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Μοναξιά και Ύπαπξη 

  

Η κνλαμηά, κηα έλλνηα πνπ ζπρλά έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

πξνβιεκαηηζκνύ, πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ ηέρλε, ηελ πνίεζε, θπιαθή γηα 

θάπνηνπο θαη θαηαθύγην γηα θάπνηνπο άιινπο είλαη ην ζεκεξηλό καο 

ζέκα. 

Ο απηνλόεηνο ηξόπνο - ή ηνπιάρηζηνλ ν πην ζπλεζηζκέλνο – κε ηνλ 

νπνίν θαη εγώ κέρξη πξόηηλνο αληηιακβαλόκνπλ ηελ ζεκαζία ηεο 

κνλαμηάο ήηαλ κέζσ κηαο έιιεηςεο, κηαο απνκόλσζεο, ελόο απνρσξηζκνύ 

από ηνλ θόζκν θαη ηα πξάγκαηα. Δίλαη όκσο πξαγκαηηθά έηζη; Ή κόλν 

έηζη; Θα κπνξνύζε θάπνηνο λα πεη όηη κέζα από ηελ απνπζία ζπρλά 

γίλεηαη ε ερεξόηεξε δήισζε ηεο παξνπζίαο θαη ην αληίζηξνθν; Απηό πνπ 

κε θηλεηνπνίεζε ζην λα γξάςσ γηα απηό ην ζέκα είλαη όηη ζπρλά, νη 

ζεξαπεπόκελνη παξαπνλνύληαη γηα θάπνην αίζζεκα κνλαμηάο πνπ ηνπο 

βαζαλίδεη, γηα ην πόζν κόλνη είλαη άζρεηα κε ηελ θπζηθή παξνπζία ησλ 

άιισλ. Τί είλαη όκσο απηό ην νπνίν θαζηζηά ηόζν ζεκαληηθή θαη 

αμηνπξόζεθηε ηελ απνπζία ησλ άιισλ; 

  

Ξεθηλώληαο από ηνλ ίδην ηνλ όξν βιέπνπκε πσο ε κνλαμηά ζαλ 

ιέμε θάλεη κηα ζαθή λύμε – ή αθόκε έρεη σο πξνϋπόζεζε - ηόζν ζηελ 

έλλνηα ηνπ «εαπηνύ», όζν θαη ηνπ «άιινπ». Ο όξνο κνλαμηά πξνέξρεηαη 

από ην κόλνο θαη θαη’ επέθηαζε από ηελ κνλάδα. Τη ζεκαίλεη όκσο 

κνλάδα όηαλ κηιάκε γηα ηνλ άλζξσπν; Δλλννύκε έλαλ εαπηό, έλα 

ππνθείκελν, έλα όινλ κε αξρή, κέζε θαη ηέινο; Πώο ζα κπνξνύζε θαλείο 

λα είλαη κόλνο αλ απηό δελ αλαθέξνληαλ ζε έλα όρη πηα ή όρη αθόκα καδί; 

Όπσο αλαθέξεη ν Heidegger ζην Δίλαη θαη Φξόλνο, ν άλζξσπνο είλαη 

αλνηρηόο πξνο ηνλ θόζκν. Καλέλα ππνθείκελν δελ «είλαη» έμσ από ηνλ 

θόζκν θαη πνηέ δελ ππήξμε έλα κνλαρηθό ππνθείκελν σο κνλαδηθή 

παξνπζία θαη σο κεκνλσκέλν «εγώ» ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ «άιισλ».  

Αο δνύκε όκσο πσο απηό παίξλεη ζάξθα θαη νζηά ζηηο δσέο ησλ 

αλζξώπσλ πεξλώληαο από ηελ θηινζνθία ζηελ ςπρνζεξαπεία.  

