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ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ 

  

        Κάζνκαη ήζπρα, 

 δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη 

 θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη 

  

      Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα 

πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα κέξα πέξαζε από θεη έλαο 

μέλνο. «Έρεηο θαλέλα θξαγθάθη λα κνπ δώζεηο;» κνπξκνύξηζε ν δεηηάλνο 

απιώλνληαο κεραληθά ην παιηό, θζαξκέλν ηνπ θαπέιν. «Δελ έρσ ηίπνηα 

λα ζνπ δώζσ», είπε ν μέλνο, «αιιά πεο κνπ, ηη είλ’ απηό πνπ θάζεζαη 

πάλσ ηνπ; «Σίπνηα», απνθξίζεθε ν δεηηάλνο. «Έλα παιηό θνπηί. Όζα 

ρξόληα ζπκάκαη ηνλ εαπηό κνπ, θάζνκαη πάλσ ηνπ». «Κνίηαμεο πνηέ 

κέζα ζην θνπηί;» ξώηεζε ν μέλνο. «Όρη», είπε ν δεηηάλνο. «Ση λόεκα ζα 

είρε; Δελ έρεη ηίπνηα κέζα». «Γηα ξίμε κηα καηηά», επέκεηλε ν μέλνο. 

Ο δεηηάλνο θαηάθεξε κε δπζθνιία λα αλνίμεη ην θαπάθη. Μελ 

πηζηεύνληαο ζηα κάηηα ηνπ, θαηάπιεθηνο θη ελζνπζηαζκέλνο, είδε όηη ην 

θνπηί ήηαλ γεκάην ρξπζάθη. 

     Μήπσο ν αιεζηλόο πινύηνο βξίζθεηαη ήδε εδώ θαη νη επηζπκίεο ην 

κόλν πνπ θάλνπλ είλαη λα καο απνκαθξύλνπλ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

θαη λα καο απνπιαλνύλ; 

         H επηζπκία ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε, ηε ζηέξεζε, ηελ απνπζία θαη 

ζπρλά ηε ληώζνπκε ζαλ αλάγθε γηα θάηη θαη ζαλ ιαρηάξα γηα γέκηζκα θαη 

εθπιήξσζε. Γηαηί όκσο ππάξρεη ε αίζζεζε έιιεηςεο ή ζηέξεζεο; Γηαηί 

άξαγε ν αλζξώπηλνο λνπο ή ηα αλζξώπηλα πιάζκαηα θπλεγάλε πάληα 

θάηη; Γηαηί ππάξρεη απηή ε έληνλε επηζπκία γηα θάηη πνπ ζα ζε γεκίζεη ή 

ζα ζε θαιύςεη; Πώο γίλεηαη θαη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο από καο ππάξρεη 

κηα αίζζεζε θελνύ, κνλαμηάο, κηα αίζζεζε άδεηνπ; Πώο πξνθύπηεη απηό 

ην θελό, ην άδεην θαη ε ζπλαθόινπζε επηζπκία; 

      Δελ μέξσ αλ κπνξνύκε λα δώζνπκε απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα, αιιά κπνξνύκε λα δνύκε όηη ε θίλεζε ηεο επηζπκίαο είλαη, εμ 

νξηζκνύ, κηα θίλεζε απνζηξνθήο από ηελ παξνύζα πξαγκαηηθόηεηα 

αθνύ ζηξεθόκαζηε ζε θάηη άιιν, θάπνπ αιινύ. Απηή ε δηαδηθαζία όκσο 

κε βγάδεη έμσ, κε θαζηζηά ήδε εθηόο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο κνπ. 

Πξόθεηηαη γηα θπλεγεηό ή ειπίδα απόθηεζεο θάπνηνπ άιινπ πξάγκαηνο 

πνπ ζα κπνξνύζε λα ππάξρεη θάπνπ αιινύ, θάπνηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή. 

Έηζη ηειηθά, απνθεύγνπκε πάληα απηό πνπ «είλαη» ήδε εδώ.  

