιεηζκφ-πεξηνξηζκφ, κε άιιν ηξφπν ιέγνληαο, παξαβηάδνληαη  

φξηα,  φηαλ  λνκίδνπκε φηη αλαδεηνχκε έλα εαπηφ ζαλ έλα πεξίθιεηζην 

αληηθείκελν πνπ λνκίδεη, φηη κε κφλεο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, νξίδεη θαη 

θαζνξίδεη ηε δσή ηνπ,   κέζα  ζηα  ‘θνπηάθηα’ κηαο  αέλαεο  

πξνβιεςηκφηεηαο πνπ  μνπίζσ ηεο ηξέρνπκε θαη δελ  θηάλνπκε. Καη  

φκσο  κηιάκε  γηα φθεινο  θαη  ράζηκν,  έλα  θαη πνπ ζηελ απάιεςή ηνπ 

βξίζθφκεζα   ζε άιινπ  είδνπο  ειεπζεξία. Όηαλ ζπκβεί λα πηζηεχεη 

θάπνηνο θαη λα εκκέλεη    ζε    ηέηνηνπ  είδνπο  θαηαζθεπέο , ε  ίδηα  ε  

δσή, ε θαζεκεξηλφηεηα, έξρνληαη λα  ηνλ  δηαςεχδνπλ  θαη  λα   ηνλ  

καηαηψλνπλ. Τφηε   είλαη  πνπ  ηα πξάγκαηα ράλνπλ ην λφεκά ηνπο.   Τφηε 

είλαη πνπ ην ‘ζχκπησκα’,  ην άγρνο ,  ε ‘ αξ-ξψζηεηα’  βξίζθνπλ   έδαθνο  

θαη βεβαίσο   έδαθνο   εθεί    βξίζθεη   θαη   ε   ηαηξηθή  επηζηήκε   ηεο  

ςπρήο    θαζψο   κέιεκά  ηεο   θαη   απνζηνιή  ηεο  ζεσξείηαη  λα   

ζεξαπεχεη,   πνπ  ζα   πεί  λα   απνθαζηζηά ηελ   πγεία ,   σο   εάλ   ε  ‘α-

ζζέλεηα’  λα κελ έρεη  ην ρψξν  ηεο  θαη  απηή   ζηε δσή.   Ψο   εάλ,   λα   

ηεο   πξέπεη   λα  παξακέλεη αλ-είπσηε,  λα κελ κπνξεί λα κηιεζεί  θαη  λα  

κηιήζεη  αθ’εαπηήο. Αο  επαλέιζνπκε. Ζ αλζξψπηλε θχζε   είλαη  

ζπλπθαζκέλε  κε ην ‘είλαη’ ηνπ αλζξψπνπ  ν νπνίνο  ήδε  θαη  εμ’αξρήο  



βξίζθεηαη ζηνλ θφζκν.  Τν ‘εγψ είκαη’ κε πεξηζζφηεξε  πξνζνρή   θέξλεη  

ζε παξνπζία ‘πξάγκαηα θαη θφζκν’.   Ζ  Φαηλ/θή-Υπαξμηαθή Χπρνζ/εία    

δξνκνινγείηαη   κε φρεκα  ηελ  ηδηαηηεξφηεηα  θαη  ηελ κνλαδηθφηεηα  ηεο 

εκπεηξίαο ζεξαπεπηή-ζεξαπεπφκελνπ. Δκπεηξία  ζπλνκηιίαο-ζπλάληεζεο   

εθηφο  ζεσξηψλ  θαη  επηζηεκνληθήο ζθέςεο,  θαζψο    ζεσξία  θαη  

επηζηεκνληθή  ζθέςε   εμεπαθνχεηαη  φηη  ζα αθνινπζήζεη ην δξφκν 

(κνλφδξνκν) ζηνλ  νπνίν  ηίζεληαη  νη πξνυπνζέζεηο ηεο. Ο 

‘ζθεπηφκελνο’ άλζξσπνο   κε ηελ αγσληψδε   αλαδήηεζε  ηεο «α-

ιήζεηαο», άξρηζε λα ακθηβάιεη γηα  ηηο  πιεξνθνξίεο   πνπ έπαηξλε  απφ  

ηηο  αηζζήζεηο ηνπ, θάπνπ αληειήθζε φηη ηνλ πξνδίδνπλ. Δηζη  ε ινγηθή  

πίζηεςε  φηη  ζα  ηνλ πξνθπιάμεη απφ πιάλεο  θαη  απηαπάηεο.  