Ο Ν., έλαο λένο αιινδαπόο άληξαο, θηάλεη ζην γξαθείν κνπ 

ππνθέξνληαο από πόλνπο ζηνλ απρέλα πνπ δελ θαίλεηαη λα νθείινληαη ζε 

θάπνηα νξγαληθή βιάβε. Τνπ δεηώ λα κηιήζεη γεληθόηεξα γηα ηνλ εαπηό ηνπ 

θαη ηελ δσή ηνπ θαη ζύληνκα θηάλεη λα εμηζηνξεί γεγνλόηα πνπ αθνξνύλ 

ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο. Μηιά γηα ην πώο ήηαλ θαη ην πώο είλαη, ιέεη 

πσο πάληα πξνζπαζνύζε λα ηθαλνπνηεί ηνπο νηθείνπο ηνπ (ζπγθεθξηκέλα 

ηνλ παηέξα ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ ζύδπγό ηνπ) θαη πόζν πνιύ ηνπ 

θνζηίδεη ζήκεξα πνπ βιέπεη πσο απηόο ν ηξόπνο δελ ηνλ νδήγεζε πνπζελά. 

Ή κάιινλ ηνλ νδήγεζε ζηνπο πόλνπο θαη ζε έλα βαζύ αίζζεκα κνλαμηάο. 



- Ο παηέξαο κνπ πνηέ δελ κε ζεσξνύζε ηδηαίηεξα ηθαλό, ζε αληίζεζε 

κε ηνλ αδειθό κνπ. Εγώ, όκσο, είκαη εθείλνο πνπ πέηπρα ζηα 

επαγγεικαηηθά κνπ θαη εδώ  θαη ρξόληα ηνλ βνεζάσ... 

- Είκαη πνιύ ζπκσκέλνο κε ηελ γπλαίθα κνπ. Ήζεια λα είλαη 

επραξηζηεκέλε θαη ζρεδόλ πνηέ δελ έθεξλα αληίξξεζε ζην λα θάλνπκε απηό 

πνπ ζα ηελ επραξηζηνύζε θαη ηώξα πνπ ηα αδέιθηα κνπ ήξζαλ ζηελ Ειιάδα 

ην κόλν πνπ θάλεη είλαη λα ηνπο θαηεγνξεί θαη λα κε απνκαθξύλεη από 

απηνύο. Λέεη πσο ηα ηειεπηαία δπν ρξόληα πνπ είλαη εδώ, ην κόλν πνπ 

θάλνπλ είλαη λα κε εθκεηαιιεύνληαη, όπσο θαη ν παηέξαο κνπ.  

- Με πνηόλ ηξόπν ζαο αθνξνύλ ηα ιεγόκελά ηεο; 

-Είκαζηε πνιιά ρξόληα καδί θαη είρα ζπλεζίζεη λα ζπδεηώ ηα πάληα 

καδί ηεο. Δελ απνθάζηδα πνηέ θάηη κόλνο θαη γηα λα είκαη εηιηθξηλήο έθαλα 

ζρεδόλ πάληα απηό πνπ εθείλε ήζειε γηαηί είρε έλαλ ηξόπν λα κε πείζεη όηη 

απηό πνπ ιέεη είλαη ην ζσζηό.  

-Τί ζπλέβε ηώξα; 

-Γηα λα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα, ρξεηαδόκνπλ θάπνηνλ λα κε 

βνεζάεη ζηελ δνπιεηά θαη νη ππνςήθηνη ήηαλ ν αδειθόο κνπ, ν αληςηόο 

κνπ, ν θνπληάδνο κνπ θαη ν πεζεξόο κνπ.  Σύκθσλα κε ηελ γλώκε ηεο 

γπλαίθαο κνπ έπξεπε λα πάξσ θάπνηνλ από ηνπο δηθνύο ηεο γηαηί νη δηθνί 

κνπ είλαη άρξεζηνη θαη ηεκπέιεδεο. Γηα θαηξό βξηζθόκνπλ ζε πνιύ 

δύζθνιε ζέζε θαη αλαγθαδόκνπλ λα παίξλσ κηα ηνλ έλα θαη κηα ηνλ άιιν. 