Όκσο γηαηί ην απνθεύγνπκε; ε απηή ηελ εξώηεζε, ε απάληεζε θαίλεηαη 

απηνλόεηε: Σν απνθεύγνπκε γηαηί είλαη ειιηπέο. Τπάξρεη έλα έιιεηκκα 

ζε απηό πνπ ηώξα δσ, θαη ηη πην θπζηνινγηθό από ην λα ζέισ λα γεκίζσ 



ην έιιεηκκα κε θάηη άιιν, θάηη πνπ λα ην επηζπκώ; Αιιά, ηη ζεκαίλεη λα 

είλαη θάηη «ειιηπέο»; Ωο πξνο ηη είλαη «ειιηπέο»; Καη αθόκα, ηη είλαη 

απηό πνπ έξρεηαη λα πάξεη ηε ζέζε ηεο έιιεηςεο, απηό πνπ ην ληώζνπκε 

σο ην επηζπκεηό;  

     Ίζσο ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα κπνξνύζακε λα ηα δνύκε πην 

θαζαξά ζην θσο ελόο ζηηγκηόηππνπ από θάπνην πεξηζηαηηθό. 

    ήκεξα ν άληξαο κνπ κνύ έθαλε έλα δώξν πνπ ην επηζπκνύζα εδώ θαη 

πνιύ θαηξό. Απηήλ ηελ ηζάληα. Είλαη πνιύ αθξηβή. Σελ θαληαδόκνπλ θαη 

πίζηεπα όηη ζα ραηξόκνπλ πνιύ αλ ηελ απνρηνύζα. ήκεξα όκσο δε 

ζπλέβε θάηη ηέηνην…ζπλερίδσ λα ληώζσ ην ίδην θελό… 

Απηή ε γπλαίθα επηζπκνύζε κηα ηζάληα. Σελ θαληαδόηαλ! Σελ απνθηά 

αιιά δελ ραίξεηαη. Γηαηί; Ση ζπκβαίλεη εδώ; Μήπσο ζηε πξαγκαηηθόηεηά 

ηεο ππάξρεη έλα θελό πνπ δελ κπνξεί λα γεκίζεη από κηα ηζάληα; Μήπσο 

ππάξρεη έλα θελό πνπ δελ κπνξεί λα γεκίζεη από θακηά θαληαζίσζε θαη 

θακηά επηζπκία; 

      Κάηη αληίζηνηρν δε ζπκβαίλεη κε πνιιέο  από ηηο επηζπκίεο ησλ 

παηδηώλ;  Σν παηδί, ζπρλά, δε δέρεηαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα όπσο είλαη, 

αιι’ όπσο απηό ηε ζέιεη λα είλαη. Ζεη κέζα ζηηο θαληαζηώζεηο ηνπ θαη ην 

δηθό ηνπ όξακα πξαγκαηηθόηεηαο. Η επηζπκία ηνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

επαιήζεπζε ηεο θαληαζίσζήο ηνπ. Αλ δελ εθπιεξσζεί ε επηζπκία ηνπ 

θαη δελ επαιεζεπζεί ε θαληαζίσζή ηνπ, ππνθέξεη. Οξγίδεηαη, θη ε 

ιεηηνπξγία ηεο νξγήο ηνπ είλαη λα εμαλαγθάζεη ηνλ θόζκν (κέζσ ηνπ 

παηέξα θαη ηεο κεηέξαο) λ’ αληαπνθξηζεί ζηελ επηζπκία ηνπ. Είλαη ζαλ 

λα κάρεηαη κε λύρηα θαη κε δόληηα  (θαη κε θξαπγέο) λα ληθήζεη ην 

έιιεηκκα θαη ηε καηαησηηθή πιεπξά ηεο πξαγκαηηθόηεηάο ηνπ.  

