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 Ο Γεκήηξεο Βιάρνο, γελλεκέλνο ην 

1962,   είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Ηζηνξηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ Α.Π.Θ (1984). κε 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Ηζηνξία Υσξψλ 

Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ (Α.Π.Θ, 2000). Ο 

βαιθαληθφο εζληθηζκφο ηνπ 19
νπ

 αηψλα,  ε 

λενειιεληθή εζληθή ηδενινγία, ν ληηζετθφο 

ζηνραζκφο, ε ρατληεγθεξηαλή ζθέςε, ε 

πνίεζε ηνπ Γηψξγνπ εθέξε θαη ηνπ Οδπζζέα 

Διχηε απνηεινχλ νηθείνπο ηφπνπο ησλ 

επηζηεκνληθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ. Σνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2010 εθδφζεθε απφ ηηο 

εθδφζεηο παλίδε ην βηβιίν ηνπ «πλαληήζεηο 

/ εθέξεο – Νίηζε – Υάηληεγθεξ».  Κείκελά 

ηνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηα πεξηνδηθά Ίλδηθηνο 

(ηεχρε 14,16,19, 20), δίνδνο (πεξίνδνο Α΄, 

ηεχρνο 2), Πεξί Θξάθεο (ηφκνη 1, 3), Thetis 

(Mannheimer Beiträge zur Klassischen 

Archäologie und Geschichte Griechenlands 

und Zyperns, ηφκνο 9, 2002) θαη ζην 

δηαδίθηπν  (www.archive.gr, 

www.electridea.gr). Δπίζεο έρεη δψζεη 

δηαιέμεηο ζηελ Ξάλζε (ΦΔΞ, Ίδξπκα 

Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο) κε 

ζεκαηνινγία ζπλαθή ησλ παξαπάλσ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπ.  Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2010 έσο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 

επηκειήζεθε ηελ εθπνκπή «Οηθν-ινγηθή» ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ ξαδηνθψλνπ ηεο ΦΔΞ (93,5). Ο 

Γεκήηξεο Βιάρνο δεη ζηελ Ξάλζε θαη 

εξγάδεηαη σο θηιφινγνο ζην 3
ν
 Δληαίν Λχθεην.  
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Σηα ΑΝ πνπ ’γηλαλ ΝΑΙ 

     

 

Έλα βιέκκα κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή. Απηή είλαη κηα πξφηαζε  

πνπ δελ κπνξεί λ‟ απνδεηρηεί ινγηθά. Τπάξρνπλ σζηφζν καξηπξίεο 

πξνζσπηθέο θαη ινγνηερληθέο πνπ ηελ επαιεζεχνπλ. Αο ηε ζεσξήζνπκε 

ινηπφλ σο έλα απφ ηα αμηψκαηα ηεο αθαλνύο γεσκεηξίαο
1
, φπσο ζα έιεγε 

θη ν Οδπζζέαο Διχηεο, εθείλεο δειαδή ηεο γεσκεηξίαο πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ηηο κπζηηθέο  ζρέζεηο ησλ ελλνηώλ
2
. Καη ε αθαλήο 

γεσκεηξία κειεηά  ρσξηθέο ζρέζεηο, φπσο θαη ε επθιείδεηα. Μφλν πνπ 

απηέο είλαη εκπεηξηθέο θαη δηαηζζεηηθέο ζηελ επηθάλεηά ηνπο, θαη 

κπζηηθέο ζην βάζνο ηνπο. Έρεη θη ε αθαλήο γεσκεηξία ηα αμηψκαηά ηεο, 

ηα ζεκεία ηεο, ηηο γξακκέο θαη ηηο θακπχιεο ηεο, ηηο επηθάλεηεο θαη ηα 

ζηεξεά ηεο, ν ρψξνο ηεο φκσο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε απζηεξή ινγηθή γεσκεηξηθή απφδεημε, θαη 

ζηελ ππεξπξαγκαηηθόηεηα
3
, φπνπ εθεί φια ιεηηνπξγνχλ αιιηώο. Σα 

αμηψκαηα ηεο αθαλνχο γεσκεηξίαο ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ελδηάκεζν απηφλ 

ρψξν, ζηνλ ρψξν δειαδή πνπ θείηαη κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

ππεξπξαγκαηηθόηεηαο, Απηφο είλαη θαη ν ρψξνο ηεο κπζηηθήο ζπλάληεζεο 

ησλ βιεκκάησλ. Απηφο είλαη ν ρψξνο φπνπ αλαπηχζζνληαη ν ζηνραζκφο 

θαη ε πνίεζε.  

Έλα βιέκκα κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή. ‟ απηφ ην αμίσκα ηεο 

αθαλνχο γεσκεηξίαο ζεκειηψλεηαη ην ζηνραζηηθφ δνθίκην πνπ αθνινπζεί 

κε ηίηιν «Σν βιέκκα / κηα νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο ζε ηέζζεξηο θάζεηο 

άικαηνο εηο κήθνο». Γξάθηεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 θαη ηψξα πνπ 

ζηέγλσζε ην κειάλη είλαη έηνηκν λα βγεη ζην θσο. Ο αλαγλψζηεο ζα βξεη 

ζ‟ απηφ ην δνθίκην ηνλ πξνζσπηθφ ζηνραζκφ ηνπ ζπγγξαθέα πάλσ ζηελ 

                                                 
1
 Οδπζζέαο Διχηεο, Δλ ιεπθώ, εθδ. Ίθαξνο 1995, ζζ. 389, 399.  

2
 Οδπζζέαο Διχηεο, Πνίεζε, εθδ. Ίθαξνο 2002, ζει. 498 [«Μηθξφο Ναπηίινο ΗΗΗ»].  

3
 Οδπζζέαο Διχηεο, Αλνηρηά Υαξηηά, εθδ. Ίθαξνο 2009, ζζ. 116 – 117. 
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αιήζεηα ηεο αμησκαηηθήο πξφηαζεο πνπ δηαηππψζεθε ζηελ αξρή. Ο 

πξνζσπηθφο δνθηκηαθφο ζηνραζκφο δελ είλαη βέβαηα απζηεξή 

αθαδεκατθή θηινζνθία νχηε φκσο είλαη θαη απηηζηηθφο ζηνραζκφο. Δίλαη 

αθξηβψο ην αληίζεην ηνπ απηηζηηθνχ ζηνραζκνχ. Αλ ππάξρεη βέβαηα 

ηέηνηνπ είδνπο ζηνραζκφο. πσο ζα δηαπηζηψζεη θη ν πξνζεθηηθφο 

αλαγλψζηεο,  ν πξνζσπηθφο ζηνραζκφο ηνπ ζπγγξαθέα έρεη ηηο ξίδεο ηνπ 

ζε ζρέζεηο αλζξψπσλ θαη ζε βησκέλεο εκπεηξίεο πνπ βξήθαλ ηελ 

έθθξαζή ηνπο ζηελ πνίεζε θαη ηε θηινζνθία θη σο ηέηνηεο ζπλάληεζαλ 

ην βιέκκα ηνπ. Μάξηηλ Υάηληεγθεξ, Φξίληξηρ Νίηζε, Πιάησλ, νθνθιήο, 

Ράηλεξ Μαξία Ρίιθε, Γηψξγνο εθέξεο, Οδπζζέαο Διχηεο  θαη άιινη 

ζπλεηζέθεξαλ κε ηα θείκελά ηνπο ζηε ζπγγξαθή απηνχ ηνπ δνθηκίνπ. 

«Δίλαη παηδηά πνιιώλ αλζξώπσλ ηα ιόγηα καο»
4
, γξάθεη ν Γηψξγνο 

εθέξεο. Άιιν έλα αμίσκα θαη απηφ ηεο αθαλνχο γεσκεηξίαο πνπ βξήθε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηε ζπγγξαθή απηνχ ηνπ δνθηκίνπ.  

 «Σν βιέκκα» ππήξμε θαξπφο ζπλάληεζεο βιεκκάησλ, παξφλησλ 

θαη απφλησλ ζήκεξα αλζξψπσλ. Αθφκε θαη ηα βιέκκαηα πνπ 

δηαζηαπξψζεθαλ, έιακςαλ γηα ιίγν θη χζηεξα ράζεθαλ, άθεζαλ ηα ίρλε 

ηνπο ζ‟ απηφ ην δνθίκην. Δπγλψκνλεο ινηπφλ είκαζηε ζηελ παξνπζία 

αιιά θαη ηελ απνπζία απηψλ ησλ βιεκκάησλ πνπ καο ζπληξνθεχνπλ απφ 

ηφηε πνπ αλνίμακε ηα κάηηα καο θαη κάζακε λα βιέπνπκε ζην θσο ηνπ 

ήιηνπ. Άιισζηε, αο κελ μερλάκε απηφ πνπ γλσξίδνπκε απφ ηα καζεηηθά 

καο ρξφληα, φηη δειαδή ε δχλακε ηεο ηάμεο είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

παξφλησλ θαη ησλ απφλησλ ηεο. Σν εηδηθφ βάξνο ηεο απνπζίαο κεξηθέο 

θνξέο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην βάξνο ηεο παξνπζίαο. Μαο ην έδεημαλ 

απηφ νη πνηεηέο καο. Δκείο απιά ην ληψζνπκε. Αξθεί φκσο απηφ γηα λα 

ζηνραζηνχκε πάλσ ζην βιέκκα.  

 Ζ ηδέα ηεο έθδνζεο απηνχ ηνπ δνθηκίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Φηινπξφνδε Έλσζε Ξάλζεο (ΦΔΞ) αλήθεη ζηνλ Γηεπζπληή ηεο, ηνλ 

                                                 
4
 Γηψξγνο εθέξεο, Πνηήκαηα, εθδ. Ίθαξνο, Αζήλα 1985,  ζει. 290.  
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Παζράιε Ξαλζφπνπιν. Δπίζεο, ε θαιή ζπλεξγαζία κνπ κε ηνλ 

Παλαγηψηε Κνπηζνπξίδε ζηελ εθπνκπή ηνπ πνιηηηζηηθνχ ξαδηνθψλνπ 

ηεο ΦΔΞ (93,5) «Οηθν-ινγηθή»  απφ ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2010 κέρξη ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2011 έδσζε θη απηή ηνπο θαξπνχο ηεο. Μηα ζεηξά 

ξαδηνθσληθψλ ζηνραζηηθψλ δηαδξνκψλ κε πξνζθεθιεκέλνπο 

ζπλνκηιεηέο ζπλαδέιθνπο θαζεγεηέο (Φπζηθνχο, Φηινιφγνπο, 

Βηνιφγνπο) αιιά θαη πξνβιεκαηηζκέλνπο καζεηέο εκθαλίζηεθε 

απξφζκελα απφ ην πνπζελά ιφγσ απιψο ηεο ζπλάληεζεο ησλ βιεκκάησλ 

θαη ηνπ ελζνπζηαζκνχ πνπ απηή ε ζπλάληεζε πξνθάιεζε. Απηή ε 

ξαδηνθσληθή εκπεηξία αιιά θαη δηαιέμεηο κνπ πνπ θηινμέλεζε ε 

Φηινπξφνδε Έλσζε Ξάλζεο κε νδήγεζαλ ζηελ σξίκαλζε ηεο ηδέαο λα 

επηκειεζψ ηηο «ηνραζηηθέο Γηαδξνκέο», δνθίκηα ζηνραζκνχ 

εθιατθεπηηθά αιιά ηαπηφρξνλα θαη βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλα,  πνπ 

δηαηξέρνπλ ηηο νδνχο ηεο θηινζνθίαο, ηεο πνίεζεο θαη ηεο ηζηνξίαο.  

 «Σν βιέκκα» ινηπφλ εγθαηληάδεη απηή ηε ζεηξά ησλ «ηνραζηηθψλ 

Γηαδξνκψλ». Ζ αληαπφθξηζε ησλ αλαγλσζηψλ ζα θξίλεη θαη ηε ζπλέρεηα 

απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο. Ήδε ζην πξψην βηβιίν ηεο ζεηξάο, αληί 

επηιφγνπ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θείκελν ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο κε 

ζέκα «Ζ νδφο». Σν θείκελν απηφ γξάθηεθε απφ κέλα γηα ην ξαδηφθσλν 

ηεο ΦΔΞ θαη σο ζέκα ηνπ έρεη ηελ αλάπηπμε ηεο  απιήο θξάζεο  «Σν 

ζθέπηεζζαη είλαη ε νδόο». Με κηα γιψζζα αιιεγνξηθή θαη 

εηθνλνπιαζηηθή, αθνινπζψληαο κε ειιεληθφ ηξφπν ην ζηνραζηηθφ 

παξάδεηγκα ηνπ «Γξφκνπ ηεο εμνρήο» [Der Feldweg] ηνπ Υάηληεγθεξ
5
, 

«Ζ Οδφο» εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζηελ έλλνηα ηεο ζηνραζηηθήο 

δηαδξνκήο, ηνπ ζηνραζκνχ δειαδή σο δξφκνπ. Γη‟ απηφ ην ιφγν 

ζπκπεξηέιαβα απηφ ην θείκελν, πιαηζησκέλν θαη κε ηηο κνπζηθέο 

επηινγέο ηεο εθπνκπήο, ζην πξψην βηβιίν απηήο ηεο ζεηξάο αληί 

                                                 
5
 Martin Heidegger, Denkerfahrungen 1910-1976, εθδ. Vittorio Klostermann Frankfurt am Main θαη 

Hermann Heidegger, 1983, ζει. 37-40.  
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επηιφγνπ
. 
 ζηελ νπζία φκσο «Ζ νδφο» ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ην 

ηδξπηηθφ θείκελν ησλ «ηνραζηηθψλ Γηαδξνκψλ», φπσο εγψ ηηο 

αληηιακβάλνκαη.  

 Δπραξηζηίεο ινηπφλ ζε φινπο φζνη ζπλεηδεηά ή αζχλεηδα 

ζπλέβαιαλ ζηε ζπγγξαθή θαη έθδνζε απηνχ ηνπ βηβιίνπ. Δίηε ζην 

πξνζθήλην είηε ζην παξαζθήλην έδσζαλ ην θσο ηνπο κέζα ζην νπνίν 

γελλήζεθε «Σν βιέκκα». Αθφκε θαη ηα εκπφδηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ 

πνξεία, είραλ ηε ζπκβνιή ηνπο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Πξφζθεξαλ ηελ 

απαξαίηεηε αληίζηαζε ηνπ αγέξα, έηζη ψζηε λα πςσζεί ε ζθέςε 

ελεξγνπνηψληαο πεηζκαηηθά ηα θηεξά ηεο. Σέινο, απηφ ην βηβιίν 

αθηεξψλεηαη ζηνλ γην κνπ Κσλζηαληίλν, θνηηεηή πιένλ Φηινινγίαο ζηε 

Θεζζαινλίθε, κε ηελ επρή λα μεπεξάζεη ηνλ παηέξα ηνπ ζην χςνο  θαη ηε 

ραξά ηεο ζθέςεο .  

 

 

 

     Γεκήηξεο Βιάρνο, Ξάλζε 18/07/2011 
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Το βλέμμα 

Μηα νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο ζε ηέζζεξηο θάζεηο άικαηνο εηο κήθνο :  

θνξά , εθηίλαμε, αηώξεζε,  πξνζγείσζε 

 

 

 

 

Μεθοδολογικέρ διεςκπινίζειρ   

Δπηρεηξψληαο κηα πξνζσπηθή δηεξεχλεζε ηεο νληνινγίαο ηνπ βιέκκαηνο, ζα 

αθνινπζήζσ ηελ ηερληθή ηνπ άικαηνο εηο κήθνο. Άιισζηε ην άικα είλαη ην  

θαηεμνρήλ αγψληζκα ηνπ ζηνραζκνχ πνπ ζέιεη λα εθηηλαρηεί πέξα απφ ηελ 

θνηλνηνπία. Ο παικφο ηεο ηερληθήο ηνπ άικαηνο ζε κήθνο ππνδηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο 

θάζεηο: ζηε θνξά - θόξα
6
, ηελ εθηίλαμε, ηελ αηώξεζε θαη ηελ πξνζγείσζε.  Ζ θνξά - 

θόξα είλαη έλαο δξφκνο κε επηηάρπλζε θαη πξέπεη λα δψζεη ζηνλ αζιεηή ηε 

δπλαηφηεηα λα εθηηλαρζεί έρνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή ηαρχηεηα. Σν κήθνο ηεο θνξάο 

πξέπεη λα επηιέγεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν άιηεο λα κπνξεί λα θηάλεη ζηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή ηαρχηεηα σο ηε ζηηγκή ηεο εθηίλαμεο. ηελ πξψηε απηή ε θάζε ν 

ζηνραζκφο ζα πξνζπαζήζεη λα απνθηήζεη ηε βέιηηζηε ηαρχηεηα πξηλ ηελ εθηίλαμε. 

Καη φπσο νη θαινί άιηεο  ζα πξέπεη θη ν ζηνραζκφο λα πξνζέμεη ηνλ ξπζκφ, γηαηί 

κφλν απηφο ζα ηνπ επηηξέςεη λα παηήζεη κε ζηγνπξηά  ζηε βαιβίδα,  ψζηε  ε εθηίλαμε 

λα δψζεη ην πξνζδνθψκελν έγθπξν άικα. Σν άικα φκσο δελ ηειεηψλεη κε ηελ 

εθηίλαμε. Δμίζνπ θξίζηκεο είλαη θαη νη δχν θάζεηο πνπ ηελ  αθνινπζνχλ, ε θάζε ηεο 

αηψξεζεο θαη ε θάζε ηεο πξνζγείσζεο. Κξίζηκεο, γηαηί  ε αηψξεζε απαηηεί 

ηζνξξνπία θαη πξνεηνηκαζία γηα πξνζγείσζε, ελψ ζηφρνο  θαηά ηελ πξνζγείσζε είλαη 

λα κελ πέζνπκε πξνο ηα πίζσ. Σν άικα ηνπ ζηνραζκνχ είλαη απαηηεηηθφ θαη 

δηθαηψλεηαη κφλν απφ ην απνηέιεζκα. Αο  επηρεηξήζνπκε ινηπφλ ην άικα 

ζηνραδφκελνη πάλσ ζην βιέκκα κε έλαλ πξνζσπηθφ ηξφπν.  

 

                                                 
6
 Φνξά – θόξα: ε ιέμε θνξά δειψλεη φρη κφλν ηελ θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο αιιά θαη ηελ νξκή, ηε 

θόξα. Άιισζηε ε ιέμε θόξα εηπκνινγείηαη απφ ηε ιέμε θνξά κε αλαβηβαζκφ ηνπ ηφλνπ (θνξά < ζέκα 

θνξ- ηεο εηεξνησκέλεο βαζκίδαο ηνπ θέξσ). ‟ απηφ ην δνθίκην ε ιέμε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπγρξφλσο θαη κε ηηο δπν απηέο ζεκαζίεο, ηεο θόξαο (νξκήο) δειαδή θαη ηεο θνξάο (θαηεχζπλζεο). 

Δπνκέλσο αθφκε θη εθεί φπνπ γηα ιφγνπο επθσλίαο ε ιέμε θνξά δελ ζπλδέεηαη κε παχια κε ηε ιέμε 

θόξα (θνξά – θφξα) ζα πξέπεη απηή λα ελλνείηαη θαη κε ηηο δπν ηεο ζεκαζίεο.  
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Α. Η ππώηη θάζη ηος άλμαηορ : ε θνξά   

 

Έλα βιέκκα κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή….  Απηή ε θξάζε έρεη ξηδψζεη ζηε 

ζθέςε κνπ. Γελ ζπκάκαη φκσο πνχ ηελ ζπλάληεζα γηα πξψηε θνξά. Ίζσο πάιη ν 

ζπφξνο ηεο λα πξνυπήξρε κέζα κνπ, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη κε ζθέςεηο πνπ 

δείρλνπλ λα θπηξψλνπλ μαθληθά απφ ην ηίπνηε θη φκσο έρνπλ βαζηέο ξίδεο ζηελ 

χπαξμε καο. Απηφ ην θαηαιαβαίλεηο φηαλ επηρεηξήζεηο λα ηηο μεξηδψζεηο. Γελ 

μεξηδψλνληαη κε ηίπνηε. Ίζσο γηαηί είλαη ξηδσκέλεο ζε έλα ηίπνηε. Σφζν βαζηά.  

Έλα βιέκκα κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή….  Γελ μέξσ πφζν βαζηά κέζα κνπ 

βξίζθεηαη ν ζπφξνο απηήο ηεο ζθέςεο. Γελ κπνξψ λα δσ ζηα ζθνηάδηα εληφο κνπ πνπ 

ππήξμαλ ε κήηξα ηεο. Θπκάκαη φκσο θάπνηα ηπραία  πεξηζηαηηθά πνπ, κέζα ζηελ 

αζεκαληφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, έθεξαλ ζην θσο αξζξσκέλε ζε ιφγν απηή ηε 

ζθέςε. Μηα ζπλέληεπμε θαη κηα θσηνγξαθία, ηπραία πεξηζηαηηθά κέζα ζηελ 

θνηλνηνπία ηνπο,  θη σζηφζν κ‟ απηά έρσ ζπλδέζεη ηε γέλλεζε ηεο. Μελ ςάρλεηε λα 

βξείηε αηηηψδε ζρέζε αλάκεζα ζ‟ απηά ηα  πεξηζηαηηθά θαη απηή ηε γέλλεζε. Γελ 

ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε ζηα ςπρηθά θαηλφκελα. Άιισζηε θάζε γέλλεζε είλαη 

κπζηήξην. Καη είλαη κπζηήξην, αθνχ  δελ μέξνπκε ηίπνηε γη‟ απηήλ . Οχηε γηα ηελ ίδηα 

καο ηε γέλλεζε μέξνπκε, αθνχ θαηά θάπνηνλ ηξφπν, φηαλ γελληφκαζηαλ δελ ήκαζηαλ 

εθεί. Γη‟ απηφ θαη δελ ζπκφκαζηε  ηίπνηε απφ ηε γέλλεζή καο. Κάζε γέλλεζε απφ 

νληνινγηθή – ππαξμηαθή θη φρη θαζαξά βηνινγηθή  άπνςε είλαη κπζηήξην. Απηφ ην 

μέξνπλ θαιά νη θαιιηηέρλεο θαη νη ζηνραζηέο.  

Έλα βιέκκα κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή….  Απηή ηελ παξαηήξεζε, ζε δηθή 

κνπ ειεχζεξε απφδνζε θη φρη θαηά ιέμε, ηε ζπλάληεζα ζε κηα ζπλέληεπμε ηνπ Βίγθν 

Μφξηελζελ (Viggo Mortensen) ζε έλζεην έληππν θπξηαθάηηθεο εθεκεξίδαο, ηεο 

Καζεκεξηλήο
7
.  Ο Βίγθν Μφξηελζελ, γλσζηφο ζηνπο λεφηεξνπο απφ ηνλ ξφιν ηνπ 

Άξαγθνξλ πνπ ππνδπφηαλ ζηνλ Άξρνληα ησλ Γαρηπιηδηώλ, νκνινγψληαο ην  πάζνο 

ηνπ γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, δήισζε  πσο απηφ πνπ ηνλ ζπλαξπάδεη  ζηα 

θηλεκαηνγξαθηθά γπξίζκαηα είλαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλαληήζεη ζ‟ έλα πιάλν έλα 

κνλαδηθφ βιέκκα. Απηφ ην κνλαδηθφ βιέκκα πνπ ζπιιακβάλεη ν θηλεκαηνγξαθηθφο 

                                                 
7
 Οιφθιεξν ην απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ Μφξηελζελ  έρεη σο εμήο: «Απηφο είλαη άιισζηε 

θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αγαπψ ην ζηλεκά, είηε παίδσ ζε απηφ είηε ην απνιακβάλσ απφ ηε ζέζε ηνπ 

ζεαηή. Γηα λα κπνξψ ζε θάπνηεο ηαηλίεο λα βηψλσ ηε ζπγθινληζηηθή ζηηγκή πνπ έλα θνληηλφ πιάλν ζα 

έρεη ηε δχλακε αθφκε θαη λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή. Έλα πιάλν κε έλα αλζξψπηλν βιέκκα ηφζν έληνλν 

πνπ ζα ππεξβαίλεη θάζε ηερληθή αξηηφηεηα θαη θάζε ινγηθή εμήγεζε. Θα είλαη ζθέηε καγεία!», Viggo 

Mortensen, «Έλα θνληηλφ πιάλν κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή», ηνπ  Γηψξγνπ Παπαησάλλνπ ζην 

Πεξηνδηθό Κ, 17 Ηαλνπαξίνπ 2010/ Σεχρνο 346, ζει. 44. 



 9 

θαθφο, απηή ε κνλαδηθή ζηηγκή,  είπε ν Μφξηελζελ, κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή. 

ηελ  αλαδήηεζε απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ βιέκκαηνο ξηδψλεη ην πάζνο ηνπ Βίγθν 

Μφξηελζελ γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν. ηελ αλαδήηεζε εθείλνπ ηνπ βιέκκαηνο πνπ 

κπνξεί λα αιιάμεη κηα δσή.  

Σελ παξαηήξεζε ηνπ ηδηφξξπζκνπ απηνχ εζνπνηνχ, ιακπξή  κέζα ζηελ 

θξππηηθφηεηα ηεο απνθζεγκαηηθήο ηεο δηαηχπσζεο,  ήξζε λα ζπλαληήζεη κηα 

θσηνγξαθία απφ έλα βηβιίν πνπ θπθινθφξεζε πξφζθαηα θαη αθνξά ζηε βηνγξαθία 

ηνπ Αικπέξ Κακχ
8
. ‟ απηήλ ηελ αζπξφκαπξε θσηνγξαθία, δηαζέζηκε θαη ζην 

δηαδίθηπν,  ην βιέκκα ηνπ θαθνχ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο ζπιιακβάλεη ηε 

ζπλάληεζε ηνπ βιέκκαηνο δπν αλζξψπσλ. Αλ θαη ζηε θσηνγξαθία ηξία είλαη ηα 

πξφζσπα, ν  Αικπέξ Κακχ θαη νη εζνπνηνί Μαξία Καδαξέο θαη εξδ Ρεηδηαλί, 

σζηφζν ηα βιέκκαηα πνπ ζπλαληηνχληαη  απηή ηε κνλαδηθή ζηηγκή πνπ απνηππψλεη ε 

θσηνγξαθία είλαη δχν, ηνπ Κακχ θαη ηεο Καδαξέο. Ο Κακχ θαη  ε Καδαξέο θνηηάδνπλ 

ίζηα ζηα κάηηα ν έλαο ηνλ άιινλ.  

 

 

 

Σν πξφζσπφ ηνπο είλαη θσηηζκέλν απφ ηε ζέα πνπ αλνίγεηαη ζην βιέκκα ηνπο, 

ε νπνία θπζηθά δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αηζζεηεξηαθή αληίιεςε ηεο φξαζεο.  Γελ 

                                                 
8
 Οιηβηέ Σνλη, Αικπέξ Κακύ – Μηα δσή, εθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 2009 
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θνηηάδνπλ απιά ν έλαο ηνλ άιινλ. Αλαγλσξίδεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Ση βιέπνπλ φκσο ν 

έλαο κέζα ζηα κάηηα ηνπ άιινπ; Απηφ είλαη θάηη πνπ δελ ζα ην κάζνπκε πνηέ. Απηφ 

δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ιφγηα, γηαηί απηφ είλαη ην κπζηήξην ηνπ βιέκκαηνο. Απηφ 

φκσο  πνπ δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ιφγηα δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη.  

Έλα βιέκκα κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή… Αιήζεηα,  πνχ έγθεηηαη ε δχλακε 

ηνπ βιέκκαηνο  θαη πψο είλαη δπλαηφλ λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή έλα κνλαδηθό βιέκκα 

αλάκεζα ζε ηφζεο άιιεο αδηάθνξεο ή απιψο πεξίεξγεο καηηέο;  

Σν ξήκα «βιέπσ» απφ απφςεσο ζεκαζίαο δελ ζεκαίλεη απιά «θνηηάδσ, έρσ 

νπηηθή αληίιεςε». «Βιέπσ»  ζεκαίλεη «πξνζειώλσ ην βιέκκα, πξνζέρσ», ζε 

αληίζεζε κε ην ξήκα «ὁξῶ» κε ην νπνίν δειψλεηαη ε νπηηθή αληίιεςε, ε αθνύζηα 

παξαηήξεζε. ηε λενειιεληθή γιψζζα ηελ αληίζηνηρε  ζεκαζηνινγηθή 

δηαθνξνπνίεζε  ηνπ δεχγνπο «βιέπσ - ὁξῶ»  εθθξάδεη ην δεχγνο «βιέπσ – 

θνηηάδσ». Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή αλάκεζα ζην «βιέπσ» θαη ηα «ὁξῶ / 

θνηηάδσ» είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ζε δεχγε ιέμεσλ ζχγρξνλσλ επξσπατθψλ 

γισζζψλ. Έηζη ζηε ζεκαζηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ δεχγνπο ησλ ξεκάησλ ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο «βιέπσ – ὁξῶ / θνηηάδσ»,  αληηζηνηρνχλ ην «look – see» ηεο 

αγγιηθήο, ην «regarder – voir» ηεο γαιιηθήο,  θαη ην «schauen, blicken – sehen» ηεο 

γεξκαληθήο.  

Δπνκέλσο ην βιέκκα δελ ζεκαίλεη απιά ηε καηηά, ην θνίηαγκα, αιιά ηελ 

έθθξαζε ησλ καηηψλ, φηαλ είλαη πξνζεισκέλα θάπνπ, ζε θάπνην ζεκείν. Καη ηα 

κάηηα καο είλαη πξνζεισκέλα θάπνπ, φηαλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ, κέξηκλα, θξνληίδα γη‟ 

απηφ ην ζεκείν  ζην νπνίν πξνζειψλνληαη. Σν βιέκκα εθθξάδεη ηε κέξηκλα ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμήο καο. Σν βιέκκα είλαη ε κέξηκλα.  

Αιιά ηη είλαη ε κέξηκλα; Η κέξηκλα είλαη ν άλζξσπνο ζα έιεγε ν Υάηληεγθεξ, 

αθνχ πξψηα ζα καο ζχκηδε κε ηνλ πξνθηινζνθηθφ κχζν ηνπ Τγίλνπ ηελ αιήζεηα 

απηήο ηεο πξφηαζεο. Ζ κέξηκλα , Cura ζην ιαηηληθφ πξσηφηππν, δελ ζεκαίλεη κφλν 

ηελ αγσληώδε πξνζπάζεηα, αιιά θαη ηε θξνληίδα, ηελ αθνζίσζε. Ο κχζνο ηνπ Τγίλνπ 

πνπ παξαζέηεη ν Υάηληεγθεξ ζην Δίλαη θαη Υξόλνο (§42) έρεη σο εμήο:  

«ηαλ θάπνηε ε «Μέξηκλα» (Cura) δηάβαηλε έλα πνηάκη, είδε ρψκα αξγηιιψδεο
. 
 

έιαβε ζθεθηηθά έλα θνκκάηη, θη άξρηζε λα ηνπ δίλεη κνξθή. ηαλ έπηαζε κεηά λα 

ζπιινγίδεηαη ηη είρε πιάζεη, πιεζίαζε ν Γίαο. Ζ «Μέξηκλα» ηνλ παξαθάιεζε λα 

παξάζρεη πλεχκα ζην ρψκα πνπ κνξθνπνίεζε, θη ν Γίαο επραξίζησο παξέζρε. Αιιά 

φηαλ απηή ζέιεζε λα απνλείκεη ζην πιάζκα ηεο ην φλνκά ηεο, ν Γίαο ηεο ην 
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απαγφξεπζε, θη απαίηεζε λα δνζεί ην δηθφ ηνπ. Δλψ ε «Μέξηκλα» θη ν Γίαο κάισλαλ, 

νξζψζεθε ε Γε (Tellus), θη ήζειε λα δνζεί ην δηθφ ηεο φλνκα ζην πιάζκα, εθφζνλ 

απηή ηνπ είρε πξνζθέξεη κέξνο απφ ην θνξκί ηεο. Εήηεζαλ απφ ηνλ Κξφλν λα 

δηαηηεηεχζεη, θη απηφο απνθάζηζε ηα αθφινπζα, πνπ θαίλνληαη δίθαηα: «Μηα θη 

έδσζεο, Γία, ην πλεχκα, αο ιάβεηο ην πλεχκα ηνπ φηαλ πεζάλεη
. 
 κηα θαη ράξηζεο ην 

ζψκα, Γε, ην ζψκα αο ιάβεηο. Αθνχ φκσο ε «Μέξηκλα» πξψηε δηακφξθσζε απηφ ην 

νλ, αο ην θαηέρεη φζν είλαη δσληαλφ. Αιιά επεηδή δηαθσλείηε γηα ην φλνκα, αο 

νλνκαζηεί  «homo» [άλζξσπνο], κηα θαη θηηάρηεθε απφ humus (γε)»
9
.  

 Γελ ζα ζρνιηάζνπκε ηνλ κχζν. Αο ζπγθξαηήζνπκε κφλν ζηε κλήκε καο φηη 

ηελ απφθαζε γηα ην φλνκα απηνχ ηνπ πιάζκαηνο πνπ ιέγεηαη άλζξσπνο ηελ πήξε ν 

Κξφλνο, δειαδή ν «ρξφλνο». Δκείο αο αξθεζηνχκε ζηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ Υάηληεγθεξ φηη ην Dasein (εδσλά- Δίλαη), ν άλζξσπνο δειαδή, είλαη ε 

κέξηκλα (die Sorge)  θαη αο ζπλερίζνπκε ηε θφξα καο πξνο ην άικα.  

Γχξσ καο φια ηξέρνπλ. Σξέρνπκε θη εκείο καδί ηνπο, γηαηί έηζη πηζηεχνπκε 

πσο ζα ηα πξνιάβνπκε. Να πξνιάβνπκε ηη; Ζ βηαζχλε ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή καο. 

Κάζε θνηλσλία δεη βέβαηα ζηνλ δηθφ ηεο ρξφλν θαη βηψλεη  κε ηνλ δηθφ ηεο μερσξηζηφ 

ηξφπν ηνλ ίδην ην ρξφλν κεηξψληαο ηνλ, ηεκαρίδνληάο ηνλ, πξνγξακκαηίδνληάο ηνλ. 