Σπρλά ζε δεκόζηεο ζπδεηήζεηο κηινύζε άζρεκα ζε ηξίηνπο θαη θαηεγνξνύζε 

ηνλ αδειθό κνπ. Εγώ ζπκθσλνύζα αλ θαη κέζα κνπ θάηη κε ραινύζε όηαλ 

γηλόηαλ απηό. Γεληθά κηινύζε θαη κηιάεη άζρεκα γηα ηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

Εγώ όκσο πνηέ δελ ην έθαλα απηό γηα ηνπο δηθνύο ηεο. Με ηνλ θαηξό 

άξρηζα λα βιέπσ πσο ζε πνιιά είρε δίθην θαη απηό είρε σο απνηέιεζκα λα 

απνκαθξπλζώ πνιύ από ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Τώξα πνπ ην ζθέθηνκαη δελ 

κε λνηάδεη θαη ηόζν ε αιήζεηα. Είλαη νη άλζξσπνη κνπ θαη ηνπο αγαπώ 

όπσο είλαη. Τώξα είκαη ζπκσκέλνο καδί ηεο πνπ δελ ηνπο δέρηεθε έζησ γηα 

ράξε κνπ, όπσο έθαλα εγώ κε ηνπο δηθνύο ηεο θαη γηαηί ελώ ζεσξνύζα πσο 

είκαζηε έλα, θαηαιαβαίλσ πσο απηό δελ ηζρύεη.  

-Καη ηώξα πνπ βξίζθεζηε; 

-Τώξα είκαη κόλνο. 

-Πώο είλαη λα είζηε κόλνο; 

-Νηώζσ ρακέλνο. Δελ έρσ θαλέλαλ λα ζπδεηήζσ ηα πξνβιήκαηά 

κνπ θαη όηαλ ηα ζθέθηνκαη όια κόλνο κνπ, έξρνληαη νη πόλνη.  

Πξνο ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο ν Ν.  επαλαθέξεη ην ζέκα ηεο 

δνπιεηάο ηνπ θαη επηκέλεη λα ηνπ πσ ηί λα θάλεη. ηαλ θέξλσ ην ζέκα πίζσ 

ζε εθείλνλ μεθάζαξα κνπ ιέεη. 

-Εζείο ζέισ λα κνπ πείηε. 

-Είπαηε πσο πάληα θάλαηε απηό πνπ ζαο έιεγε ν παηέξαο ζαο θαη ε 

ζύδπγόο ζαο. 

-Ναη 



-Ίζσο πεξηζζόηεξν λόεκα έρεη λα κελ γίλσ κηα από απηνύο. Ίζσο 

πεξηζζόηεξν έρεη λόεκα λα έρεη λα βξνύκε εζάο.(ν Ν. ρακνγειά θαη γλέθεη 

θαηαθαηηθά) 

Σε κία επόκελε ζπλάληεζε όηαλ πιένλ ε ζεξαπεία έρεη πεξάζεη ζην 

ληηβάλη, ν Ν.  κπαίλεη, θάζεηαη, κε θνηηά θαη ξσηάεη. 

-Να μαπιώζσ; 

-Δελ ζέιεηε; 

-(θαζώο μαπιώλεη)Ναη, απιά είλαη ιίγν πεξίεξγν. 

-Δειαδή; 

-Είλαη ζαλ λα είκαη  κόλνο κνπ. 

-Ναη αιιά είκαη θαη εγώ εδώ. 

-Ναη, αιιά είλαη ζαλ εγώ λα πξέπεη λα ην πάσ κόλνο κνπ. Εζείο 

αθνινπζείηε. 

-Απηό είλαη, ίζσο ην  πεξίεξγν θαη ελδερνκέλσο άγλσζην κέρξη ηώξα 

γηα ζαο; 

-(ζησπή....)Ναη. 

  

  

Καζώο έγξαθα ηα παξαπάλσ γηα ηνλ Ν. ζπλεηδεηνπνίεζα πσο 

ηίπνηα από όζα έρσ αθνύζεη από ηνπο ζεξαπεπόκελνπο  κνπ δελ είλαη 

έμσ από κηα ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ θόζκν θαη ηα πξάγκαηα, 

γεγνλόο πνπ ζπλεγνξεί θαη επηβεβαηώλεη ηα όζα ν Heidegger αλαθέξεη 

γηα ηελ ύπαξμε ιέγνληαο όηη «Ύπαξμε είλαη ζπλείλαη. Μέζα από απηό  

είλαη επηθνηλσλία, είλαη ζπλάληεζε, είλαη δηάινγνο, αλαθνίλσζε, ζρέζε 

πξνο έηεξνλ ή πξνο άιινπο, εξώηεζε απεπζπλόκελε πξνο ηίλα ή πξνο ηη.» 