Γηα ηνλ  Φξόπλη (ζύκθσλα κε ην ιεμηιόγην ηεο ςπραλάιπζεο ησλ 

Laplanche- Pontalis), ε επηζπκία είλαη αδηάζπαζηα ζπλδεδεκέλε κε ηα 

«κλεκνληθά ίρλε» πνπ γελληνύληαη όηαλ κηα θαηάζηαζε εζσηεξηθήο 

έληαζεο (π.ρ. κηα αλάγθε) ηθαλνπνηείηαη. Η επηζπκία ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζήκαηα απηήο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο, δειαδή ηελ θαληαζίσζε. Σν ζπλαθόινπζν ηεο επηζπκίαο 

είλαη ε θαληαζίσζε θαη, γηα ηελ θξνϋδηθή ςπραλάιπζε, όπσο θαη γηα ηνλ 

Lacan, θαηέρεη θεληξηθή ζέζε.  

Τπάξρεη έλαο θνηλόο ηόπνο αλάκεζα ζηε θξνϋδηθή ζεσξία θαη ηελ 

ππαξμηαθή θαηλνκελνινγία: Καη νη δπν δέρνληαη όηη είλαη ζηε θύζε ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο λα καο παξνπζηάδεηαη σο ειιηπήο. Η απνπζία θαη ην 

έιιεηκκα είλαη αλαπόζπαζηεο πιεπξέο ηεο ύπαξμεο, θαη αθξηβώο εδώ 

γελληέηαη ε θαληαζίσζε θαη ε επηζπκία. Γηα ηνλ Φξόπλη όκσο, όιν ην 

ζέκα ηειεηώλεη εδώ. Η επηζπκία αλάγεηαη ζε θηλεηήξην δύλακε θαη 

ζεκέιην ηνπ ςπρηζκνύ. Δελ κπνξνύκε λα πάξνπκε απόζηαζε από απηήλ. 

        Αληίζεηα, ε Τπαξμηαθή θαηλνκελνινγία αλαξσηηέηαη: Μήπσο, 

ηειηθά, ε επηζπκία είλαη κηα θίλεζε θπγήο από ηελ πξαγκαηηθόηεηά κνπ, 

κηα θίλεζε θπγήο από ηνπο θόβνπο κνπ, ηηο αλεζπρίεο κνπ, ηε κνλαμηά 



κνπ, ην θελό ηεο πξαγκαηηθόηεηάο κνπ; Μήπσο ε επηζπκία κηαο 

θαληαζίσζεο πνπ απνζθνπεί λα γεκίζεη έλα θελό θη έλα έιιεηκκα, είλαη 

κηα πιάλε;  

        Μα ηόηε, ζα κπνξνύζε λα ξσηήζεη θαλείο, ηη  κπνξεί λα γίλεη; Αλ 

εγθαηαιείςνπκε ηελ θηλεηηθόηεηα πνπ καο δίλεη ε επηζπκία, ηόηε, δελ 

θαηαδηθάδνπκε ηνλ εαπηό καο ζε κηα αθηλεζία; Μηα κνηξνιαηξηθή 

αθηλεζία; 

    Θα ήηαλ ίζσο έηζη, αλ ε θίλεζε ή ε αθηλεζία είραλ λα θάλνπλ 

απνθιεηζηηθά κε καο. Αλ ήηαλ δειαδή θάηη ζαλ επηινγή καο θαη πνιύ 

πεξηζζόηεξν απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο καο. πκβαίλεη όκσο, λα 

βξηζθόκαζηε εμ αξρήο ξηγκέλνη ζε κηα ξνή θαη έλα γίγλεζζαη. Απηό είλαη  

ζεκειηώδεο γηα ηελ Τπαξμηαθή Φαηλνκελνινγία. Σν όηη βξηζθόκαζηε 

ξηγκέλνη ζε κηα θίλεζε θαη κηα ξνή πνπ έξρεηαη θαη καο βξίζθεη, είλαη 

ίζσο απηό πνπ δεκηνπξγεί ην έιιεηκκα. Δελ πθίζηαηαη κηα ζηαηηθή θαη 

θιεηζηή νιόηεηα ηελ νπνία ζα κπνξνύζακε θάπνηε, θάπσο, λα 

θαηαθηήζνπκε κε όρεκα ηηο επηζπκίεο καο. Είκαζηε ξεπζηνί θαη αλνηθηνί, 

θαη ν θόζκνο πνπ θαηνηθνύκε, ε πξαγκαηηθόηεηά καο, αιιά θαη  εκείο! 