Σρεκαηίδεηαη  ε   αληίιεςε  πσο ε «ζσζηή γλψζε» έρεη ηελ  πεγή   ηεο   

ζην   ινγηθφ.  Θα εζπράδακε   θαηά   έλα  ηξφπν. Όκσο  δελ  είλαη  

δπλαηφλ  γηα  φινπο.  Τίζεηαη   ην   εξψηεκα : Τη   ελλννχκε «ζσζηφ»; Τν 

απφ ηνπο πνιινχο  απνδεθηφ;  Καη κε   ηνπο   ιίγνπο , ηη ζπκβαίλεη;   

Δίλαη   νη   άιινη   νη   παξα-λνεθνί   θαη  σο  εθ   ηνχηνπ  ν ιφγνο  ηνπο,  

ε   ζηάζε   ηνπο ζηα  πξάγκαηα θαη ζηε δσή παξα-κεξίδνληαη,  παξα-

λννχληαη; Ψο  ζεξαπεπηέο-αλαιπηέο αο έρνπκε ππ’φςηλ θαη κηα άιιε 

ζέαζε ησλ πξαγκάησλ, έηζη ψζηε  ζηε  ζέζε ελφο ‘παξά’,      αλα  πάζα 

ζηηγκή , κε  ην ιφγν  ή  ρσξίο απηφλ,  κε ηελ παξνπζία καο ,  κε  ην  είλαη  

καο  ελ  γέλεη  λα  είκαζηε  αλνηθηνί   γηα   έλα ‘ζπλ’, δειαδή   γηα   έλα 

‘ζπλ-κεξίδνκαη,’ ‘ζπλ –ελλννχκαη’.  Όκσο  δελ πξφθεηηαη ζε θακία 

πεξίπησζε γηα   θάπνην   είδνο    κπνπζφιαο. Πξφθεηηαη  γηα κία 

κεηαηψπηζε βιέκκαηνο, θαη βεβαίσο κεηαηψπηζε ζηε δηαζεζηκφηεηα   ηνπ   

ιφγνπ. 

 Κάηη   πνπ   ζαλ   άγγηγκα  κε   ζπλάληεζε   θάπνηε   πνπ   έρεη ζρέζε  κε  

απηφ  πνπ   ιέγεηαη  απφ ην ‘ηίπνηα’ κηαο ζηηγκήο, φηαλ άθνπζα,  θαη  δελ 

ήηαλ γηα πξψηε θνξά, κα ήηαλ πιένλ αιιηψο, ηνπο ζηίρνπο απφ ην 

Λνπδνβίθν ησλ Αλσγείσλ:  «Καηέβαζε ηα θψηα κεγάιε νπξαλέ, ην ‘φρη’ 

απνθνηκήζεθε ζηελ αγθαιηά ηνπ  ‘λαη’».  Καη αθφκα έλα ηεηξάζηηρν απφ 

έλα απιφ ηξαγνχδη κεηαθξαζκέλν απφ ηα γαιιηθά: ν ήιηνο ,ν 

ήιηνο,(ειηνηξφπην) δελ ρξεηάδεηαη ππμίδα , νχηε  νπξάλην   ηφμν γηα  λα 

ζηξαθεί ζηνλ ήιην.  

Ο   άλζξσπνο   δελ είλαη δπλαηφλ λα εηδσζεί  κεκνλσκέλα . Μφλν  κε  ην  

λνπ   ή  κφλν   κε   ηηο   αηζζήζεηο  θαη ηελ εκπεηξία (ηε ζσκαηηθφηεηά 

ηνπ)θ.ι.π. Τέηνηνπ είδνπο  « ή» απαξηίδνπλ ηε κεγαιχηεξε α–δηθία. Γελ 

βιέπνπκε αθξηβψο απηφ   πνπ  βξίζθεηαη   κπξνζηά  ζηα   κάηηα   καο . 