Κάζε θνηλσλία θαη ην ξνιφη ηεο.  Ναη, απηφ είλαη αιήζεηα θαη γηα θνηλσλίεο πνπ δελ 

είραλ ξνιφγηα. Ωζηφζν,  θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρξφλνπ, έηζη φπσο βηψλεηαη ζηηο 

θαπηηαιηζηηθέο καο θνηλσλίεο,  είλαη ε ζπνπδή.  ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ρξφλν θαλείο δελ 

έρεη ρξφλν. Ο ρξφλνο δελ καο αλήθεη. Κη έηζη δελ αλήθνπκε θη εκείο ζηνλ εαπηφ καο. 

Γηαηί ν ρξόλνο είκαζηε εκείο. Υσξίο ηνλ άλζξσπν  δελ ππάξρεη ρξφλνο, αθνχ αθφκε θη 

ν κεηξήζηκνο ρξφλνο σο κέγεζνο απνηειεί παξάγσγν ηεο  ρξνληθφηεηαο
10

. Βηψλνληαο 

ηνλ ρξφλν ζηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο ηεο ζπνπδήο θαη ηεο  αδηάθνπεο αιιά 

σζηφζν επηηφπηαο θίλεζεο πνπ δελ νδεγεί πνπζελά, δελ είλαη ηπραίν φηη ζπάληα 

ζπλαληνχκε ην βιέκκα ησλ άιισλ. πάληα είκαζηε έηνηκνη λα ζπλαληήζνπκε ην 

βιέκκα ησλ άιισλ. Αληί γηα ην βιέκκα ζπλαληνχκε ηε θεπγαιέα καηηά ή είκαζηε 

εθηεζεηκέλνη ζην πεξίεξγν θνίηαγκα. Σν βιέκκα φκσο δελ ξηδψλεη ζηελ πεξηζηαζηαθή 

πεξηέξγεηα θαη ηε βηαζχλε. Σν βιέκκα ξηδψλεη ζηελ ήξεκε κέξηκλα γηα ηνλ θφζκν θαη 

ηα πξφζσπα πνπ καο πεξηβάιινπλ. Ζ «γαιήληα ρξνλνηξηβή»,  ε θαηά Heidegger 

                                                 
9
 Μάξηηλ Υάηληεγθεξ, Δίλαη θαη Υξόλνο, πξφινγνο – κεηάθξαζε – ζρφιηα Γηάλλε Σδαβάξα, εθδ. 

Γσδψλε, Αζήλα 1978, ηφκνο Α΄, ζει. 317 
10

 Αθνινπζψ ηελ πεξί ρξφλνπ πξνβιεκαηηθή ηνπ Υάηληεγθεξ. Βι. φ.π  Υάηληεγθεξ, Δίλαη θαη Υξόλνο, 

θαη Μartin Heidegger, Η Έλλνηα ηνπ Υξόλνπ, πξνιεγφκελα – κεηάθξαζε –ζρφιηα Γεκήηξεο Τθαληήο, 

εθδ. Ρνέο, 2009.   
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Ruhiges Verweilen, δεκηνπξγεί ηνλ ρψξν εθείλν φπνπ δηακέλνληαο – ελδηαηξίβνληαο 

(verweilen =ελδηαηξίβσ < ηξηβή = κέξηκλα γηα ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ καο) ε 

χπαξμή καο δεη απζεληηθά. ‟ απηφλ ηνλ  ρψξν ηεο νηθεηφηεηαο, απηφλ ηνλ νξίδνληα 

πνπ δηαλνίγεη ν απζεληηθά βησκέλνο απφ εκάο ρξφλνο ηεο ήξεκεο κέξηκλαο, ξηδψλεη ην 

βιέκκα.  

Αλ ην βιέκκα ξηδψλεη ζηε κέξηκλα γηα ηα φληα ηνπ θφζκνπ καο, θαηαιαβαίλσ 

ηε ζπγθίλεζε πνπ κπνξεί λα ληψζεη αθφκε θη ν αγξάκκαηνο άλζξσπνο, φηαλ βιέπεη 

ηνλ θφζκν ησλ κνξθψλ πνπ αλάζηεζε κε ηε θξνληίδα ηνπ. Καη κάιηζηα ε ζπγθίλεζε 

απηή, πνπ εθπιήζζεη αθφκε θη έλαλ ζπνπδαγκέλν,  θηάλεη ζηελ θνξχθσζε ηεο,  φηαλ 

ν θφζκνο απηφο απεηιείηαη κε αθαληζκφ. Σν βιέκκα, φπσο θαίλεηαη,  δελ απνηειεί 

πξνλφκην ηνπ ζπνπδαγκέλνπ. Σν βιέκκα είλαη πξνλφκην ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, 

φηαλ απηή βηψλεηαη απζεληηθά.  

Σν βιέκκα ξηδώλεη ζηε κέξηκλα. πνηνο θχηεςε έζησ θαη έλα δέληξν ζηνλ 

θήπν ηνπ θαη  ην θξφληηζε, απηφ κπνξεί λα ην ληψζεη. πνηνο δάθξπζε, φηαλ είδε έλα 

δέληξν ζην δξφκν ηνπ πνπ ηνπ ζχκηζε ην δηθφ ηνπ δέληξν πνπ θξφληηδε ζηνλ θήπν 

ηνπ, κπνξεί λα ληψζεη ηη ζεκαίλεη ε θξάζε «ην βιέκκα ξηδώλεη ζηε κέξηκλα».  

Ο λνκπειίζηαο Πνξηνγάινο ζπγγξαθέαο Ενδέ αξακάγθνπ,  κηιψληαο ζε 

κεγάιε ειηθία γηα ηνπο δαζθάινπο ζηε δσή ηνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παππνχ ηνπ, 

αγξάκκαην ρνηξνηξφθν. Σν βιέκκα ηνπ εγγνλνχ αθνινπζεί ην βιέκκα ηνπ παππνχ 

ηνπ,  δείρλνληάο καο ηη ζεκαίλεη βιέκκα ξηδσκέλν ζηε κέξηκλα. Αληηγξάθσ:  

«Δπώηηζη δημοζιογπάθος: Γελ ππήξμε έλα δπλαηφ ζηνηρείν ζηελ νηθνγέλεηά ζαο 

πνπ λα ζαο επεξέαζε; 

Απάνηηζη Σαπαμάγκος:  Αλ θάπνηνο κε επεξέαζε, ήηαλ νη παππνχδεο κνπ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο κεηέξαο κνπ νη νπνίνη ήηαλ ρνηξνηξφθνη. Θα ζαο πσ δπν ηζηνξίεο πνπ 

πηζηεχσ φηη κε επεξέαζαλ πνιχ ζηε δσή κνπ… Οη παππνχδεο κνπ είραλ 

γνπξνπλάθηα, ηα νπνία κεγάισλαλ θαη πνπινχζαλ. Απφ απηφ δνχζαλ νη άλζξσπνη. 

Απηφ πνπ κνπ έθαλε θάπνηε κεγάιε εληχπσζε ήηαλ ην εμήο: Μηα κέξα πνπ έθαλε 

πνιχ θξχν έλα γνπξνπλάθη, ην πην αδχλακν, θηλδχλεςε λα πεζάλεη… Ο παππνχο κνπ 

ην είδε θαη ην έθεξε κέζα ζην ζπίηη… Σν βξάδπ ην έβαιαλ ζην θξεβάηη ηνπο αλάκεζα 

ζηνλ παππνχ θαη ζηε γηαγηά λα θνηκεζεί, ζηα δεζηά, θάησ απφ ηα ζθεπάζκαηά ηνπο. 

Τπάξρεη θαη κηα άιιε ηζηνξία πνπ κε θαζφξηζε: ηαλ ν παππνχο κνπ θάπνηα ζηηγκή 

αηζζάλζεθε πνιχ άξξσζηνο θαη ηνλ πήγαλ ζηε Ληζαβφλα, πξνηνχ θχγεη, πήγε ζε έλα 

θηεκαηάθη κε θάηη δέληξα πνπ είρε, θαη απηφο ν άλζξσπνο, ν απιφο, ν 

ρνληξνθνκκέλνο, πνπ δελ ήμεξε ηίπνηε απφ ηνλ θφζκν, πνπ ηνλ θνίηαδεο θαη έιεγεο  
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“πνχ ηελ θξχβεη ηφζε επαηζζεζία;”, αγθάιηαζε έλαλ έλαλ ηνπο θνξκνχο ησλ δέληξσλ 

θαη έθιαςε κε βαζηά αλαθηιεηά… Έηζη απνραηξέηεζε ηα δέληξα ηνπ. Απηά ηα 

αλεμήγεηα γεγνλφηα κε θαζφξηζαλ…»
11

. 

 Αλ ην βιέκκα ξηδψλεη ζηε κέξηκλα γηα ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη,  ηφηε 

θαη ε ζπγθίλεζε πνπ καο κεηαδίδεη ε απζεληηθή ζπλάληεζή καο  κε ηνλ θφζκν, δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν απφ κηα ζπλάληεζε βιέκκαηνο.  

 Σψξα ζα κνπ πείηε, θαιά νη άλζξσπνη έρνπλ βιέκκα, αιιά έρνπλ βιέκκα θαη 

ηα δέληξα; Γελ μέξσ αλ έρνπλ βιέκκα ηα δέληξα, σζηφζν θη απηά θάηη πξέπεη λα 

δείρλνπλ, θάπνπ πξέπεη λα παξαπέκπνπλ θαη γη‟ απηφ ζπγθηλνχλ ην βιέκκα πνπ κε 

θξνληίδα πξνζειψλεηαη πάλσ ηνπο. Άιισζηε θαη ε ζπλάληεζε ηνπ βιέκκαηνο δπν 

αλζξψπσλ ζπγθηλεί θαη ηνπο δπν, γηαηί θάπνπ δείρλεη, θάπνπ παξαπέκπεη. ε θάπνην 

αόξηζην ζεκείν, αιιά σζηφζν ηφζν βέβαην, ψζηε λα θξαηά ην βιέκκα καο 

πξνζεισκέλν εθεί.   

 Μηιψληαο γηα ηα δέληξα, ζπκήζεθα  ηε βεξπθνθηά κνπ. Σε ζπγθίλεζε πνπ 

έλησζα απηήλ ηελ άλνημε, φηαλ γηα θάπνην αλεμήγεην ιφγν πξνζήισζα ην βιέκκα 

κνπ πάλσ ηεο. Έδεηρλε παλέκνξθε, έηζη νιάλζηζηε φπσο ήηαλ. Δίρα ηελ αίζζεζε φηη 

δελ είλαη απιψο έλα αδηάθνξν δέληξν ηνπ θήπνπ. Θπκήζεθα ηφηε κηα πεξηγξαθή πνπ 

αληέγξαςα, δελ μέξσ πνχ ηε βξήθα ζην δηαδίθηπν θαη πνηνο ηελ έγξαςε, ζέισ φκσο 

λα ηε κεηαθέξσ, γηα λα δείμσ πψο έλα δέληξν κπνξεί λα κεηακνξθσζεί κπξνζηά ζ‟ 

έλα βιέκκα, έλα βιέκκα φκσο  πνπ μέξεη λα βιέπεη κε πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ. Πψο 

έλα δέληξν γίλεηαη παξαπνκπή πνπ δείρλεη θάπνπ. Αληηγξάθσ:  

«Ζ βεξηθνθηά κνπ είλαη γπλαίθα... [Απηφ βέβαηα δελ ην δέρνληαη νη γεσπφλνη. 

Αιιά ηη πεξηζζφηεξν μέξνπλ νη γεσπφλνη απφ γπλαίθεο…] Σν ληψζσ φηη είλαη 

γπλαίθα  πξψηα απφ φια γηαηί ζηνιίδεηαη γηα κέλα κε ππέξνρα ιεπθά άλζε θάζε 

άλνημε. Με πξνθαιεί λα ηελ θνηηάμσ λα ιάκπεη ζην θσο ηνπ ήιηνπ κέζα ζη΄ άζπξα 

ηεο πέπια. Θέιεη λα θνηηάδσ κφλν απηή θη φρη ηα άιια δέληξα ηνπ θήπνπ. Δίλαη 

δειηάξα. Αιεζηλή γπλαίθα ζνπ ιέσ. Κη φζν ηε βιέπσ, φζν ηε ζαπκάδσ ηφζν πην 

φκνξθε, ηφζν πην αηζζεζηαθή  γίλεηαη.  

Ζ βεξηθνθηά κνπ μέξεη λα κ'  αγθαιηάδεη κε έλα κνλαδηθφ ηξφπν... Μ' 

αγθαιηάδεη κε ην άξσκά ηεο. Μ' αγθαιηάδεη ρσξίο λα κε πλίγεη κε  έλα άξσκα πνπ 

έρεη θαη γεχζε ηαπηφρξνλα. Μα εδψ πνπ ηα ιέκε ηε  γεχζε ηε δίλεη  ην άξσκα. Καη ην 

                                                 
11
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άξσκά ηεο είλαη κνλαδηθφ. Αξθεί λα θιείζσ ηα κάηηα γηα λα κε ηαμηδέςεη κε ην esprit 

ηεο. Γηαηί έρεη ην δηθφ ηεο esprit!   

Γελ είλαη ινηπφλ λα απνξείο πνπ ηα βεξίθνθά ηεο είλαη ηφζν γιπθά. Tφζν 

γιπθά  πνπ δελ κπνξείο λα αληέμεηο ηέηνηα γιχθα.   

"Έηζη είλαη φιεο νη βεξηθνθηέο",  ζα έιεγε θαλείο. ρη,  δελ είλαη ζαλ ηηο άιιεο 

ε δηθή κνπ. Απηή έρεη θάηη κνλαδηθφ. Ζ νκνξθηά ηεο, ην άξσκά ηεο, ε γιχθα ησλ 

θαξπψλ ηεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο ρπκνχο πνπ θπθινθνξνχλ κέζα ηεο. Αλεβάδεη 

ηνπο ρπκνχο ηεο ηελ άλνημε.  ην κπζηηθφ ηεο εξγαζηήξη θηηάρλνληαη νη κνλαδηθνί 

απηνί ρπκνί. κσο φια μεθηλνχλ απφ ηηο ξίδεο ηεο. Απφ ην έδαθνο ζην νπνίν απηέο 

ξηδψλνπλ. Απφ θεη αληινχλ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Καη θπζηθά νη ξίδεο ηεο δηθήο 

κνπ βεξπθνθηάο βξίζθνληαη ζην βιέκκα κνπ. Σν ληψζεη  θη απηή θη εγψ. Σν ληψζνπκε 

θαη νη δπν  φηη εθεί βξίζθεηαη ην έδαθνο θαη ε πξαγκαηηθή αηηία  ηεο νκνξθηάο, ηνπ 

αξψκαηνο θαη ηεο γιχθαο ηεο. ην βιέκκα.....». 

Απηή ε πεξηγξαθή κνπ ζχκηζε ην βιέκκα ηνπ Παπαδηακάληε πξνζεισκέλν 

ζην δέληξν πνπ κε ηφζε ηξπθεξφηεηα πεξηγξάθεη ζην δηήγεκά ηνπ «Τπό ηελ 

Βαζηιηθήλ Γξπλ». Αληηγξάθσ έλα απφζπαζκα απφ ηελ αηζζεζηαθή - νλεηξψδε απηή 

πεξηγξαθή ηεο βειαληδηάο σο πνζεηήο γπλαίθαο:  «Μνπ εθάλε φηη ην δέληξνλ –

έζσδνλ θαζ‟ χπλνλ ηελ έλλνηαλ ηνπ δέληξνπ- κηθξφλ θαηά κηθξφλ κεηέβαιιελ φςηλ, 

είδνο θαη κνξθήλ. Δίο κίαλ ζηηγκήλ ε ξίδα ηνπ κνπ εθάλε σο δχν σξαίαη εχηνξλνη 

θλήκαη, θνιιεκέλαη ε κία επάλσ εηο ηελ άιιελ, είηα θαη‟ νιίγνλ εμεθφιιεζαλ θη 

ερσξίζζεζαλ εηο δχν 
. 
ν θνξκφο κνχ εθάλε φηη δηεπιάζζεην θαη εκνξθνχην εηο νζθχλ, 

εηο θνηιίαλ θαη ζηέξλνλ, κε δχν θφιπνπο γιαθπξνχο, πξνέρνληαο 
. 
νη δχν πακκέγηζηνη 

θιάδνη κνχ εθάλεζαλ σο δχν βξαρίνλεο, ρείξεο νξεγφκελαη εηο ην άπεηξνλ, είηα 

θαηεξρφκελαη ζπγθαηαβαηηθψο πξνο ηελ γελ, εθ‟ εο εγψ εθείκελ 
.
 θαη ην βαζχθαηνλ, 

αεηζαιέο θχιισκα, κνπ εθάλε σο θφκε πινπζία θφξεο, αλαδεδεκέλε πξνο η‟ άλσ, 

είηα ιπνκέλε, θπκαηίδνπζα, ραιαξνπκέλε πξνο ηα θάησ… Δμχπλεζα έληξνκνο, θη 

έθπγνλ…» .  

 «Δμύπλεζα έληξνκνο, θη έθπγνλ….» Ζ ζπλάληεζε κε ηελ νκνξθηά είλαη 

θάηη ηξνκεξφ. Καη ε νκνξθηά έρεη θη απηή βιέκκα πνπ παξαπέκπεη θάπνπ. Γη‟  απηφ 

θαη ζπγθινλίδεη απηή ε ζπλάληεζε βιεκκάησλ.  

 Αο ζηακαηήζνπκε γηα ιίγν ζ‟ απηφ ην ζεκείν γηα λα θάλνπκε έλαλ 

πξψην απνινγηζκφ ηεο κέρξη ηψξα πνξείαο καο.  Γελ νινθιεξψζακε ην άικα. Απηφ 

είλαη αιήζεηα. Ωζηφζν νξηνζεηήζακε ην ζεκείν εθθίλεζήο καο θαη πήξακε θφξα γηα 

ην άικα. Ση πεηχρακε;  Σα νπζηψδε, λνκίδσ, γηα κηα θαιή εθθίλεζε πξηλ ηελ θξίζηκε 
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εθηίλαμε ηνπ ζηνραζκνχ. Αο ηα ζπλνςίζνπκε ινηπφλ. Αλαγλσξίζακε ηελ μερσξηζηή  

δχλακε ηνπ βιέκκαηνο ζηε δσή καο θαη αλαιάβακε   λα δηεξεπλήζνπκε πνχ έγθεηηαη 

απηή ε κπζηεξηψδεο δχλακή ηνπ. Δίλαη αιήζεηα πσο φινη καο ληψζακε θάπνηε  ηε 

δχλακε ηνπ κνλαδηθνχ – ζπάληνπ βιέκκαηνο, πνχ ηφζν δηαθέξεη απφ ηα ζπλήζε 

πεξίεξγα βιέκκαηα. Απηή ηελ αίζζεζε ηνπ κνλαδηθνχ βιέκκαηνο πνπ ζπλαληά ην 

δηθφ καο βιέκκα ηελ έρνπκε φρη κφλν φηαλ αληηθξίδνπκε έλα πξφζσπν, αιιά θη φηαλ 

ζπγθινληδφκαζηε ζηε ζέα ελφο δέληξνπ, ελφο ηνπίνπ, ελφο έξγνπ ηέρλεο. Απηή ηελ 

αίζζεζε ζπλάληεζεο ησλ βιεκκάησλ ηελ έρνπκε αθφκε θη φηαλ, δηαβάδνληαο 

ηζηνξία, ινγνηερλία, θηινζνθία, πνίεζε,  ζπλαληνχκε ην βιέκκα ηνπ ζπγγξαθέα. Ή 

θαιχηεξα,  φηαλ ην δηθφ καο βιέκκα ζπλαληά ην βιέκκα ζην νπνίν παξαπέκπεη ν 

θφζκνο ηνπ θεηκέλνπ.  

Σν βιέκκα ξηδώλεη ζηε κέξηκλα. Απηή ήηαλ κηα πξψηε δηαπίζησζε. Γελ 

κπνξείο λα ζπλαληεζείο αιεζηλά κε φληα θαη πξάγκαηα πνπ ζνπ είλαη αδηάθνξα θαη 

δελ παξαπέκπνπλ θάπνπ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε ε ζπλάληεζε ησλ βιεκκάησλ 

πξνυπνζέηεη ηελ αθχπληζε ησλ αηζζήζεσλ. Απηφ ην μέξνπλ θαιά θαη νη εξσηεπκέλνη 

θαη νη θαιιηηέρλεο. Σν θάιινο ηεο σξαίαο κνξθήο ζπγθηλεί θαη πξνζθαιεί ην βιέκκα. 

κσο ν δχζπηζηνο ζηνραζκφο,  αθφκε θαη ηφηε πνπ γνεηεχεηαη απφ ην θάιινο ηεο 

σξαίαο κνξθήο, επαλαζηαηεί θη  αλαξσηηέηαη  ζαλ ηνλ σθξάηε αλ ζη‟ αιήζεηα ε 

σξαία κνξθή απνηειεί ην έδαθνο θαη ηελ αηηία ζηελ νπνία ζεκειηψλεηαη ε δχλακε 

εθείλνπ ηνπ κνλαδηθνχ βιέκκαηνο πνπ κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή. Ο είξσλ 

κάιηζηα σθξάηεο ζα πξνρσξνχζε έλα αθφκε βήκα παξαπέξα ζηε δπζπηζηία ηνπ 

απέλαληη ζηελ νκνξθηά πνπ θαζειψλεη ην βιέκκα ζην εμσηεξηθφ θάιινο ηεο 

εθήκεξεο κνξθήο. Θα  ηηκνχζε βέβαηα ηε ζετθή – αλαγσγηθή  θχζε ηνπ Έξσηα, ζα 

καο ζχκηδε φκσο ηελ πιάλε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη ηπθισκέλνη απφ ην εξσηηθφ 

πάζνο θαη ηνλ ηπθιφ αηζζεζηαζκφ, αιιά θαη ηελ απφγλσζε ζηελ νπνία πεξηέξρνληαη 

φζνη ράζνπλ μαθληθά ηελ ηφζν πνζεηή γη‟ απηνχο  σξαία κνξθή. Ζ πιάλε θαη ε 

απφγλσζε δελ κπνξεί λα είλαη ην ζεκέιην ηεο δχλακεο ηνπ βιέκκαηνο. Γελ κπνξεί ε 

δχλακε ηνπ βιέκκαηνο λα εμαληιείηαη ζην εμσηεξηθφ θάιινο ηεο δέζκηαο ζηελ 

πεξαηφηεηα σξαίαο κνξθήο. ζν θη αλ απηή ε κνξθή γνεηεχεη. Ίζσο κάιηζηα επεηδή 

γνεηεχεη είλαη χπνπηε γηα ηνλ αλήζπρν ζηνραζκφ. Αιινύ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ε 

δχλακε ηνπ βιέκκαηνο. Κη φηαλ αθφκε ληψζνπκε ηε δχλακή ηνπ κε ηηο αηζζήζεηο καο, 

απηή ε δχλακε δελ εμαληιείηαη εθεί. Γελ ηειεηψλεη εθεί.  Βξίζθεηαη Αιινύ. Αιινύ 

είλαη ην ζεκέιην ηεο. Αιιά πνχ; Απηφ είλαη ην εξψηεκα πνπ ζέηεη ε θηινζνθία πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε κηαο νληνινγίαο ηνπ βιέκκαηνο. Καη ε νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο 
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απνηειεί έλα απφ ηα πην ζπλαξπαζηηθά ηαμίδηα ηνπ ζηνραζκνχ. Γηα λα ην 

επηρεηξήζνπκε φκσο ζα πξέπεη λα αθήζνπκε ηηο βεβαηφηεηεο πνπ ξηδψλνπλ ζηελ 

θνηλφηνπε εξκήλεπζε θαη λα επηρεηξήζνπκε ην άικα, έρνληαο ηψξα πηα ηε ζσζηή 

θνξά. Γηα λα πεηχρεη ην άικα πξέπεη ν άιηεο - ζηνραζκφο λα μεθηλήζεη ζσζηά θαη 

πξηλ ηελ εθηίλαμε λα έρεη πάξεη ηελ ηδαληθή ηαρχηεηα πνπ ζα ηνπ δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθηηλαρζεί . Απηφ επηρεηξήζακε κέρξη ην ζεκείν απηφ. Σψξα ήξζε ε 

ψξα γηα ηελ εθηίλαμε.  

 

Β. Η δεύηεπη θάζη ηος άλμαηορ: ε εθηίλαμε  

 

Έλα βιέκκα κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή… Ζ δχλακε ηνπ βιέκκαηνο 

βξίζθεηαη ζ‟ απηφ ην «κπνξεί». ‟ απηή ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα δηαλνίγεη ηνλ νξίδνληα 

θαηαλφεζεο ηεο χπαξμήο καο. Δθεί, ζ‟ απηφλ ηνλ νξίδνληα, βιέπνπκε ηελ απζεληηθή 

καο χπαξμε,  «ην ακύγδαιν ηνπ θόζκνπ», φπσο ιέεη ν Οδπζζέαο Διχηεο ζηνπο 

παξαθάησ ζηίρνπο:  

«ην ακύγδαιν ηνπ θόζκνπ  

  είλαη βαζηά θξπκκέλν 

    θαη παξακέλεη αδάγθσην 

 

κπξηάδεο δπλαηφηεηεο θξηθηνχλ  

γχξσ καο θη νχηε πνπ θαζφινπ εγγίδνπκε 

    νη ειίζηνη 

 

δελ θαηαιάβακε πνηέ πψο ζθέπηνληαη ηα πεξηζηέξηα 

δπν ζπηζακέο πάλσ απφ ην θεθάιη καο 

παίδεηαη απηφ πνπ ράζακε ήδε» 

 

 Έλα βιέκκα κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή…Ζ δχλακε ηνπ βιέκκαηνο 

βξίζθεηαη ζηελ αθύπληζε πνπ πξνθαιεί απηή ε δηάλνημε. Καη πάιη ν Διχηεο καο 

κεηαθέξεη κε ηνπο ζηίρνπο ηνπο ηελ αχξα ηνπ Ζξάθιεηηνπ (ηνῖο ἐγξεγνξόζηλ 
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ἕλα θαί θνηλόλ θόζκνλ εἶλaη.. : νη μχπληνη έρνπλ έλαλ κνλαδηθφ θνηλφ 

θφζκν…)
12
  : 

«ην ακύγδαιν ηνπ θόζκνπ 

    είλαη πηθξφ θαη δελ  

γίλεηαη λαλ ην βξεηο παξερηφο αλ 

  θνηκεζείο κηζφο έμσ απ‟ ηνλ χπλν…»
13

.  

 

 

 Καη βέβαηα ην βιέκκα πξνυπνζέηεη ζε έλα πξψην ζηάδην ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο φξαζεο. Ωζηφζν, θη αλ αθφκε ην βιέκκα αξρίδεη κε ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο, δελ  

ηειεηψλεη κ‟ απηήλ. Σν βιέκκα πνπ κπνξεί λα αιιάμεη κηα δσή - γηα λα κπνξεί λα 

αιιάμεη κηα δσή θαζηζηψληαο ηελ απζεληηθή -   δελ εγθισβίδεηαη ζην Κιεηζηό ηεο 

πεπεξαζκέλεο κνξθήο ζηελ νπνία πξνζειψλεηαη κε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζπλήζνπο 

βηνκέξηκλαο. Ζ πεπεξαζκέλε κνξθή, θαζψο απεηιείηαη κε αθαληζκφ ιφγσ απηήο ηεο 

ίδηαο ηεο ρσξνρξνληθήο πεξαηφηεηάο ηεο , αλαγθάδεη ην βιέκκά καο λα επηρεηξήζεη 

ελψπηνλ ηεο αβχζζνπ ηνπ κεδελφο  εθείλν ην άικα πνπ νδεγεί  ζηελ αλαθάιπςε ηεο 

απεηξφηεηαο ηνπ Αλνηρηνύ. Σφηε, ην πξνζεισκέλν πιένλ ζην Αλνηρηό βιέκκα κπνξεί 

λα ζεάηαη ηελ πεπεξαζκέλε κνξθή ρσξίο ην θφβν ηεο εθκεδέληζήο ηεο.  

 «Κάλε άικα / πην γξήγνξν από ηε θζνξά»
14

, ζπκβνπιεχεη ν Διχηεο, γηαηί σο 

πνηεηήο ηνπ «παξάινγνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλνηρηήο ζαιάζζεο» μέξεη θαιά πσο κφλν 

εθείλν ην βιέκκα πνπ πξνζειψλεηαη ζην Αλνηρηό κπνξεί λα βιέπεη ηνλ θφζκν ρσξίο 

λα ηνλ ζθνηεηληάδεη ν θφβνο ηεο εθκεδέληζεο.  

 Ο Ρίιθε ζηελ φγδνε απφ ηηο Διεγείεο ηνπ Νηνπίλν επηρεηξεί κηα νληνινγία ηνπ 

βιέκκαηνο, ζπιιακβάλνληαο θαη ηηο δχν εθδνρέο ηνπ. Αλαθέξνκαη ζην αλαπζεληηθό 

βιέκκα πνπ είλαη εγθισβηζκέλν ζην  Κιεηζηό κηαο νξθαλήο κεηαθπζηθά πεξαηφηεηαο,  

θαη ζην απζεληηθό βιέκκα πνπ αλαδεηά ζην Αλνηρηό ηεο απεηξφηεηαο ην ζεκέιην ηεο 

απζεληηθήο χπαξμεο. Αληηγξάθσ ηνπο πξψηνπο 34 ζηίρνπο ηεο Διεγείαο:  

«Με φια ηα κάηηα ηνπο βιέπνπλ ηα πιάζκαηα 

ην Αλνηρηφ. Καη κφλν ηα δηθά καο κάηηα 

ιεο θη είλαη αλάπνδα, ζηξακκέλα ζηνλ εαπηφ ηνπο,  

ζαλ παγίδεο ηξηγχξσ ζηελ ειεχζεξε έμνδφ ηνπο.  

                                                 
12

 Heraklit, Fragmente, Hrsg. Bruno Snell, Artemis Verlag München und Zürich, 1989, απφζπ. B88, 

ζει. 28.  
13

 Οδπζζέαο Διχηεο, Πνίεζε, εθδ. Ίθαξνο 2003, ζζ. 450-457. 
14

 φ.π Διχηεο, Πνίεζε, «Μαξία Νεθέιε», ζει. 417.  
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,ηη ππάξρεη έμσ εθεί ην γλσξίδνπκε κφλν  

απφ ηνπ δψνπ ηελ φςε. Αθνχ ήδε ην κηθξφ παηδί 

ην αλαγθάδνπκε απ‟ ηελ άιιε λα ζηξαθεί, ψζηε λα βιέπεη  

πίζσ ηνλ θφζκν ησλ κνξθψλ θη φρη λα θνηηάδεη ην Αλνηρηφ, 

ηφζν βαζχ πνπ θαίλεηαη ζησλ δψσλ ηελ φςε. Διεχζεξν απφ ζάλαην.  

Απηόλ κφλνλ εκείο ηνλ βιέπνπκε. Δλψ ην ειεχζεξν δψν 

έρεη δηαξθψο πίζσ ηνπ ηε θζνξά θαη κπξνο ηνπ ηνλ Θεφ  

θη φηαλ πξνρσξεί, ηφηε πξνρσξεί αηψληα  

έηζη θαζψο ηξέρνπλ θη νη πεγέο. 

Δκείο πνηέ δελ έρνπκε, νχηε γηα κηα κνλάρα κέξα, 

ηνλ αγλφ Υψξν κπξνζηά καο, εθεί φπνπ ηα ινπινχδηα 

αηέιεησηα θπηξψλνπλ. Γηα καο ππάξρεη πάληα Κφζκνο 

πνηέ ην Πνπζελά ην δίρσο Άξλεζε: ην Αγλφ, 

ην Αθχιαθην, πνπ ην αλαζαίλνπκε θη απέξαληα ην γλσξίδνπκε 

θη έηζη δελ ην πνζνχκε. αλ παηδί ράλεηαη θάπνηνο κέζα ζ‟ Απηνύ  

ηνλ ζειαζκφ θαη ζπληαξάδεηαη. Ή θη έλαο άιινο πεζαίλεη 

      θαη γίλεηαη Απηό.  

Γηαηί θνληά ζηνλ ζάλαην, ηνλ ζάλαην πηα δελ βιέπεηο, 

ζην Έμσ πξνζειψλεζαη, ίζσο κε ην κεγάιν ησλ δψσλ βιέκκα. 

Οη Δξαζηέο, αλ έιεηπε ν έλαο απ‟ ηνπο δπν ηνπο, πνπ αιινηψλεη  

γηα ηνλ άιινλ ηε ζέα, θνληά ηνπ βξίζθνληαη θαη απνξνχλ… 

Γηαηί, ζαλ απφ ιάζνο, πξνβάιιεη γη‟ απηνχο ην Αλνηρηφ 

πίζσ απ‟ ηνλ εξαζηή ηνπο… κσο πέξα θαη πίζσ απ‟ απηφλ  

θαλείο ηνπο δελ πξνρσξεί θη έηζη μαλά ηνπ γίλνληαη Κφζκνο. 

ηξακκέλνη πάληα πξνο ηελ Πιάζε, βιέπνπκε κφλνλ επάλσ ηεο 

ην αληηθαζξέθηηζκα ηνπ Διεχζεξνπ  

ζθνηεηληαζκέλνπ απφ καο. Δίηε θαη φηη έλα δψν 

βνπβφ ην βιέκκα ηνπ ζεθψλεη θη ήξεκα κ‟ απηφ καο δηαπεξλά. 

Απηφ είλαη ε κνίξα: αληηθξηζηά λα ζηέθεζαη, 

Σίπνηε έμσ απ‟ απηφ θαη πάληα αληηθξηζηά».
15

  

[Mit allen Augen sieht die Kreatur  

                                                 
15

 Ράηλεξ Μαξία Ρίιθε, Οη Διεγείεο ηνπ Νηνπίλν, κηθ. Γεκήηξεο Θ. Γθφηζεο, εθδ. Αξκφο, Αζήλα 2000, 

ζζ. 69-71. 



 19 

das Offene. Nur unsre Augen sind  

wie umgekehrt und ganz um sie gestellt  

als Fallen, rings um ihren freien Ausgang.  

Was draußen ist, wir wissens aus des Tiers  

Antlitz allein; denn schon das frühe Kind  

wenden wir um und zwingens, daß es rückwärts  

Gestaltung sehe, nicht das Offne, das  

im Tiergesicht so tief ist. Frei von Tod.  

Ihn sehen wir allein; das freie Tier  

hat seinen Untergang stets hinter sich  

und vor sich Gott, und wenn es geht, so gehts  

in Ewigkeit, so wie die Brunnen gehen. 