    ε απηή ηε πεξίπησζε, πνηνο είλαη ν δξόκνο πνπ καο αλνίγεηαη; Ίζσο ν 

δξόκνο ελόο αιεζηλνύ θνηηάγκαηνο «απηνύ πνπ ππάξρεη» ώζηε λα 

πξνθύςεη κηα αιεζηλή ζπλνκηιία καδί ηνπ εδώ θαη ηώξα. Μέζα από ηε 

ζπλνκηιία κε απηό πνπ έξρεηαη θαη κε βξίζθεη, ίζσο θαη’ αξρήλ σο 

έιιεηκκα θαη απνπζία, ζα γελλεζεί ην αιεζηλά λέν. Κάηη πνπ δελ ζα είλαη 

κηα απιή αλαπαξαγσγή ηεο θαληαζίσζήο κνπ… 

    Μήπσο ε επηζπκία πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε θαληαζίσζε ελώ θαίλεηαη 

όηη πξνζδίδεη θηλεηηθόηεηα ζηε δσή καο ελ ηέιεη αληηκάρνληαη ηελ 

θίλεζε θαη ηε ξνή; Μήπσο αζρνιείηαη κε ην λα δηαηεξεί δσληαλό ην 

παξειζόλ (επεηδή ρσξίο απηό- πνηνο είζαη;), θαζώο επίζεο πξνβάιιεη 

ζπλερώο ηνλ εαπηό ζην κέιινλ γηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα κηαο 

ηαπηόηεηαο θαη γηα λα επηδηώμεη λα βξεη εθεί θάπνην είδνο αλαθνύθηζεο ή 

ηθαλνπνίεζεο; 

Λέεη: «Κάπνηα κέξα, όηαλ ζπκβεί απηό, εθείλν ή ην άιιν, ζα είκαη θαιά, 

επηπρηζκέλνο, ήξεκνο. Μήπσο όκσο ε παξνύζα ζηηγκή θξαηά ην θιεηδί 

ηεο απειεπζέξσζεο;  

  

  

Σα γαιάδηα βνπλά είλαη από κόλα ηνπο γαιάδηα βνπλά 

Σα ιεπθά ζύλλεθα είλαη από κόλα ηνπο ιεπθά ζύλλεθα. 

  

  

      ηελ νκαιή εμέιημε ηνπ παηδηνύ, απηή ε ζηάζε αιιάδεη ζηγά -ζηγά ζε 

κηα πην ώξηκε, όπνπ ην παηδί ζπκθηιηώλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ αλαγθαηόηεηά ηεο. Σν άηνκν όκσο πνπ δελ έρεη 

εγθαηαιείςεη ηε λαξθηζζηζηηθή ζηάζε σο πξνο ηε πξαγκαηηθόηεηα, δελ 



θαηαθέξλεη λα θηάζεη ζ’ απηό ην ζεκείν. Επηκέλεη πσο ε πξαγκαηηθόηεηα 

πξέπεη λα ζπκβηβάδεηαη κε ηηο ηδέεο ηνπ, θη όηαλ δηαπηζηώλεη πσο δελ 

είλαη έηζη, αληηδξά ή κε ηελ νξκή λα εμαλαγθάζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα λ’ 

αληαπνθξηζεί ζηηο επηζπκίεο ηνπ (δειαδή λα θάλεη ην αδύλαην) ή κε ην 

ζπλαίζζεκα ηεο αδπλακίαο θαη ηεο ππνηαγήο, αθνύ δελ  κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην αδύλαην. Αιιά αθόκα θη απηή ε αξλεηηθή ζηάζε, ε 

νπνία ηε καηαίσζε ηελ θαζηζηά κνίξα, δε ζπληζηά απειεπζέξσζε απ’ 

ηελ επηζπκία παξά πξνζθόιιεζε θαη έθπησζε ζηελ επηζπκία. 