Δλδέρεηαη  δε  λα είλαη θαη απηφ  πνπ πεξηνξίδεη  ηνλ νξίδνληα γηα  

δπλαηφηεηεο   άιιεο πνηφηεηαο.  Πεξηνξίδεη  ηε   ζέα (ζέαζε) . Δηζη  « 

δηθαηνζχλε»  κπνξεί λα απνδνζεί φηαλ έλα  «θαη» δνθηκάζνπκε  λα  

πάξεη  ηε    ζέζε  απηνχ ηνπ   «ή».  Σην ‘θαη’  ε γιψζζα πξνζθέξεη κηα 

επξπρσξία ιφγνπ,  επνκέλσο ‘δηφγθσζε’ ρξφλνπ, παξαρσξψληαο κηα 

‘ήζπρία’ γηα ην επεξρφκελν. Ζ  παξνπζία  ελφο ‘ ή’ απφ   ηελ  άιιε  



πιεπξά, καο επηβάιεη   θάπνην   βίαην   ηξφπν,  απνθιεηζκνχ   απφ   ηε κηα 

θαη  επηινγήο απφ ηελ άιιε. Δκπεηξφκεζα   θαηά   έλα  ηξφπν   ηελ   

αζζέλεηα  σο  ζηέξεζε.  Σπκβαίλεη ηφηε, ν ηφπνο πγεία θαη αζζέλεηα  λα   

κέλεη δηαρσξηζκέλνο, φπσο θπζηνινγηθφ ή κε θπζηνινγηθφ, «θεπγάην» 

δειαδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Αλ   πξνζέμνπκε απηφ ην ‘θεπγάην’ 

είλαη  ‘ήδε εθεί’.  Σπιιέγεηαη    ζην ‘ιέγεηλ’   θαη  φηαλ   αθφκα έλαο   α-

ζπιιφγηζηνο  ηξφπνο  ην ‘μερλά’, φζν θαη  αλ  παξακέλεη  ζηε   

θξππηφηεηά  ηνπ.  Καη πάιη θάηη  καο δείρλεηαη  δηακέζνπ  ηεο   γιψζζαο 

φζν θαη αλ γηα   ‘πξαθηηθνχο’  ιφγνπο, γηα  άιια  κηιάεη θαη άιια, κ’έλα 

απφιπην   ‘απφ-θιεηζηηθφ’ ηξφπν  ελλννχκε. Σηε ςπρνζεξαπεία-ΧΦΑ,  

ζα ηνικνχζα   λα  πψ  φηη:  θάζε  ηη  ην απφ-θιεηζηηθφ  θαη  χπνπην. Τν 

ιηγφηεξν  δελ  αληαπνθξίλεηαη ζηνλ άλζξσπν κε ηνλ νπνίν βξηζθφκαζηε.  

Πσο  ινηπφλ ην «εηδηθφο», ή , κία θαη κφλε ζεσξία είλαη δπλαηφλ λα 

αληαπνθξηζεί ζην Μπζηήξην ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο; Αο αθνπκπήζνπκε 

ζηνλ πνηεηή θαη ηελ ηέρλε. 

«Πνηεηηθά θαηνηθεί ν άλζξσπνο ……». «Δηζη είλαη ν άλζξσπνο… Σαλ  

είλαη εδψ ην Αγαζφ θαη  γη’απηφλ  απφ κφλνο  ηνπ έλαο ζεφο κε δσξεέο 

ηφζν θξνληίδεη, κήηε ην μέξεη κήηε ην βιέπεη.»    