Wir haben nie, nicht einen einzigen Tag,  

den reinen Raum vor uns, in den die Blumen  

unendlich aufgehn. Immer ist es Welt  

und niemals Nirgends ohne Nicht: das Reine,  

Unüberwachte, das man atmet und  

unendlich weiß und nicht begehrt. Als Kind  

verliert sich eins im Stilln an dies und wird  

gerüttelt. Oder jener stirbt und ists.  

Denn nah am Tod sieht man den Tod nicht mehr  

und starrt hinaus, vielleicht mit großem Tierblick.  

Liebende, wäre nicht der andre, der  

die Sicht verstellt, sind nah daran und staunen … 

Wie aus Versehn ist ihnen aufgetan  
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hinter dem andern … Aber über ihn 

kommt keiner fort, und wieder wird ihm Welt.  

Der Schöpfung immer zugewendet, sehn  

wir nur auf ihr die Spiegelung des Frein,  

von uns verdunkelt. Oder daß ein Tier,  

ein stummes, aufschaut, ruhig durch uns durch.  

Dieses heißt Schicksal: gegenüber sein  

und nichts als das und immer gegenüber.] 

νπο ηέζζεξηο πξψηνπο ζηίρνπο ν πνηεηήο δίλεη ην ζέκα  ηεο 8
εο 

Διεγείαο. 

Αθνινπζψληαο ηελ ηερληθή ηεο θσηνζθίαζεο, εζηηάδεη ζηελ αληίζεζε αλάκεζα ζην 

ζθνηεηλό – αλαπζεληηθό θαη ην θσηεηλό – απζεληηθό βιέκκα . Οη ππφινηπνη ζηίρνη ηεο 

Διεγείαο επαλαιακβάλνπλ ξπζκηθά ζε παξαιιαγέο ηελ θχξηα ηδέα ηνπ ζέκαηνο ησλ 

πξψησλ απηψλ ζηίρσλ. Σν βιέκκα – θαη ζηηο δχν εθδνρέο ηνπ –  αληηζηνηρεί ζε δχν 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ. Οπζηαζηηθά  νη δπν εθδνρέο ηνπ 

βιέκκαηνο – θσηεηλό θαη ζθνηεηλό ή φπσο ην νλφκαζε ζηελ Κίριε Γ΄ ν εθέξεο:  

αγγειηθό θαη καύξν, θσο –  πεξηγξάθνπλ νπηηθά ηνπο ηξφπνπο  ηεο απζεληηθήο θαη 

αλαπζεληηθήο χπαξμεο. Άιισζηε, ε ζέαζε ηνπ θφζκνπ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

βιέπνπκε ηνλ θφζκν,  θαλεξψλεη κνξθηθά ηελ χπαξμή καο. Σν βιέκκα καο   είλαη ε 

ύπαξμή καο.  

Γηα ηνλ Ρίιθε ηεο φγδνεο Διεγείαο ηνπ Νηνπίλν,  ηα πιάζκαηα (die Kreatur)    

– ν θηηζηφο δειαδή θφζκνο (ens creatum) –  έρνπλ βιέκκα ζηξακκέλν ζην Αλνηρηό, 

ηνλ θφζκν Έμσ, ζε αληίζεζε κε ην βιέκκα ηνπ αλζξψπνπ πνπ εγθισβίδεηαη ζην 

Κιεηζηό ηεο πεξαηφηεηαο ηνπ εαπηνχ ηνπ. Ό,ηη ππάξρεη έμσ (was draußen ist) ην 

βιέπνπκε λα θαζξεθηίδεηαη αιινησκέλν πάλσ ζηνλ θηηζηφ θφζκν, δειαδή ζην 

βιέκκα ησλ δψσλ θαη ζηελ πιάζε. Παγηδεπκέλνη ζηελ πεξαηφηεηα ηνπ εαπηνχ καο, 

δνχκε κέζα ζην θφβν θαη ηελ αλαζθάιεηα, δεζκψηεο ηεο θζνξάο θαη ηνπ ζαλάηνπ. 

Δγθισβηζκέλνη ζ‟ απηήλ ηελ άβπζζν ηνπ κεδελφο, δεζκψηεο ηνπ πιαησληθνχ 

ζπειαίνπ, απνξξνθεκέλνη απφ ηνλ Κφζκν θαη ηελ θαηεζηεκέλε δεκφζηα εξκήλεπζε 

ηεο δόμαο ησλ πνιιψλ (ηεο θνηλήο γλψκεο),   πξνζειψλνπκε ην βιέκκα φρη ζηα ίδηα 

ηα φληα αιιά  ζην αληηθαζξέθηηζκα ηνπο . Αθφκε θη ν έξσηαο, δέζκηνο απηήο ηεο 

πεξαηφηεηαο θαη ηεο θνηλνηνπίαο,  αιινηώλεη ηε ζέα  (die Sicht verstellt) πνπ έρνπλ νη 
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εξαζηέο γηα ηνλ θφζκν, κε απνηέιεζκα θη απηφο ν ίδηνο  ν έξσηαο, ελψ απφ ηε θχζε 

ηνπ απνβιέπεη ζηελ ππέξβαζε ηεο αηνκηθφηεηαο, λα εθθπιίδεηαη ζην ηέινο, ψζηε  λα 

κελ ιεηηνπξγεί πιένλ αλαγσγηθά, λα κελ κεηαπνηείηαη δειαδή ζηνλ αλαγσγηθφ έξσηα 

πνπ ηφζν παξαζηαηηθά πεξηγξάθεη ν Πιάησλ ζηνλ Φαίδξν.  

Σν αλαπζεληηθφ βιέκκα, πξνζεισκέλν ζηε θζνξά, δελ βιέπεη ηηο αέλαεο 

κεηακνξθψζεηο πνπ ζπληεινχληαη γχξσ ηνπ, θαζψο απηέο νη κεηακνξθψζεηο 

μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηελ αληίιεςε θαη ηελ αληνρή ελφο ηέηνηνπ βιέκκαηνο. Απηφ ην 

αβπζζαιέν βιέκκα, πιήξσο απνξξνθεκέλν απφ ηελ άβπζζν ηνπ κεδελφο, θαζψο 

αδπλαηεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ην άικα εθείλν πάλσ απφ ηε θζνξά, γθξεκίδεηαη κέζα 

ηεο. Απηφ ην πξνζεισκέλν ζηε θζνξά βιέκκα δελ είλαη ηίπνηε άιιν γηα ηνλ Ρίιθε 

απφ ην βιέκκα πνπ έραζε ην δξφκν ηνπ. Σν πξνζεισκέλν ζηε θζνξά βιέκκα είλαη ην 

βιέκκα πνπ μαζηόρεζε. Σν βιέκκα πνπ δελ κπφξεζε, κέλνληαο πξνζεισκέλν ζην 

Αλνηρηό,  λα δηαθξίλεη ηηο κεηακνξθψζεηο πνπ ζπληεινχληαη κφλνλ ζηνλ νξίδνληα ηνπ 

Αλνηρηνύ. Απηή ε κεηαηφπηζε ηεο πξνζνρήο απφ ην Αλνηρηό ζην Κιεηζηό, απηή ε 

κεηαηφπηζε ηνπ βιέκκαηνο απφ ηελ απζεληηθή ζηελ αλαπζεληηθή δσή νδεγεί ζε 

ηειηθή αλάιπζε ζε βαζηέο θαη ζπγθινληζηηθέο κεηαζηξνθέο ζηνλ εζσηεξηθφ καο 

θφζκν. ια μεθηλνχλ απφ ηε κεηαζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο. Απηή ε κεηαηφπηζεο ηεο 

πξνζνρήο  αιιάδεη ηε δηάζεζή καο θαη θαηά ζπλέπεηα αιιάδεη ηε δσή καο, δίλνληάο 

ηεο θνξά απζεληηθήο ή αλαπζεληηθήο  χπαξμεο. Φαληαζηείηε λα δηαζρίδεηε έλα δάζνο 

ηελ άλνημε, ηελ επνρή πνπ ε θχζε μερεηιίδεη απφ δσή θαη νκνξθηά. Καη ηφηε, 

μαθληθά, ην βιέκκα ζαο λα πέζεη ζε κηα εηθφλα θζνξάο. Έλα μεξηδσκέλν ή έλα 

άξξσζην δέληξν, γηα παξάδεηγκα. Αλ ην βιέκκα πξνζεισζεί ζ‟ απηή ηελ εηθφλα ηεο 

εθκεδέληζεο, ηφηε αιιάδεη θαη ε δηάζεζε. Απηφ ην πξνζεισκέλν ζηε θζνξά βιέκκα, 

απηφ ην βιέκκα πνπ απνξξνθάηαη απφ ηελ άβπζζν, ην αβπζζαιέν βιέκκα, θηάλεη ζην 

ζεκείν λα αξλεζεί αθφκε θαη  ηελ ίδηα ηελ άλνημε, ην δάζνο, ηε ζπλάληεζε καδί ηνπ. 

Απηφο ν ηξφπνο ζέαζεο ηνπ αβπζζαιένπ βιέκκαηνο απνθφπηεη ηελ χπαξμε απφ ηνλ 

νκθάιην ιψξν πνπ ηε ζπλδέεη κε ην Αλνηρηό φπνπ βξίζθεηαη ην θέληξν ηεο δσήο. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα θπγή ηεο χπαξμεο ελψπηνλ ηνπ Αλνηρηνύ.  

Γξάθεη ζρεηηθά ν Ρίιθε ζε επηζηνιή ηνπ (5 Ηαλνπαξίνπ 1921) γηα ηε θπγή 

κπξνζηά ζην Όινλ, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην ππεξβνιηθά απέξαλην  ηνπ Αλνηρηνύ: 

«Γηαηί ζην νπζηαζηηθφ θέληξν ηεο δσήο, εθεί φπνπ φια ζπλαληψληαη θαη δελ έρνπλ 

φλνκα, εθεί βεβαίσο ζ‟ απνκέλακε πξάγκαηη αγθπξνβνιεκέλνη, ίζσο κάιηζηα γηα 

πξψηε θνξά κε ηα ζσζηά καο. ην ηέινο φκσο είλαη θαη πάιη ηα νλφκαηα πνπ καο 

παξαζέξλνπλ, νη ηίηινη, νη πξνθάζεηο ηεο δσήο, γηαηί ην ινλ είλαη ππεξβνιηθά 
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απέξαλην θαη καο αλαθνπθίδεη λα ην απνθαιέζνπκε γηα ιίγν κε ην φλνκα κηαο 

αγάπεο, φζν θη αλ κεηά είλαη απηφο ν παζηαζκέλνο πεξηνξηζκφο, πνπ καο θάλεη 

άδηθνπο, πνπ καο ελνρνπνηεί, πνπ καο ζθνηψλεη…»
16

 

 Σν ζηξακκέλν ζην Όινλ απζεληηθφ βιέκκα δελ βιέπεη θνκκάηηα, αιιά 

ελφηεηα. Μφλν ζηνλ νξίδνληα ηνπ Αλνηρηνύ, ζην μέθσην (Lichtung), φπσο ζα έιεγε ν 

Υάηληεγθεξ, κπνξεί ην βιέκκα λα ζπιιάβεη ην Όινλ ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή. Γηα ην 

απζεληηθφ βιέκκα πνηέ ην Όινλ  δελ είλαη ην άζξνηζκα ησλ θνκκαηηψλ ηνπ. Σν Όινλ 

είλαη θάηη παξαπάλσ, γηα λα κελ πσ θάηη νιφηεια δηαθνξεηηθφ απφ ην άζξνηζκα ησλ 

θνκκαηηψλ ηνπ. ηελ αιεζηλή δσή ην Όινλ δελ θνκκαηηάδεηαη. Κνκκαηηάδεηαη κφλν 

ζηα καζεκαηηθά, ηελ αλαηνκία θαη ηε θηινινγηθή αλάιπζε θεηκέλσλ. Αιιά ε δσή δελ 

ζεκειηψλεηαη εθεί. Αιινύ βξίζθεηαη ην ζεκέιηό ηεο. Πάληα ην ζεκέιην ηεο αιεζηλήο 

δσήο ήηαλ Αιινύ.  

ηνλ ζεκείν απηφ αο ζπλνςίζνπκε ηελ νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο έηζη φπσο 

καο ηελ πξνζθέξνπλ νη παξαπάλσ ζηίρνη απφ ηελ  όγδνε Διεγεία ηνπ Νηνπίλν. Γηα ηνλ 

Ρίιθε  ην απζεληηθό βιέκκα βιέπεη ην Αλνηθηό (das Offene), ό,ηη ππάξρεη εθεί έμσ (was 

draußen ist),  ην  Διεύζεξν από ζάλαην (frei von Tod), ην Αγλό (das Reine), ην 

Αθύιαθην (das Unüberwachte). Ο νξίδνληαο ηνπ Αλνηρηνύ είλαη ε κήηξα, ην Παλ, ε 

αγθαιηά ηεο κάλαο φπνπ ην βξέθνο αλαζαίλεη ιπηξσκέλν. ηνλ νξίδνληα ηνπ 

Αλνηρηνύ φια  πξνρσξνύλ αηώληα, έηζη θαζώο ηξέρνπλ νη πεγέο (so gehts /in Ewigkeit, 

so wie die Brunnen gehen). Με ηνλ  νξίδνληα ηνπ Αλνηρηνύ δηαλνίγεηαη ζην βιέκκα  

καο εθείλν ην Αιινύ ηεο απεηξόηεηαο (Unendlichkeit), εθείλνο  ν αγλφο ρψξνο 

κπξνζηά καο  όπνπ  ηα ινπινύδηα αηέιεησηα θπηξώλνπλ (in den die Blumen 

unendlich aufgehn). ηνλ νξίδνληα ηνπ Αλνηρηνύ φια είλαη αλάζα. Σν αληίζεην 

ζπκβαίλεη κε ην εγθισβηζκέλν ζηνλ αζθπθηηθφ νξίδνληα ηνπ  Κιεηζηνύ βιέκκα. Δδψ, 

ζην Κιεηζηό, φια είλαη απόζηαζε (Δδώ είλαη όια Απόζηαζε / θη εθεί ήηαλ Αλάζα, Hier 

ist alles Abstand, / und dort wars Atem).   ‟ απηφ ην εγθισβηζκέλν ζην Κιεηζηό ηεο 

πεξαηφηεηαο βιέκκα πξνζθέξεηαη ε απαηειή ζέα, ην αληηθαζξέθηηζκα ηνπ Διεύζεξνπ 

ζθνηεηληαζκέλνπ από καο (die Spiegelung des Frein, von uns verdunkelt). Σν 

αλαπζεληηθό βιέκκα, πξνζεισκέλν ζηνλ Κόζκν θαη  εγθισβηζκέλν ζηελ  πεξαηφηεηα 

ηεο πνζεηήο κνξθήο πνπ απεηιείηαη κε αθαληζκφ, δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη πέξα θαη 

πίζσ απφ απηή ηε κνξθή ηε ζθηαζκέλε απφ ηνλ θφβν. Λείπεη απφ απηφ ην βιέκκα 

εθείλν ην αξρηκήδεην ζεκείν ζηήξημεο πνπ βξίζθεηαη Έμσ απφ ηελ πεξαηφηεηα ηεο 
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 Ράηλεξ Μαξία Ρίιθε, Ο νδεγόο ηνπ πνηεηή γηα ηε δσή. Η ζνθία ηνπ Ρίιθε, αλζνιφγεζε Ulrich Baer, 

κηθ. Αιεμάλδξα Νηθνιαθνπνχινπ, εθδ. Παηάθε 2009, ζζ. 112-113 
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κνξθήο, ζην Αλνηρηό ηεο απεηξφηεηαο. ηε γιψζζα ηεο αηζζεηηθήο  κεηαθπζηθήο ηνπ 

Διχηε απηφ δηαηππψλεηαη αμησκαηηθά (Μαξία Νεθέιε) : «Αλ δελ ζηεξίμεηο ην έλα ζνπ 

πόδη έμσ από ηε Γε πνηέ ζνπ / δελ ζα  κπνξέζεηο λα ζηαζείο επάλσ ηεο»
17

. ην Αιινύ 

ηεο απεηξφηεηαο βξίζθεηαη ην ζεκείν ζηήξημεο ηνπ Δδώ ηεο πεξαηφηεηαο. Απφ ηελ 

έληαζε απηήο ηεο ζρέζεο κεηαμχ πεξαηφηεηαο θαη απεηξφηεηαο, απφ ηελ έληαζε 

απηνχ ηνπ βιέκκαηνο εθπεγάδεη ε απζεληηθά βησκέλε  χπαξμε.  

 Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη, πηζηεχσ, θαλεξφ φηη ε νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο 

ζηνλ Ρίιθε, φπσο άιισζηε θαη ζηνλ Διχηε,  δείρλεη λα θηλείηαη ζηελ ηξνρηά ηεο  

πιαησληθήο  κεηαθπζηθήο ηνπ βιέκκαηνο.  Δδψ φκσο θηάζακε ζην ηέινο ηεο 

δεχηεξεο θάζεο ηνπ άικαηνο πνπ επηρεηξνχκε. Οινθιεξψζακε ηε θάζε ηεο 

εθηίλαμεο θαη είλαη ε ψξα ηνπ απνινγηζκνχ.  

Έλα βιέκκα κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή. Ζ εθθίλεζε ηνπ άικαηνο δφζεθε κ‟ 

απηή ηε θξάζε. ηε θάζε ηεο θνξάο ηνπ άικαηνο απνθαιχθζεθε ε θαηεχζπλζε πνπ 

ζα αθνινπζήζεη ν ζηνραζκφο καο ζηε δηεξεχλεζε κηαο νληνινγίαο ηνπ βιέκκαηνο. ‟ 

απηή ηε θάζε ηεο θνξάο ζηφρνο ήηαλ εθηφο απφ ηελ θαηεχζπλζε θαη ε βέιηηζηε 

ηαρχηεηα πνπ ζα καο επέηξεπε ηελ εθηίλαμε ηνπ ζηνραζκνχ. ηελ ακέζσο επφκελε 

θάζε ηεο εθηίλαμεο ν Διχηεο θαη ν Ρίιθε καο έδσζαλ ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα 

λα ζεθσζνχκε απφ ην έδαθνο. Θπκίδσ ηα κέρξη ηψξα θεξδηζκέλα βήκαηά καο:  Σν 

βιέκκα ξηδώλεη ζηε κέξηκλα. Σν βιέκκα δηαθξίλεηαη ζε απζεληηθό πνπ δηαλνίγεη ηνλ 

νξίδνληα ησλ δπλαηνηήησλ καο θαη αλαπζεληηθό πνπ καο θξαηά εγθισβηζκέλνπο ζε 

κηα πεξαηφηεηα απνθνκκέλε απφ ηελ εκπεηξία ηεο απεηξφηεηαο. Σν βιέκκα πνπ 

εμαληιείηαη ζε έλα ζσκαηηθφ Δδώ ρσξίο αλαθνξά ζε έλα ππεξβαηηθφ Αιινύ είλαη 

ζθνηεηλφ, κεδεληζηηθφ, θαη σο εθ ηνχηνπ ηξσηφ απφ ην θφβν θαη ηε θζνξά. Σν βιέκκα 

όκσο πνπ απνθαζίδεη λα απνδερηεί ηελ ππαξμηαθή έληαζε αλάκεζα ζηελ πεξαηόηεηα 

θαη ηελ απεηξόηεηα, ην βιέκκα πνπ ηνικά λα αλαδεηήζεη ην ζεκέιην ηεο ύπαξμεο ζηνλ 

νξίδνληα ηνπ Αλνηρηνύ, απειεπζεξώλεηαη από ην θόβν ηεο εθκεδέληζεο θαη, 

θαηαθάζθνληαο  ηε δσή,  βιέπεη ζ’ απηήλ δπλαηόηεηεο απζεληηθήο ύπαξμεο.  

 

Γ. Η ηπίηη θάζη ηος άλμαηορ:  ε αηώξεζε 

 

Βξηζθφκαζηε ήδε ζηνλ αέξα. Δλ πηήζεη. ηελ θξίζηκε απηή  θάζε  ηεο 

αηψξεζεο  πξέπεη λα θξαηήζνπκε ηελ ηζνξξνπία καο, ψζηε ην άικα, φηαλ 
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 φ.π  Διχηεο, Πνίεζε, ζει. 375.  
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νινθιεξσζεί θαη κεηξεζεί, λα είλαη φρη κφλν έγθπξν αιιά θαη λα πξνρσξήζεη ηνλ 

ζηνραζκφ καο πέξα απφ ηελ θνηλφηνπε εξκήλεπζε ηνπ βιέκκαηνο. Γηαθνξεηηθά απφ 

ηνλ παικφ ηεο θνξάο θαη ηεο εθηίλαμεο, ζηελ  αηώξεζε ππάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο 

άικαηνο κε σζηηθέο θηλήζεηο (κε ζθίξηεκα – κε ιάθηηζκα – κε «ςαιίδηα»)  πνπ φιεο 

ηνπο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηζάμηεο. Άιισζηε απηφ πνπ αμηνινγείηαη ζην ηέινο είλαη 

ε εγθπξφηεηα θαη απηφ πνπ κεηξηέηαη είλαη ην κήθνο ηνπ άικαηνο ρσξίο λα ππάξρεη 

θαλέλαο πεξηνξηζκφο φζν αθνξά ζηελ  ηερληθή ηνπ.  Πξνζσπηθά πξνηηκψ ηελ ηερληθή 

ηνπ άικαηνο κε «ςαιίδηα», γηαηί είλαη εθείλε ε ηερληθή πνπ θαηά ηελ αηώξεζε 

επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο θίλεζεο ηνπ ηξεμίκαηνο ζην θελφ. Σξέμηκν ζην θελό ινηπόλ.  

Γηα λα εθηειέζεη ν ζηνραζκφο καο  απηνχο ηνπο θξίζηκνπο δηαζθειηζκνχο ζην θελφ 

ζα θαηαθχγνπκε ζε δχν παξαδεηγκαηηθά βιέκκαηα πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη ζα καο πξνεηνηκάζνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνζγείσζεο. Αλαθέξνκαη ζην βιέκκα ηνπ σθξάηε θαη ην βιέκκα ηνπ Οηδίπνδα. Σν 

θηινζνθηθό θαη ην ηξαγηθό βιέκκα αληίζηνηρα.  

 

1. Το βλέμμα ηος Συκπάηη 

Ζ κνξθή ηνπ σθξάηε –θαη αλαθέξνκαη ζηε ινγνηερληθή ηνπ κνξθή– 

δηαγξάθεηαη αξηζηνηερληθά θπξίσο απφ ηνλ Πιάησλα. Γελ ζα καο απαζρνιήζεη εδψ ε 

ζρέζε ηνπ ηζηνξηθνχ κε ηνλ ινγνηερληθφ σθξάηε. Μαο ελδηαθέξεη πξσηίζησο ην 

βιέκκα ηνπ κεγάινπ εηξσλεπηή έηζη φπσο καο ην κεηαθέξεη ν Πιάησλ. Ο W. K. 

Guthrie ζηελ θιαζηθή κνλνγξαθία ηνπ γηα ηνλ σθξάηε γξάθεη: «Κνηηνχζε ηνπο 

άιινπο κ‟ έλαλ εληειψο ηδηαίηεξν ηξφπν, πνπ ηνπο έκελε αμέραζηνο, αιιά πνπ 

δχζθνια πεξηγξάθεηαη. Γηαβάδνπκε φηη «ζπλήζηδε λα ηνπο αηελίδεη κε νξζάλνηρηα 

κάηηα», «έξηρλε, φπσο ήηαλ ε ζπλήζεηά ηνπ, γξήγνξεο καηηέο κε ρακεισκέλν ην 

θεθάιη ζαλ ηαχξνο» θαη «φηη θνηηνχζε ινμά»
18

.  

Σν βιέκκα ηνπ ηνύο έκελε αμέραζην, αιιά δύζθνια πεξηγξάθεηαη. Γελ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη θη αιιηψο. Σν κνλαδηθφ βιέκκα, απηφ ην βιέκκα πνπ κπνξεί λα 

αιιάμεη κηα δσή δχζθνια πεξηγξάθεηαη, σζηφζν ε ζπλάληεζε καδί ηνπ ζε αιιάδεη. Κη 

απηφ ζπκβαίλεη κε ην βιέκκα ηνπ σθξάηε. Έρεη ηε δχλακε λα αιιάδεη απηνχο πνπ 

ζπλαληηνχληαη καδί ηνπ. Ζ  καξηπξία ηνπο είλαη ε απφδεημε γηα ηε δχλακε ηνπ 

ζσθξαηηθνχ βιέκκαηνο.  
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 W. K. C. Guthrie, σθξάηεο, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1990, ζει. 99.  



 25 

 ηνλ πιαησληθφ Θεάγε (130a) ν λεαξφο Αξηζηείδεο, έρνληαο ζηεξεζεί 

αθνχζηα ηε ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηνλ σθξάηε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, φηαλ 

ηνλ μαλαζπλαληά, θάλεη  έλαλ απνινγηζκφ απηήο ηεο ζπλαλαζηξνθήο κε ηα εμήο 

ιφγηα : «Απφ ζέλα [σθξάηε] δελ έκαζα απνιχησο ηίπνηε, φπσο μέξεηο θαη εζχ ν 

ίδηνο. Αιιά, θάζε θνξά πνπ ήκνπλ καδί ζνπ βειηησλφκνπλ, αθφκε θαη φηαλ 

βξηζθφκνπλ απιψο ζην ίδην ζπίηη κε ζέλα, θαη νχηε θαλ ζην ίδην δσκάηην, αλ θαη είρα 

κεγαιχηεξε βειηίσζε φηαλ ήκνπλ ζην ίδην δσκάηην. Καη ε βειηίσζε κνπ θαηλφηαλ 

αθφκε κεγαιχηεξε, φηαλ, φληαο ζην ίδην δσκάηην, είρα ηα κάηηα κνπ θαξθσκέλα πάλσ 

ζνπ, θαζψο κηινχζεο, παξά νπνπδήπνηε αιινχ. Αιιά ηελ πην κεγάιε βειηίσζε ηελ 

είρα θάζε θνξά πνπ θαζφκνπλ δίπια ζνπ θαη ζε άγγηδα. Σψξα φκσο φια απηά 

ράζεθαλ».  

 ηελ θαηαζηξνθηθή γηα ηνπο Αζελαίνπο κάρε ηνπ Γειίνπ (424 π.Υ) ν έθηππνο 

Αιθηβηάδεο παξαθνινπζεί ηελ άηαθηε ππνρψξεζε ησλ Αζελαίσλ. Σν βιέκκα ηνπ 

αλαδεηά θαη πέθηεη πάλσ ζηνλ σθξάηε πνπ ππνρσξεί κε ηάμε κέζα ζηνλ 

γεληθεπκέλν παληθφ. Πιέθνληαο ινηπφλ ην εγθψκην ηνπ σθξάηε ν κεζπζκέλνο 

Αιθηβηάδεο ζην πκπόζην ηνπ Πιάησλα (221b) δηεγείηαη σο εμήο  ηελ εληχπσζε πνπ 

πξνθαινχζε ζε θίινπο θαη ερζξνχο ην ζσθξαηηθφ βιέκκα: « Έπεηηα κνπ έδηλε ηελ 

εληχπσζε [ν σθξάηεο], φπσο αλαθέξεηο θαη ζπ, Αξηζηνθάλε, φηη θαη εθεί βάδηδε ην 

δξφκν ηνπ αθξηβψο φπσο θαη εδψ, πεξήθαλνο θαη κε ηα κάηηα ξηγκέλα πφηε εθεί θαη 

πφηε εδψ. Αηάξαρνο θνίηαδε δεμηά θη αξηζηεξά θίινπο θαη ερζξνχο θαη θαλέξσλε απφ 

κεγάιε απφζηαζε ζηνλ θαζέλα φηη αλ θαλείο άπισλε ην ρέξη πάλσ ηνπ, ζα αληηζηαζεί 

ν άλζξσπνο απηφο κε ζζέλνο. Γη‟ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν θαη ππνρσξνχζε κε 

αζθάιεηα θαη απηφο [ν σθξάηεο] θαη ν άιινο [ν Λάρεο]». 

«…βξελζπόκελνο
19
 θαη ηὠθζαικὼ παξαβάιισλ, ἠξέκα παξαζθνπῶλ 

θαὶ ηνὺο θηιίνπο θαὶ ηνὺο πνιεκίνπο…» (…πεξήθαλνο θαη κε ηα κάηηα 

ξηγκέλα πόηε εθεί θαη πόηε εδώ. Αηάξαρνο θνίηαδε δεμηά θη αξηζηεξά θίινπο θαη 

ερζξνύο). Σν βιέκκα  ηνπ ππνρσξνχληνο σθξάηε ήξεκν, απνθαζηζηηθφ θαη γη‟ απηφ 

ηξνκεξφ γη‟ απηνχο πνπ ην αληηθξίδνπλ ζηε κάρε. 

Σν βιέκκα ηνπ εηξσλεπηή σθξάηε ελίνηε ήηαλ απεηιεηηθφ, δεκηνπξγψληαο 

ηζρπξή εληχπσζε ζε φζνπο ηνλ παξαθνινπζνχζαλ. ηε θπιαθή θαη ελψ εηνηκάδεηαη 

λα πηεη ην θψλεην γαιήληνο, ρσξίο λα ηξέκεη θαη ρσξίο λα αιιάμεη ην ρξψκα ηνπ ή ε 

έθθξαζή ηνπ, θνηηάδνληαο ινμά πξνο ην κέξνο ηνπ αλζξώπνπ [πνπ ηνπ έδηλε ην 

                                                 
19

 Βξελζύνκαη = θνκπάδσ, ππεξεθαλεχνκαη. (Βξελζύνκαη< βξέλζνο = νλνκαζία 

κεγαινπξεπνχο ζαιάζζηνπ πηελνχ). 
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θψλεην] κε ην ζπλεζηζκέλν ηαπξίζην βιέκκα ηνπ (ἀιι’ ὥζπεξ εἰώζεη 

ηαπξεδὸλ ὑπνβιέςαο πξὸο ηὸλ ἄλζξσπνλ), ηνλ ξσηά αλ κε ηνχην ην 

πνηφ επηηξέπεηαη λα θάλεη ζπνλδή ζε θάπνην ζεφ ή φρη, ηψξα πνπ εηνηκάδεηαη γηα ηελ 

κεηνίθεζή ηνπ απφ εδψ πξνο ηα εθεί (Πιάησλνο, Φαίδσλ, 117b).  

«Ὥζπεξ εἰώζεη ηαπξεδὸλ ὑπνβιέςαο…» (θνηηάδνληαο ινμά κε ην 

ζπλεζηζκέλν ηαπξίζην βιέκκα ηνπ). Σν βιέκκα ηνπ ηνύο έκελε αμέραζην, αιιά δύζθνια 

πεξηγξάθεηαη. Έρεη δίθην ν Guthrie. Απηφ ην απεηιεηηθό – εηξσληθό  βιέκκα πνπ 

θαζήισλε φζνπο ην ζπλαληνχζαλ δελ πεξηγξάθεηαη εχθνια. Πνιχ πην δχζθνια 

σζηφζν πεξηγξάθεηαη ην βιέκκα πνπ γνήηεπε, πνπ κνχδηαδε θπξηνιεθηηθά αθφκε θη 

εθείλνπο πνπ ήζειαλ λα αληηπαξαηεζνχλ καδί ηνπ. «Θαιαηηία λάξθε», 

ζαιαζζηλή κνπδηάζηξα, ραξαθηεξίδεη ν Μέλσλ ηνλ σθξάηε (Πιάησλνο, Μέλσλ, 

80a-b). Αλήκπνξνο λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε ηνπ σθξάηε ηνλ πεξηγξάθεη κε ηελ 

παξαθάησ παξνκνίσζε. «Μνπ θαίλεζαη κάιηζηα – αλ επηηξέπεηαη λα πσ θαη θάηη 

ζθσπηηθφ – πσο κνηάδεηο θαηαπιεθηηθά θαη ζηελ φςε θαη ζηα άιια ραξαθηεξηζηηθά 

κε εθείλε ηελ πιαηηά ζαιαζζηλή κνπδηάζηξα. Γηφηη θαη απηή φπνηνλ ηελ πιεζηάζεη 

θαη ηελ αγγίμεη ηνλ κνπδηάδεη
.
 θαη εζχ ηψξα κνπ θαίλεηαη φηη έρεηο θάλεη θάηη ηέηνην. 

Πξαγκαηηθά ληψζσ κνχδηαζκα θαη ζηελ ςπρή θαη ζην ζηφκα
.
 είκαη αλήκπνξνο λα ζνπ 

δψζσ ηελ παξακηθξή απάληεζε». 

Σν βιέκκα ηνπ σθξάηε δύζθνια πεξηγξάθεηαη. Ωζηφζν ν Πιάησλ πεξηγξάθεη 

ηα αηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί απηφ ην βιέκκα ζε φζνπο ην αληηθξίδνπλ. Κη φπσο ν 

κεξνο δελ δίλεη πεξηγξαθή ηεο νκνξθηάο ηεο σξαίαο Διέλεο, αιιά αξθείηαη λα 

θαηαγξάςεη ην ζαπκαζκφ ησλ γεξφλησλ ηεο Σξνίαο γηα ην ππέξνρν θάιινο ηεο, έηζη 

θαη ν Πιάησλ αθήλεη ηνπο άιινπο λα κηιήζνπλ γηα ηε ζπγθινληζηηθή εληχπσζε πνπ 

ηνπο πξνθαιεί ην ζσθξαηηθφ βιέκκα.  