  

«Απηόο πνπ αιπζνδέλεη ηε ραξά γύξσ ηνπ 

 θαηαζηξέθεη ηα θηεξά ηεο δσήο». 

                                                               (Γνπίιηακ Μπιέηθ) 

  

-Δελ αληέρσ ηε καηαίσζε. Σν ρεηξόηεξν πνπ κπνξεί λα κνπ ζπκβεί είλαη 

λα κνπ αθπξώζνπλ ή λα αλαβάιινπλ θάηη πξνγξακκαηηζκέλν. Σόηε 

απνδηνξγαλώλνκαη. Εμνξγίδνκαη 

-Ση ζεκαίλεη γηα εζάο απηή ε καηαίσζε; 

-Είλαη ζαλ λα γθξεκίδεηαη απηό πνπ πεξηκέλσ, ζαλ λα κελ ππνινγίδνπλ νη 

άιινη ηηο δηθέο κνπ επηζπκίεο, ζαλ λα κε αθπξώλνπλ. 

-Καη κε ζαο ηη ζπκβαίλεη; Δελ αλαβάιιεηαη θαη δελ αθπξώλεηε πνηέ θάηη; 

-Μα, θαη βέβαηα. Εγώ κπνξώ λα ην θάλσ. Μπνξώ λα θάλσ όηη ζέισ. 

-Όπσο; 

-Όηαλ ην πξσί δελ έρσ δηάζεζε, παίξλσ ηειέθσλν ζηε δνπιεηά, 

πξνθαζίδνκαη θάηη θαη κέλσ ζην ζπίηη. 

-Καη πώο ληώζεηε ηόηε; 

-Όρη θαιά. Δελ είλαη θάηη πνπ κνπ αξέζεη αιιά είλαη γηα κέλα ν εύθνινο 

δξόκνο. 

  

ε κηα άιιε ζπλεδξία. 

-Σν όηη δελ κπνξώ λα ειέγμσ ηα πξάγκαηα, λα ηα εμεγήζσ ινγηθά, λα 

βξσ κηα εμήγεζε, απηό κε απνζπληνλίδεη. 

-Έρεηε ληώζεη θάηη παξόκνην παιηόηεξα, ζε άιιεο θάζεηο ηεο δσήο ζαο; 

-Όρη. Δε ζπκάκαη ηίπνηα ηέηνην. Γηα όια ππήξρε κηα ινγηθή εμήγεζε. 

Όηαλ ήκνπλ παηδί είρα ό,ηη επηζπκνύζα. Θπκάκαη έληνλα κηα κέξα. Σόηε 

πνπ ην θνξηηζάθη ηεο απέλαληη πνιπθαηνηθίαο κνπ έδεηρλε ηελ θαηλνύξηα 

ηεο θνύθια, ην δώξν ησλ γελεζιίσλ ηεο. Άξρηζα λα θιαίσ θη απαίηεζα 

κία νιόηδηα. Η επηζπκία κνπ εθπιεξώζεθε ηελ ίδηα ζηηγκή. Σα θαηάθεξα 

κε κεγάιε επθνιία. 

-Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα; 

-Αθξηβώο. Αθόκα θαη ζήκεξα ε κεηέξα κνπ θξνληίδεη λα κνπ παξέρεη 

νηηδήπνηε επηζπκώ. Όηαλ δελ έρσ ρξήκαηα γηα λα απνθηήζσ θάηη πνπ 

επηζπκώ, ζπεύδεη εθείλε κε κεγάιε πξνζπκία θαη κνπ ηα παξέρεη. 