Πσο καο αθνξά ε ηέρλε; Απφ-θαιχπηεη  ην  πξαγκαηηθά   δπλαηφ πνπ δελ 

είλαη άιιν απφ ηνλ ‘εμαλζξσπηζκφ ηνπ αλζξψπνπ.  Δίλαη αίληγκα, 

παξάδνμν, αιήζεηα  θαη  ςέκα, απνηειεί  πξφθιεζε  γηα πεξηπέηεηα,  δεη 

ζε πείζκα ηεο θζνξάο. Υπελζπκίδεη ην εθηθηφ ηεο θαληαζίαο.* .Σην 

Νηχζζειληνξθ εθθνιαπηφηαλ ε νκάδα Fluxus.Ο Gerhard Rihter, 

δσγξάθνο   αλαθέξεη: ‘Ο  ζθνπφο ηνπο  ήηαλ   λα  εζηηάζνπλ ζην 

θαζεκεξηλφ θαη λα παξάγνπλ αλψλπκα έξγα ηέρλεο .Τν αμηνζεκείσην 

ήηαλ γηα κέλα φηη δελ επξφθεηην γηα κηα ζρεδηαζκέλε πξάμε. Γελ θπλεγψ 

θαλέλα ζηφρν, ζχζηεκα θαηεχζπλζε. Γελ έρσ άπνςε κε ηα ηερληθά πξν-

βηψκαηα …..ε νκάδα  fluxus  ήηαλ  ηδηαίηεξα ππαξμηαθή….φηαλ 

δσγξαθίδσ κία  θσηνγξαθία  μερλψ  φια ηα θξηηήξηα ηεο   εθπαηδεπζήο  

κνπ  θαη δσγξαθίδσ  θαηά  θάπνην  ηξφπν  «παξά ηε ζέιεζή κνπ». 

 « Ζ  ζηαζεξφηεηα  ησλ ινγηθψλ  αξρψλ δελ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε 

θχζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ,αιιά απνηειεί ηδηφηεηα ηνπ νξγάλνπ  

θξίζεο  πνπ  θπξίσο  ρξεζηκνπνηνχκε».  Bergson.* 

 « Σηνλ Φάτληεγγεξ ζπλαληηφκαζηε κε θάηη δηαθνξεηηθφ: Γελ έρνπκε  

δηθαίσκα  λα  θαηαθχγνπκε  ζε  δνγκαηηθέο  θαηαζθεπέο θαη λα 

εθαξκφζνπκε ζ’απηφ  ην φλ  θακία  απζαίξεηε  ηδέα  γηα  ην  ‘είλαη’ θαη  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα , νζνδήπνηε ‘απηνλφεηε’ θαη αλ  είλαη η απηή  ε 

ηδέα…     θαη ιίγν πην  θάησ… Πξέπεη  αληίζεηα λα  εθιέμνπκε  έλα  

ηέηνην  είδνο  πξφζβαζεο θη’ εξκήλεπζεο, ψζηε  απηφ   ην φλ λα κπνξέζεη 

λα δεηρζεί  θαζ’εαπηψ , αθ’εαπηνχ ηνπ .Καη κάιηζηα απηφ ην φλ πξέπεη 

λα δεηρζεί θαζψο είλαη αξρηθά   θαη   σο  επί   ην πιείζηνλ ζηελ θαηά  

κέζνλ  φξν  θ α ζ ε κε ξ η λ φ η ε η ά   η ν π» 

  



* Φαληαζία: σο παξάγσγν ηνπ θαίλσ –θάνο-θψο –θσηίδσ. 

Φαληαζία  σο εκθαληδφκελε,   πξνζζεηναθαηξεηηθή   ιεηηνπξγία,  ηα   

πξντφληα ηεο νπνίαο βιέπνπκε ζηελ ηέρλε , ζηηο  νλεηξνπνιήζεηο, θαη  

ζηα  φλεηξα.  Απαξηίδεηαη απφ εηθφλεο  θαη ‘ζθελέο’ λνεηηθά θνξηηζκέλεο 

.Μπνξεί λα κελ ππφθεηηαη  ζε  πεξηνξηζκνχο,  φκσο  θακία  θαληαζηηθή  

εηθφλα δελ είλαη απζαίξεηε. Λέμε  ζην  ηφπν ηεο  νπνίαο   ζπιιέγνληαη 

θαη θαλέξσζε  θαη   απνγχκλσζε, ‘μεζθέπαζκα’…. 