Σν βιέκκα ηνπ σθξάηε δελ είλαη κφλν απεηιεηηθό – εηξσληθό . Γελ είλαη 

κφλν γνεηεπηηθό. Σν βιέκκα ηνπ είλαη θαη  ἄηνπνλ. Αζπλήζηζην, αιιφθνην ην  

βιέκκα ηνπ, ηδηαίηεξα φηαλ  απηφο βπζηζκέλνο ζηε ζησπή ηνπ ζθέπηεηαη. Πνχ έρεη 

ζηξακκέλν ην βιέκκα ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζησπεινχ ζηνραζκνχ ηνπ; Πνχ 

βξίζθεηαη ν σθξάηεο φηαλ ζηνράδεηαη; ε πνηνλ ηφπν;  

 

Γελ γλσξίδνπκε. Γελ ζα ην κάζνπκε πνηέ. κσο ζαπκαζκφ πξνθαιεί ην 

ζέακα ηνπ ζθεπηφκελνπ σθξάηε ζε φζνπο ηνλ παξαθνινπζνχλ.  
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Ο Πιάησλ θαηνξζψλεη λα καο κεηαθέξεη απηήλ ηε ζπγθίλεζε κε ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ. Αμίδεη λα ηελ παξαθνινπζήζνπκε γηα λα ληψζνπκε θη εκείο απηή ηε 

ζπγθίλεζε απφ  ην πξνζεισκέλν ζην Αιινύ βιέκκα ηνπ άηνπνπ σθξάηε. Καη πάιη ν 

Αιθηβηάδεο ζην εγθψκηφ ηνπ γηα ηνλ σθξάηε πεξηγξάθεη ηνλ αιιφθνην απηφλ 

άλζξσπν λα ζηνράδεηαη. Καηά ηελ πνιηνξθία ηεο Πνηείδαηαο (429 π.Υ) απφ ηνπο 

Αζελαίνπο εθηπιίζζεηαη ε παξαθάησ ζθελή ζην αζελατθφ ζηξαηφπεδν. Ο σθξάηεο 

ζηεθόηαλ από ηελ απγή όξζηνο ζε έλα ζεκείν θαη ζηνραδόηαλ (αὐηόζη ἕσζέλ ηη 

εἱζηήθεη ζθνπῶλ). Απηφ δηαξθνχζε ηφζν πνιιέο ψξεο,  ψζηε έγηλε αληηιεπηφο 

απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ πνπ άθεζαλ ηηο αζρνιίεο ηνπο θαη ηνλ παξαηεξνχζαλ κε 

απνξία θαη ζαπκαζκφ (ζαπκάδνληεο). Απηφο φκσο ζπλέρηδε λα κέλεη αθίλεηνο θαη 

λα εκκέλεη ζηε ζηνραζηηθή ηνπ αλαδήηεζε (εἱζηήθεη δεηῶλ , θξνληίδσλ 

ηη ἕζηεθε). Οη ψξεο πεξλνχζαλ. Ο σθξάηεο φκσο φξζηνο ζηε ζέζε ηνπ. ην 

ηέινο βξάδηαζε. Οη ζηξαηηψηεο δείπλεζαλ. Απηφο φκσο πάληνηε έκελε ζηελ ίδηα ζέζε 

θαη θαλείο δελ ηνλ  ελνρινχζε.  Σφηε κεξηθνί Ίσλεο, επεηδή ήηαλ θαινθαίξη θη έθαλε 

δέζηε, έβγαιαλ ηα ζηξψκαηά ηνπο έμσ απφ ηηο ζθελέο γηα λα δξνζίδνληαη θαη λα 

πξνζέμνπλ αλ ν σθξάηεο ζα έκελε αθίλεηνο ζηε ζέζε ηνπ φιε ηε λχρηα. Κη απηφο, 

πξνθαιψληαο ηελ έθπιεμε φισλ, έκεηλε πξάγκαηη  φιε ηε λχρηα φξζηνο (ὁ δὲ 

εἱζηήθεη) λα ζηνράδεηαη κέρξη πνπ μεκέξσζε. Σφηε πηα έθαλε ηελ 

πξνζεπρή ηνπ ζηνλ ήιην θαη απνκαθξχλζεθε (Πιάησλνο, πκπόζηνλ, 220c-d).  

Πνχ αιήζεηα είρε πξνζεισκέλν ην βιέκκα ηνπ ν σθξάηεο φιεο απηέο ηηο 

ψξεο πνπ ζηνραδφηαλ; Οπσζδήπνηε δελ έβιεπε ηνλ γχξσ ηνπ θφζκν, φκσο ζίγνπξα 

θάπνπ έβιεπε κε απεξίζπαζηε ηελ πξνζνρή ηνπ. Κάπνπ Αιινύ, αιιά πνύ; Ο 

σθξάηεο κέλεη πάληνηε ζησπειφο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηνραζηηθήο ηνπ 

αλαδήηεζεο αιιά θαη κεηά.  

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ αξρή ηνπ πκπνζίνπ (174a-175d), φηαλ ν 

σθξάηεο ινπζκέλνο θαη κε ζαλδάιηα ζηα πφδηα – θάηη  αζπλήζηζην γηα ηνλ 

σθξάηε – βαδίδεη  κε έλα θίιν ηνπ πξνζθεθιεκέλνο γηα δείπλν ζην ζπίηη ηνπ  

ηξαγηθνχ πνηεηή Αγάζσλα, γηα λα γηνξηάζνπλ ηε λίθε ηνπ ηειεπηαίνπ ζε δξακαηηθνχο 

αγψλεο.  ην δξφκν ν σθξάηεο βπζίδεηαη ζε  ζθέςεηο θαη πξνηξέπεη ηνλ θίιν ηνπ λα 

ζπλερίζεη κφλνο ην δξφκν γηα ην δείπλν. Ο ίδηνο ζα ηνλ αθνινπζνχζε ζε ιίγν. Ζ ψξα  

πεξλά, ν  σθξάηεο φκσο δελ εκθαλίδεηαη ζην δείπλν. ηέιλνπλ έλαλ δνχιν λα ηνλ 

αλαδεηήζεη. Ο δνχινο ηνλ βξίζθεη λα ζηέθεηαη φξζηνο (ἕζηεθελ) ζην πξφζπξν 

γεηηνληθνχ ζπηηηνχ βπζηζκέλνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ. Σνλ θαιεί λα ηνλ αθνινπζήζεη ζην 
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ζπίηη ηνπ Αγάζσλα, ν σθξάηεο φκσο δελ δέρεηαη λα κπεη κέζα. Αιιφθνηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο αιιφθνηνπ αλζξψπνπ (ἄηνπνλ). Ο Αξηζηφδεκνο φκσο 

γλσξίδεη θαιά ηνλ σθξάηε θαη πξνηξέπεη λα κελ ηνλ ελνριήζνπλ αιιά  λα ηνλ 

αθήζνπλ λα έξζεη απφ κφλνο ηνπ. Σν ζπλεζίδεη, άιισζηε, λα απνκαθξχλεηαη θάπνηε, 

φπνπ ηχρεη, θαη λα ζηέθεηαη φξζηνο βπζηζκέλνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ (ἐλίνηε 

ἀπνζηάο ὅπνη ἄλ ηύρῃ ἕζηεθελ). Καη φηαλ ηέινο εκθαλίδεηαη ν σθξάηεο 

θάπνηα ζηηγκή, ζηε κέζε ηνπ δείπλνπ, δελ δίλεη θακία εμήγεζε νχηε γηα ην ηη 

ζθεπηφηαλ νχηε γηα ην πνχ βξηζθφηαλ φηαλ ζθεπηφηαλ. Καλείο δελ καζαίλεη πνχ είρε 

ζηξακκέλν ην βιέκκα ηνπ.  

Σν βιέκκα ηνπ σθξάηε είλαη άηνπν, φπσο άηνπε άιισζηε είλαη θαη ε 

αηληγκαηηθή κνξθή ηνπ  πνπ πξνβάιιεη πίζσ απφ ηα θείκελα πνπ κηινχλ γη‟ απηφλ. 

Ωζηφζν ην βιέκκα ηνπ ζε φιεο ηηο δηαβαζκίζεηο ηνπ  – απεηιεηηθό, εηξσληθό, 

γνεηεπηηθό,  άηνπν – έκελε αμέραζην ζηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ. 

 κσο εθεί πνπ πξαγκαηηθά ην βιέκκα ηνπ σθξάηε ζπγθινλίδεη είλαη φηαλ 

απηφο κεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ βξίζθεηαη ζηε θπιαθή αληηκέησπνο κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ. 

Σφηε ην βιέκκα ηνπ σθξάηε αλαβαζκίδεηαη νληνινγηθά, θαζψο απνθαιχπηεη κηαλ 

άιιε δηάζηαζε. Σν βιέκκα ηνπ ζλήζθνληνο σθξάηε δελ είλαη πηα απεηιεηηθό, 

εηξσληθό, γνεηεπηηθό, άηνπν. Σν βιέκκα ηνπ, φηαλ αληηθξίδεη ην ζάλαηφ ηνπ, απνθηά 

κηα άιιε πνηφηεηα. Γίλεηαη εμπςσηηθό – απζεληηθό  βιέκκα . ‟ απηφ ην ζεκείν αμίδεη 

λα ζηαζνχκε πεξηζζφηεξν, γηαηί εδψ ην εμπςσηηθό – απζεληηθό βιέκκα ηνπ σθξάηε 

ζπλαληά ην αβπζζαιέν – αλαπζεληηθό βιέκκα ησλ ζπληξφθσλ ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζην 

πιεπξφ ηνπ ζηηο ηειεπηαίεο ηνπ απηέο ζηηγκέο. Ζ έληαζε αλάκεζα ζην εμπςσηηθό – 

απζεληηθό  θαη ην αβπζζαιέν –αλαπζεληηθό βιέκκα πεξηγξάθεηαη κε απαξάκηιιν 

ηξφπν ζηνλ πιαησληθφ Φαίδσλα. Δδψ πηα ν ζηνραζκφο καο θαηά ηελ αηψξεζή ηνπ 

θηάλεη ζηε κία απφ ηηο δχν θνξπθψζεηο ηνπ, ηελ θνξύθσζε ηνπ θηινζνθηθνύ 

βιέκκαηνο.  Αο ηνλ παξαθνινπζήζνπκε ρσξίο βηαζχλε.  

Σξηάληα κέξεο έκεηλε ν σθξάηεο ζηε θπιαθή πεξηκέλνληαο λα εθηειεζηεί ε 

ζαλαηηθή θαηαδίθε. Σεινχληαλ ηα Γήιηα θαη ε αζελατθή αληηπξνζσπεία (ζεσξία) 

δελ είρε επηζηξέςεη απφ ηε Γήιν. Οη άλεκνη θξαηνχζαλ ηνπο Αζελαίνπο ζεσξνχο ζην 

ηεξφ λεζί θαη θακία ζαλαηηθή θαηαδίθε δελ επηηξεπφηαλ λα εθηειεζηεί ζηελ Αζήλα 

κέρξη ηελ άθημή ηνπο. Απηέο ηηο ηξηάληα κέξεο ν σθξάηεο ζπλαληά θαη δηαιέγεηαη κε 

ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ζην δεζκσηήξην,  φπνπ θαη ηνλ επηζθέπηνληαλ, αθνχ πξψηα 

ζπγθεληξψλνληαλ ζηνλ ρψξν ηνπ δηθαζηεξίνπ πξσί πξσί (ζπιιεγόκελνη ἕσζελ 
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εἰο ηὸ δηθαζηήξηνλ). Σα νλφκαηά ηνπο κλεκνλεχεη ν Φαίδσλ πνπ ήηαλ 

παξψλ. Αμίδεη λα κλεκνλεχζνπκε θάπνηα απφ απηά γηα ηελ ειιελνπξέπεηα θαη ηε 

ξπζκηθφηεηά ηνπο :  Κξηηόβνπινο θαὶ ὁ παηὴξ αὐηνῦ θαὶ ἔηη 

ξκνγέλεο θαὶ πηγέλεο θαὶ Αἰζρίλεο θαὶ Ἀληηζζέλεο
. 
ἦλ δὲ 

θαὶ Κηήζηππνο ὁ Παηαληεύο θαὶ Μελέμελνο θαὶ ἄιινη ηηλὲο 

ηῶλ ἐπηρσξίσλ. Καη θάπνηνη άιινη απφ ηνπο ληφπηνπο (θαὶ ἄιινη ηηλὲο 

ηῶλ ἐπηρσξίσλ) παξεπξίζθνληαλ. Έιεηπε κφλν απηφο πνπ επξφθεηην λα 

πξνζθέξεη κε ην ινγνηερληθφ ηνπ ηαιέλην ηελ αζαλαζία ζηνλ σθξάηε. Απνπζίαδε ν 

Πιάησλ, ν θαηεμνρήλ δεκηνπξγφο ηνπ ινγνηερληθνχ σθξάηε. «Πιάησλ δὲ 

νἶκαη ἠζζέλεη, ν Πιάησλ, ζαξξψ ήηαλ άξξσζηνο. Απηφ θαηαγξάθεηαη ζηνλ 

Φαίδσλα απφ ηνλ ίδην ηνλ Πιάησλα. Απηφο πνπ επξφθεηην λα απαζαλαηίζεη ηνλ 

σθξάηε, ν Πιάησλ, ζηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηνπ δαζθάινπ ηνπ απνπζίαδε. Ο απψλ 

Πιάησλ θηινηέρλεζε ην πνξηξέην ηνπ ζλήζθνληνο σθξάηε ελ κέζσ ησλ παξφλησλ 

ζπληξφθσλ ηνπ. Σειηθά ε απνπζία κπνξεί λα απαζαλαηίζεη κηα παξνπζία. 

Πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη, εθηφο απφ ην ινγνηερληθφ ηάιαλην ηνπ δεκηνπξγνχ, θαη ε 

ζπλάληεζε ηεο απνπζίαο κε ηελ παξνπζία ζε κηα άιιε δηάζηαζε. ε έλα Αιινύ. Ο  

Πιάησλ, αλ θαη απψλ, παξαθνινπζνχζε ην βιέκκα ηνπ σθξάηε ζηηο ηειεπηαίεο ηνπ 

ζηηγκέο. Σν βιέκκα ηνπ απφληνο Πιάησλα ζπλάληεζε ην βιέκκα ηνπ ζλήζθνληνο 

σθξάηε. ρη, δελ ήηαλ κφλν νη πιεξνθνξίεο ησλ παξφλησλ πνπ επέηξεςαλ ζηνλ 

Πιάησλα λα πεξηγξάςεη κε αθξίβεηα ηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηνπ δαζθάινπ ηνπ. 

Πξνεγήζεθε ε ζπλάληεζε ηνπ βιέκκαηνο ηνπ Πιάησλα κε ην βιέκκα ηνπ σθξάηε 

ζε κηα άιιε δηάζηαζε. ε έλα Αιινύ. Υσξίο απηή ηε ζπλάληεζε πνηέ έλαο απψλ δελ 

ζα κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη κε ηφζε ελάξγεηα, ηέηνηα  ζεκλφηεηα θαη ζπγθίλεζε  ηελ 

νδεχνπζα πξνο ζάλαηνλ παξνπζία ηνπ δαζθάινπ ηνπ. ηνλ ρψξν ηνπ πλεχκαηνο νη 

ιέμεηο παξνπζία – απνπζία απνθηνχλ άιιν εηδηθφ βάξνο θαη νπσζδήπνηε δελ 

ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ζηεγαλά, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ  θνηλφηνπε εξκήλεπζε 

απηψλ ησλ ιέμεσλ. Έλαο απψλ κπνξεί λα είλαη ππαξμηαθά (existenziell) παξψλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ έλα άηνκν πνπ απιψο παξεπξίζθεηαη. Παξεύξεζε δελ ζεκαίλεη 

παξνπζία. Αιιά θαη απνπζία δελ ζεκαίλεη αλππαξμία.  

Σν βιέκκα ηνπ σθξάηε ζπλαληά ζην δεζκσηήξην ην βιέκκα ησλ θίισλ ηνπ 

γηα ηειεπηαία θνξά. Απφ ην πξσί κέρξη ην δεηιηλφ απηνί ζηέθνληαη δίπια ηνπ 

δνθηκάδνληαο αιιφθνηα ζπλαηζζήκαηα. Ο Φαίδσλ πεξηγξάθεη ηα δηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηά κε ηε θξάζε «Καὶ κὴλ ἔγσγε θασμάσια ἔπαθον 



 30 

παξαγελόκελνο» (Έλησζα ζηα αιήζεηα παξάμελα όζν βξηζθόκνπλ θνληά ηνπ) . 

Λίγν πην θάησ ραξαθηεξίδεη ν ίδηνο σο αιιφθνην ζπλαίζζεκα (ἄηνπνλ πάζνο) 

απηφ πνπ έλησζε. Καη απηφ ην ἄτοπον πάθος  νθείιεηαη ζην αζπλήζηζην 

ηαίξηαζκα, ηνλ αζπλήζηζην ζπλδπαζκφ επραξίζηεζεο αλάκεηθηεο κε ιχπε (ἀήζεο 

θξᾶζηο ἀπὸ ηε ηῆο ἡδνλῆο ζπγθεθξακέλε ὁκνῦ θαὶ ἀπὸ ηῆο 

ιύπεο). Έλησζε επραξίζηεζε πνπ θηινζνθνχζε κε ηνλ σθξάηε, φπσο 

ζπλεζίδαλε θαη πξηλ, αιιά έλησζε θαη ιχπε γηαηί ζθεθηφηαλ φηη ζε ιίγν ν θίινο ηνπ 

ζα πέζαηλε (Φαίδσλ,  58e-59a).  

«θασμάσια ἔπαθον», «ἄτοπον πάθος», «ἀήθης κρᾶσις». 

«Έλησζα παξάμελα», «αιιόθνην ζπλαίζζεκα», «αζπλήζηζηνο ζπλδπαζκόο». 

Αιιφθνηα, πξσηφγλσξα  ζπλαηζζήκαηα δνθηκάδνπλ νη θίινη πνπ αληηθξίδνπλ ην 

βιέκκα ηνπ σθξάηε ιίγν πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Σν βιέκκα ηνπ ηνύο έκελε αμέραζην, 

αιιά δύζθνια πεξηγξάθεηαη. Δπαιεζεχεηαη απφ ηα θείκελα απηή ε παξαηήξεζε ηνπ 

Guthrie. κσο ε δπζθνιία πεξηγξαθήο ηνπ βιέκκαηνο ηνπ ζλήζθνληνο  σθξάηε δελ 

κεηψλεη νχηε ζην ειάρηζην ηελ νληνινγηθή ηνπ αμία. Σν αληίζεην κάιηζηα. Απηφ ην 

ζησπειφ βιέκκα, ην πέξα απφ θάζε πεξηγξαθή, αλαβαζκίδεηαη νληνινγηθά θαη γη‟ 

απηφ έρεη ηε δχλακε λα ζπγθινλίδεη απηνχο πνπ ην ζπλαληνχλ. ‟ απηήλ ηε 

ζπγθινληζηηθή επίδξαζε  απνθαιχπηεηαη ε κνλαδηθή ηνπ νληνινγηθή αμία.   

Ο Φαίδσλ πεξηγξάθεη απηφ πνπ βιέπεη θη απηφ πνπ ληψζεη. Ο σθξάηεο ηνπ 

θαηλφηαλ επηπρηζκέλνο (εὐδαίκσλ). Απηφ θαλέξσλαλ νη ηξφπνη θαη ηα ιφγηα ηνπ.  

Γη‟ απηφ θαη ν Φαίδσλ δελ ληψζεη θαζφινπ νίθην γηα ηνλ ζχληξνθφ ηνπ πνπ επξφθεηην 

ζε ιίγν λα πηεη ην θψλεην. Ο σθξάηεο δελ ληψζεη θφβν κπξνζηά ζηνλ ζάλαην, αιιά 

ηνλ αληηκεησπίδεη ἀδεῶο θαὶ γελλαίσο
20, ρσξίο θφβν δειαδή θαη κε 

αλσηεξφηεηα. Γη‟ απηφ θαη ην βιέκκα ηνπ, νη ηξφπνη ηνπ θαη ηα ιφγηα ηνπ δελ 

κεηαδίδνπλ θφβν ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο θίινπο ηνπ. Ὡο ἀδεῶο θαὶ 

γελλαίσο ἐηειεύηα… (ηόζν αηξόκεηνο θαη αλώηεξνο  ζηάζεθε ζηνλ ζάλαηό ηνπ). 

Απηή ε θξάζε πεξηγξάθεη ην κεγαιείν ηνπ σθξάηε ηελ χζηαηε απηή ζηηγκή ηνπ 

δηθνχ ηνπ ζαλάηνπ.  

Αιιά θαη ζην ηέινο ηνπ δηαιφγνπ,  φπνπ πεξηγξάθεηαη ε ζθελή ζηελ νπνία ν 

σθξάηεο πίλεη ην θψλεην, ην βιέκκα ηνπ εμαθνινπζεί λα είλαη πξάν. Πήξε ηελ 

θχιηθα ζηα ρέξηα ηνπ πνιχ γαιήληνο (κάια ἵιεσο), ρσξίο λα ηξέκεη (νὐδὲλ 

                                                 
20

 Γελλαῖνο: Λέμε πνπ ζπλαληηέηαη ήδε  ζην κεξν, κε αξρηθή ζεκαζία «απηφο πνπ έρεη ηα 

γλσξίζκαηα ηεο γεληάο ηνπ, ηεο θαηαγσγήο ηνπ». Ζ ιέμε γελλαῖνο ζπλδέεηαη ζεκαζηνινγηθά κε ηε 

ιέμε ἀγαζόο (επγελήο ζηελ θαηαγσγή, γελλαίνο, αλδξείνο).  
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ηξέζαο) θαη ρσξίο λα αιιάμεη ην ρξψκα ή ηελ έθθξαζή ηνπ (νὐδὲ 

δηαθζείξαο νὔηε ηνῦ ρξώκαηνο νὔηε ηνῦ πξνζώπνπ). Καη ήπηε ην 

θψλεην κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηαγφλα ρσξίο λα δείμεη αεδία θαη ρσξίο λα θάλεη ηνλ 

δχζθνιν, ηε ζηηγκή πνπ θαη νη πην ςχρξαηκνη απφ ηνπο θίινπο ηνπ αλαιχνληαλ ζε 

δάθξπα κπξνζηά ζ‟ απηφ ην θνβεξφ ζέακα (Φαίδσλ, 117b-d). 

Σν γαιήλην βιέκκα ηνπ ζλήζθνληνο σθξάηε ζπλαληά ην ηαξαγκέλν βιέκκα 

ησλ ζπληξφθσλ ηνπ, θη φκσο δελ θάκπηεηαη απφ απηήλ ηε ζπλάληεζε. Σν αληίζεην 

κάιηζηα ζπκβαίλεη. Αηάξαρνο ηνπο αλαθαιεί ζηελ ηάμε. Σνπο επηπιήηηεη θαη ηνπο 

θάλεη λα ληψζνπλ ληξνπή  γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο ππεξβνιέο. Άιισζηε γη‟ απηφ 

ν ίδηνο έδησμε πην κπξνζηά ηηο γπλαίθεο γηα λα κελ παξεθηξαπνχλ ζε ηέηνηεο 

αλνεζίεο (ἵλα κὴ ηνηαῦηα πιεκκεινῖελ). Σνπο ζπκβνπιεχεη κάιηζηα: 

«ἀιι’ ἡζπρίαλ ηε ἄγεηε θαὶ θαξηεξεῖηε» (εζπράζηε ινηπόλ θαη 

θαλείηε δπλαηνί). «Καξηεξεῖηε» ζεκαίλεη «κείλεηε ζηαζεξνί», φπσο ν νπιίηεο 

ζηελ νπιηηηθή θάιαγγα πξέπεη λα αληέμεη ζηε ζχειια ηεο κάρεο κέλνληαο αθιφλεηνο,  

ζηαζεξφο ζηε ζέζε ηνπ, γηα λα κελ θαηαξξεχζεη νιφθιεξε ε θάιαγγα. Καξηεξία 

ζεκαίλεη ηελ εζηθή αληνρή. Καξηεξία ζεκαίλεη ηε ζηαζεξή εκκνλή ζε θάηη. 

Καξηεξηθόο είλαη απηφο πνπ ππνκέλεη ρσξίο λα θάκπηεηαη. Απηφο πνπ δείρλεη εκκνλή 

θαη ζηαζεξφηεηα. «Καξηεξηθώηαηνλ» ην βιέκκα ηνπ ζλήζθνληνο σθξάηε δελ 

θάκπηεηαη νχηε θαη κπξνζηά ζηνπο ζπληεηξηκκέλνπο ζπληξφθνπο ηνπ. Σα δάθξπά 

ηνπο, ν ζξήλνο ηνπο  δελ ηνλ ιπγίδνπλ. Αθιφλεην ην βιέκκα ηνπ θαη γαιήλην κέλεη 

πξνζεισκέλν ζε θάπνην ζεκείν πνπ ην βιέπεη κφλνλ απηφο. Οη άιινη ην ληψζνπλ 

απηφ ζην βιέκκα ηνπ. Αιιά δελ κπνξνχλ λα ηνλ αθνινπζήζνπλ εθεί.  

Ο σθξάηεο βξίζθεηαη ζην δεζκσηήξην, ην βιέκκα ηνπ φκσο βξίζθεηαη 

πξνζεισκέλν Αιινύ. Ζ πξνζήισζε ζ‟ απηφ ην Αιινύ αιιάδεη ηελ πνηφηεηα απηνχ 

ηνπ βιέκκαηνο. Σν βιέκκα ηνπ ζλήζθνληνο σθξάηε δελ έρεη θακηά απφ ηηο γλσζηέο 

ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπ δηαβαζκίζεηο (απεηιεηηθό, εηξσληθό, γνεηεπηηθό,  άηνπν), αιιά 

έρεη απνθηήζεη κηα άιιε πξσηφγλσξε γη‟ απηνχο πνηφηεηα. Το γαλήνιο και 

καπηεπικό βλέμμα ηος Συκπάηη λίγο ππιν ηον θάναηό ηος αναβαθμιζμένο 

ονηολογικά, εξςτυηικό, θυηεινό, αςθενηικό έσει επιηελέζει ηο άλμα πάνυ από 

ηην άβςζζο. Ζ άβπζζνο ηνλ νδήγεζε ζην άικα. ην άικα απηφ βξίζθεηαη ην 

κεγαιείν ηνπ σθξάηε. 

«Γηαηί θνληά ζηνλ ζάλαην, ηνλ ζάλαην πηα δελ βιέπεηο,/ ζην Έμσ 

πξνζειώλεζαη» (Denn nah am Tod sieht man den Tod nicht mehr / und starrt hinaus). 
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Η εγγύηεηα ζηνλ ζάλαην, ε βεβαηόηεηα ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ ζε ζαθώο 

πξνζδηνξηζκέλν ρξόλν (κε ην ηέινο ηεο εκέξαο)  αιιάδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ 

βιέκκαηνο ζηξέθνληάο ην ζην Έξω, ζηο Ανοισηό, ζηο Αλλού. Απηφ ν Ρίιθε εχζηνρα ην 

ζπλέιαβε θαη ην εμέθξαζε ζηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο:  «Γηαηί θνληά ζηνλ ζάλαην, ηνλ 

ζάλαην πηα δελ βιέπεηο,/ ζην Έμσ πξνζειώλεζαη».  Ο ζάλαηνο γηα ηνλ Σσθξάηε δελ 

είλαη πηα κάηι απλώρ βέβαιο αλλά αόπιζηο,  όπσο γηα ηνπο ζπληεηξηκκέλνπο 

ζπληξόθνπο ηνπ πνπ ζξελνύλ γηα ηνλ ζάλαην ηνπ θίινπ ηνπο, ελώ νη ίδηνη δελ έρνπλ 

αληηθξίζεη ηνλ δηθό ηνπο ζάλαην. Ο ζάλαηνο γηα ηνλ Σσθξάηε είλαη όρη κόλν βέβαηνο 

αιιά θαη θαζνξηζκέλνο ρξνληθά. Η δύζε ηνπ ήιηνπ νξίδεηαη σο ν θαζνξηζκέλνο 

ρξόλνο ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ ηνπ.  Όινη γλσξίδνπκε  όηη θάπνηε ζα πεζάλνπκε. 

Είκαζηε βέβαηνη γηα ην γεγνλόο ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ καο. Ωζηόζν κέλεη αόξηζην 

ην πόηε ζα ζπκβεί απηό. Η ανξηζηία απηνύ ηνπ «πόηε;», ε ανξηζηία δειαδή ηνπ 

επηθείκελνπ ζαλάηνπ επηηξέπεη ηε θςγή ελώπηνλ ηνπ ζαλάηνπ. Η θνηλόηνπε 

εξκήλεπζε ηνπ ζαλάηνπ, ην γεγνλόο δειαδή όηη ν ζάλαηνο είλαη βέβαηα έλα γεγνλόο 

πνπ ζπκβαίλεη αιιά πξνο ην παξόλ δελ καο αθνξά, νδεγεί ζηελ επηθάιπςή ηνπ.  

Με ηνλ Σσθξάηε όκσο όζν βξίζθεηαη ζην δεζκσηήξην,  πεξηκέλνληαο ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζαλαηηθήο ηνπ θαηαδίθεο, δελ ζπκβαίλεη απηό. Ο Σσθξάηεο όρη κόλν 

δελ θεύγεη ελώπηνλ ηνπ επηθείκελνπ βέβαηνπ θαη θαζνξηζκέλνπ ρξνληθά ζαλάηνπ ηνπ, 

όρη κόλνλ δελ ηνλ επηθαιύπηεη θαηαθεύγνληαο ζηελ θνηλόηνπε εζηκηθή εξκήλεπζή 

ηνπ (θεξέθσλό ηεο ν Κξίησλ), αιιά ζπεύδεη λα πξνιάβεη ηον δικό ηος θάναηο σο ηελ 

έζραηε, ηελ πην δηθή ηνπ δπλαηόηεηα νινθιήξσζεο ηεο ύπαξμήο ηνπ.  

Πξάγκαηη, δπν θνξέο ζην ηέινο ηνπ Φαίδωνα, ιίγν πξηλ πηεη ην θώλεην, 

αξλείηαη ν Σσθξάηεο ηελ πξνζθεξόκελε από ηνλ Κξίησλα θνηλόηνπε εξκήλεπζε ηνπ 

ζαλάηνπ. Ο Σσθξάηεο εηνηκάδεηαη λα πάεη λα ινπζηεί, γηα λα κελ επηθνξηίζεη ηηο 

γπλαίθεο κε ην δπζάξεζην έξγν λα πιύλνπλ ηνλ λεθξό ηνπ. Ο Κξίησλ ηνλ ξσηά πνηεο 

είλαη νη ηειεπηαίεο παξαγγειίεο πνπ αθήλεη ζηνπο θίινπο ηνπ ζρεηηθά κε ηα παηδηά 

ηνπ ή κε θάπνην άιιν ζέκα (Φαίδων, 115a-116d). Καη ν Σσθξάηεο επαλαιακβάλεη 

απηά πνπ έιεγε πάληα. Δελ έρεη λα πεη ηίπνηε θαηλνύξγην. Τνπο ιέεη ινηπόλ λα 

θξνληίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζύκθσλα κε ην πλεύκα ησλ κεηαμύ ηνπο θηινζνθηθώλ 

αλαδεηήζεσλ, δηαθνξεηηθά αλ ακεινύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο, αλ παξακεινύλ δειαδή 

ηελ  ςπρή ηνπο, θαη δελ ζέινπλ λα δνπλ ζηα ρλάξηα όζσλ εηπώζεθαλ γηα ηελ ςπρή θαη 

κέζα ζην δεζκσηήξην αιιά θαη έμσ από απηό θαηά ην παξειζόλ, ηόηε δελ ζα 
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πξνρσξήζνπλ νύηε έλα βήκα παξαπέξα. Ο Κξίησλ όκσο δελ θαηαιαβαίλεη όηη η 

επηκέιεηα ηνπ εαπηνύ, ε θξνληίδα ηεο ςπρήο,  δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ θνηλφηνπε 

εζηκηθή εξκήλεπζε ηνπ ζαλάηνπ. Ρσηά ινηπφλ ηνλ σθξάηε κε πνηνλ ηξφπν λα ηνλ 

ζάςνπλ. Καη ν κεγάινο εηξσλεπηήο έρεη ηε δηάζεζε λα γειάζεη ιίγν πξηλ ηνλ ζάλαηφ 

ηνπ. Λέεη ινηπφλ ζην Κξίησλα:  «Θάςηε κε, όπσο ζαο αξέζεη. Αξθεί βέβαηα λα κε 

πηάζεηε πξώηα θαη λα κελ ζαο μεθύγσ». Καη αθνχ γέιαζε γιπθά, έζηξεςε ην βιέκκα 

ζηνπο θίινπο ηνπ (Γειάζαο δὲ ἅκα ἡζπρῇ θαὶ πξὸο ἡκᾶο βιέςαο)  

θαη ηνπο έδεημε γηα κηα αθφκε θνξά απηφ πνπ είλαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο θη φκσο 

απηνί δελ ην βιέπνπλ. Σνπο ζπκίδεη ινηπφλ πσο ν σθξάηεο πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά 

ηνπο θαη ηνπο κηιάεη δελ είλαη ν ίδηνο κε ηνλ λεθξφ πνπ ζα ζάςνπλ αξγφηεξα. Σνλ 

απζεληηθφ σθξάηε – ηελ  ςπρή ηνπ δειαδή – δελ κπνξνχλ λα ηνλ ζάςνπλ γηαηί δελ 

κπνξνχλ λα ηνλ πηάζνπλ. Ζ αζάλαηε ςπρή δελ ζάβεηαη.  Απηφ πνπ ζα ζάςνπλ ζα 

είλαη έλα λεθξφ ζψκα θη φρη απηφο ν σθξάηεο πνπ έδεζαλ καδί ηνπ θηινζνθψληαο. 

Δπνκέλσο ν Κξίησλ δελ πξέπεη λα ζξελεί, φηαλ ζα βιέπεη λα ζάβνπλ ηνλ λεθξφ ή λα 

ηνλ θαίλε. Καη δελ ζα πξέπεη ν Κξίησλ λα ιέεη φηη θεδεχεη ηνλ σθξάηε. Απηφ πνπ 

ζάβεηαη, απηφ πνπ θαίγεηαη, απηφ πνπ θεδεχεηαη δελ είλαη ν σθξάηεο, αιιά ην ζψκα 

ηνπ. Ζ  ςπρή ηνπ ηφηε ζα έρεη θχγεη καθξηά.  

Ο κεγάινο εηξσλεπηήο αθφκε θαη ηελ χζηαηε απηή ζηηγκή δελ αθνινπζεί ηελ 

θνηλφηνπε εξκήλεπζε ησλ πνιιψλ γηα ηνλ ζάλαην. Αξλείηαη λα παξεγνξεζεί κε ηα 

ηαθηθά έζηκα πνπ δηαδξακάηηδαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. 

Αο ζπκεζνχκε ηε βαξχηεηα απηψλ ησλ εζίκσλ ζηελ Ηιηάδα (ηαθή Παηξφθινπ, ηαθή  

Έθηνξα). Αο ζπκεζνχκε ηελ Αληηγφλε πνπ νδεγείηαη ζην ζάλαην γηαηί δελ κπνξνχζε 

λα αθήζεη άηαθν ηνλ αδεξθφ ηεο.  Ο σθξάηεο ακθηζβεηεί απηή ηελ παξάδνζε πνπ 

ζέιεη ηα παγησκέλα ηαθηθά έζηκα λα εξκελεχνπλ ηε δσή. Σν έδαθνο ζην νπνίν 

ξηδψλεη ε απζεληηθή χπαξμε δελ είλαη γηα ηνλ σθξάηε ε θνηλφηνπε εζηκηθή 

εξκήλεπζε. Σν έδαθνο ζην νπνίν ξηδψλεη ε απζεληηθή χπαξμε βξίζθεηαη γηα ηνλ 

σθξάηε Αιινύ. Δθεί φπνπ έρεη ζηξακκέλν θαη ην βιέκκα ηνπ.  