Ο άλζξσπνο δελ είλαη, είλαη θαη ίζηαηαη, δειαδή είλαη έθ-ζηαζηο, είλαη 

«άλνηγκα» θαη απνηειεί γλήζην ππνθείκελν κόλν εθ’ όζνλ είλαη ελ ησ 

θόζκσ σο θξνπξόο  ηνπ Δίλαη, ζηελ ζθνπηά ηνπ Ώδε (Da). (Dasein) 

  

Αο πεξάζνπκε, όκσο, ζε έλα αθόκε παξάδεηγκα πνπ είλαη πνιύ πην 

αθξηβέο θαη επεμεγεκαηηθό από θάζε ζεσξία θαη από ν,ηη ζα κπνξνύζα 

εγώ λα πσ θαη λα πεξηγξάςσ. 

  

Τελ πεξαζκέλε εβδνκάδα έλαο θύξηνο κνπ ηειεθώλεζε θαη κε 

παξαθάιεζε λα επηζθεθηώ ηελ ζύδπγν ηνπ ζην ζπίηη γηαηί ε ίδηα δελ  ήηαλ 

δπλαηόλ λα κεηαθηλεζεί. Τίπνηα δελ κε είρε πξνδηαζέζεη γηα απηό πνπ 

επξόθεηην λα ζπλαληήζσ. Φηάλσ θαη ρηππώ ην θνπδνύλη, ιίγε ώξα 

αξγόηεξα κνπ αλνίγεη έλαο ειηθησκέλνο άληξαο εκθαλώο ηαιαηπσξεκέλνο 

κε ξπηίδεο ηόζν βαζηέο πνπ ηνπ έδηλαλ κηα κόληκε έθθξαζε ζην πξόζσπν, 

θάπσο όπσο όηαλ θάπνηνο θιαίεη ή γειάεη. Μπαίλσ ζε έλα ζπίηη κε έληνλα 

ζεκάδηα παξακέιεζεο ηνπ ρώξνπ, δπν πνιπζξόλεο  κπξνζηά ζηελ 

ηειεόξαζε κε ην ύθαζκά ηνπο λα δηαγξάθεη ηηο ζηινπέηεο ησλ αλζξώπσλ 

πνπ έρνπλ θαζίζεη πάλσ ηνπο. Τξηγύξσ κεξηθέο θσηνγξαθίεο. Μηα επίζεο 



ειηθησκέλε θπξία εκθαλίδεηαη θαη ν άληξαο ηεο ιέεη λα θαζίζεη. Δελ 

ραίξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ παξνπζία κνπ ζηνλ ρώξν. Τν βξίζθεη κάιινλ 

πεξηηηό.  Τεο κηιώ θαη κεηά βίαο κε θνηηάεη. 

-Ο ζύδπγνο ζαο κνπ είπε λα έξζσ, γηαηί; Τη ζαο ζπκβαίλεη; 

-Δελ έρσ όξεμε. 

-Γηα ηίπνηα; 

-(Σησπή) 

- Απηό εζάο ζαο πεηξάδεη ή κόλν ηνπο άιινπο; 

-Τνπο άιινπο. 

  

Πξόθεηηαη γηα κηα πεξίπησζε βαξηάο θαηάζιηςεο, όπσο κνπ εμεγεί ν 

ειηθησκέλνο θύξηνο.. Εθείλνο κπαίλεη θαη βγαίλεη ζην δσκάηην θαη ζηελ 

«ζπλάληεζε» κνπ κε ηελ θα Μαξίλα.  