Τν ζέκα εδψ είλαη λα δηεξσηεζνχκε: Δίλαη  δπλαηφλ  απφ  απηή ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα λ’απνπζηάδεη φ,ηη νλνκάδνπκε «ηδηαηηεξφηεηα», 

ζπζηαηηθφ πνπ δείρλεη πξνο ηελ πεγή ηεο αλζξψπηλεο θχζεο; Γελ  

πξφθεηηαη γηα θάπνηα αλαδήηεζε ηερληθήο, πξφθεηηαη γηα  άιιν βιέκκα ην 

νπνίν θηλεηνπνηεί  ελδερνκέλσο  ιφγν  ή  ζησπή   πνπ   γνληκνπνηείηαη  κε 

ηνλ ηξφπν πνπ  είλαη  θαη  ηηο  επη-ξξνέο  ηνπ  ηξφπνπ  κε  ηνλ νπνίν  

είλαη. Οη  πεγέο  απηήο  ηεο   ηδηνκνξθίαο είλαη αλεμάληιεηεο  θαη  θαηά   

έλα   ηξφπν   καο  έρνπλ   δσξηζηεί.  

Ο Paul Celan ζην Αληηθσο γξάθεη: Ζ ζπαζκέλε ζηάκλα δελ ζηακαηά   λα   

πεγαίλεη   ζηε  πεγή  κέρξη  πνπ   απηή   λα ζηεξέςεη. 

Τη θάλεη ε αλάιπζε-ςπρνζεξαπεία; Γξνκνινγείηαη κία ζπλάληεζε – 

ζπλνκηιία  θαη’αξράο .Τν πνπ ζα θζάζεη, άγλσζην δελ πξνδηαγξάθεηαη.  

Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί θαη δψξν θαη βεβαίσο   δελ  πξνυπνηίζεηαη  ην 

‘ηη’ ηνπ δψξνπ ,φπσο θαη δελ είλαη   δπλαηφλ   λα  πξνυπνηεζεί   ην  «ηη» 

ηεο  χπαξμεο . 

Τν «ηη» ηεο θχζεσο  δελ ελλνείηαη  σο  ε    νπζία   ηνπ αλζξψπνπ  αιιά  

ην  «φ,ηη»   ηεο,   θαη  «θξχπηεηαη  θηιεί». 

Σπλ-βηψλνπκε   κε   παξαζηάζεηο        θαη   θαηαζθεπέο.                                      

 Με ηε βνχιεζή καο κπνξνχκε λα θέξνπκε παξαζηάζεηο  ή  θαη λα  ηηο 

παξακεξίζνπκε . Δθεί βέβαηα πνπ θηλδπλεχεη κε αθαληζκφ ην ππνθείκελν 

–κεδεληζκφ –ζάλαην, ππάξρνπλ ηφζν έληνλεο   παξαζηάζεηο  πνπ    ε   

βνχιεζε   αδπλαηεί λα δηαθφςεη  ηελ  παξνπζία ηνπο. Μπνξνχκε  λα  

ζηαζνχκε  ζ’απηφ ην  ζεκείν  πξνζέρνληαο  ην εμήο: Π ν η φ  είλαη απηφ 

ην ππνθείκελν   γηα   ην νπνίν  κηιάκε;  Μήπσο  ν  α-θαληζκφο  είλαη   

πάληα  εδψ; Δίλαη   έλα θαη , πνπ   αλά   πάζα  ζηηγκή  παξα-ηίζεηαη, 

παληνχ θαη πάληα ;  Οκσο  ζε κηα θαζεκεξηλφηεηα   δηαζθνξπηζκέλε   

έηζη   φπσο   ηελ   βηψλνπκε  ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο , ζην παληνχ θαη 

πνπζελά, φρη κφλν κέλεη  ζηελ  α-θάλεηα, κα  κ’ έλα  αηληγκαηηθφ  

(κπζηήξην) ηξφπν  αληη-ηίζεηαη.  Μηιάκε  ηψξα  γηα  κηα    ζζελαξή  θαη 

ζπλάκα   αλ-ππφζηαηε  αληί-ζηαζε , πιάλε  θαη  απηαπάηε.  Πηζηεχνπκε  

φηη  ηα  πάληα  νξίδνληαη   θαη   θαζνξίδνληαη   απφ  ην  ζέισ  θαη   

κπνξψ, ην νπνίν  ελδερνκέλσο   λ’αληαπνθξίλεηαη  ζε   απηή  ηελ  

ηδηφηεηα   ηνπ   νξγάλνπ   θξίζεο πνπ   ρξεζηκνπνηνχκε.  Ζ  αλάιπζε γηα 

ηελ νπνία   γίλεηαη ιφγνο    ιέεη ‘θάηη’  γηα   ηελ  αλζξψπηλε   χπαξμε   ην   

νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα  θαη  κφλε  ‘ρξεζηηθή  εξγαιεηαθή’ 