Ο Κξίησλ γηα δεχηεξε θνξά ζηε ζπλέρεηα ηνπ Φαίδσλα (Φαίδσλ, 116e -117a) 

πξνζθέξεη ζηνλ σθξάηε ηελ θνηλφηνπε εξκήλεπζε ησλ πνιιψλ. Ο σθξάηεο γηα 

δεχηεξε θνξά ηελ αξλείηαη, επηβεβαηψλνληαο ην κεγαιείν ηνπ ελψπηνλ ηνπ ζαλάηνπ. 

Ο Κξίησλ ζπκίδεη ζηνλ σθξάηε φηη δελ έρεη δχζεη αθφκε ν ήιηνο, δελ ρξεηάδεηαη 

επνκέλσο λα βηαζηεί λα πηεη ην θψλεην. Σνπ ζπκίδεη αθφκε πσο θη άιινη πνπ 
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θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην ήπηαλ ην θψλεην  πνιχ αξγφηεξα, αθνχ πξψηα δείπλεζαλ 

θαη ήπηαλ γηα ηα θαιά θη έθαλαλ ζπληξνθηά κε φζνπο επηζπκνχζαλ. Σνλ πξνηξέπεη 

ινηπφλ ν Κξίησλ λα κελ βηάδεηαη, γηαηί ππάξρεη αθφκε ρξφλνο (ἀιιὰ κεδὲλ 

ἐπείγνπ
. 
ἔηη γὰξ ἐγρσξεῖ). Ο σθξάηεο θαη ζηε δεχηεξε έθνδν  ηνπ 

Κξίησλα δείρλεη απαξάκηιιε θαξηεξία. Γελ  ιπγίδεη πξνθεηκέλνπ λα απνιαχζεη ηηο 

ηειεπηαίεο ζηαγφλεο δσήο πνπ ηνπ πξνηείλεη δειεαζηηθά ν θίινο  ηνπ. Απηά ηα 

θάλνπλ νη άιινη, ιέεη κε απζηεξφ χθνο ζηνλ Κξίησλα,  νη πνιινί θαη αθηινζφθεηνη, 

πνπ λνκίδνπλ φηη έηζη θάηη θεξδίδνπλ. Ο σθξάηεο φκσο δελ ζεσξεί φηη 

θαζπζηεξψληαο ηνλ ζάλαην θεξδίδεη ηίπνηε. Πηζηεχεη φηη έηζη κφλνλ γεινηνπνηείηαη, 

δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη κέλεη θνιιεκέλνο ζηε δσή (γιηρόκελνο ηνῦ δῆλ, 

γιίρνκαη= επηζπκψ ζθνδξά)  ηψξα πηα πνπ δελ ηνπ απνκέλεη θαζφινπ. Καη ζηνλ 

δεχηεξν πεηξαζκφ ηεο θνηλφηνπεο εξκήλεπζεο ησλ πνιιψλ αληηζηέθεηαη ζζελαξά, 

δείρλνληαο έκπξαθηα πψο πεζαίλεη έλαο θηιφζνθνο.  

Γηαηί θνληά ζηνλ ζάλαην, ηνλ ζάλαην πηα δελ βιέπεηο,/ ζην Έμσ 

πξνζειώλεζαη». Σν βιέκκα ηνπ σθξάηε αλαβαζκίδεηαη νληνινγηθά κέζα ζην 

δεζκσηήξην ελφςεη ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ ηνπ. Σελ χζηαηε απηή ζηηγκή βιέπεη 

απηφ  πνπ δελ έβιεπε ζε φιε ηελ πξνεγνχκελε δσή ηνπ. Κη απηφ πνπ βιέπεη αιιάδεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, πξνθαιψληαο ηελ έθπιεμε ησλ ζπληξφθσλ ηνπ. Απηέο ηηο 

ηξηάληα ηειεπηαίεο κέξεο ν σθξάηεο κέζα ζην δεζκσηήξην θαηαπηάλεηαη γηα πξψηε 

θνξά κε ηελ πνίεζε, ζπλζέηνληαο έλαλ χκλν ζηνλ Απφιισλα θαη δηαζθεπάδνληαο ζε 

ζηίρνπο ηνπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ. Ο σθξάηεο πνηεηήο! Γηα ηνπο θίινπο ηνπ πνπ 

ηνλ γλψξηδαλ απηφ είλαη παξάδνμν. Σφζν παξάδνμν, πνπ απαηηνχλ κηα εμήγεζε απφ 

ηνλ ίδην ηνλ σθξάηε. Ση ζπλέβε κέζα ζην δεζκσηήξην θη άιιαμε ε ζηάζε ηνπ 

απέλαληη ζηελ πνίεζε; Ση ζπλέβε θαη ν δηαιεθηηθφο θηιφζνθνο  έγηλε θηιφζνθνο - 

πνηεηήο; 

Ο σθξάηεο  ήηαλ γλσζηφο φρη κφλνλ γηα ηελ νκνινγεκέλε απφ ηνλ ίδην 

έιιεηςε πνηεηηθνχ ηαιάληνπ (Φαίδσλ, 60d-61b) θαη γηα  ηνλ ελνριεηηθφ έιεγρν πνπ 

αζθνχζε ζηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ πνηεηέο απνδεηθλχνληαο ηελ ακάζεηά ηνπο 

(Πιάησλνο, Απνινγία, 22a-c) . Ο πιαησληθφο σθξάηεο ήηαλ γλσζηφο θαη γηα ηελ 

απνξξηπηηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζηελ πνίεζε ηνπ θαηξνχ ηνπ   (θπξίσο ηελ ηξαγηθή 

πνίεζε αιιά θαη ηα νκεξηθά έπε), επεηδή απηή θαηά ηε γλψκε ηνπ θαιιηεξγνχζε ηε 

κίκεζε εζηθά βιαπηηθψλ γηα ηνπο λένπο πξνηχπσλ, ηνπο απνκάθξπλε απφ ηελ 
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αιήζεηα, ηνπο έζηδε ζην ςεχδνο θαη ζηα πάζε. Σν αηζζεηηθφ γνχζην ηεο επνρήο, πνπ 

δεκηνχξγεζε απηά ηα έξγα ηα νπνία εκείο ζήκεξα ηα ζεσξνχκε αλππέξβιεηε 

πξνζθνξά ηεο Αζήλαο ζηνλ πνιηηηζκφ, βξηζθφηαλ ζηνπο αληίπνδεο ηεο ζσθξαηηθήο 

εζηθήο θηινζνθίαο. ηo ηξίην θαη ην δέθαην βηβιίν ηεο  πιαησληθήο Πνιηηείαο (376c-

398b θαη 595a-608b αληίζηνηρα) εθηίζεηαη ε πιαησληθή επίζεζε θαηά ηεο πνίεζεο 

(θαη ηεο ηέρλεο σο κίκεζεο ηνπ θαηλνκεληθνχ γεληθφηεξα), ε νπνία θαηαιήγεη ηειηθά 

ζηνλ εμνζηξαθηζκφ ηεο πνίεζεο απφ ηελ ηδαληθή Πνιηηεία ή ζηελ παξακνλή ηεο ππφ 

θαζεζηψο φκσο απζηεξήο ινγνθξηζίαο.   Αιιά θαη ζε άιια έξγα ηνπ Πιάησλα ε 

πνίεζε αληηκεησπίδεηαη κε θαρππνςία. ηνλ Ίσλα θαη πην δηθνξνχκελα ζηνλ Φαίδξν 

ε πνίεζε κεηαηξέπεηαη ζε έλα είδνο ηξέιαο. Δλψ ζηελ Απνινγία, ηνλ Πξσηαγόξα, ηνλ 

νθηζηή θαη ηνπο Νόκνπο ν Πιάησλ ηαπηίδεη ηελ πνίεζε κε ηελ άγλνηα, ηελ απάηε θαη 

ηελ πλεπκαηηθή ζχγρπζε.  

Ο σθξάηεο ινηπφλ ν νπνίνο νκνινγεί (Πιάησλνο, Πνιηηεία, 607b) πσο από 

παιηά ε πνίεζε θαη ε θηινζνθία έρνπλ θάπνηα δηέλεμε (παιαηὰ κέλ ηηο 

δηαθνξὰ θηινζνθίᾳ ηε θαη πνηεηηθῇ) θαη γη‟ απηφ ζηελ επλνκνχκελε 

Πνιηηεία πνπ ζρεδηάδνπλ ζηνλ θηινζνθηθφ ηνπο δηάινγν  δελ έρεη ζέζε ε πνίεζε
. 
 ν  

σθξάηεο πνπ πξνηείλεη ζηελ Πνιηηεία (398a-b) εθείλνλ ηνλ άμην  πνηεηή πνπ ζα 

εξρφηαλ ζηελ πφιε γηα λα επηδείμεη ηα πνηήκαηά ηνπ λα κελ ηνλ αθήλνπλ λα κπεη 

κέζα αιιά λα ηνλ μαπνζηέιλνπλ ζε άιιε πόιε (ἀπνπέκπνηκέλ ηε εἰο ἄιιελ 

πόιηλ), αθνχ πξψηα ηνλ  πξνζθπλνχζαλ  ζαλ λα ήηαλ ηεξφ θαη αμηνζαχκαζην 

πξφζσπν θαη αθνχ ηνπ έξαηλαλ  ην θεθάιη κε κχξν θαη ηνλ  ζηφιηδαλ κε γηξιάληεο 

απφ αγηαζκέλα καιιηά
. 

 απηφο ν θηιόζνθνο - σθξάηεο κεηακνξθψλεηαη ζην 

δεζκσηήξην ζηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηεο δσήο ηνπ ζηνλ  κνπζηθό  σθξάηε, ν νπνίνο 

ζπλζέηεη γηα πξψηε θαη ηειεπηαία θνξά ζηε δσή ηνπ πνηήκαηα. Απηή ε κεηακφξθσζε 

πνπ παξαμελεχεη ηνπο θίινπο ηνπ απαηηεί εμήγεζε. Πνηα εμήγεζε δίλεη ν σθξάηεο; 

Σν όλεηξν! Απηή είλαη ε εμήγεζε πνπ δίλεη ν ίδηνο γηα ηε κεηαζηξνθή ηνπ. 

Απφ παιηά, ιέεη ν σθξάηεο ζηνλ Κέβε (Φαίδσλ, 60e - 61b), ηνλ επηζθεπηφηαλ ην 

ίδην φλεηξν, θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθή κνξθή, σζηφζν ηνπ έιεγε πάληα ηα ίδηα: 

«σθξάηε, λα θάλεηο κνπζηθή θαη πάλσ ζ’ απηήλ λα δνπιεύεηο» (Ὦ Σώθξαηεο 

κνπζηθὴλ πνίεη θαὶ ἐξγάδνπ). Ο σθξάηεο λφκηδε φηη ην φλεηξν ηνλ 

παξφηξπλε λα αζρνιεζεί κε ηε θηινζνθία, γηαηί θαηά ηε γλψκε ηνπ ε θηινζνθία είλαη 

ην αλψηεξν είδνο κνπζηθήο θη απηφο ζ‟ απηήλ επηδηδφηαλ. Σν φλεηξν φκσο επέκελε λα 
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ηνλ επηζθέπηεηαη. Κη ν σθξάηεο ην ζεσξνχζε απηφ σο ελζάξξπλζε λα ζπλερίζεη ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε θηινζνθία. ια απηά ζπλέβαηλαλ πξηλ ηε ζαλαηηθή ηνπ 

θαηαδίθε θαη ηελ αλακνλή ηνπ ζην δεζκσηήξην γηα ηελ εθηέιεζή ηεο.  

Σν φλεηξν ηνλ επηζθεπηφηαλ ζπλέρεηα. «Μνπζηθὴλ πνίεη θαὶ 

ἐξγάδνπ». Σνλ πξνηξέπεη: «Να θάλεηο κνπζηθή θαη λα δνπιεύεηο πάλσ ζ’ απηήλ». 

Απηφ πνπ ηνπ ππνδείθλπε ην φλεηξν θαη δελ ην έβιεπε ζε φιε ηελ πξνεγνχκελε δσή 

ηνπ ην είδε γηα πξψηε θνξά φηαλ βξέζεθε θνληά ζην ζάλαηφ ηνπ. Απηφο ν 

πεηζκαηάξεο θηιφζνθνο, ν ππέξκαρνο ηεο δηαιεθηηθήο, ν ερζξφο ηεο πνίεζεο, ζην 

ηέινο ηεο δσήο ηνπ θαη ελψπηνλ ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ ηνπ βιέπεη. Ση βιέπεη; Γελ 

μέξνπκε. Ξέξνπκε κφλν πσο απηφ πνπ βιέπεη ηνλ αιιάδεη. Σν βιέκκα ηνπ θαλεξψλεη 

απηήλ ηελ αιιαγή. Γελ έρεη ηελ πεηζκαηηθή αθακςία θαη ηελ απζηεξφηεηα ηεο 

ζσθξαηηθήο ινγηθήο πνπ ειέγρεη ακείιηθηα θαη δηαιχεη κε ηελ εηξσληθή θξηηηθή ηνπ 

ηελ αιήζεηα ηεο πνίεζεο. Σν βιέκκα ηνπ έρεη απνθηήζεη άιιε πνηφηεηα. Ο κνπζηθφο 

σθξάηεο βιέπεη πηα αιιηώο.  

Μεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ ζε ζάλαην θαη αθνχ  ε γηνξηή ηνπ Απφιισλα (ηα 

Γήιηα) ηνλ εκπφδηδε λα πεζάλεη, ζεψξεζε φηη απηφ ήηαλ ζεκάδη γηα λα δψζεη άιιε 

εξκελεία ζην φλεηξν. Απνθαζίδεη ινηπφλ λα κε δείμεη απείζεηα αιιά λα αζρνιεζεί κε 

ηε «δεκώδε κνπζηθήλ», δειαδή κε ην ηξαγνχδη.  Έηζη, ππαθνχνληαο ζην φλεηξν, 

ζα έδεηρλε ηελ επζέβεηά ηνπ (ἀθνζηώζαζζαη) γξάθνληαο πνηήκαηα. Ζ πξψηε 

ζχλζεζε ινηπφλ ήηαλ πξνο ηηκήλ ηνπ ζενχ Απφιισλα. Ζ δεχηεξε ζχλζεζε ήηαλ ε 

δηαζθεπή κχζσλ ηνπ Αηζψπνπ. Γηαηί, φπσο καο ιέεη ν ίδηνο : «γηα λα είλαη ν πνηεηήο 

αιεζηλόο πνηεηήο πξέπεη λα πιάζεη κύζνπο θαη όρη ιόγνπο» (ηὸλ πνηεηὴλ δένη, 

εἴπεξ κέιινη πνηεηήο εἶλαη πνηεῖλ κύζνπο ἀιι’ νὐ ιόγνπο). 

Πνηνο ζα πεξίκελε φηη ν σθξάηεο, πνπ ζε φιε ηνπ ηε δσή ζήηεπε ζηνλ ιφγν, ζην 

ηέινο ηεο δσήο ηνπ ζα θαηέθεπγε ζηνλ κχζν; Οχηε θη ν ίδηνο δελ πεξίκελε θάηη ηέηνην. 

Αιιά ε δσή φηαλ θηάλεη ζην ηέινο ηεο έρεη εθπιήμεηο, αθφκε θαη γηα ηνλ σθξάηε 

πνπ νκνινγεί ηε κπζνπιαζηηθή αλεπάξθεηά ηνπ.  

«Η αιήζεηα κόλνλ έλαληη ζαλάηνπ δίδεηαη». Απηφο ν ζηίρνο ηνπ Διχηε απφ ηα 

Διεγεία ηεο Ομώπεηξαο («Ρήκα ην θνηεηλφλ»), απνθζεγκαηηθά δηαηππσκέλνο, είλαη 

ε απάληεζε ηεο πνίεζεο ζηε ζσθξαηηθή θηινζνθία αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο. ε φιε 

ηνπ ηε δσή ν σθξάηεο αλαδεηά κε ην βιέκκα ηνπ ηελ αιήζεηα. Ωζηφζν απηή ηνπ 
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απνθαιχπηεηαη σο νιφηεηα κφλνλ ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, απηέο ηηο 30 κέξεο 

αλακνλήο ζην δεζκσηήξην. Η αιήζεηα κόλνλ έλαληη ζαλάηνπ δίδεηαη. Ση ζεκαίλεη 

«έλαληη ζαλάηνπ»; Ση ζεκαίλεη «έλαληη»; Έλαληη ζεκαίλεη ινγηζηηθά «ζε αληίθξηζκα». 

Λέκε :  «έδσζε κηα πξνθαηαβνιή έλαληη φινπ ηνπ πνζνχ». Έλαληη ζεκαίλεη αθφκε 

απέλαληη, ελώπηνλ, αληίθξπ. Ζ αιήζεηα έλαληη ζαλάηνπ δίδεηαη ζηνλ σθξάηε πνπ κε 

ηφζν πάζνο ηελ αλαδήηεζε ζε φινλ ηνλ θηινζνθηθφ ηνπ βίν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

αιήζεηα δφζεθε νιφθιεξε ζηνλ σθξάηε, φηαλ απηφο βξέζεθε ελώπηνλ ηνπ δηθνχ ηνπ 

ζαλάηνπ θαη κάιηζηα φηαλ έζπεπζε λα πξνιάβεη ηνλ δηθφ ηνπ ζάλαην, φηαλ άδξαμε 

απηή ηελ έζραηε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηεο χπαξμεο ηνπ.  

Ο σθξάηεο δελ πθίζηαηαη ηνλ ζάλαην δπζθνξψληαο. Οχηε πξνζπαζεί λα ηνλ 

θαζπζηεξήζεη. Ο σθξάηεο πξνιαβαίλεη ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Γελ δπζθνξεί, δελ 

θαηαξηέηαη. Απηή ηε ζηάζε ηνπ ελψπηνλ ηνπ ζαλάηνπ κάο ηελ πεξηγξάθεη κε δάθξπα 

ζηα κάηηα αθφκε θη ν ππάιιεινο ν επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζαλαηηθήο 

θαηαδίθεο. Παξαμελεχεηαη αθφκε θη απηφο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ σθξάηε 

(Φαίδσλ, 116c-d). Οη άιινη ζαλαηνπνηλίηεο ηα έβαδαλ καδί ηνπ θαη ηνλ θαηαξηφληαλ, 

επεηδή ηνπο δεηνχζε ζχκθσλα κε ηε δηαηαγή ησλ αξρφλησλ λα πηνπλ ην δειεηήξην,  

ιεο θαη ήηαλ απηφο, ν απιφο ππάιιεινο, εθείλνο πνπ ηνπο θαηαδίθαδε ζε ζάλαην. Ο 

σθξάηεο φκσο δελ έθαλε θάηη ηέηνην, αιιά «ήηαλ ν πην αλώηεξνο 

(γελλαηόηαηνο), ν πην κεηιίρηνο (πξᾳόηαηνο) θαη θαιόο άλζξσπνο (ἄξηζηνο)  

από όζνπο ήξζαλ πνηέ εδώ κέζα». Απηά ηα ιφγηα δελ ηα ιέλε νη θίινη ηνπ σθξάηε, 

αιιά έλαο ππάιιεινο ηνπ θξάηνπο. Μ‟ απηά ηα ιφγηα θαη κε δάθξπα ζηα κάηηα (ἅκα 

δαθξύζαο) απηφο ν ππάιιεινο, αθνχ ηνπ δηαβίβαζε ηελ εληνιή ησλ αξρφλησλ,  

ραηξέηεζε ηνλ σθξάηε θαη απνκαθξχλζεθε. «Γεηα ζνπ ινηπόλ θαη πξνζπάζεζε λ’ 

αληέμεηο όζν κπνξείο πην εύθνια ην αλαπόθεπθην». (ραῖξέ ηε θαὶ πεηξῶ ὡο 

ῥᾷζηα θέξεηλ ηὰ ἀλαγθαῖα).  

Ο σθξάηεο δελ πξνζπαζεί απιψο λα αληέμεη ην αλαπφθεπθην ηνπ 

επηθείκελνπ ζαλάηνπ ηνπ. Πξνρσξεί πνιχ παξαπέξα.  Ο σθξάηεο πξνιαβαίλεη ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ. «Πξνιαβαίλεη ηνλ ζάλαηφ ηνπ» ζεκαίλεη φηη θαηαλνεί ηνλ ζάλαηφ ηνπ. 

Καηαλνώ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη ραδεχσ ζ‟ έλα λφεκα, αιιά 

ζεκαίλεη φηη θαηαλνώ ηνλ εαπηφ κνπ κέζα ζ‟ εθείλε ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο πνπ 

δηαλνίγεη ν δηθόο κνπ ζάλαηνο. Σφηε ν ζάλαηνο δελ γίλεηαη έλα απιφ ζπκβάλ πνπ δελ 

κε αθνξά πξνο ην παξφλ, αιιά θαλεξψλεηαη σο ε πην δηθή κνπ έζραηε δπλαηόηεηα 
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θαηαλφεζεο ηεο απζεληηθήο χπαξμεο. Δδψ έγθεηηαη ην κεγαιείν ηνπ σθξάηε: 

πξνιαβαίλεη ηνλ ζάλαηφ ηνπ θη έηζη δηαλνίγεηαη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ν νξίδνληαο 

θαηαλφεζεο ηεο χπαξμήο ηνπ. Η αιήζεηα κόλνλ έλαληη ζαλάηνπ δίδεηαη, ιέεη ν Διχηεο. 

Καη έλαλ ζηίρν πην πάλσ ιέεη αθφκε:  Απηά ζηε γιώζζα ηε δηθή κνπ. Κη άιινη άιια ζ’ 

άιιεο. 

Οη πην αηληγκαηηθέο ιέμεηο πνπ είπε πνηέ ν σθξάηεο είλαη νη ηειεπηαίεο ηνπ 

ιέμεηο ιίγν πξηλ μεςπρήζεη. Ο κεγάινο εηξσλεπηήο έθπγε απφ ηε δσή κε κηα θξάζε ην 

ίδην αηληγκαηηθή φπσο θαη ε δσή ηνπ. Αθφκε θαη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ θξφληηζε λα 

κείλεη αμέραζην αθήλνληαο πίζσ ηνπ έλαλ γξίθν – πξφθιεζε γηα ηνπο θηινιφγνπο θαη 

ηνπο θηινζφθνπο. Ο Φξίληξηρ Νίηζε κε ηε γλσζηή επαηζζεζία ηνπ αλαθάιπςε απηή 

ηε θξάζε ηνπ ζλήζθνληνο σθξάηε  θαη αλέδεημε ηε δπλακηθή ηεο κε ηελ πξνθιεηηθή 

εξκελεία ηνπ. Έθηνηε ε θηινζνθία δελ κπνξνχζε λα παξαθάκςεη νχηε ηε θξάζε απηή 

ηνπ σθξάηε νχηε ηελ εξκελεία ηεο απφ ηνλ Νίηζε. Πνηεο ήηαλ νη ηειεπηαίεο ηνπ 

ιέμεηο θαη ηη θαλεξψλνπλ απηέο γηα ην χζηαην βιέκκα ηνπ σθξάηε; Αμίδεη λα  

παξαθνινπζήζνπκε ηελ απνθάιπςε ηνπ έζραηνπ ζσθξαηηθνχ βιέκκαηνο κέζα απφ 

ηε δηήγεζε ηνπ Φαίδσλα.  

Ο σθξάηεο, αθνχ ήπηε ην δειεηήξην, πεξπάηεζε ιίγν κέρξη λα βαξχλνπλ ηα 

πφδηα ηνπ θη έπεηηα μάπισζε, φπσο ηνπ ζπλέζηεζε ν επηθνξηηζκέλνο κε ηε ζαλαηηθή  

εθηέιεζε ππάιιεινο. Σν  δειεηήξην άξρηζε λα επελεξγεί πξνθαιψληαο αθακςία ζηα 

θάησ άθξα, ε νπνία πξνρσξνχζε πξνο ηα πάλσ. ηαλ ζα έθηαλε ζηελ θαξδηά, ν 

σθξάηεο ζα πέζαηλε. Ήδε είρε αξρίζεη λα παγψλεη ην ζψκα ηνπ γχξσ απφ ην 

ππνγάζηξην. Καη ηφηε ν σθξάηεο, απνθαιύπηνληαο ην πξόζσπό ηνπ – ην είρε ήδε 

θαιπκκέλν κ’  έλα καληίιη – είπε ηα ηειεπηαία απηά ιόγηα: Κξίησλα ρξσζηάκε ζηνλ 

Αζθιεπηό έλαλ πεηεηλό. Να ηνπ ηνλ δώζεηε θαη λα κελ ην ακειήζεηε (θαὶ 

ἐθθαιπςάκελνο -ἐλεθαιύπηεην γάξ- εἶπελ - ὅ δὴ ηειεπηαῖνλ 

ἐθζέγμαην - Ὦ Κξίησλ ηῷ Ἀζθιεπηῷ ὀθείινκελ ἀιεθηξπόλα
. 

ἀιιά ἀπόδνηε θαὶ κὴ ἀκειήζεηε).  

Ση ζήκαηλαλ ηα ηειεπηαία απηά αηληγκαηηθά ιφγηα ηνπ σθξάηε; Αηληγκαηηθά 

θαη εηξσληθά ζπλάκα, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ν θαηαδηθαζκέλνο ζε ζάλαην γηα 

αζέβεηα πξνο ηνπο  ζενχο είλαη εθείλνο πνπ ζηελ χζηαηε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ 

απνδεηθλχεη ηελ επζέβεηά ηνπ, θξνληίδνληαο λα ηεξεζεί ην νξζφ ηειεηνπξγηθφ. Ή 

κήπσο αθφκε θη απηφο ν ίδηνο ν σθξάηεο, ν πην ζνθφο άλζξσπνο,  λνηάδεηαη γηα ηελ 
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αζθάιεηά ηνπ ζηελ πνξεία απηή πξνο ηνλ ζάλαην, δεηψληαο απφ ηνλ Αζθιεπηφ λα 

δηεπθνιχλεη ηε κεηάβαζή ηνπ; Ο George Steiner επηρεηξεί κηα ελδηαθέξνπζα 

θηινινγηθή εξκελεία θαη ηνπ ζσθξαηηθνχ επηρεηξήκαηνο φζν θαη ηνπ ζπκβφινπ ηνπ, 

ηνπ πεηεηλνχ
21

. Απηή φκσο πνπ καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν γηα ηηο θηινζνθηθέο ηεο 

πξνεθηάζεηο είλαη ε εξκελεία ηνπ Νίηζε. Ο αηξεηηθφο Γεξκαλφο θηιφζνθνο 

απνηφικεζε κηα πξνθιεηηθή εξκελεία νιφθιεξεο ηεο θηινζνθίαο ηνπ σθξάηε 

ζηεξηγκέλνο ζ‟ απηή ηε θξάζε : «Κξίησλα ρξσζηάκε ζηνλ Αζθιεπηό έλαλ πεηεηλό. Να 

ηνπ ηνλ δώζεηε θαη λα κελ ην ακειήζεηε». Ο σθξάηεο δήηεζε λα πξνζθέξνπλ ζηνλ 

Αζθιεπηφ έλαλ πεηεηλφ γηαηί κε ηνλ ζάλαην ηνλ γηάηξεςε απφ ηελ αξξψζηηα ηεο δσήο. 

Ο σθξάηεο είρε ζηραζεί ηε δσή. Ο σθξάηεο ήζειε λα πεζάλεη. Ζ Αζήλα δελ ην 

ήζειε. Απηφο αλάγθαζε ηελ Αζήλα λα ηνπ δψζεη ην θψλεην… Απηή είλαη ε εξκελεία 

ηνπ Νίηζε γηα ην λφεκα πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηήλ ηε θξάζε
22

. Ο ζάλαηνο ήηαλ ην 

γηαηξηθφ γηα ηε καθξνρξφληα αξξψζηηα ηεο δσήο πνπ βάξαηλε ηνλ σθξάηε.  

Φπζηθά πίζσ απφ ηελ εξκελεία απηή ηνπ Νίηζε θξχβεηαη ε πνιεκηθή ηνπ 

ελάληηα ζηνλ πιαησληζκφ πνπ είρε σο απφιεμε  ηελ πεξηθξφλεζε ηνπ ζψκαηνο θαη 

ησλ αηζζήζεσλ, δειαδή απηήο εδψ ηεο δσήο, γηα ράξε ελφο πλεπκαηηθνχ επέθεηλα. Ζ 

ληηζετθή εξκελεία θπζηθά θαη δελ έγηλε δεθηή απφ ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ θηινιφγνπο. 

Ο θνξπθαίνο γηα ηελ επνρή ηνπ θιαζηθφο θηιφινγνο Οχιξηρ θνλ Βηιακφβηηο – 

Μέιεληνξθ (1848-1931), ηδηαίηεξα επηθξηηηθφο ελαληίνλ ηνπ Νίηζε γηα ην βηβιίν ηνπ 

ε Γέλλεζε ηεο Σξαγσδίαο, απνξξίπηεη ηε ληηζετθή εξκελεία θαη ππνζηεξίδεη φηη ε 

πξνζθνξά ηνπ πεηεηλνχ ζηνλ Αζθιεπηφ αλαθεξφηαλ ζε ζεξαπεία θαηά ην παξειζφλ 

ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ σθξάηε. Βέβαηα ν Νίηζε εδψ δίλεη κηα θηινζνθηθή 

εξκελεία ζην πξφβιεκα σθξάηεο θαη ζηνλ πιαησληζκφ γεληθφηεξα. Ο θιαζηθφο 

θηιφινγνο Νίηζε εδψ δελ εξκελεχεη θηινινγηθά αιιά θηινζνθηθά. Ο σθξάηεο 

πξφζθεξε πεηεηλφ γηαηί κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ ιπηξψζεθε απφ ηε δσή. Απηή είλαη ε 

ληηζετθή εξκελεία ησλ ηειεπηαίσλ ιέμεσλ ηνπ σθξάηε.  

Έρνληαο ζθηαγξαθήζεη ηηο θχξηεο δηαβαζκίζεηο ηνπ ζσθξαηηθνχ βιέκκαηνο 

κπνξνχκε ηψξα λα δηαθηλδπλεχζνπκε ηε δηθή καο εξκελεία ηεο ηειεπηαίαο 

ζσθξαηηθήο θξάζεο, ηνπ εμφδηνπ  βιέκκαηνο ηνπ ζλήζθνληνο σθξάηε.  
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εκεηνινγηθά ε πεξηγξαθή ηνπ πιαησληθνχ Φαίδσλα παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ. Ο σθξάηεο είρε θαιχςεη κ‟ έλα καληίιη ην πξφζσπφ ηνπ 

(ἐλεθεθάιππην< ἐγθαιύπηνκαη), πξνθαλψο γηα λα κε δνπλ νη θίινη ηνπ 

ηελ παγσκέλε απφ ηνλ ζάλαην έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Ο σθξάηεο 

ἐλεθεθάιππην. Ο σθξάηεο, δσληαλφο αθφκε, ινγάξηαδε ηνλ εαπηφ ηνπ λεθξφ 

θη απηφ έδεηρλε ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπ κε ην θαιπκκέλν πξφζσπφ ηνπ. Σν πξφζσπν 

ηνπ, ην βιέκκα ηνπ ζθεπαζκέλν δελ ζπλαληνχζε πηα ην βιέκκα ησλ ζπληξφθσλ ηνπ. 

Καη ηφηε μαθληθά, ελψ ινγάξηαδε λεθξφ ηνλ εαπηφ ηνπ θη ελψ θαη νη άιινη λεθξφ ηνλ 

ινγαξηάδαλ, επηζηξέθεη θαη ζηξέθεη μαλά ην βιέκκα ηνπ ζηνπο θίινπο ηνπ, ιεο θαη 

θάηη μέραζε λα ηνπο παξαδψζεη θεχγνληαο.  Δπηζηξέθεη αηθληδηαζηηθά. Γελ ηνλ 

πεξίκελε θαλείο. Απηά ηα θάλεη ν σθξάηεο. Μπνξεί θηφιαο λα ην είρε πξνζρεδηάζεη. 

Καη γη‟ απηφ ήηαλ ηθαλφο. Δίλαη γλσζηφ φηη γη‟ απηά ηα θεξζίκαηα πνπ μάθληαδαλ 

ηνπο άιινπο είρε  κείλεη αμέραζηνο.  Δπηζηξέθεη, μεζθεπάδνληαο ην πξφζσπφ ηνπ 

(ἐθθαιπςάκελνο < ἐθθαιύπηνκαη) Δπηζηξέθεη, απνθαιχπηνληαο ην χζηαην 

βιέκκα ηνπ. Καη κ‟ απηφ ην χζηαην βιέκκα είπε ηα ηειεπηαία ιφγηα ηνπ : Κξίησλα 

ρξσζηάκε ζηνλ Αζθιεπηό έλαλ πεηεηλό. Να ηνπ ηνλ δώζεηε θαη λα κελ ην ακειήζεηε (Ὦ 

Κξίησλ ηῷ Ἀζθιεπηῷ ὀθείινκελ ἀιεθηξπόλα
. 
ἀιιά ἀπόδνηε θαὶ 

κὴ ἀκειήζεηε). Γελ κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηα ιφγηα απφ ηε ρεηξνλνκία 

ηεο ἐθθαιύςεσο (ἐθθάιπςηο = απφθαιπςε, θαλέξσζε). Γελ πξφθεηηαη γηα 

κηα απιή ρεηξνλνκία αιιά γηα ηειεηνπξγία. Καη ηα ηειεπηαία ηνπ ιφγηα απνθηνχλ 

λφεκα κέζα ζ‟ απηήλ ηεο ηειεηνπξγηθή αηκφζθαηξα ηεο ἐθθαιύςεσο.  

«ἐλεθεθάιππην< ἐγθαιύπηνκαη». Σν ξήκα ἐγθαιύπηνκαη  

ζεκαίλεη ζθεπάδσ ηνλ εαπηό κνπ (ην πξόζσπό κνπ),  θξύβσ ηνλ εαπηό κνπ θάησ από 

ηα ζθεπάζκαηα. εκαίλεη αθφκε θξύβνκαη από ληξνπή, αηζζάλνκαη ληξνπή ελώπηνλ 

θάπνηνπ.  