Είλαη ζ’ όινπο καο γλσζηό ην θπλήγη ησλ επηζπκηώλ. Πηζηεύνπκε όηη κε 

ην λα εθπιεξσζεί κηα επηζπκία καο  ζα ληώζνπκε θαιύηεξα, ζα γίλνπκε 

επηπρηζκέλνη. Καη ίζσο ζπκβαίλεη λα ληώζνπκε κηα πξόζθαηξε 

αλαθνύθηζε, έλα πξνζσξηλό γέκηζκα ηνπ άδεηνπ πνπ καο δηαθαηέρεη. Ση 

γίλεηαη όκσο ζηε ζπλέρεηα; Όιν θαη θάπνηα θαηλνύξηα επηζπκία ζα 

μεπεδήζεη θαη ζα γίλεη  ην θπξίαξρν ζηε δσή καο θη όιν καο ην δπλακηθό 

ζα πεξηζηξέθεηαη γύξσ απ’ ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο. Κη είλαη έλα θπλήγη 

δίρσο ηειεησκό. Η κία επηζπκία, έπεηηα ε άιιε, ε άιιε… Κη εγώ, ην 

ηζρπξό ππνθείκελν, πνπ κπνξώ αλά πάζα ζηηγκή λα επηζπκώ νηηδήπνηε 

θαη λα ην ζέησ ππό ηελ θαηνρή κνπ, πνπ επηζηξαηεύσ όιν ην ζύκπαλ 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ επηζπκηώλ κνπ, πνπ θηάλσ ζην ζεκείν λα ηαπηίδσ 

ηελ ύπαξμή κνπ κε ην πνζεηό, κεηαιιάζζνκαη ζε δπλάζηε ηεο ύπαξμήο 

κνπ, ζε έξκαην ησλ επηζπκηώλ κνπ. Απνκαθξύλνκαη απ’ ηνλ εαπηό κνπ, 

αθνύ ππνηάζζνκαη ζην επηζπκεηό, θάηη πνπ κνπ ζηεξεί  ηελ επαθή κνπ 

κε ην κίιεκα ησλ πξαγκάησλ. Επηιέγσ ηε ζηαζηκόηεηα εθόζνλ ε 

επηζπκία είλαη θάηη πνπ έξρεηαη απ’ ην παξειζόλ θαη δηεθδηθεί 

πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζην παξόλ  αθνύ θαηαθιύδεη ηελ ύπαξμή κνπ. Ο 

άλζξσπνο, κε ηηο επηζπκίεο ηνπ, είλαη έηζη ε απόιπηε αξρή ησλ όλησλ, 

θαζώο νη επηζπκίεο ηνπ, ε εθπιήξσζε θαη ε καηαίσζή ηνπο, απνθαζίδνπλ 

ην εάλ είλαη ή δελ είλαη ηα πξάγκαηα! 

                                                       

Αο αθνύζνπκε ζ’ απηό ην ζεκείν έλα ζηηγκηόηππν. 

  

-Είκαη πνιύ ράιηα. Δελ κπνξώ λα ην αληέμσ όιν απηό. Ννκίδσ όηη δελ 

αμίδεη απηή ε ζρέζε ώζηε λα ηαιαηπσξνύκαη ηόζν. 

-Ση είλαη απηό πνπ θπξίσο ζε βαζαλίδεη; 

-Κάπσο αιιηώο πεξίκελα ηε ζρέζε. Πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ, ζπρλή 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία, πνιιά κελύκαηα… 

-Κη εθείλνο;  

-  Δε ιέσ, ελδηαθέξεηαη…κε ηνπο δηθνύο ηνπ όξνπο όκσο. Πξνζπαζεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο κνπ αιιά όρη κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα κνπ άξεζε. 

Γηα λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα κε αλαθνπθίδεη ε ηδέα ηνπ ρσξηζκνύ. 

-Ελλνείο ρσξηζκό από ηνλ Γ. έηζη όπσο ηνλ έρεηο ζην κπαιό ζνπ ή από 

ηνλ πξαγκαηηθό Γ. 