-Τόζα ρξόληα πξνζπαζώ λα θαηαιάβσ, λα βξσ ηη ζπκβαίλεη. Έρσ 

θνπξαζηεί, δελ αληέρσ άιιν. Είθνζη ρξόληα καγεηξεύσ, ηα θάλσ όια. Κάζε 

κεξηθά ρξόληα πέθηεη πνιύ. Τνλ ηειεπηαίν θαηξό δελ βιέπεη νύηε 

ηειεόξαζε. Έρσ αξρίζεη θαη ιπγίδσ. Θπκώλσ θαη ζπάσ πξάγκαηα. Δελ 

έρεη όξεμε γηα ηίπνηα. Δελ θάλεη ηίπνηα. ια ηα θάλσ εγώ. Αλ πάζσ θάηη 

θνβάκαη πσο δελ ζα ηειεθσλήζεη θαλ λα έξζνπλ λα κε ζάςνπλ… 

  

Γελ ζαο θξύβσ πσο ε επίζθεςε απηή ήηαλ γηα κέλα κηα από ηηο πην 

δύζθνιεο ηεο κέρξη ζήκεξα επαγγεικαηηθήο κνπ πνξείαο. Απηό πνπ 

βξήθα πξαγκαηηθά ζπγθινληζηηθό θαη πνπ αθνξά ην ζεκεξηλό καο ζέκα 

είλαη ε απόγλσζε ηνπ άλδξα πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κηιά ελ θελώ θαη 

ε δίρσο λόεκα δσή ηεο γπλαίθαο. Η κνλαμηά θαη ησλ δπν κε δηαπέξαζε. 

Η δσή ηεο γπλαίθαο ζηαηηθή, ρσξίο ίρλνο πξννπηηθήο. Ξεθηλά θαη 

ηειεηώλεη ζε εθείλε. Έλα ζώκα πνπ απιώο πεξηθέξεηαη ρσξίο ζθνπό, 

ρσξίο ραξά, ιύπε, ζπκό. Τίπνηα. Απηή ε γπλαίθα δελ εμέπεκπε θαλέλα 

ζήκα πξνο εκέλα θαη πξνο θαλέλαλ λνκίδσ. Ήηαλ ην πην ζηαηηθό έκβην 

όλ πνπ έρσ ζπλαληήζεη. Καη ζα αλαξσηεζείηε κα θαιά ςπρνιόγνο είζαη 

δελ γλσξίδεηο ηα ζπκπηώκαηα κηαο βαξηάο θαηάζιηςεο; Γελ έρεηο μαλαδεί 

θαηαζιηπηηθό; Αζθαιώο θαη γλσξίδσ θαη έρσ δεη, ππάξρνπλ όκσο 

πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ μεπεξλνύλ ηνλ ζεξαπεπηή, πνπ αγγίδνπλ 

βαζηά ηελ δηθή ηνπ ύπαξμε θαη θάηη ηέηνην ερσ ηελ εληύπσζε πσο 

ζπλέβε εθείλε ηελ κέξα. 

  

Από ηελ άιιε ν άλδξαο, αθόκε πην ηξαγηθή θηγνύξα, παγηδεπκέλνο 

ζε κηα ζρέζε κνλόδξνκε πνπ απνηίλεηαη ζην θελό, κηα ζρέζε πνπ δελ 

είλαη ζρέζε. Η δπζθνιία ηνπ λα δερηεί ηελ θαηάζηαζε ηεο γπλαίθαο ηνπ 

ηνλ θάλεη λα πξνζθξνύεη δηαξθώο πάλσ ζε κηα αδηαλόεηε γηα απηόλ 

αιήζεηα θαη ηνλ θαζηζηά κόλν. Βξίζθεηαη, δειαδή, ν άλζξσπνο απηόο ζε 

απόγλσζε. 

  



 Ο Gabriel Marcel πεξηγξάθεη θάηη ζρεηηθό ιέγνληαο όηη ην βίσκα, 

ε εκπεηξία είλαη θπξίσο γλσξηκία πξνζώπσλ. Δίλαη κηα κέζεμε, 

ζπκκεηνρή ζηελ δσή ηνπ άιινπ, ηελ ραξά θαη ηνλ πόλν ηνπ «εζύ». Τν 

βίσκα είλαη έλαο δηαξθήο δηάινγνο κεηαμύ ηνπ «εγώ» θαη ηνπ «εζύ». 