«ἐθθαιπςάκελνο < ἐθθαιύπηνκαη». Σν ξήκα ἐθθαιύπηνκαη 

ζεκαίλεη μεζθεπάδσ ηνλ εαπηφ κνπ (ην πξφζσπφ  κνπ), απνθαιχπησ ηνλ εαπηφ κνπ 

(ην πξφζσπφ κνπ).  

Καη ηα δχν ξήκαηα, ἐγθαιύπηνκαη - ἐθθαιύπηνκαη, είλαη κέζεο 

δηάζεζεο, δηάζεζε ε νπνία εθθξάδεη ππνθεηκεληθφηεηα (εζσηεξηθφηεηα) ζε αληίζεζε 

κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα (απιψο εμσηεξίθεπζε ελέξγεηαο) πνπ εθθξάδεη ε  
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ελεξγεηηθή δηάζεζε. Καη ηα δπν απηά κέζα ξήκαηα δειψλνπλ ην ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξάμε ηεο ἐγθαιύςεσο - 

ἐθθαιύςεσο αληίζηνηρα. Καη ηα δπν αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ επζέσλ 

κέζσλ φρη θπξίσο απηνπαζψλ ξεκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο θαη ηα δπν δειψλνπλ 

ελέξγεηα ε νπνία φκσο εμέξρεηαη απφ ην πλεχκα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη κεηαβαίλεη ζην 

ζψκα ηνπ. Ζ ελέξγεηα απηή παξάγεηαη απφ ην πλεχκα ηνπ ππνθεηκέλνπ, δελ κέλεη 

φκσο ζ‟ απηφ αιιά εμσηεξηθεχεηαη ζην ζψκα ηνπ. Ο σθξάηεο δελ θξαηάεη ηε ζθέςε 

ηνπ κπζηηθή, αιιά ζέιεη θάηη λα δείμεη μεζθεπάδνληαο ην θαιπκκέλν πξφζσπφ ηνπ. 

Απηφ πνπ ζθέπηεηαη ην θαλεξψλεη κ‟ απηήλ ηελ ηειεηνπξγηθή πξάμε ηνπ 

ἐθθαιύπηεζζαη. Με μεζθεπαζκέλν ην πξφζσπφ ηνπ θαη κε ην βιέκκα ηνπ 

θσηίδεη ην λφεκα ησλ ηειεπηαίσλ ιέμεψλ ηνπ:  «Κξίησλα ρξσζηάκε ζηνλ Αζθιεπηό 

έλαλ πεηεηλό. Να ηνπ ηνλ δώζεηε θαη λα κελ ην ακειήζεηε».  

Σν θείκελν ζ‟ απηφ ην ζεκείν ζσπαίλεη. Ζ ἐθθάιπςηο, απηή ε θαλέξσζε 

ηνπ χζηαηνπ ζσθξαηηθνχ βιέκκαηνο ζα κείλεη γηα πάληα άγλσζηε ζε καο. Μφλν ηα 

ηειεπηαία ιφγηα ηνπ καο έκεηλαλ, ην λεθξφ ζψκα απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ βιέκκαηνο. 

Ωζηφζν, αμίδεη λα δηαθηλδπλεχζνπκε κηα άιιε εξκελεία πέξα απφ ηελ αληίπαιε ζηνλ 

πιαησληζκφ ληηζετθή θαη ηελ ακηγψο  θηινινγηθή. Σν βιέκκα ηνπ, φπσο ην 

παξαθνινπζήζακε κέζα ζην δεζκσηήξην, γαιήλην, εμπςσηηθφ, απζεληηθφ, καο 

επηηξέπεη λα δηαθηλδπλεχζνπκε ηελ ππφζεζε φηη ε χζηαηε πξνζθνξά ζηνλ Αζθιεπηφ 

εμέθξαδε ηελ επραξηζηία ηνπ σθξάηε ζηνλ ζεφ πνπ ηνπ επέηξεςε κέζα ζηε θπιαθή 

λα δεη ιίγν πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ απηφ πνπ δελ έβιεπε φζν  θηινζνθνχζε καθξηά απφ 

απηήλ ηελ αδξαγκέλε απφ ηνλ ίδην δπλαηφηεηα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. Πξνιαβαίλνληαο 

ηνλ ζάλαηό ηνπ, θαηαλνώληαο δειαδή ηνλ ζάλαηό ηνπ σο ηελ έζραηε, ηελ πην δηθή 

ηνπ κε παξαθάκςηκε δπλαηόηεηα, κπόξεζε λα δεη ηελ αιήζεηα πνπ αλαδεηνύζε 

θηινζνθώληαο ζ΄ όιε ηνπ ηε δσή. Ζ αιήζεηα πξνζθέξζεθε ηφηε γηα κηα ζηηγκή 

νιόθιεξε ζηελ φξαζή ηνπ σο δσξεά κέζα ζηνλ νξίδνληα θαηαλφεζεο ηνπ δηθνχ ηνπ 

ζαλάηνπ. Γηα ηε ζεξαπεία απηή, γηα ην γεγνλφο δειαδή φηη είδε κέζα απφ ην ηέινο ηνπ 

απηφ πνπ έςαρλε θηινζνθψληαο ζηε δσή ηνπ,  πξφζθεξε σο επραξηζηήξηα ζπζία ζηνλ 

Αζθιεπηφ έλαλ πεηεηλφ. ρη, ν σθξάηεο δελ ήηαλ αξλεηήο ηεο δσήο, φπσο ηνλ ζέιεη 

έλαο αθξαίνο ληηζετζκφο. Γελ ζηράζεθε ηε δσή. Καηαλόεζε ηε δσή ηελ χζηαηε ζηηγκή 

ηεο νινθιήξσζήο ηεο. Έλαληη ζαλάηνπ.    
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2. Το βλέμμα ηος Οιδίποδορ 

Βξηζθφκαζηε αθφκε ζηνλ αέξα. πλερίδνπκε ηνπο δηαζθειηζκνχο ζην θελφ. 

Σν άικα βξίζθεηαη ζηελ θνξχθσζή ηνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα ην άικα ηνπ ζηνραζκνχ 

καο πάλσ ζε κηα νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο εηζέξρεηαη ζηε δεχηεξε θνξχθσζή ηνπ. 

Αθήζακε πίζσ καο ην θηινζνθηθφ βιέκκα ηνπ αηληγκαηηθνχ σθξάηε θαη είκαζηε 

έηνηκνη λα ζπλαληήζνπκε ην ηξαγηθφ βιέκκα ηνπ Οηδίπνδνο. Καη κηα ηέηνηα 

ζπλάληεζε κπνξεί λα ζπληειεζηεί κφλν κέζα ζε έλαλ νξίδνληα θαηαλφεζεο ηνπ 

ηξαγηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο ζην ηξαγηθφ 

πάζνο, θαζψο ε επί ζθελήο πνηεηηθή αλαπαξάζηαζή ηνπ καο απνθαιχπηεη κε έλαλ 

ηξφπν, δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ θηινζνθηθφ ιφγν, ηε ζέαζε ηεο αιήζεηαο. Με ηνλ 

Οηδίπνδα Σύξαλλν ηνπ νθνθιή επηρεηξείηαη ε ηρλειαζία ησλ νξίσλ ηεο γλψζεο θαη ε 

αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο φρη κε ηνλ ιφγν ηεο  δηαιεθηηθήο θηινζνθίαο αιιά κε ηε 

ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πάζνπο. Άιισζηε ζηε θάζε απηή ηεο αηψξεζεο ε 

νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο πνπ επηρεηξνχκε απαηηεί ηζνξξνπία. Καη γηα λα 

ηζνξξνπήζνπκε  ζηνλ αέξα ρξεηαδφκαζηε θαη ηα δπν θηεξά, ηνπ (θηινζνθηθνχ) ιφγνπ 

θαη ηνπ (ηξαγηθνχ) πάζνπο. Υξεζηκνπνηψληαο  θαη ηα δπν απηά αλζξψπηλα θηεξά 

ίζσο γηα κηα ζηηγκή «αγγίμνπκε ηα θηεξά ηνπ αγέξα» θαη πεηχρνπκε ην βέιηηζην ηεο 

εμηζνξξφπεζεο θαη ηεο πξνψζεζεο ηνπ ζηνραζκνχ καο ζ‟ απηή ηελ θξίζηκε  θάζε 

ηνπ άικαηνο.  

 Ο Οηδίπνπο – ζε αληίζεζε  κε ηνλ ηζηνξηθφ σθξάηε – είλαη   βέβαηα έλαο 

κπζηθφο ήξσαο, δεκηνχξγεκα ηεο θαληαζίαο ελφο ιανχ, δεκηνχξγεκα ηνπ θνηλσληθνχ 

θαληαζηαθνχ, φπσο ζα έιεγε ν Καζηνξηάδεο. Σν γεγνλφο απηφ βέβαηα δελ κεηψλεη 

νχηε ζην ειάρηζην ηελ αμία απηνχ ηνπ κχζνπ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ εξκελεία ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηελ νπνία πξνζθέξεη. Ζ δξακαηνπνίεζε ηνπ κχζνπ ηνπ Οηδίπνδνο 

απφ ηνλ νθνθιή δηαλνίγεη έλαλ νξίδνληα θαηαλφεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε 

ζπλέπεηεο θαη γηα απηήλ αθφκε ηελ ίδηα ηελ πξφζιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ 

απφζηαζε πνπ δεκηνπξγεί ν κχζνο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα επηηξέπεη ηνλ ειεχζεξν 

ζηνραζκφ πάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε έλαλ ηξφπν πνπ ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά 

αλέθηθηνο ιφγσ ηνπ ηπξαλληθνχ ζνξχβνπ πνπ πξνθαιεί ε ξνή ησλ γεγνλφησλ  ζηα 

νπνία εκπιεθφκαζηε. Δπνκέλσο, ν δξακαηνπνηεκέλνο απφ ηνλ νθνθιή κχζνο ηνπ 

Οηδίπνδνο  αξζξψλεη εξκελεπηηθφ ιφγν εμίζνπ έγθπξν κε ηνλ θηινζνθηθφ ιφγν. Καη 

γηα λα ζπκεζνχκε ηελ ππεξάζπηζε ηνπ κχζνπ απφ ηνλ εθέξε (Πνηήκαηα, 
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«Σειεπηαίνο ηαζκφο»): «Κη α ζνπ κηιψ κε παξακχζηα θαη παξαβνιέο / είλαη γηαηί η‟ 

αθνχο γιπθφηεξα, θη ε θξίθε / δελ θνπβεληηάδεηαη γηαηί είλαη δσληαλή / γηαηί είλαη 

ακίιεηε θαη πξνρσξάεη…».  Ζ θαληαζία ελφο ηζηνξηθνχ ιανχ – ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε – έπιαζε ηνλ κχζν ηνπ Οηδίπνδνο θαη, κέζσ ηεο 

δξακαηνπνίεζήο ηνπ απφ ηνλ νθνθιή θαη ηεο εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

απηή ε δξακαηνπνίεζε πξφζθεξε, επηβεβαίσζε ηελ αιήζεηα ηνπ ζηίρνπ ηνπ William 

Blake απφ ηνπο Γάκνπο ηνπ Οπξαλνύ θαη ηεο Κόιαζεο : «What is now prouved was 

once only imagin‟d» (Απηό πνπ ζήκεξα έρεη απνδεηρηεί, θάπνηε ήηαλ απιώο γέλλεκα 

ηεο θαληαζίαο)
23

. Απνθαζηζηψληαο ηνλ εμέρνληα ξφιν ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο 

ηνπ πνηεηή γηα ηελ πξφζβαζή καο ζηελ αιήζεηα θαη επηθαινχκελνο ηνλ παξαπάλσ 

ζηίρν ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ πνηεηή William Blake ν πνιηηηθφο ζηνραζηήο Κνξλήιηνο 

Καζηνξηάδεο γξάθεη: «Απηφ αθξηβψο είλαη, θαηά κία έλλνηα, φιε ε ηζηνξία ηεο 

αλζξψπηλεο γλψζεο: ζπιιακβάλεη κε ηε θαληαζία ηα πξάγκαηα, ηα απνδεηθλχεη ζηε 

ζπλέρεηα κε θαζαξφ ζπιινγηζκφ θαη θαζηζηά λνεηφ θάηη πνπ δελ εμαξηάηαη απφ εκάο, 

θάηη πνπ είλαη πξαγκαηηθφ. Πξαγκαηηθφ κε ηελ έλλνηα φηη αλζίζηαηαη, φηη δελ 

ππνηάζζεηαη θαηά βνχιεζηλ ζηα ζρήκαηα ηεο ζθέςεο καο»
24

. Ο Οηδίπνπο ινηπφλ ηνπ 

νθνθιή απνηειεί έλα αθφκε εγρείξεκα ηεο πνίεζεο γηα λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε 

ζηελ αιήζεηα – ηελ πάληα αλζηζηάκελε ζηα ζρήκαηα ηεο ζθέςεο καο – θαη  σο ηέηνην 

ην αληηκεησπίδνπκε ζηε ζπλέρεηα
25

.  

 ινη καο θαηά θάπνην ηξφπν έρνπκε ξηρηεί ζηνλ θφζκν ρσξίο λα εξσηεζνχκε. 

Ο Οηδίπνπο φρη κφλνλ ξίρηεθε ζηνλ θφζκν αιιά ήηαλ θαη πξηλ αθφκε γελλεζεί 

αλεπηζχκεηνο ζηνπο γελλήηνξέο ηνπ θαη ζηηγκαηηζκέλνο απφ ηνπο ζενχο. Σξεηο 

ρξεζκνί ηνπ Απφιισλα, έλα αίληγκα θαη έλα ηξίζηξαην θαζφξηζαλ ηε δσή ηνπ. Σνλ 

ηειεπηαίν απφ ηνπο ηξεηο ρξεζκνχο  ηνλ αθεγείηαη ν Κξέσλ ζηνλ πξφινγν ηεο 

ηξαγσδίαο:  ν Απφιισλ πξνζηάδεη λα δηψμνπλ απφ ηελ πφιε ή λα ζαλαηψζνπλ 

εθείλνλ πνπ ζθφησζε ηνλ βαζηιηά Λάην θαη έγηλε κ‟ απηφλ ηνλ αλφζην θφλν ε αηηία 

γηα ηνλ ινηκφ πνπ αθαλίδεη αλζξψπνπο, δψα θαη ζπαξηά ζηε Θήβα (ζη. 95-98). Ο 

παιαηφηεξνο ρξεζκφο  – ηνλ αθεγείηαη ε Ηνθάζηε – πξνθήηεπε φηη ην παηδί πνπ ζα 

γελληφηαλ απφ ηνλ Λάην θαη ηελ Ηνθάζηε ζα ζθφησλε ηνλ παηέξα ηνπ θαη ζα έζκηγε κε 
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 William Blake, Οη Γάκνη ηνπ Οπξαλνύ θαη ηεο Κόιαζεο, Μεηάθξαζε – Δηζαγσγή – εκεηψζεηο 

Υάξεο Βιαβηαλφο, εθδφζεηο Νεθέιε.  
24

 Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο, Ο Πνιηηηθόο ηνπ Πιάησλα, εθδ. Πφιηο, Γεθέκβξηνο 2001, ζει. 171. 
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Charles Segal, Οἰδίπνπο Τύξαλλνο – ηξαγηθόο εξσηζκόο θαη ηα όξηα ηεο γλώζεο, κηθ. Δ.Γ. 

Μαθξπγηάλλε, Η. –Θ. Α. Παπαδεκεηξίνπ, εθδ. Διιεληθή Αλζξσπηζηηθή Δηαηξεία, Αζήλα 2001.  
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ηε κάλα ηνπ θέξλνληαο ζηνλ θφζκν αλππφθνξε ζηε ζέα γεληά. Ο δεχηεξνο 

ρξνλνινγηθά ρξεζκφο δφζεθε απφ ηνλ Απφιισλα ζηνλ ίδην ηνλ Οηδίπνδα, 

πξνθεηεχνληαο φηη απηφο ζα ζθφησλε ηνλ παηέξα ηνπ θαη ζα έζκηγε κε ηε κάλα ηνπ. 

Γελ δηεπθξίληδε φκσο πνηνο είλαη ν παηέξαο θαη πνηα ε κάλα ηνπ. Απηφο ν δεχηεξνο 

ρξεζκφο έγηλε θαη ε αηηία λα θχγεη ν Οηδίπνπο απφ ηελ Κφξηλζν, αθνχ εζθαικέλα 

ζεσξνχζε φηη ν βαζηιηάο Πφιπβνο θαη ε Μεξφπε πνπ ηνλ αλάζξεςαλ ήηαλ νη 

πξαγκαηηθνί ηνπ γνλείο.  

 Ο Οηδίπνπο ξίρηεθε ζηνλ θφζκν έρνληαο ερζξηθό δαίκνλα (ἐρζξνδαίκσλ, 

ζη. 816) πάλσ απφ ηε δσή ηνπ. Ρίρηεθε ζηνλ θφζκν κε έλα φλνκα πνπ πήξε απφ ην 

ηπραίν θαη επνλείδηζην γεγνλφο ηνπ ηξππήκαηνο ησλ πνδηψλ ηνπ (Οἰδίπνπο = 

απηφο κε ηα πξεζκέλα πφδηα, Οἰδίπνπο< νἰδεῖλ [πξήδνκαη] + πνύο [πφδη])
26

. 

Σν φλνκα Οηδίπνπο είλαη ε ληξνπή (ὄλεηδνο) πνπ πήξε απφ ηα ζπάξγαλά ηνπ 

αθφκε (ζη. 1035). Πνηνο αιήζεηα ηνπ έδσζε απηφ ην φλνκα; Ο παηέξαο ή ε κάλα ηνπ; 

Απηφ αλαξσηηέηαη ν Οηδίπνπο γηα λα πάξεη ηελ απάληεζε απφ ηνλ Αγγειηαθφξν ζην 

ζηίρν  1038 : νὐθ νἶδ’ 
.
 ὁ δνὺο δὲ ηαῦη’ ἐκνῦ ιῷνλ θξνλεῖ (Γελ 

μέξσ
. 
 θαιύηεξα μέξεη απηόο πνπ ζ’ έδσζε). Απηφο ν ζηίρνο  πξνζθέξεη ζην αζθεκέλν 

απηί  έλα ακεηάθξαζην ινγνπαίγλην αλ δηαβάζνπκε καδί ηηο δπν ιέμεηο «νἶδ’.  ὁ 

δνὺο» παξαιείπνληαο ηελ ηζρπξή παχζε ηεο άλσ ηειείαο:  νἶδ’  ὁ δνὺο = 

κφλν ν δφηεο γλσξίδεη) . Μφλν ν δφηεο γλσξίδεη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν αξλήζεθαλ 

ζηνλ Οηδίπνδα έλα φλνκα πνπ λα δειψλεη κηα θαλνληθή αλζξψπηλε ηαπηφηεηα.  

 Ρηγκέλνο ζε έλαλ ερζξηθφ θφζκν, ζηηγκαηηζκέλνο απφ ηε γέλλεζή ηνπ κε ην 

ζεκάδη ησλ πξεζκέλσλ ηνπ πνδηψλ θαη κε έλα επνλείδηζην φλνκα, είλαη σζηφζν 

πξνηθηζκέλνο κε έλα κνλαδηθφ ράξηζκα: γλσξίδεη λα μεδηαιχλεη αηλίγκαηα θαη  λα 

θάλεη ινγηθνχο ππνινγηζκνχο πνπ νδεγνχλ ζηελ εμηρλίαζε θξπκκέλσλ ζηε ιήζε 

ππνζέζεσλ ηνπ παξειζφληνο. Ο Οηδίπνπο < νἶδα + πνύο είλαη, ζχκθσλα κε άιιε 

εηπκνινγία,  απηφο πνπ γλσξίδεη (νἶδα= γλσξίδσ) ην αίληγκα ησλ πνδηψλ (πνύο – 
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 Μφιηο γελλήζεθε ην παηδί, ν Λάηνο ηξνκαγκέλνο απφ ηνλ ρξεζκφ ηξχπεζε ηα πφδηα ηνπ ζηνπο 

αζηξαγάινπο, ηνπ πέξαζε ρξπζνχο ραιθάδεο θαη ηνπ έδεζε καδί ηα δπν πφδηα, κεηά ην παξέδσζε ζε 

έλαλ έκπηζην βνζθφ ηνπ παιαηηνχ γηα λα ην αθήζεη ζηνλ Κηζαηξψλα. Βιέπνπκε ινηπφλ πσο απηόο κε ηα 
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πξαγκαηηθνχο ηνπ γνλείο ηνπ ζε θνηλσληθφ θαη βηνινγηθφ ζάλαην.  Ο βνζθφο φκσο ιππήζεθε ην λήπην 

θαη ην παξέδσζε ζ‟ έλαλ απφ ηνπο βνζθνχο ηνπ άηεθλνπ βαζηιηά ηεο Κνξίλζνπ, ηνπ Πφιπβνπ. Ο 

Πφιπβνο πήξε ην παηδί ην παξνπζίαζε σο δηθφ ηνπ θαη ην κεγάισζε καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ Μεξφπε, 

ρσξίο ην ίδην ην παηδί λα κάζεη πνηέ ηίπνηε γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ.  
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πνδόο= πφδη). Σν αίληγκα πνπ πξνηείλεη ε θίγγα – δσληαλφ αίληγκα άιισζηε θη ε 

ίδηα ε αιιφθνηε κνξθή ηεο – αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη έρεη σο επίθεληξφ ηνπ ηα πφδηα.  Αξρίδεη κάιηζηα ην αίληγκα κε ηε ιέμε 

δίπνπλ (δίπνπο = κε δπν πφδηα) πνπ ζπκίδεη ην φλνκα «Οἰδίπνπο»: «Ἔζηη 

δίπνπλ ἐπί γῆο θαὶ ηεηξάπνλ, νὗ κία θσλή, θαὶ ηξίπνλ
. 

ἀιιάζζεη δὲ θπὴλ κόλνλ ὅζζ’ ἐπὶ γαῖαλ ἑξπεηά θηλεῖηαη θαὶ 

ἀλ’ αἰζέξα θαὶ θαηὰ πόληνλ…». Οιφθιεξν ην αίληγκα έρεη 

κεηαθξαζκέλν σο εμήο: «Τπάξρεη ζηε γε νλ κε δχν πφδηα, κε ηέζζεξα πφδηα θαη κε 

ηξία πφδηα πνπ έρεη έλα φλνκα (θσλή)
 . 

θαη, απ‟ φια ηα φληα πνπ θηλνχληαη πάλσ ζηε 

γε θαη ζηνλ νπξαλφ θαη ζηε ζάιαζζα, απηφ κφλν αιιάδεη ηε κνξθή ηνπ. Αιιά φηαλ 

βαδίδεη ζηεξηγκέλν ζηα πην πνιιά πφδηα, ηφηε ε ηαρχηεηα ησλ κειψλ ηνπ είλαη ε 

κηθξφηεξε».  

 Σν αίληγκα απηφ ηεο θίγγαο (πηζαλή εηπκνινγία Σθίγμ < ζθίγγεηλ= 

ζπζθίγγσ, ζηξαγγαιίδσ) δελ κπνξεί λα ην ιχζεη θαλέλαο άιινο παξά κφλνλ ν 

Οηδίπνπο. Κη απηφ,  γηαηί ε ιχζε ηνπ αηλίγκαηνο είλαη ν ίδηνο ν Οηδίπνπο, ν επθπήο 

θαη κε απηνζπλεηδεζία άλζξσπνο. Πξάγκαηη, ην αίληγκα δείρλεη ηελ επηζθαιή θαη 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, κηα πνπ κφλνλ απηφο απφ φια ηα φληα 

κπνξεί, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επθπία ηνπ, λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν θίλεζεο, θαζψο 

πξνρσξεί  ζηε δσή ηνπ. Ζ απάληεζε ζην αίληγκα ηεο θίγγαο είλαη «Άλζξσπνο» 

αιιά θαη «Οηδίπνπο». Γίπνπο γελληέηαη ν άλζξσπνο, σο λήπην πξνρσξεί κε ηα 

ηέζζεξα θαη σο γέξνληαο ρξεζηκνπνηεί σο ηξίην πφδη ηε βαθηεξία. Σα πφδηα ηνπ 

Οηδίπνδνο ηξππήζεθαλ θαη δεχρζεθαλ γηα λα ηνλ εκπφδηδνπλ λα πεξπαηήζεη, θαη ν 

ίδηνο ν Οηδίπνπο ζθφησζε ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ παηέξα ηνπ, ηνλ Λάην,  ζην ηξίζηξαην 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ξαβδί  ηνπ, ην «ηξίην πφδη» ηνπ (ζη. 810-812: ζθήπηξῳ 

ηππεὶο ἐθ ηῆζδε ρεηξὸο… [κε ην ξαβδί ρηππεκέλνο απφ ηνχην ην ρέξη…]). Ζ 

δηπνδία ηνπ Οηδίπνδνο επηζθαιήο θαη αζηαζήο, φπσο θαη ε ίδηα ηνπ ε δσή. Σα δπν ηνπ 

πφδηα, ε επθπία ηνπ θαη ε άγλνηά ηνπ. Απηφο, ν πην επθπήο ησλ αλζξψπσλ βξίζθεηαη 

ζην ζθνηάδη ηεο πην βαζηάο άγλνηαο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαγσγή ηνπ, ζην πνηνο είλαη. 

Ο πην επθπήο ησλ αλζξψπσλ αγλνεί ην είλαη ηνπ, δψληαο κφλν ζηελ παξαπιαλεηηθή 

δόμα ηνπ θαίλεζζαη.  

 Σν αίληγκα απηφ πνπ έιπζε ν Οηδίπνπο κφλν ράξε ζηε δχλακε ηνπ κπαινχ ηνπ 

(γλώκῃ θπξήζαο, ζη. 398), φπσο θαπρηέηαη ν ίδηνο,  νινθιήξσζε ηελ 
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θαηαζηξνθή πνπ πξνθήηεπε  ν ρξεζκφο. Αθνχ πξψηα ζθφησζε ρσξίο λα ην μέξεη ηνλ 

παηέξα ηνπ ζην ηξίζηξαην, έιπζε  κεηά  ην αίληγκα ηεο θίγγαο θη έηζη  έζσζε ηε 

Θήβα απφ απηφλ ηνλ δαίκνλα ηνπ ζαλάηνπ θη έγηλε βαζηιηάο ηεο. Παληξεχηεθε  ηε 

ρήξα βαζίιηζζα Ηνθάζηε, αγλνψληαο φηη ήηαλ κάλα ηνπ,  θαη απφ απηήλ απέθηεζε 

παηδηά (Δηενθιήο, Πνιπλείθεο, Αληηγφλε, Ηζκήλε). Ο ρξεζκφο ηνπ Φνίβνπ 

εθπιεξψζεθε (παηξνθηνλία, αηκνκημία) ελ αγλνία ηνπ δξάζηε. Σν κφλν πνπ απέκελε 

πιένλ ήηαλ ε απνθάιπςε ηεο θξηρηήο αιήζεηαο (ην δεηλόλ). Κη εδψ πάιη ην δχζθνιν 

έξγν ηεο απνθάιπςεο ζα ην θέξεη ζε πέξαο ε επθπία θαη ε ηφικε ηνπ Οηδίπνδνο. Ο 

ινηκφο πνπ ελέζθεςε ζηε Θήβα θαη ν ρξεζκφο ηνπ Απφιισλα γηα ηελ αλεχξεζε ηνπ 

δξάζηε ήηαλ ε αθνξκή γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ βιέκκαηνο ηνπ Οηδίπνδνο.  

 Σν βιέκκα ξηδώλεη ζηε κέξηκλα. Η κέξηκλα ξηδώλεη ζηελ αγσλία. Η αγσλία 

εθπεγάδεη από ηα βάζε ηεο ύπαξμεο. Ζ αγσλία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ θφβν. 

Φνβφκαζηε γηα θάηη ζπγθεθξηκέλν. Ζ αγσλία φκσο εθθξάδεη κηαλ άιιε δηάζεζε.  Σν 

ζεκέιηφ ηεο δελ βξίζθεηαη ζηε ζπλεηδεηή γλψζε γηα θάηη ζπγθεθξηκέλν. Ζ αγσλία 

θαλεξψλεη φηη ππάξρεη κηα άιιε παξάδνμε γλώζε κέζα ζηελ άγλνηα. Απηή ε 

παξάδνμε κέζα ζηελ άγλνηα γλψζε δίλεη ζην βιέκκα ηελ θαηεχζπλζή ηνπ. Μηιψ γηα 

ην εζσηεξηθό βιέκκα.  

 Ο Οηδίπνπο πεξηγξάθεη απηή ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ βιέκκαηνο 

αθεγνχκελνο ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία ζηελ Ηνθάζηε. Άθνπζε απφ απηήλ φηη ν 

Λάηνο ζθνηψζεθε ζ‟ έλα ηξίζηξαην (ζη. 730: πξὸο ηξηπιαῖο ἁκαμηηνῖο) θαη 

ηξνκνθξαηεκέλνο ζπκήζεθε ην θνληθφ πνπ έγηλε κε δξάζηε ηνλ ίδην πάιη ζ‟ έλα 

ηξίζηξαην. Αθεγείηαη ινηπφλ φιε ηελ ηζηνξία ηνπ απφ ηελ αξρή κέρξη ην θνληθφ (ζη. 

771 - 833). Παηέξαο ηνπ, ιέεη, ήηαλ ν Κνξίλζηνο βαζηιηάο Πφιπβνο θαη κεηέξα ηνπ ε 

Μεξφπε απφ ηε Γσξίδα. Πξψηνο ινγαξηαδφηαλ αλάκεζα ζηνπο εθεί πνιίηεο κέρξη 

πνπ ε ηχρε ην ‟θεξε θαη ζπλέβε θάηη παξάμελν. Ωζηφζν, φπσο θη ν ίδηνο ν Οηδίπνπο  

παξαηεξεί, αλ θαη παξάμελν απηφ ην ηπραίν πεξηζηαηηθφ, δελ άμηδε ηόζν πνιύ ώζηε λα 

ην πξνζέμεη (ζη. 778 : ζπνπδῆο ηῆο ἐκῆο νὐθ ἀμία [ζαπκάζαη]).  Έλαο 

άληξαο ζε δείπλν, κεζπζκέλνο απφ ην πνιχ πνηφ (ὑπεξπιεζζεὶο κέζεο) ηνλ 

απνθάιεζε λφζν. πκβαίλνπλ απηά ζε ζπκπφζηα. Λφγηα κεζπζκέλσλ.  Έλαο άιινο 

δελ ζα ην πξφζερε θαζφινπ. Ο Οηδίπνπο φκσο ζην άθνπζκα ηεο θξάζεο  «πιαζηόο 

παηξί» (λφζνο) ζπγθινλίδεηαη. Καη αξρίδεη ηελ έξεπλα λα κάζεη πνηνο είλαη, 
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θηάλνληαο έηζη ζηνπο Γειθνχο γηα λα πάξεη ρξεζκφ
27

. Καλείο βέβαηα ζην ζπκπφζην 

δελ γλψξηδε φηη ήηαλ λφζνο. Σν αγλννχζε θαη ν ίδηνο ν Οηδίπνπο. Κη φκσο ζην 

άθνπζκα ηεο ηπραίαο απηήο ιέμεο «λφζνο» (πιαζηόο παηξί)  ζπγθινλίδεηαη 

θαηά παξάμελν ηξφπν. Ζ Μεξφπε θαη ν Πφιπβνο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν,  ζχκσζαλ 

κ‟ απηφλ πνπ μεζηφκηζε απηήλ ηελ θνπβέληα. Ο ίδηνο ν Οηδίπνπο απφ ηε κεξηά ηνπ 

ραηξφηαλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή, φκσο θάηη κέζα ηνπ ηνλ έηξσγε ζπλέρεηα (ζη. 

786: ἔθληδε κ’ αἰεὶ) . Κάηη έκπαηλε θξπθά κέζα ζηελ ςπρή ηνπ θαη δελ ηνλ 

άθελε λα εζπράζεη (ὑθεῖξπε γὰξ πνιύ).  

 Πνηα παξάδνμε γλψζε κέζα ζηελ άγλνηά ηνπ ηνλ θάλεη λα ζπγθινλίδεηαη απφ 

κηα θξάζε πνπ ζα άθελε θάπνηνλ άιινλ αδηάθνξν; Πνηα παξάδνμε κέζα ζηελ άγλνηά 

ηνπ γλψζε ηνλ θάλεη λα ζηξέςεη ην βιέκκα ηνπ ζηελ αλαδήηεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ 

θαη λα νδεχζεη ηνλ αλαπφθεπθην δξφκν πξνο ην Δίλαη; Δίλαη ηφζν ηζρπξή απηή ε 

αζπλείδεηε γλώζε – φπσο ζα νλφκαδε ζήκεξα απηήλ ηελ παξάδνμε γλψζε έλαο 

θξνυδηθφο αλαγλψζηεο ηνπ Οηδίπνδα – πνπ απνηειεί ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζησπειήο ηνπ κέξηκλαο ζε φιε ηνπ ηε δσή κέρξη ηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο. Σν 

εζσηεξηθφ ηνπ βιέκκα κέλεη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλν ζ‟ απηφ ην ζεκείν πνπ 

μαθληθά ζε ζηηγκέο θνξχθσζεο ηνπ ηξαγηθνχ πάζνπο θσηίδεηαη  ζηε ιάκςε ηεο 

αζηξαπήο θαη ηφηε ην παξαπέηαζκα ηεο ζησπήο ζρίδεηαη απφ ην εξψηεκα – θξαπγή 

ηνπ Οηδίπνδνο (ζη. 437) : «ηίο δέ κ’ ἐθθύεη βξνηῶλ;» (πνηνο ινηπφλ κ‟ 

έρεη γελλήζεη;).  