αληίιεςε   πεξί    ςπρνζεξαπείαο. Γελ κπνξνχκε  λα εμεγήζνπκε νχηε 



λ’αθηλεηνπνηήζνπκε ηελ πεγή. Αο πιεζηάζνπκε   ηελ πεγή απφ έλα άιιν 

δξφκν εθείλν ηεο γιψζζαο θαη  φηη  ελδερνκέλσο  ζπιιέγεηαη   σο 

εκπεηξία ελ νιίγνηο: 

• πεγή:  σο θαη ζήκεξα πεγή , θξήλε,  βξχζε. 

•  Ζ αηηία , ε αθνξκή , ε αξρή  νπνηνπδήπνηε  πξάγκαηνο. 

• Λέκε :πεγή δσήο, (ην αλ-εμήγεην),  

• πεγή δαθξχσλ, πεγή αθνήο .(φρη  κφλν  γηα ην αηζζεηφ  κα θαη ην 

βίσκα θαη ηελ  εθάζηνηε  εκπεηξία.) Απφ ηελ πεγή   έξρεηαη ην -πεγάδσ – 

• πεγαίνο :ν εθ πεγήο , ν αλείθσλ εηο πεγήλ, δηακέλσλ πιεζίνλ  

πεγήο. Τν πεγαίνλ: ην αλήθνλ εηο  πεγήλ.  

Τν  αλαβιχδνλ. 

  

 Οη  πεγέο  ηεο ιέμεο νδεγνχλ ζηελ απψηαηε  αξραηνειιεληθή  κπζνινγία  

ζηνλ  Πήγαζν .Βξίζθνπκε  δχν εθδνρέο ηνπ κχζνπ  ζε  ειάρηζηε , ζρεδφλ  

επηγξακκαηηθή  αλαθνξά  εηο  απηφλ. 

1) Ο  Πήγαζνο σο πηεξσηφο  ίππνο  ηνλ  νπνίνλ  ίππεπζε  ν  

Βειιεξνθφληεο , φηαλ θφλεπζε ηελ Φίκαηξα  θαη  ππφ ηελ νπιήλ ηνπ 

νπνίνπ  αλέβιπζε ην χδσξ ηεο Ηππνθξήλεο ζηνλ Διηθψλα. (ίππνλ  

θξήλεο).   

2) Πήγαζνο :ίππνο αλαπεδήζαο  εθ ηνπ αίκαηνο ηεο Μέδνπζαο. 

Ολνκάζηεθε ηνηνπηνηξφπσο εθ ησλ πεγψλ πιεζίνλ ησλ νπνίσλ ν 

Πεξζεχο  έζθαμε ηελ Μέδνπζα. 

Φαζήθακε  ζηνπο κχζνπο ;  Πσο απηνί αθνξνχλ θαη ελδέρεηαη λα  

ζπλνδεχνπλ  κηα  ςπρνζεξαπεπηηθή  ζπλνκηιία; 

Απιά  βξεζήθακε  ζηελ άπια  ηνπ ιφγνπ ,απνδεζκεπηήθακε απφ ην 

ζηελφ-ρσξν ησλ καηαηψζεσλ θαη ηνπ πφλνπ, ηεο επηζπκίαο  θαη ηεο  

εδνλήο , ηα ζηείξα ‘γηαηί’  ρσξίο λφεκα, ηα ζέισ δελ ζέισ , κ’ αξέζεη δελ 

κ’αξέζεη  πνπ άιιν δελ θάλνπλ παξά  λα  εγθισβίδνπλ .Τέηνηνπ  είδνπο  

εγθισβηζκφο , θιείλεη ην δξφκν ζηελ δπλαηφηεηα απφ ην  λα εηδσζεί  νηη 

θάπνηνο βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε , φηη πξνζθξνχεη ζε φξηα, ζην  αλ-νίθεην , 

ζην   θελφ.  ‘Τν Κελφ πνπ ρξεηάδεηαη λα εκπηζηεπηνχκε’.  