-Μάιινλ δελ ηνλ έρσ γλσξίζεη αθόκα!  

  

Λίγεο κέξεο κεηά… 

  

-Είκαη πνιύ θαιά όιν απηό ην δηάζηεκα. Καιά ζηε ζρέζε αιιά θαη κέζα 

κνπ…ληώζσ εζπρία θαη εξεκία.  

-Ση είλαη απηό πνπ άιιαμε; 



-Είλαη ζαλ λα παξαηηήζεθα από ηηο επηζπκίεο κνπ ζρεηηθά κε ηνλ Γ. 

Αθέζεθα λα ηνλ γλσξίζσ. Οκνινγώ πσο απηό πνπ εηζέπξαμα δελ ην 

πεξίκελα.  

-Ση ελλνείο; 

-Μέρξη ηώξα επηζπκνύζα ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο από ηνλ Γ. Απαηηνύζα 

από εθείλνλ ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ δηθώλ κνπ ζέισ. Πξνζπαζνύζε 

κα, δελ ηα θαηάθεξλε. Σώξα πνπ δε δεηάσ ηίπνηα έξρνληαη όια από κόλα 

ηνπο. Νηώζνπκε θη νη δπν κεγάιε επξπρσξία θαη κνηξαδόκαζηε θάηη πνιύ 

όκνξθν. Εθείλνο κε παίξλεη πνιύ ζπρλά ηειέθσλν θαη κνπ κηιάεη κε 

κεγάιε ηξπθεξόηεηα. Είλαη εθπιεθηηθόο άλζξσπνο! 

  

Απηό ην «από κόλν ηνπ» είλαη ν θπζηνινγηθόο ηξόπνο δξάζεο. Δελ έρεη 

θαζόινπ λα θάλεη κε παζεηηθόηεηα θη αθηλεζία. Είλαη όπσο όηαλ ηα 

κάηηα «βιέπνπλ από κόλα ηνπο», ηα απηηά «αθνύλ από κόλα ηνπο» θαη ην 

ζηόκα «αλνίγεη από κόλν ηνπ», ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ην βηάζνπλ ηα 

δάρηπια. 

                                

Μπαίλεη ζην δάζνο θαη δελ θνπλά νύηε έλα ρνξηάξη. 

Μπαίλεη ζην λεξό θαη δελ πξνθαιεί νύηε έλα θύκα. 

  

Πνιιέο θνξέο είλαη ν θόβνο πνπ καο θαηαθπξηεύεη όηη ηα πξάγκαηα ζα 

μεθύγνπλ απ’ ηνλ έιεγρό καο. Τπάξρεη ν θόβνο ηεο απώιεηαο, ν θόβνο 

ηεο απνηπρίαο, ν θόβνο λα κελ πιεγσζνύκε θ.ν.θ  Ίζσο όκσο θάζε θόβνο 

είλαη ν θόβνο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ εγώ, ν θόβνο ηεο εθκεδέληζεο. Κη είλαη ν 

θόβνο πνπ καο θάλεη λα πξνζθνιινύκαζηε ζην γλσζηό, ζην ζηαζεξό. 

Είλαη ζαλ λα πεγαίλνπκε ζην δάζνο, λα θαζαξίδνπκε έλα κηθξό κέξνο, λα 

ην θξάδνπκε, λα θηηάρλνπκε κηα κηθξή θαιύβα, έλα κηθξό θήπν, κηα 

πξαζηά θαη λα  ’καζηε εληάμεη. Πέξα από ην θξάθηε καο είλαη ην δάζνο, 

ε άγξηα θύζε, ην αλνίθεην. Οη θαιόγεξνη ζ’ όιν ηνλ θόζκν έρνπλ 

απαξλεζεί ηελ επηζπκία, έρνπλ αληηζηαζεί ζηελ επηζπκία, έρνπλ ηαπηίζεη 

ηελ επηζπκία κε ηνπο ζενύο ηνπο. Αιιά είλαη πάληα επηζπκία. Μπνξεί λα 

ππάξμεη απειεπζέξσζε απ’ ην θόβν αλ  θαηαξράο δελ απνθηεζεί 

ελόξαζε ζ’ όιν ηεο ην βάζνο;  