Σν εζσηεξηθφ βιέκκα, φηαλ αλαδχεηαη απφ ηε ζησπή θαη θαλεξψλεηαη, 

ζπγθινλίδεη φζνπο ην αληηθξίδνπλ. πγθινλίδεη, γηαηί ηφηε απηφ ην βιέκκα γίλεηαη 

θξαπγή πάζνπο. Ζ Ηνθάζηε αθεγνχκελε ηε δηθή ηεο πξνζσπηθή ηζηνξία ζηνλ 

Οηδίπνδα αλαθέξεη ην γεγνλφο φηη ηνλ άληξα ηεο, ηνλ Λάην, ηνλ ζθφησζαλ ιεζηέο ζ‟ 

έλα ηξίζηξαην. Ζ αλαθνξά ζην ηξίζηξαην πξνθαιεί ηαξαρή ζηνλ  Οηδίπνδα, θαζψο 

ζπκάηαη ην πεξηζηαηηθφ ηνπ θνληθνχ. «Θπκάηαη» ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε ζεκαίλεη 

«βιέπεη». Βιέπεη κε ην εζσηεξηθφ απηφ βιέκκα πνπ ξηδψλεη ζηε κέξηκλα. κσο ηψξα 

ε κέξηκλα δελ θξχβεηαη ζηα ζθνηεηλά βάζε ηεο ςπρήο ηνπ, αιιά απνθαιχπηεηαη σο 

θξαπγή πάζνπο . «Πνηα ζύγρπζε ςπρήο θαη ηαξαρή ηνπ λνπ, γπλαίθα, / κνπ θέξλεη ν 
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 ηνπο Γειθνχο ν Οηδίπνπο ξψηεζε ηνλ Απφιισλα λα κάζεη πνηνη ήηαλ νη γνλείο ηνπ. Ο Απφιισλ 

φκσο δελ απάληεζε ζ‟ απηφ ην εξψηεκα. Ο ρξεζκφο ηνπ Λνμία πνπ δφζεθε ζηνλ Οηδίπνδα ήηαλ φηη ζα 

ζθνηψζεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη ζα ζκίμεη κε ηε κεηέξα ηνπ. Γη‟ απηφ θη ν Οηδίπνδαο δελ επέζηξεςε πνηέ 

ζηελ Κφξηλζν απφ θφβν κήπσο εθπιεξσζεί ν ρξεζκφο, ζεσξψληαο ηνλ Κνξίλζην Πφιπβν θαη ηε 

Μεξφπε θπζηθνχο γνλείο ηνπ.  
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ιόγνο πνπ άθνπζα ηώξα από ζέλα;» (oἷόλ κ’ ἀθνύζαλη’  ἀξηίσο ἔρεη, 

γύλαη, / ςπρῆο πιάλεκα θἀλαθίλεζηο θξελῶλ), αλαθσλεί ν 

Οηδίπνπο (ζη. 426-427) ζην άθνπζκα ηεο ιέμεο «ηξίζηξαην». Καη ε Ηνθάζηε, πνπ  

γίλεηαη ν θαζξέθηεο φπνπ θαζξεθηίδεηαη ε αγσλία ηνπ Οηδίπνδνο, μαθληάδεηαη απφ 

απηήλ ηελ αληίδξαζε ηνπ θαη ξσηά (ζη. 728) : «Από πνηα έγλνηα ηαξαγκέλνο ιεο 

απηό;» (πνίαο κεξίκλεο ηνῦζ’ ὑπνζηξαθείο ιέγεηο;). «Πνίαο 

κεξίκλεο», από πνηα έγλνηα, απφ πνηα κέξηκλα ζπγθινλίδεηαη ν Οηδίπνπο; Ζ 

αξραία ειιεληθή ιέμε κέξηκλα [κέξ-η-κλα] (έγλνηα, θξνληίδα, αλεζπρία) 

αλάγεηαη ζε ηλδνεπξσπατθή ξίδα *(s)mer-  πνπ ζεκαίλεη «ζπκάκαη, ζθέπηνκαη, 

πξνηίζεκαη». Ο Οηδίπνπο ζπκάηαη. Ο Οηδίπνπο ζθέπηεηαη.  Ο Οηδίπνπο βιέπεη. Ο 

Οηδίπνπο θάπνπ απνβιέπεη.  

 ινη ην μέξνπλ, θη ν ίδηνο ν Οηδίπνπο ην μέξεη θαιχηεξα,  πσο ην κεγαιείν ηνπ 

έγθεηηαη ζηε δχλακε ηνπ κπαινχ ηνπ. Ο ηπθιφο κάληεο Σεηξεζίαο, θνξέαο ηεο ζετθήο 

γλψζεο,  δνθηκάδεη ηα φξηα απηήο ηεο αλζξψπηλεο δχλακεο. Παίδεη καδί ηεο, ηελ 

εηξσλεχεηαη ζε ζεκείν πνπ λα θέξλεη ηνλ Οηδίπνδα ζε ακεραλία ψζηε λα νκνινγήζεη 

πφζν αηληγκαηηθά θαη ζθνηεηλά είλαη ηα ιφγηα ηνπ κάληε (ζη. 439). «Γελ είζαη ηάρα ν 

άξηζηνο γηα λα ηα βξίζθεηο;», ηνλ ξσηάεη εηξσληθά ν Σεηξεζίαο. Καη ν Οηδίπνπο κε 

πιήξε απηνζπλεηδεζία ηνπ απαληά : «Ολείδηδέ κε ζ’ ό,ηη ζα κε βξεηο κέγα» 

(ηνηαῦηα ὀλείδηδ’ νἷο ἔκ’ εὑξήζεηο κέγαλ). Σν επίζεην κέγαο 

ζεκαίλεη ζπνπδαίνο, μαθνπζκέλνο. Μέγαο είλαη απηφο πνπ μεπεξλά ηνλ κέζν φξν. 

Αξρηθά ην επίζεην κέγαο ζήκαηλε ην κεγάιν κέγεζνο, ηε κεγάιε έθηαζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα έιαβε ηελ θνηλσληθή ζεκαζία ηνπ ζπνπδαίνπ, ηνπ άμηνπ. Ο Οηδίπνπο 

θαλεξψλεηαη  κέγαο ζην λα ιχλεη αηλίγκαηα θαη ζην λα ινγαξηάδεη, λα θάλεη 

ππνινγηζκνχο κε ην κπαιφ ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δόμα (δόμα < δνθέσ-ῶ= 

λνκίδσ, ζεσξώ, εηθάδσ) ηνπ Οηδίπνδνο, δειαδή φ,ηη αθνξά ζην θαίλεζζαη 

ηνπ αλδξφο ζηνλ δεκφζην βίν ηνπ, είλαη απηή ηνχηε ε δχλακή ηνπ κπαινχ λα 

ινγαξηάδεη, λα ππνινγίδεη, λα κεηξά.  

 Σν βιέκκα πνπ ππνινγίδεη, ην βιέκκα πνπ ινγαξηάδεη είλαη ε δχλακε ηνπ 

Οηδίπνδνο. Απηή είλαη ε εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξαηφηεηαο δχλακή ηνπ. Αιιά κέρξη 

εθεί είλαη ε δχλακή ηνπ. Απφ εθεί θαη πέξα, φηαλ απηή ε δχλακε ηνπ κπαινχ ηνπ 

αλακεηξηέηαη κε ηελ απεηξφηεηα πνπ ηνλ μεπεξλά, ηφηε  γίλεηαη θαλεξή ε αδπλακία 

ηνπ ζηε κέηξεζε. Ζ πεξαηή αλζξψπηλε επθπία έρεη ηα φξηα ηεο. Ο Σεηξεζίαο, 
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νξγηζκέλνο κε ηνλ Οηδίπνδα πνπ ακθηζβήηεζε ηε καληηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη ηνλ 

θαηεγφξεζε σο ζπλέλνρν καδί κε ηνλ Κξένληα γηα ηνλ θφλν ηνπ Λάηνπ, απνθαιχπηεη 

ηε θξηρηή αιήζεηα ηεο παηξνθηνλίαο – αηκνκημίαο θαη ηνπ πξνθεηεχεη έλα άζιην 

κέιινλ ήδε ζην πξψην επεηζφδην (ζη. 447 - 462). Καη θιείλνληαο ν κάληεο ηνλ ιφγν 

ηνπ πξνηξέπεη ηνλ Οηδίπνδα, απηόλ πνπ μέξεη λα ινγαξηάδεη, λα κπεη κέζα ζην παιάηη 

θαη λα ζθεθηεί θαιά, λα ινγαξηάζεη θαιά φια απηά πνπ ηνπ απνθάιπςε κε ηα 

πξνθεηηθά ηνπ ιφγηα: «Πήγαηλε ινηπόλ κέζα θαη ζθέςνπ ηα.» (θαὶ ηαῦη’  ἰώλ 

εἴζσ ινγίδνπ). θέςνπ, ππνιόγηζε, ινγάξηαζε (ινγίδνπ), ηνπ ιέεη. Αιιά 

ν Οηδίπνπο, δελ ηελ βιέπεη αθφκε ηελ αιήζεηα πνπ ηνπ απνθαιχπηεη ν κάληεο. Γελ 

έρεη απνθηήζεη ελζπλείδεηε εζσηεξηθή όξαζε γηα θάηη ηέηνην. Γελ είλαη αθφκε έηνηκνο 

λα αθνχζεη ηα ιφγηα ηνπ κάληε.  Γελ ήξζε αθφκε γη‟ απηφλ ν θαηξόο γηα λα 

ινγαξηάζεη ζσζηά. Ο ζσζηφο ππνινγηζκφο έρεη ηνλ θαηξό ηνπ.  

 Ο Οηδίπνπο δελ κπνξεί λα ινγαξηάζεη ζσζηά γηαηί δελ έρεη ελζπλείδεηε 

εζσηεξηθή όξαζε. Δγθισβίδεηαη ζε κηα ινγηθή κέηξεζεο φπνπ εζθαικέλα γίλεηαη ν 

αξηζκφο ε νπζία ηεο κέηξεζεο θη έηζη ν ππνινγηζκφο απνηπραίλεη νηθηξά. Μφλε ηνπ 

ειπίδα ζσηεξίαο γίλεηαη ε επηβεβαίσζε ελφο αξηζκνχ. Αλ ν κφλνο επηδψλ κάξηπξαο 

ηνπ θνληθνχ επηβεβαηψζεη ηελ αξρηθή ηνπ καξηπξία φηη ιεζηέο ζθφησζαλ ηνλ Λάην θη 

φρη έλαο κφλνλ ιεζηήο, ηφηε ν Οηδίπνπο ζα είλαη αζψνο. Γηαηί ν έλαο δελ ζα κπνξνύζε 

λα είλαη ίζνο κε πνιινύο (ζη. 845) : «νὐ γὰξ γέλνηη’ ἄλ εἷο γε ηνῖο 

πνιινῖο ἴζνο». Απηή είλαη ε ινγηθή ζθέςε πνπ θάλεη ν Οηδίπνπο ζηεξηγκέλνο 

ζηε ινγηθή ηεο κε αληίθαζεο. Πξάγκαηη ην έλα δελ κπνξεί λα εμηζσζεί κε ηα πνιιά. 

κσο απηφ ηζρχεη ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηεο πξαθηηθήο αξηζκεηηθήο. ηνλ παξάμελν 

φκσο θφζκν πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά ζην βιέκκα ηνπ Οηδίπνδνο ην έλα κπνξεί λα 

είλαη ίζν κε ηα πνιιά. ‟ απηφλ ηνλ παξάμελν θφζκν αίξεηαη ε ζεκειηψδεο γηα ηε 

καζεκαηηθή ινγηθή αξρή ηεο κε αληίθαζεο. Σν έλα κπνξεί λα κελ είλαη έλα αιιά 

πνιιά. Κη απηφ ηζρχεη γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Οηδίπνδα. Γελ έρεη κία ηαπηφηεηα αιιά 

πνιιέο ζπγρξφλσο. Ο ίδηνο είλαη παηέξαο θαη αδειθφο ησλ παηδηψλ ηνπ, γηνο θαη 

ζχδπγνο ηεο ίδηαο γπλαίθαο, ζσηήξαο ηεο πφιεο (φηαλ ηελ απάιιαμε απφ ηε θίγγα) 

θαη ζπκθνξά ηεο (ιφγσ ηεο κηαξήο ηνπ πξάμεο θαη ηνπ ινηκνχ πνπ επαθνινχζεζε). 

Σν έλα κπνξεί λα είλαη πνιιά ζηνλ παξάμελν απηφλ θφζκν φπνπ εθηπιίζζεηαη ε δσή 

ηνπ Οηδίπνδνο.  
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 Ο θφβνο κήπσο ράζεη ηελ εμνπζία πνπ θέξδηζε ράξε ζ‟ απηή ηελ 

ππνινγηζηηθή δχλακε ηνπ κπαινχ ηνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα θάλεη ιάζε θξίζεο πνπ 

ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηελ αιήζεηα θαη δείρλνπλ  δίπια ζην ζηνξγηθφ γηα ηνλ ιαφ 

ηνπ βιέκκα θαη έλα άιιν ηπξαλληθφ – θαρχπνπην  βιέκκα απέλαληη ζε πηζαλνχο 

ζθεηεξηζηέο ηνπ αμηψκαηφο ηνπ. Ο Οηδίπνπο ζέιεη γηα άιιε κηα θνξά λα ζψζεη ηνλ 

ιαφ ηεο Θήβαο πνπ αθαλίδεηαη ηψξα απφ ηνλ ινηκφ. Παηδηά κνπ αμηνιύπεηα ( Ὦ 

παῖδεο νἰθηξνί), ηνπο πξνζθσλεί ζαλ ζηνξγηθφο παηέξαο ζηνπο ζηίρνπο 58 – 

61, ππνθέξεηε, ην μέξσ πνιύ θαιά, αιιά αλ θαη ππνθέξεηε θαλείο ζαο δελ ππνθέξεη 

όπσο εγώ (εὖ γὰξ νἶδ’ ὅηη λνζεῖηε πάληεο, θαη λνζνῦληεο, ὡο 

ἐγὼ νὐθ ἔζηηλ ὑκῶλ ὅζηηο ἐμ ἴζνπ λνζεῖ). Ζ πφιηο λνζεί απφ ηνλ 

ινηκφ, αιιά πην πνιχ απφ φινπο λνζεί ν ίδηνο ν βαζηιηάο ηεο. Ζ ηξαγηθή εηξσλεία ζ‟ 

απηνχο ηνπο ζηίρνπο είλαη ζπγθινληζηηθή,  δείρλνληαο κε ηελ αηληγκαηηθή θχζε ηεο 

γιψζζαο ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο θαη ηελ αζηάζεηά ηεο. Αλεπίγλσζηα ζ‟ 

απηνχο ηνπο ζηίρνπο ιέγεηαη ε αιήζεηα απφ ηνλ ίδην ηνλ Οηδίπνδα, αιιά ε ακθηζεκία 

ησλ ιέμεσλ δελ νδεγεί ζε ζπλεηδεηή γλψζε. Ζ γλψζε δελ έξρεηαη ζην θσο. Γελ ήξζε 

ν θαηξόο γηα θάηη ηέηνην. κσο ήξζε ν θαηξφο λα απνθαιπθζεί ε αληηθαηηθόηεηα ηνπ 

Οηδίπνδνο θαη κέζσ ηεο έληαζεο πνπ επηθέξεη ε παξαδνρή απηήο ηεο αληηθαηηθφηεηαο 

λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηελ αλάδπζε ηεο αιήζεηαο.  

 Απηφ ην ζηνξγηθφ πξνο ηνλ ιαφ βιέκκα ηνπ Οηδίπνδνο έξρεηαη ζε αληίθαζε 

κε ην ηπξαλληθφ – θαρχπνπην βιέκκα πνπ ην εθηξέθεη ν θφβνο ηεο ζε βάξνο ηνπ 

ζπλσκνζίαο, πνπ ππνζέηεη εζθαικέλα φηη έρνπλ εμπθάλεη ν κάληεο Σεηξεζίαο θαη ν 

θνπληάδνο ηνπ Κξένληαο. Ζ θαρππνςία ηνπ Οηδίπνδνο δπλακψλεη ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ ζηε ζθέςε θαη ηε δξάζε πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη. Ζ αξρηθή άξλεζε ηνπ 

Σεηξεζία λα θαλεξψζεη ηελ αιήζεηα, αιιά θαη νη ρεηκαξξψδεηο ζηε ζπλέρεηα 

απνθαιχςεηο ηνπ νξγηζκέλνπ κάληε ζε βάξνο ηνπ Οηδίπνδνο πξνθαινχλ ηνλ 

αλεμέιεγθην ζπκφ ηνπ ηειεπηαίνπ (ζη. 300 – 462). Ζ ζθέςε ηνπ νξγηζκέλνπ θαη 

θνβηζκέλνπ ζπλάκα Οηδίπνδνο ράλεη ηνλ ζηαζεξφ βεκαηηζκφ ηεο, ηξεθιίδεη, γη‟ απηφ 

θαη μαζηνρεί. Γελ αθνχεη ηα θαιά ζεκειησκέλα ζηε ινγηθή επηρεηξήκαηα ηνπ 

Κξένληα θαη ηνλ θαηαδηθάδεη ζε ζάλαην, αλ θαη ε πνηλή δελ εθηειείηαη ιφγσ ηεο 

παξέκβαζεο ηνπ Υνξνχ θαη ηεο Ηνθάζηεο. Ο Οηδίπνπο αθνχεη κφλν ηνλ  θφβν  κέζα 

ηνπ θη απηφλ κφλνλ βιέπεη. Σν θαρχπνπην βιέκκα ηνπ,  ηπξαλληθφ, θνβηζκέλν, γη‟ 

απηφ αζηαζέο, ηνλ νδεγεί ζηελ απνκφλσζε απφ ηνπο γχξσ ηνπ (Κξένληαο, Υνξφο, 

Ηνθάζηε) ζηνπο ζηίρνπο  512 – 696  ηνπ Β΄ Δπεηζνδίνπ.  
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 Σν βιέκκα ηνπ Οηδίπνδνο  ζε φιεο ηηο παξαπάλσ δηαβαζκίζεηο ηνπ – 

αζπλείδεηα  εζσηεξηθό, εύζηνρα αιιά θαη άζηνρα ππνινγηζηηθό, ζπκπάζρνλ ζηνξγηθό, 

ηπξαλληθό, θαρύπνπην, θνβηζκέλν – κέζα ζηελ έληαζε ησλ αληηθάζεσλ 

πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ θνξπθαία ζηηγκή ηεο νληνινγηθήο ηνπ αλαβάζκηζεο πνπ δελ 

είλαη άιιε απφ ηε κνλαδηθή ζηηγκή ηεο εθθάιπςεο, ηεο απνθάιπςεο δειαδή ηεο 

αιήζεηαο. Σφηε ηα πνιιά γίλνληαη έλα. Σφηε απηφο πνπ ςάρλεη ηνλ θνληά ηνπ Λάηνπ θη 

ν ίδηνο ν θνληάο απνθαιχπηνληαη σο έλα θαη ην απηφ πξφζσπν. Σφηε, απηήλ ηελ 

θνξπθαία ζηηγκή, ν Οηδίπνπο βξίζθεη απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ ηνλ βαζάληδε φιε 

ηνπ ηε δσή: «ηίο δέ κ’ ἐθθύεη βξνηῶλ;» (πνηνο ινηπφλ κ‟ έρεη γελλήζεη;). 

Απηήλ ηελ θνξπθαία ζηηγκή ηεο εθθάιπςεο ηεο αιήζεηαο απνθαιχπηεηαη 

αλαβαζκηζκέλν νληνινγηθά θαη ην κεγαιείν ηνπ Οηδίπνδνο.  

 Ο δνχινο – βνζθφο  ηνπ παιαηηνχ πνπ αλέιαβε ηελ έθζεζε ηνπ βξέθνπο κε ηα 

ηξππεκέλα πφδηα ζηνλ Κηζαηξψλα, ν ίδηνο απηφο δνχινο πνπ ην έζσζε ελεξγψληαο 

απζαίξεηα, απηφο πνπ ππήξμε θη ν κνλαδηθφο επηδψλ κάξηπξαο ηνπ θνληθνχ ζην 

ηξίζηξαην αλαθξίλεηαη απφ ηνλ Οηδίπνδα πνπ ζέιεη λα κάζεη ηελ αιήζεηα, φπνηα θη αλ 

είλαη απηή. Ζ ζηηρνκπζία ηνπο θνξπθψλεηαη ζηνπο ζηίρνπο 1169 -1170. Αιίκνλν, 

αλαθσλεί ν δνχινο, ην πην θξηρηό κέλεη λα πσ (νἴκνη, πξὸο αὐηῷ γ’ εἰκὶ 

ηῷ δεηλῷ ιέγεηλ). Καη ηφηε ν Οηδίπνπο δείρλεη ηελ αλππέξβιεηε ηφικε ηνπ 

λα θέξεη ζην θσο γηα λα αληηθξίζνπλ φινη ηε θξηρηή αιήζεηα (ην  δεηλόλ) κε ηα εμήο 

ιφγηα: «Κη εγώ, λα η’ αθνύζσ 
. 

 κα σζηόζν πξέπεη λα η’ αθνύζσ» (θἄγσγ’ 

ἀθνύεηλ
. 
ἀιι’ ὅκσο ἀθνπζηένλ).  

Σν κεγαιείν ην Οηδίπνδνο έγθεηηαη ζηελ εξσηθή ηνπ απφθαζε λα αλακεηξεζεί 

κε ην δεηλόλ θαη κάιηζηα λα θέξεη απηήλ ηελ αλακέηξεζε ζην θσο. Μέρξη ηψξα 

νξαηή ήηαλ κφλνλ ε δόμα ηνπ, δειαδή ε δχλακε ηνπ κπαινχ ηνπ, ε βαζηιηθή ηνπ 

ηζρχο θαη ε επδαηκνλία ηνπ
28

. Αιιά ε δόμα ηνπ απηή, θαζψο εκθαλίδεη σο 

ζπλαλήθνληα ην Δίλαη θαη ην θαίλεζζαη, πξνθαιεί ζχγρπζε θη ε ζχγρπζε απηή κε ηε 

ζεηξά ηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαπιάλεζεο θαη πεξηπινθήο. Σν εξσηθφ κεγαιείν 

                                                 
28

 Δχζηνρα ν Υάηληεγθεξ εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηελ πνιπζεκία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ιέμεο δόμα:1. 

Πεξίβιεςε σο θιένο (Ansehen als Ruhm), 2. Πεξίβιεςε σο απιή φςε πνπ πξνζθέξεη θάηη (Ansehen 

als schlichte Ansicht, die etwas bietet), 3. Πεξίβιεςε σο ζπγθεθξηκέλε εηδή: ην «θαίλεηλ» σο απιή 

πξνθάλεηα (Ansehen als: nur so aussehen: der  „Schein“ als bloßer Anschein), 4. Ζ άπνςε πνπ 

ζρεκαηίδεη έλαο άλζξσπνο, ε γλψκε (Ansicht die ein Mensch sich bildet, Meinung). Μάξηηλ 

Υάηληεγθεξ, Δηζαγσγή ζηε Μεηαθπζηθή, εηζαγσγή – κεηάθξαζε – ζρφιηα Υξήζηνπ Μαιεβίηζε, εθδ. 

Γσδψλε, 1973, ζει. 138.  
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ηνπ Οηδίπνδνο, γηα λα αθνινπζήζνπκε εδψ ηελ ρατληεγθεξηαλή νξνινγία, έγθεηηαη 

ζηελ απφθαζή ηνπ λα δηαιχζεη απηήλ ηε ζχγρπζε, δηαρσξίδνληαο ην Δίλαη απφ ην 

θαίλεζζαη. Απηφο ν δηα-ρσξηζκόο – ε  θαηά Υάηληεγθεξ Ent-scheidung (κε 

δηαρσξηζηηθή παχια αλάκεζα ζηα δχν ζπλζεηηθά κέξε ηεο ιέμεο γηα λα πξνβιεζεί 

καδί κε ηελ ζπλήζε ζεκαζία ηεο Entscheidung (= απόθαζε) θαη ε ιαλζάλνπζα 

έλλνηα ηνπ ρσξίδεηλ [scheiden = ρσξίδσ] ) – είλαη  ε εξσηθή απόθαζε πνπ παίξλεη ν 

Οηδίπνπο.  

 Ο Οηδίπνπο, αξρεηππηθή κνξθή ηνπ εξσηθνχ πάζνπο ησλ Διιήλσλ γηα ηε 

γλψζε,  είλαη ν κφλνο πνπ ζα κπνξνχζε λα πάξεη κηα ηέηνηα απφθαζε. Σν αγσληζηηθφ 

ηνπ πάζνο γηα ηελ εθθάιπςε ηνπ Δίλαη ζεκειηψλεηαη ζηελ ππεξβνιηθή ηνπ φξαζε. 

Άιισζηε, φπσο παξαηεξεί ν Υάηληεγθεξ ζηελ Δηζαγσγή ζηε Μεηαθπζηθή,  ε 

ππεξβνιηθή φξαζε είλαη ν ζεκειηψδεο φξνο γηα θάζε κεγάιν εξψηεκα θαη γηα θάζε 

κεγάιε γλψζε, θαζψο θαη ν κνλαδηθφο ηνπο κεηαθπζηθφο ιφγνο.  «Ίζσο ν ηχξαλλνο 

Οηδίπνπο έβιεπε πνιχ» (Der König Ödipus hat ein Auge zu viel vielleicht), ιέγεη ν 

Υέιληεξιηλ ζην πνίεκά ηνπ «ην εξάζκην γαιάδην ζάιιεη…»(In lieblicher Bläue 

blühet…) θη ν Υάηληεγθεξ πνπ δηεξεπλά ηε ζρέζε Δίλαη θαη θαίλεζζαη
29

 επηιέγεη θαη 

ζρνιηάδεη ιίγνπο ζηίρνπο απφ ην ηειεπηαίν ρνξηθφ ηνπ Οηδίπνδνο Σπξάλλνπ (1189 – 

1192) γηα λα αλαδείμεη ην εξσηθφ απηφ πάζνο ησλ Διιήλσλ γηα εθθάιπςε ηνπ Δίλαη 

ζην μεθίλεκα ηεο θηινζνθίαο θαη ζηελ ηέρλε ηνπο.  

 Ο εξσηζκφο ηνπ Οηδίπνδνο έγθεηηαη ζηελ απφθαζή ηνπ λα θαλεξψζεη ην 

δεηλόλ, δηαρσξίδνληαο ηνπο ηξεηο δξφκνπο, απηφλ ηνπ Δίλαη, απηφλ ηνπ θαίλεζζαη θαη 

απηφλ ηνπ κε-Δίλαη (γηαηί δελ ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη θάπνηνο ζηελ εθθάιπςε 

ηνπ Δίλαη ρσξίο λα αλακεηξεζεί ηαπηνρξφλσο θαη κε ην κε-Δίλαη) . Ο ίδηνο ν Οηδίπνπο 

έρεη κάιηζηα επίγλσζε ηελ θαξηεξίαο ηνπ. Οκνινγεί κεηά ηελ απηνηχθισζή ηνπ (ζη. 

1414-1415): «γηαηί ηηο δηθέο κνπ ζπκθνξέο θαλείο απφ ηνπο ζλεηνχο εθηφο απφ κέλα 

δελ κπνξεί λα ηηο ππνθέξεη» (ηἀκά γάξ θαθά/ νὐδείο νἷόο ηε πιήλ 

ἐκνῦ θέξεηλ βξνηῶλ).  

 Σξεηο ρξεζκνί, έλα αίληγκα θη έλα ηξίζηξαην ζθξάγηζαλ ηε δσή ηνπ 

Οηδίπνδνο. Ωζηφζν από θηινζνθηθή άπνςε ην κεγαιείν ηνπ Οηδίπνδνο έγθεηηαη ζην 

φηη ηφικεζε λα ζηαζεί ζην ηξίζηξαην φπνπ ελψλνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθνί δξφκνη: Ο 

                                                 
29

 φ.π. Υάηληεγθεξ, Δηζαγσγή ζηε Μεηαθπζηθή,  ζζ., 132-149 [Δίλαη θαη θαίλεζζαη].  
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αλαπφθεπθηνο (unumgänglich) δξφκνο πξνο ην Δίλαη. Ο απξφζηηνο (unzugänlich) 

δξφκνο πξνο ην κε-Δίλαη / κεδέλ (Nichts). Καη ν πάληνηε πξνζηηφο θαη νδεχζηκνο 

(zugänglich) αιιά παξαπιαλεηηθφο (umgehbar) δξφκνο πξνο ην θαίλεζζαη (Schein).  

 Ο Οηδίπνπο αλακεηξήζεθε θαη κε ηνπο ηξεηο απηνχο δξφκνπο. Σνλ δξφκν ηνπ 

κε-Δίλαη ηνλ γλψξηζε φηαλ βξέθνο αθφκε πξννξηδφηαλ λα ζαλαησζεί κε ηελ 

εγθαηάιεηςή ηνπ ζηνλ Κηζαηξψλα. Σνλ ίδην δξφκν αληίθξηζε φηαλ απνθαιχθζεθε ην 

αθνχζην έγθιεκα ηεο παηξνθηνλίαο θαη ηεο αηκνκημίαο θη φηαλ, θνξησκέλνο κε 

θξηρηέο θαηάξεο πνπ ν ίδηνο εθζηφκηζε ελαληίνλ ηνπ δξάζηε – εαπηνχ ηνπ ρσξίο λα ην 

γλσξίδεη,  πήξε ηε κεγάιε απφθαζε ηεο απηνηχθισζεο αιιά φρη φκσο ηεο 

απηνθηνλίαο. Έλαληη ηεο αβχζζνπ ηνπ κεδελφο επέιεμε, δηαθνξεηηθά απφ ηνλ 

απηφρεηξα Αίαληα ηνπ νθνθιή θαη ηνλ Άδξαζην ηνπ Ζξνδφηνπ
30

, λα ππνκείλεη 

θαξηεξηθά ην πάζνο, πξνθεηκέλνπ λα βαδίζεη ζηνλ αλαπφθεπθην δξφκν ηεο 

εθθάιπςεο ηνπ Δίλαη. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην φηη ην κεδέλ (κε-Δίλαη) δελ 

είλαη θάπνην νλ θαζφινπ δελ ζπλεπάγεηαη φηη απηφ ην κεδέλ είλαη έλα ηίπνηε θαη πσο 

δελ αλήθεη ζην Δίλαη κε ηνλ δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηξφπν. Γη‟ απηφ δελ πξέπεη λα 

ζθεθηεί θαλείο ην Δίλαη έρνληαο γπξηζκέλε ηελ πιάηε ηνπ ζην κε-Δίλαη. Αθφκε θη αλ 

απηφο ν δξφκνο ηνπ κε-Δίλαη είλαη αδηφδεπηνο, σζηφζν απηφ ηνχην ην γεγνλφο πξέπεη 

λα πςσζεί ζην επίπεδν ηεο γλψζεο. Κη ν Οηδίπνπο θηάλεη ζην επίπεδν ηεο γλψζεο 

απηνχ ηνπ δξφκνπ.  

Σνλ δξφκν ηνπ θαίλεζζαη  –  ίδηνο  κ‟ απηφλ ηνπ γίγλεζζαη – ηνλ  γλψξηζε ν 

Οηδίπνπο φρη κφλν σο πιάλε αιιά θπξίσο σο απφθξπςε απηήο ηεο πιάλεο. Ζ 

απφθξπςε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, ε ςεπδήο εληχπσζε ηεο επδαηκνλίαο ηνπ, ε θήκε ηεο 

επθπίαο  ηνπ σο ιχηε ηνπ αηλίγκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ε θαηλνκεληθή ζνθία ηνπ, 

δείρλνπλ ηηο παξαιιαγέο ηνπ θαίλεζζαη πνπ φιεο ηνπο ηνλ νδήγεζαλ ζηελ 

παξαπιάλεζε.  

Ο Οηδίπνπο, ηέινο, ηνλ δξφκν ηνπ Δίλαη άξρηζε λα ηνλ γλσξίδεη ηε ζηηγκή ηεο 

κεγάιεο απφθαζεο λα θέξεη ηελ α-ιήζεηα ζην θσο. Απηή ε απφθαζε ζεκαίλεη ηελ 

ηφικε λα αλακεηξεζεί ηαπηνρξφλσο κε ην Δίλαη, κε ην κε Δίλαη θαη κε ην θαίλεζζαη. 

                                                 
30

 Ο Άδξαζηνο ζθφησζε ρσξίο λα ην ζέιεη ηνλ γην ηνπ Κξνίζνπ, ηνπ επεξγέηε ηνπ  πνπ ηνλ εμάγληζε 

απφ ην αθνχζην θφλν ηνπ αδειθνχ ηνπ θαη ηνλ δέρηεθε ζην ζπίηη ηνπ σο θίιν. Ο Άδξαζηνο ινηπφλ, 

αθνχ ζθφησζε άζειά ηνπ ζε θπλήγη ηνλ γην ηνπ Κξνίζνπ δελ άληεμε απηφλ ηνλ θαηαηξεγκφ ηεο κνίξαο 

θαη απηνθηφλεζε πάλσ ζηνλ ηάθν ηνπ αδηθνζθνησκέλνπ γηνπ ηνπ Κξνίζνπ. Βι. Ζξνδφηνπ,  Ιζηνξίαη, I 

34 - 45.  
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Ο Οηδίπνπο αλαιακβάλεη κε εξσηθή θαξηεξία ηνλ θίλδπλν λα θέξεη απηήλ ηελ 

αληηκαρία ησλ ηξησλ νδψλ ζηελ εκθάλεηα,  αλαζύξνληαο ην Δίλαη από ηε ιήζε (= α-

ιήζεηα), ηελ απόθξπςε θαη ηελ παξαπνίεζε. Έηζη ην Δίλαη θαλεξψλεηαη σο ην 

εμεξρόκελν από ηελ θάιπςε, σο ην θαηά Υάηληεγθεξ aufgehendes Erscheinen (ην 

πξνβαίλνλ εκθαίλεζζαη). Απηή ε μαθληθή ιάκςε (Schein> scheinen > erscheinen) πνπ 

αλαδχεηαη (aufgehen) απφ ην ζθνηάδη ηεο ιήζεο, ηεο απφθξπςεο θαη ηεο παξαπνίεζεο 

είλαη ν αλαπφθεπθηνο δξφκνο ηνπ Δίλαη. 

Σν νληνινγηθά αλαβαζκηζκέλν εζσηεξηθφ βιέκκα ηνπ Οηδίπνδνο  απνηφικεζε 

ηελ εθθάιπςε ηνπ Δίλαη, θέξλνληάο ην ζε ηάζε, ππνζηεξίδνληάο ην κέζα ζην 

θαίλεζζαη θαη ελαληίνλ ηνπ θαίλεζζαη  θαη ηαπηνρξφλσο απνζπψληαο ην θαίλεζζαη 

θαη ην Δίλαη απφ ηελ άβπζζν ηνπ κε-Δίλαη
31

. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην παξάδεηγκα ηνπ 

εξσηθνχ κεγαιείνπ ηνπ Οηδίπνδνο δείρλεη ηνλ δξφκν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν 

άλζξσπνο, αλ ζέιεη λα αλεβάζεη ηελ χπαξμή ηνπ ζηε θσηεηλφηεηα ηνπ Δίλαη. 