Φσξίο ηελ αλαθνξά ηνπ πξώηνπ ζην δεύηεξν, ρσξίο ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

πξνζώπνπ κε ην πξόζσπν δελ λνείηαη «νινθιεξσκέλε» ύπαξμε. Η 

ύπαξμε δελ είλαη κηα  έξεκε παξνπζία, αιιά κηα ζπλ-παξ-νπζία, θαηά 

ηελ νπνία ην «εγώ» είλαη απείξσο δηαηεζεηκέλν λα ξηθζεί ζηελ αγθαιηά 

ηνπ «εζύ». Τν «εγώ» είλαη πάληνηε κηα αλαθνξά, κηα ζρέζε: αλαθνξά 

πξνο ηνλ εαπηό, αλαθνξά πξνο ηνλ πιεζίνλ, αλαθνξά πξνο ηνλ Θεό.  

  

Τί ελλνεί, όκσο, ν Marcel κε ηνλ όξν νινθιεξσκέλε ύπαξμε; 

Υπάξρεη θάηη ηέηνην; Πώο κπνξεί λα νινθιεξσζεί θάηη ην νπνίν δηαξθώο 

γίλεηαη; Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ε κνλαμηά απνηειεί «δνκηθό» 

ζηνηρείν, θηλεηήξην δύλακε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο; Όηη ε δηα βίνπ 

πξνζπάζεηα ηνπ αλζξώπνπ λα θαηαξγήζεη ηελ κνλαμηά, λα ηελ δερηεί, λα 

ηελ ηηζαζεύζεη είλαη έλα από ηα ζπζηαηηθά εθείλα πνπ θηλνύλ ηνλ θόζκν; 

Καη όηη, ίζσο, ζηελ ζεξαπεπηηθή ζρέζε ζεξαπεπηήο θαη ζεξαπεπόκελνο 

δεηνύλ πξσηίζησο λα ππάξμνπλ, όρη ζε έλα επίπεδν δηαλνεηηθό αιιά 

κέζσ κηαο βίσζεο κεζ’ εαπηνύ ηνπ ελόο πξνο ηνλ άιιν; Ή κήπσο 

«ηειηθά» ην ζέκα βξίζθεηαη αθόκε πην πέξα θαη καο κηιά από έλαλ άιιν 

ηόπν; Μήπσο κνλαμηά θαη επηθνηλσλία, ή κε άιια ιόγηα, έιιεηςε θαη 

πιεξόηεηα δελ είλαη δπν μερσξηζηνί όξνη πνπ αληηηίζεληαη ν έλαο ζηνλ 

άιιν, αιιά είλαη δπν ζηηγκέο ελόο θαη ηνπ απηνύ θαηλνκέλνπ; 

  

Κιείλνληαο ηελ εηζήγεζή κνπ ζέισ λα θάλσ ζαθέο πσο δελ 

επηρεηξώ ηελ αλαθάιπςε κηαο ζεσξίαο πνπ λα εξκελεύεη ηνλ άλζξσπν 

θαη ηελ ύπαξμε. Θέησ, απιώο, εξσηήκαηα κέζα από ηελ θαηάζεζε ελόο 

πξνζσπηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ θαη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ πεξηκέλσ λα 

αθνύζσ ηηο δηθέο ζαο ζθέςεηο πάλσ ζην ζέκα.  

  

«Βιέπεηο» είπε «είλαη νη Άιινη  

θαη δε γίλεηαη Απηνί ρσξίο Δζέλα  

θαη δε γίλεηαη κ' Απηνύο ρσξίο, Δζύ  

Βιέπεηο» είπε «είλαη νη Άιινη 

            θαη αλάγθε πάζα λα ηνπο αληηθξίζεηο  

ε κνξθή ζνπ αλ ζέιεηο αλεμάιεηπηε λα 'λαη 

            θαη λα κείλεη απηή. 

  

Οδπζζέαο Ειύηεο, Άμηνλ Εζηί. 

 