Δελ είλαη θαζόινπ απηνλόεην όηη «νη επηζπκίεο κνπ» είλαη επηζπκίεο 

δηθέο κνπ. Πνιύ ζπρλά έξρεηαη ζην θσο, κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο, όηη 

πξόθεηηαη γηα πηνζέηεζε θαη πξνζπάζεηα εθπιήξσζεο επηζπκηώλ άιισλ 

πξνζώπσλ (επί ην πιείζηνλ ζπγγεληθώλ ). Έηζη εγώ, βξίζθνκαη λα 

ππεξεηώ πόζνπο άιισλ, ρσξίο λα είκαη θαλ ελήκεξνο γη’ απηό. 

Απνθηώληαο επίγλσζε βιέπνπκε θαη θαζαξόηεξα. Κάπσο έηζη: 

-Ξέξεηε έρσ θαη θάπνηα θξηηήξηα όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ζπληξόθνπ( 

θαη ηα απαξηζκεί). 

-Τπάξρνπλ θαη γηα θάπνηνλ άιιν ηα ίδηα θξηηήξηα; 



-(ησπά γηα ιίγν) Γηα ηε κεηέξα κνπ. Σώξα πνπ ην ζθέθηνκαη θαιύηεξα 

είλαη ηα δηθά ηεο θξηηήξηα. 

         Καη ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα ξσηήζεη: «Γίλεηαη λα κελ ππάξρνπλ 

επηζπκίεο;» Σν ζέκα καο όκσο δε βξίζθεηαη εδώ. Εμαξηάηαη από ην πώο 

ζα νξίζσ ηελ επηζπκία. Αλ  μεθύγνπκε από ην αζθπθηηθό ηεο επηηαγήο 

ηνπο, αλ απνθηήζνπκε κηα άλεζε σο πξνο ηελ εθπιήξσζή ηνπο, εάλ ε 

ύπαξμή κνπ απνδεζκεπηεί από ηελ θαζήισζε ζηελ επηζπκία, αλ είκαη 

αλνηρηόο λα δερηώ θαη ηελ εθπιήξσζε θαη ηε καηαίσζε, ηόηε ηα 

πξάγκαηα αιιάδνπλ. Σόηε κπνξώ λα αθνύζσ ηελ επηζπκία σζάλ ην 

θάιεζκα. Σόηε θάζε ζπκβάλ μεπεδά απ’ ην πνπζελά όπσο «από ηελ 

επηθάλεηα κηαο θαζαξήο ιίκλεο αλαπεδά μαθληθά έλα ςάξη». Μόλν όηαλ 

απνθνιιεζώ από ηελ πξνζθόιιεζε ζηελ επηζπκία, εζπράδσ, γαιελεύσ 

θαη ε αιήζεηα ηνπ κπζηεξίνπ ππάξρεη. Σόηε ζπκβαίλεη ηόζν ειεύζεξα ην 

πέξαζκα ησλ επνρώλ. «Ο ρεηκώλαο θεύγεη θαη ε άλνημε έξρεηαη». 

  

Λέεη ν Υνπλγθ Σζνπ-ηζ’ελγθ: 

  

Αλ ν λνπο ζνπ δελ είλαη θνξησκέλνο κε αλέκνπο θαη θύκαηα, 

ηόηε ζα δεηο πάληα αλάκεζα ζηα γαιάδηα βνπλά θαη ζηα 

πξάζηλα δέληξα. 

Αλ ε αιεζηλή ζνπ θύζε δηαζέηεη ηε δεκηνπξγηθή δύλακε ηεο 

ίδηαο ηεο θύζεο, 

ηόηε όπνπ θη αλ παο, 

ζα βιέπεηο ςάξηα λα πεδνύλ θαη ρήλεο λα θηεξνθνπάλε. 

 