Γχζθνιν…κα…..ζεξαπεπηηθφ. 0 θαζέλαο  απφ   εκάο  ην βηψλεη 

απνθιεηζηηθά. Σηηο  ζπλαληήζεηο  κε ηνπο ζεξαπεπνκέλνπο  βιέπνπκε  

φπνηε θαη φηαλ  έξρεηαη ζε παξνπζία  σο  ην  δπζβάζηαρην .  Δξψηεκα: 

Τν Κελφ  σο αλ –χπσην,  παξα-λνεκέλν;       Ζ   άπια   θαη   ε   

επξπρσξία  καο βξίζθνπλ εθεί  φπνπ  ε  ζχγθξηζε   θαη  ε  ζηέξεζε  δελ  

είλαη θαλ ζέκα . Ο άλζξσπνο είλαη  θαη  απηφ θαη ην άιιν θαη ην άιιν. 

Δλαο α-ζηφραζηνο ηξφπνο παξνπζίαο, εθηφο ξπζκνχ-ξπζκνχ         δειαδή 

αξκφζκαηνο, απφ-ξπζκίδεη ηνλ άλζξσπν.  Φάλεηαη  ζηα μέλα . 

Μηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ αλαγλψξηζε  αθνπζκάησλ  ζε ζρέζε   κε   

ην   Κελφ:    Αθίλεην  ,Τξνκεξφ …. 



Πξνο πάζα ρξήζε…πεξηεθηηθφ….απνπζία…..γηα λα κπεη φπνηνζδήπνηε 

(εκπάηε ζθχινη θαη αιέζηε)…ζαξθνβφξν…..  ……απφ αθίλεην ζαλ θάηη 

λα θηλείηαη……….αδέζκεπην…….απεηιή……δξάζε…….ηίπνηα 

….δελ ππάξρεη θαλείο…..Μνλαμηά …..! 

Θα  έιεγα  βίσκα  θαη  εκπεηξία  ηνπ  θελνχ  ‘ηελ άξλεζε ηεο άξλεζεο’.  

Κάηη   απφ ην ‘ιεπθφ ραξηί’ ηνπ  Γ. Σεθέξε. 

  

«Αιιά  ηα  μφξθηα  η’αγαζά  ηηο  ξεηνξείεο 

Σαλ  είλαη  νη  δσληαλνί  καθξηά ηη λα ηα θάλσ; 

Μήπσο   ν  άλζξσπνο  είλαη  άιιν  πξάγκα; 

Μελ  είλαη  απηφ  πνπ  κεηαδίδεη  ηε  δσή; 

Καηξφο  ηνπ  ζπείξεηλ , θαηξφο  ηνπ  ζεξίδεηλ»; 

                                    

                       Γ. Σεθέξεο.(Τειεπηαίνο  Σηαζκφο) 

  

  

  

  

  

  

Σεκεηψζεηο. 

  

.(Σηις # 29-30 ηνπ Δίλαη θαη Φξφλνο ηα ζέκαηα (δείμηκν, 

ζχκπησκα, θαηλφκελν θ.ι.π 

•Bergson , L’intuition de l’instant. G.Bachelart. ed. PUF 

  

*  PAUL  CLEE. 

  

Γερμανοελβεηός  (1879-1940) Μφλαρν –Ηηαιία –Διβεηία 

Εσγξάθηδε απφ κία δηάζεζε ηεο ζηηγκήο ,φρη ζχκθσλα κε κηα 

πξνθαζνξηζκέλε ηδέα. Τε ζηηγκηαία δηάζεζε …πξνθαινχζαλ ιίγεο 

θειίδεο ρξψκαηνο ,θάπνηεο γξακκέο πνπ ηηο ηξαβνχζε ζαλ απφ 

έλζηηθην. Ζ ηέρλε ηνπ ζπγγελεχεη κε απηήλ ηεο κνπζηθήο 

ζχλζεζεο, κνξθνπνίεζε ηνπ άκνξθνπ, ε ηάζε ηνπ: απζνξκεηηζκφο  

πξνο  ην  αθαηέξγαζην, ην α-δίδαθην. 

 