Άιισζηε, φπσο ζπκπεξαίλεη θη ν Υάηληεγθεξ εξκελεχνληαο ηνλ Παξκελίδε: 

«…αιεζηλά ζνθφο άλζξσπνο δελ είλαη απηφο πνπ ηπθιά αθνινπζεί κηαλ αιήζεηα, 

αιιά κφλνλ απηφο πνπ ζηαζεξά γλσξίδεη θαη ηνπο ηξεηο δξφκνπο, απηφλ ηνπ Δίλαη, ηνλ 

άιινλ ηνπ κε-Δίλαη, θαη ηνλ ηξίην ηνπ θαίλεζζαη. Ζ αλψηεξε γλψζε – θαη θάζε 

γλψζε είλαη αλσηεξφηεηα – δσξίδεηαη κφλνλ ζ‟ εθείλνλ πνπ έρεη βηψζεη ηελ 

θαηαηγίδα, ηελ καηλφκελε επάλσ απφ ην δξφκν πνπ νδεγεί πξνο ην Δίλαη, πνπ δελ 

παξέκεηλε μέλνο πξνο ηνπο ηξφκνπο ηνπ δεχηεξνπ δξφκνπ, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ 

άβπζζν ηνπ κεδελφο, αιιά πνπ σζηφζν αλέιαβε σο ακεηάζεηε αλάγθε ηνλ ηξίην 

δξφκν ηνπ θαίλεζζαη»
32

.  

Ο Οηδίπνπο απηνηπθιψλεηαη, εμεγψληαο ν ίδηνο ηνπο ιφγνπο
33

, φκσο ε 

ηξαγσδία δελ ηειεηψλεη εθεί. πλερίδεηαη άιινπο δηαθφζηνπο ζηίρνπο. Ο Οηδίπνπο, 

ηπθιφο  ζην ηέινο ηεο ηξαγσδίαο,  δηαζέηεη ελζπλείδεηε εζσηεξηθή φξαζε πνπ δελ 

δηέζεηε ζηελ αξρή ηεο, φηαλ είρε ηε θπζηθή εμσηεξηθή φξαζε. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

ζην ηέινο έρεη απνβάιεη φια ηα πξνεγνχκελα αλζξψπηλα γλσξίζκαηα ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ. Παξά ηελ αδπλακία ηνπ ν εγεκνληθφο ηνπ ραξαθηήξαο αλαδχεηαη ζηα ηειεπηαία 
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 φ.π. Υάηληεγθεξ, Δηζαγσγή ζηε Μεηαθπζηθή, ζ. 144.  
32

 φ.π. Υάηληεγθεξ, Δηζαγσγή ζηε Μεηαθπζηθή, ζ. 147. 
33

 Γελ ήηαλ ν Απφιισλ πνπ ηνλ ηχθισζε, νκνινγεί ν Οηδίπνπο, αιιά απηφο ν ίδηνο επέιεμε ηελ 

ηχθισζε, γηαηί δελ είρε πηα ηίπνηε επράξηζην λα βιέπεη (ζη. 1334-1335). Κη αλ δελ ηπθισλφηαλ ζα 

έπξεπε λα αληηθξίζεη ζηνλ Άδε ηνλ παηέξα θαη ηε κάλα ηνπ. Κη απηφ ζα ήηαλ θάηη αλππφθνξν (ζη. 

1371 θ. εμήο). Ωζηφζν, αλ θαη ηπθιφο, ν ίδηνο ζέιεη ηελ επαθή, ζέιεη λα αγγίμεη ηηο θφξεο ηνπ παξά ην 

ηξνκεξφ κίαζκα πνπ ηνλ βαξαίλεη (ζη. 1413, 1469, 1481 θ. εμήο).  
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ιφγηα πνπ αληαιιάζζεη κε ηνλ Κξένληα. Θα πξέπεη λα θηάζνπκε ζην ηέινο ηνπ 

Οἰδίπνδνο ἐπί Κνισλῷ γηα λα δνχκε ηνλ ηπθιφ γέξνληα λα έρεη απνκαθξπλζεί 

απφ ηηο αλζξψπηλεο ηδηφηεηέο ηνπ θαη λα έρεη απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα ζέαζεο ηνπ 

ηξνκεξνχ θαη αλππφθνξνπ ζηα κάηηα ησλ άιισλ ππεξθπζηθνχ θσηφο (1604-1655). 

Αιιά απφ ηελ απηνηχθισζε ηνπ Οηδίπνδνο ζηνλ Οἰδίπνδα Τύξαλλν (ζη. 1300) 

θαη ην ππέξηαην αλζξψπηλν κεγαιείν ηνπ  κέρξη ηελ ζετθή ηνπ επηθάλεηα (αλαιήθζεθε 

κέζα ζην θσο ή άλνημε ε γε θαη ηνλ δέρηεθε εηξεληθά) ζην ηέινο ηνπ Οἰδίπνδνο 

ἐπί Κνισλῷ ε απφζηαζε πνπ έρεη δηαλχζεη ν ήξσαο είλαη κεγάιε.  

Οινθιεξψζακε ηελ ηξίηε θάζε ηνπ άικαηνο, ηε θάζε ηεο αηψξεζεο, 

αλαπηχζζνληαο έλαλ πξνζσπηθφ ζηνραζκφ πάλσ ζε  κηα νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε θαη ηειεπηαία θάζε ηεο πξνζγείσζεο αο 

ζπλνςίζνπκε ηα θεξδηζκέλα βήκαηα ηεο ζθέςεο καο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ηξέμηκφ 

καο ζην θελφ, ηνλ «δηαζθειηζκφ κε ςαιίδηα».  

Καη ην θηινζνθηθφ βιέκκα ηνπ ηζηνξηθνχ – ινγνηερληθνχ (πιαησληθνχ) 

σθξάηε θαη ην ηξαγηθφ βιέκκα ηνπ κπζηθνχ – πνηεηηθνχ (ζνθφθιεηνπ) Οηδίπνδνο 

απνκαθξχλνληαη απφ ηελ θνηλφηνπε αηζζεηεξηαθή εξκήλεπζε ηεο φξαζεο θαη 

αλνίγνληαη ζηνλ νξίδνληα κηαο απζεληηθήο κεηαθπζηθήο εξκελείαο ηνπ βιέπεηλ  σο 

ηεο θαηεμνρήλ αλζξψπηλεο δπλαηφηεηαο γηα γλψζε. Απφ απηήλ ηελ άπνςε θαη ηα δχν 

παξαδεηγκαηηθά βιέκκαηα – θηινζνθηθφ θαη ηξαγηθφ – έρνπλ  ηελ απαξρή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή παξάδνζε ζηελ νπνία ε φξαζε, ην θσο θη ν ήιηνο θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε. 

Ο ειιεληθφο πνιηηηζκφο ήδε απφ ηε κεγάιε αξρή ηεο νκεξηθήο πνίεζεο εκθαλίδεηαη 

σο πνιηηηζκφο ηεο φξαζεο (αο ζπκεζνχκε εδψ ηνλ βαζχηαηα αλζξσπνινγηθφ νκεξηθφ 

ζηίρν «όζν δεη θαη ραίξεηαη ην θσο ηνπ ήιηνπ»: δώεηλ θαὶ ὁξᾶλ θάνο 

ἡειίνην, Ιι. Σ. 61, 442) γηα λα θηάζνπκε ζηνλ Πιάησλα, φπνπ πιένλ ε 

όξαζε (ὄςηο) γίλεηαη ζχκβνιν ηεο γλψζεο ζηνλ κχζν ηνπ πειαίνπ
34

. Σν φηη 

                                                 
34

 Με ηελ αιιεγνξία ηνπ πειαίνπ ν Πιάησλ επηρεηξεί λα δψζεη εηθφλα ηεο δηάθξηζεο αηζζεηνχ 

(θαηλνκεληθνχ) θαη λνεηνχ (αιεζνχο - πξαγκαηηθνχ) θφζκνπ θαηαθεχγνληαο ζε αλαινγία φπνπ ν 

αηζζεηόο θόζκνο ζε φιεο ηνπ ηηο βαζκίδεο [ν ήιηνο – ην θσο –ε αληηιεπηηθή δχλακε ηνπ ὁξᾶλ 

(ὄςηο) – ην φξγαλν ηνπ ὁξᾶλ (ην κάηη) – ηα αληηθείκελα ηεο φξαζεο (ρξψκαηα)] έρεη κε απφιπηε 

αληηζηνηρία ην αλάινγφ ηνπ ζηνλ λνεηό θόζκν [ηδέα ηνπ Αγαζνχ – αιήζεηα – γλσζηηθή δχλακε ηνπ 

λνεῖλ (λνῦο) – φξγαλν ηεο γλψζεο (λνῦο) - αληηθείκελα ηεο γλψζεο (ἰδέεο)].  Έηζη ν 

ήιηνο ζηνλ νξαηφ θφζκν είλαη ην αλάινγν ηεο ηδέαο ηνπ Αγαζνχ ζηνλ λνεηφ θφζκν. πσο ν ήιηνο δίλεη 

θσο, έηζη θαη ε ηδέα ηνπ Αγαζνχ δίλεη αιήζεηα
. 
φπσο ην κάηη βιέπεη κφλν ζην θσο, έηζη ν λνπο 

θαηαλνεί κφλν ζην «θσο» ηεο αιήζεηαο. Δπνκέλσο ην κάηη (ην ἡιηνεηδέζηαηνλ ηῶλ πεξὶ ηὰο 

αἰζζήζεηο ὀξγάλσλ: ην πην ζπλαθέο κε ηνλ ήιην απφ φια ηα αηζζεηήξηα φξγαλα, Πιάησλνο 

Πνιηηεία  508b), ζπκβνιίδεη ηε λνεηηθή δχλακε. Κη φπσο ην κάηη είλαη ην πην ζπγγεληθφ κε ηνλ ήιην 
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βέβαηα ε φξαζε εξκελεχεηαη πεξηνξηζηηθά σο ζχκβνιν ηεο γλψζεο, ην φηη δειαδή ε 

φξαζε πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηνλ ρψξν ηεο εμσηεξηθήο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο θαη 

δελ επεθηείλεηαη σο αλαβαζκηζκέλε νληνινγηθά ζσκαηηθή ιεηηνπξγία θαη εκπεηξία 

αθφκε θαη ζηνλ ρψξν ηεο εζσηεξηθφηεηαο θαη ηνπ ζηνραζκνχ, απνηειεί έλα 

πξφβιεκα εξκελείαο πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ιηγφηεξν ζηνλ Πιάησλα θαη πεξηζζφηεξν 

ζηνλ πιαησληζκφ θαη ζηνλ θαξηεζηαλφ δπτζκφ πνπ αληηζέηεη ηελ έθηαζε (ηε 

ζσκαηηθφηεηα) ζηε ζθέςε.  

Καη ην θηινζνθηθφ βιέκκα ηνπ σθξάηε θαη ην ηξαγηθφ βιέκκα ηνπ 

Οηδίπνδνο ξηδψλνπλ βαζηά ζηε ζησπειή κέξηκλα. Καη ηα δπν βιέκκαηα δελ 

επαλαπαχνληαη ζηελ θνηλφηνπε εξκήλεπζε πνπ θαζεζπραζηηθά ηνπο πξνηείλεηαη απφ 

ηνλ πεξίγπξφ ηνπο, αιιά αλαιακβάλνπλ έλαληη ηνπ δηθνχ ηνπο ζαλάηνπ ηελ 

πξνζσπηθή αλακέηξεζε κε ην δεηλόλ (δένο = ηεξφο ηξφκνο) ηεο χπαξμεο θαη 

αλνίγνληαη έηζη ζην ηξνκαθηηθφ θαη ζπλάκα κπζηεξηαθφ ζηνηρείν ηεο απεηξφηεηαο. Ζ 

απφθαζή ηνπο λα επηρεηξήζνπλ ην άικα πάλσ απφ ηελ άβπζζν ηνπ κεδελφο – 

άβπζζνο πνπ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη σο ιήζε ή θαη άξλεζε ηεο κεηαθπζηθήο 

δηάζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη εμσηεξηθεχεηαη σο  παξαιπηηθφο θφβνο ηνπ ζαλάηνπ –

δεκηνπξγεί ηνλ ρψξν ηεο πξνζσπηθήο ζπλάληεζεο κε ηελ απεηξφηεηα. Καη ην 

θηινζνθηθφ βιέκκα ηνπ σθξάηε θαη ην ηξαγηθφ βιέκκα ηνπ Οηδίπνδνο 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξφζθιεζε – πξφθιεζε πνπ ηνπο απνηείλεηαη απφ ην 

εξσηεκαηηθφ ζηνηρείν ηεο απεηξφηεηαο. ‟ απηήλ ηνπο ηελ αληαπφθξηζε έγθεηηαη θαη 

ην κεγαιείν ηνπο. Καη ν πιαησληθφο σθξάηεο θαη ν ζνθφθιεηνο Οηδίπνπο κε ηελ 

απφθαζή ηνπο απηή δεκηνπξγνχλ έλαλ ελδηάκεζν ρψξν ζπλάληεζεο κε ηελ 

απεηξφηεηα. Ο ρψξνο απηφο, ρώξνο ηεο δηθήο ηνπο απόθαζεο,  πνπ δηαλνίγεηαη απφ 

ηνλ  ζηνραζκφ ηνπ θηινζφθνπ θαη ην πάζνο ηνπ ηξαγηθνχ ήξσα, ν ρώξνο απηόο ηνπ 

                                                                                                                                            
απφ φια ηα φξγαλά καο, έηζη θαη ε λφεζε είλαη ην πην ζπγγεληθφ κε ηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ, ρσξίο φκσο 

λα ηαπηίδεηαη καδί ηνπ, φπσο άιισζηε θαη ν ήιηνο δελ ηαπηίδεηαη κε ην κάηη. Κη φπσο ν ήιηνο είλαη ε 

αηηία φρη κφλν γηα λα γίλνπλ νξαηά ηα άιια πξάγκαηα αιιά θαη γηα ηε γέλεζε θαη ηελ αχμεζή ηνπο, 

έηζη θαη ε ηδέα ηνπ Αγαζνχ είλαη ε αηηία φρη  κφλνλ γηα ηε γλσζηηθή ζχιιεςε ησλ άιισλ ηδεψλ αιιά 

θαη γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπο. Ο ήιηνο (φπσο άιισζηε θαη ην Αγαζφλ) δελ απνηειεί κφλνλ ηνλ 

επηζηεκνινγηθφ φξν ηεο δπλαηφηεηαο ησλ πξαγκάησλ αιιά θαη ηνλ νληνινγηθφ. «Υσξίο ηνλ ήιην», 

ζεκεηψλεη ν W. Kersting (Platons «Staat». Werkinterpretation. Darmstadt 1999, ζ. 218), «δελ ζα ήηαλ 

ηα πάληα βπζηζκέλα κφλν ζην ζθνηάδη αιιά θαη ζακκέλα θάησ απφ έλαλ άςπρν πάγν». Ζ φξαζε 

ινηπφλ ζηνλ Πιάησλα ιεηηνπξγεί  σο ην θαηεμνρήλ ζχκβνιν ηεο γλψζεο, αιιά θαη ηα παξαδείγκαηα 

ζην πιαησληθφ θείκελν [ζθηαί, θαληάζκαηα (=είδσια ησλ αηζζεηψλ πξαγκάησλ ζε θάηνπηξα ή 

πδάηηλεο επηθάλεηεο)] πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πεξηνρή ηεο φξαζεο. Βι. Πιάησλνο  Πνιηηεία 

508d1 θ. εμήο. Βι.  αθφκε Πιάησλ, Πνιηηεία, Δηζαγσγηθφ εκείσκα – Μεηάθξαζε – Δξκελεπηηθά 

εκεηψκαηα Ν. Μ. θνπηεξφπνπινο, εθδ. Πφιηο, 2002, ηδηαίηεξα ηα εξκελεπηηθά ζεκεηψκαηα ησλ  

ζειίδσλ 858 θ. εμήο. 
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ζηνραζηηθνύ πάζνπο, είλαη εζσηεξηθά πξαγκαηηθφο θαη δηαθξίλεηαη απφ δηαβαζκίζεηο 

έληαζεο. Σν ζηνραζηηθφ πάζνο ηνπ θηινζνθηθνχ – ηξαγηθνχ βιέκκαηνο αλαβιχδεη σο 

ζπγθινληζηηθφ πξνζσπηθφ βίσκα απφ ηελ απνθάιπςε θαη απνδνρή ηεο έληαζεο πνπ 

βηψλεη ην ππνθείκελν  κεηαμχ ηεο πεξαηφηεηαο  θαη ηεο απεηξφηεηαο πνπ ην δηαπεξλά. 

Καηαθάζθνληαο ινηπφλ ζηελ εξσηεκαηηθή δηάζεζε πνπ παξάγεη ε εθθξεκφηεηα 

απηήο ηεο έληαζεο, ην ππνθείκελν, φρη κφλνλ ηνικά λα βιέπεη ηελ άβπζζν ηνπ 

κεδελφο, φρη κφλν αληέρεη λα ίζηαηαη ζην βιέκκα ηνπ κεδελφο θαη λα ζεάηαη απφ 

απηφ, αιιά επηρεηξεί ην κνλαδηθφ άικα, ην πην γξήγνξν από ηε θζνξά, φπνπ ην κεδέλ 

πξνηείλεη κηαλ άιιε δηάζηαζή ηνπ πέξα απφ ηελ απεηιεηηθή ηνπ αθεξεκέλνπ 

ραξαθηήξα ηνπ. Σφηε ελψπηνλ απηνχ ηνπ θαξηεξηθνχ – εξσηθνχ βιέκκαηνο, φπσο 

δείμακε ζην  παξαδεηγκαηηθφ βιέκκα ηνπ σθξάηε θαη ηνπ Οηδίπνδνο, ε αδηαπέξαζηε 

κνξθή ηνπ κεδελφο πξνηείλεηαη φρη πηα κε ηε δηάζηαζε ηνπ απεηιεηηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ αβπζζαιένπ κεδελφο, αιιά κε ηελ άιιε, εθείλε ηεο άπεηξεο ηθαλφηεηαο γηα 

ηδηαηηεξνπνίεζε, γηα κνξθνπνίεζε, γηα εκθάληζε κέζα ζηε ζρέζε ηνπ κεδελφο κε ην 

βιέκκα – ζψκα πνπ ηνπ απεπζχλεηαη. «ε ηνχηε ηελ πεξίπησζε», φπσο παξαηεξεί ν 

Παλαγηψηεο Γφηθνο,  «ην κεδέλ, έρνληαο εμέιζεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, εηζέξρεηαη ζηελ  

νπηηθή δσή: καο απνηείλεηαη. Ζ αγσλία ηνπ ζψκαηνο γηα ηελ είζνδφ ηνπ ζε έλα 

αιιηψο νξαηφ – θαηά ηε ινγηθή κηαο θιηκάθσζεο ηεο δηαθάλεηάο ηνπ – πξαγκαηηθφ, 

βξίζθεη δηέμνδν: ε ππαξμηθή έληαζε ζπλαξηάηαη θάζε θνξά κε κηα νπηηθή 

εθθξεκφηεηα»
35

.  

Καη ν σθξάηεο θαη ν Οηδίπνπο ζηελ αλακέηξεζή ηνπο κε ην κεδέλ βηψλνπλ 

«ηελ ππαξμηθή έληαζε». Κη απφ απηήλ ηελ αλακέηξεζε καζαίλνπλ φηη ε  νπζία ηεο 

κέηξεζεο δελ βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ, αιιά ζηελ απφθαζε.  

Γ. Η ηέηαπηη θάζη ηος άλμαηορ: Η πποζγείυζη 

                                                 
35

 Παλαγηψηεο Γφηθνο, «Ζ νπηηθή αγσλία ηνπ ζψκαηνο», αληί πξνιφγνπ δνθίκην ζην: Γεκήηξε 

Βιάρνπ, πλαληήζεηο / εθέξεο – Νίηζε – Υάηληεγθεξ , εθδ. παλίδε, Ξάλζε 2010, ζει. 18. Γηα ηνλ 

απνινγηζκφ ηεο αηψξεζεο ηνπ ζηνραζκνχ καο πάλσ ζε κηα νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο πνπ επηρεηξνχκε 

ζην ηέινο απηήο ηεο θξίζηκεο ελφηεηαο (θάζε αηψξεζεο) ζεκαληηθή είλαη ε εξκελεπηηθή πνπ εηζάγεη ν 

Παλαγηψηεο Γφηθνο. Βι. Παλαγηψηεο Γφηθνο, Ο «ζάλαηνο ηνπ ζενύ» θαη ν κεηαθπζηθόο άλζξσπνο, εθδ. 

Ίλδηθηνο, Αζήλαη 2008.  

Γηα ηε ζεκαζία απνδνρήο ηεο έληαζεο κεηαμχ πεξαηφηεηαο θαη απεηξφηεηαο βι. θαη ην ζρεηηθφ 

ληνθπκαληέξ ηνπ Γηψξγνπ Κεξακηδηψηε φπνπ παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηθνχ 

θηινζφθνπ Alain Badiou ζε ζπδήηεζε κε ηνπο Γ. Βέιηζν, Γ. Βεξγέηε, . Μηραήι: «Ση ζεκαίλεη λα δεη 

θαλείο – Κξίζε ηνπ Καπηηαιηζκνχ», ζθελνζεζία – ζελάξην – παξαγσγή Γηψξγνο Κεξακηδηψηεο.  
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Έρνπκε πεξάζεη ζηελ ηειεπηαία θη εμίζνπ θξίζηκε θάζε ηνπ άικαηνο. 

Κξίζηκε γηαηί απφ ηελ επηηπρεκέλε πξνζγείσζε εμαξηάηαη θαη ην ηειηθφ κεηξήζηκν 

απνηέιεζκα. Καη ην άικα ηνπ ζηνραζκνχ κεηξηέηαη ζην ηέινο ηνπ. Θα αθεζνχκε κε 

εκπηζηνζχλε  θαη θαηά ηε θάζε απηή ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν ηνπ Οδπζζέα Διχηε λα καο 

θαζνδεγήζεη. Αληηγξάθσ ινηπφλ απφ ηε Μαξία Νεθέιε ην πνίεκα «Λφγνο πεξί 

θάιινπο»
36

: 

Φνβεζείηε 

 αλ ζέιεηε λα ζαο μππλεζεί ην έλζηηθην ηνπ Ωξαίνπ
.
 

ή αλ όρη ηόηε κηα πνπ δνύκε ζηνλ αηώλα ηεο θσηνγξαθίαο 

αθηλεηήζεηέ ην: απηό πνπ δίπια καο  

νινέλα κ’ απίζαλεο ρεηξνλνκίεο δξα: 

     ην Αζύιιεπην! 

α΄ δύν ρέξηα σξαία γπλαηθόο (ή θαη αληξόο) πνπ λα ’ρνπλ εμνηθεησζεί  

 κε η’ αγξηνπεξίζηεξα 

β΄ έλα ζύξκα πνπ νη αλακλήζεηο ηνπ όιεο λα ’λαη από ξεύκα ειεθηξηθό 

 θαη αλύπνπηα πνπιηά 

γ΄ κία θξαπγή πνπ λα κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη έρεη αηώληα επηθαηξόηεηα 

δ΄ ην παξάινγν θαηλόκελν ηεο αλνηρηήο ζαιάζζεο. 

 

Θα  ’ρεηε θαηαιάβεη βέβαηα ηη ελλνώ. 

Δίκαζηε ην αξλεηηθό ηνπ νλείξνπ 

γη’ απηό θαηλόκαζηε καύξνη θαη άζπξνη 

θαη δνύκε ηε θζνξά 

πάλσ ζε κηαλ ειάρηζηε πξαγκαηηθόηεηα. Όκσο 

Das Reine Κπξίεο θαη Κύξηνη 

                                                 
36

 Οδπζζέαο Διχηεο, Πνίεζε, εθδ. Ίθαξνο 2003, ζζ. 374-376 
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Kann sich nur darstellen im Unreinen 

und versuchst Du das Edle zu geben 

ohne Gemeines 

so wird es als das Allerunnatürlichste 

ιέεη Απηόο πνπ εδέεζε λα δηαβεί  

ηα Δπάλσ Μνλνπάηηα. 

 

Καη θάηη πξέπεη λα ήμεξε. 

 

Θε κνπ ηη κπιε μνδεύεηο γηα λα κε ζε βιέπνπκε!  

Δπηρεηξψληαο κηαλ νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο έρνπκε αλάγθε ζηελ αξρή απφ 

θαζνδήγεζε. Καη ν πνηεηηθφο ιφγνο ηνπ Διχηε καο καζαίλεη λα βιέπνπκε απηφ πνπ 

αζέαην πεξλά κπξνζηά καο. Σν «Αζύιιεπην». Πξψηα καζαίλνπκε λα βιέπνπκε. 

Μαζαίλνπκε ηη ζεκαίλεη «βιέπσ». Έπεηηα, αθνχ κάζνπκε, κπνξνχκε λα 

αλαδεηήζνπκε ην δηθφ καο βιέκκα ζηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν λα βιέπνπκε.  

Σν πνίεκα ηνπ Διχηε αξρίδεη κε κηα πξνηξνπή: «θνβεζείηε». «Φνβεζείηε / αλ 

ζέιεηε λα ζαο μππλεζεί ην έλζηηθην ηνπ Ωξαίνπ». Ση ζεκαίλεη εδψ «θνβεζείηε»: 

Οπσζδήπνηε δελ ζεκαίλεη ηνλ «θόβν» κε ηε ζπλεζηζκέλε ζεκαζία ηεο ιέμεο. Φφβνο 

εδψ ζεκαίλεη δένο. Σν δένο είλαη ν ηεξόο ηξόκνο. ηελ έλλνηα ηνπ δένπο ελππάξρεη 

βέβαηα ε ζεκαζία ηνπ θφβνπ, πεξηζζφηεξν φκσο ελππάξρεη ε ζεκαζία ηνπ ζεβαζκνχ 

θαη ηνπ ζαπκαζκνχ απέλαληη ζε θάπνηνλ ή θάηη. Σν δένο είλαη έλαο αλαβαζκηζκέλνο 

νληνινγηθά θόβνο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην δένο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ θφβν γηαηί 

κφλνλ ληψζνληαο δένο ν άλζξσπνο κπνξεί λα απνθηήζεη ην εμπςσηηθφ εθείλν βιέκκα 

πνπ ζα ηνπ αλνίμεη έλαλ απζεληηθφ -  πξνζσπηθφ νξίδνληα θαηαλφεζεο ηεο χπαξμήο 

ηνπ πέξα απφ ηελ θνηλφηνπε εξκήλεπζε ησλ πνιιψλ. Μφλνλ  ληψζνληαο δένο κπνξεί 

λα καο μππλεζεί ην έλζηηθην ηνπ Ωξαίνπ, πνπ ππάξρεη βέβαηα κέζα καο, αιιά, θαζψο 

απηφ ην έλζηηθην είλαη βπζηζκέλν ζε βαζχ χπλν, έρεη πεξηπέζεη ζε ιήζε αθφκε θαη ε 

ίδηα ε χπαξμή ηνπ. «Φνβεζείηε / αλ ζέιεηε λα ζαο μππλεζεί ην έλζηηθην ηνπ Ωξαίνπ», 

πξνηξέπεη ν Διχηεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα ληψζνπκε άβνια, παξάμελα. Να 
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βγνχκε έμσ απφ ην ζχλεζεο, ην ηξέρνλ, ην αθίλδπλν. Πξέπεη, γηα λα καο μππλεζεί ην 

έλζηηθην ηνπ Ωξαίνπ λα ληψζνπκε αλ-νηθεηόηεηα. Σν δεηλόλ είλαη ην αλνίθεην. Κη ν 

άλζξσπνο, ζχκθσλα κε ην πξψην ρνξηθφ ηεο Αληηγφλεο ηνπ νθνθιή, είλαη ην 

δεηλόηαηνλ πάλησλ: Πνιιά ηὰ δεηλὰ /θνὐδὲλ ἀλζξώπνπ 

δεηλόηεξνλ πέιεη (Πνιιά γελλνχλ ην δένο
 .
/ην κέγα δένο ν άλζξσπνο γελλά, 

θαη ζηελ ηδηφξξπζκε κε θηινινγηθή εξκελεία ηνπ Υάηληεγθεξ: «Πνιιά ‟λαη ηα 

αλνίθεηα  / πην αλνίθεην απ‟ ηνλ άλζξσπν, ηίπνηε» [Vielfältig das Unheimliche, nichts 

doch/ über den Menschen hinaus Unheimlicheres ragend sich regt]). Ζ ζε ππεξζεηηθφ 

βαζκφ αλνηθεηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ζε ζρέζε κε ηα άιια φληα έγθεηηαη, ζχκθσλα κε 

ηελ ρατληεγθεξηαλή εξκελεία (δεηλόλ = αλνίθεην / un-heimlich), ζην γεγνλφο φηη 

κφλνλ ν άλζξσπνο ππεξβαίλεη ην άκεζν, ην ζχλεζεο θαη εμνξκά πέξα απφ ηα νηθεία 

φξηα. «Βηαηνπξαγψληαο  ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ νηθείνπ, θαη κάιηζηα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ αλνίθεηνπ»
37

. «Να καο μππλεζεί ην έλζηηθην ηνπ Ωξαίνπ» ζεκαίλεη 

λα απνθηήζνπκε εθείλν ην εμπςσηηθφ, απζεληηθφ, δηθφ καο βιέκκα πνπ έρεη ηηο ξίδεο 

ηνπ ζηελ αλνηθεηφηεηα, ζην παξάμελν απηφ ζπλαίζζεκα πνπ εθθξάδεη ηελ εμίζνπ 

παξάμελε νληνινγηθή θαηάζηαζε ηεο αλφδνπ.  

«Φνβεζείηε / αλ ζέιεηε λα ζαο μππλεζεί ην έλζηηθην ηνπ Ωξαίνπ», πξνηξέπεη 

ν Διχηεο ζπληνληζκέλνο ζην πλεχκα ησλ ζηίρσλ ηνπ Ρίιθε (πξψηε Eιεγεία ηνπ 

Νηνπίλν) :  

 «Γηαηί ην Ωξαίν δελ είλαη ηίπνηε άιιν 

 παξά ε κφιηο πνπ αληέρνπκε Αξρή ηνπ Σξνκεξνχ 

 θαη ην ζαπκάδνπκε ηφζν, γηαηί απηφ, αλέκειν, κήηε πνπ λνηάδεηαη 

 

 λα καο ζπληξίςεη.»
38

 

 

[Denn das schöne ist nichts 

als des Schrecklichen Anfang, den wir 

bewundern es so, weil es gelassen verschmäht  

uns zu zerstören…].  

Βέβαηα ε ζπληξηβή γηα ηελ νπνία θάλεη ιφγν ν Ρίιθε ζηε ζπλάληεζε απηή ηνπ 

βιέκκαηνο κε ην δεηλόλ δελ ζεκαίλεη ηελ εθκεδέληζε, ηνλ αθαληζκφ ηεο χπαξμεο. 

                                                 
37

 φ.π. Υάηληεγθεξ, Δηζαγσγή ζηε Μεηαθπζηθή, ζει. 185. 
38

  Rilke, Οη Διεγεηέο ηνπ Νηνπίλν, κηθ. Γ. Γθφηζε, εθδ. Γέθπξεο, ζ. 27.  
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πσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Οηδίπνδνο, ε πεξηπεηεηώδεο θαηαζηξνθή ηνπ ήξσνο, 

δειαδή ε ζπληξηβή ηνπ,  έρεη ηε ζεκαζία ηεο ξηδηθήο αλαηξνπήο θη φρη ηνπ αθαληζκνχ 

ηνπ. Καηαζηξνθή
39

 εδψ ζεκαίλεη ηελ αηθλίδηα ζηξνθή θαη απφ νληνινγηθή άπνςε 

απηή ε ζπληξηβή – θαηαζηξνθή δειψλεη ηελ αλνδηθή αηθλίδηα  ζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο.  

 Ο Διχηεο καο καζαίλεη λα βιέπνπκε. Οη δχν πξψηνη ζηίρνη ηνπ πνηήκαηφο ηνπ 

καο ππνδεηθλχνπλ έλαλ ηξφπν ζέαζεο ηνπ θφζκνπ πνηεηηθφ – κπζηεξηαθφ. Ο ηξφπνο 

απηφο – ν δξόκνο ηνπ δένπο – ηξαγηθφο  αιιά θαη εμπςσηηθφο ζπλάκα, είλαη ν ηξφπνο 

πνπ βιέπνπλ νη πνηεηέο κε ηζρπξφ κεηαθπζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Μαο είλαη γλσζηφο 

θαη απφ ηνλ Ρίιθε θαη ηνλ Υέιληεξιηλ κε ηνπο νπνίνπο ζπληνλίδεηαη ζ‟ απηφ ην 

πνίεκα ν Διχηεο, ν πην θαλεξά κεηαθπζηθφο Έιιελαο πνηεηήο. Ο Διχηεο φκσο ζην 

πνίεκά ηνπ καο πξνηείλεη δηαδεπθηηθά θη έλαλ άιιν ηξφπν ζέαζεο πεξηζζφηεξν 

ζηνραζηηθφ – θηινζνθηθφ, ζα ιέγακε:  

ή αλ όρη ηόηε κηα πνπ δνύκε ζηνλ αηώλα ηεο θσηνγξαθίαο 

αθηλεηήζεηέ ην: απηό πνπ δίπια καο  

νινέλα κ’ απίζαλεο ρεηξνλνκίεο δξα: 

     ην Αζύιιεπην! 

Πνην είλαη εθείλν πνπ ζέιεη ν πνηεηήο λα ην απνζπάζεη απφ ηε ξνή ησλ 

θαηλνκέλσλ θαη λα ην θέξεη ζε ζηάζε (αθηλεηήζεηέ ην); Πνην είλαη εθείλν πνπ ζέιεη λα 

ην απνζπάζεη απφ ηελ αθάλεηα θαη λα ην νξζψζεη  ζηαζεξφ ζηελ εκθάλεηα; Πνην 

είλαη απηφ πνπ ηδηαηηεξνπνηείηαη ζηελ ηξνπηθφηεηα ησλ πνηθίισλ κνξθψλ θαη δξα 

«δίπια καο νινέλα κ’ απίζαλεο ρεηξνλνκίεο»; Γηα ηνλ Διχηε απηφ έρεη φλνκα, ην 

νπνίν απνθαιχπηεηαη ζην ηέινο ηεο ζησπήο ηνπ 6
νπ

 ζηίρνπ: «ην Αζύιιεπην!».  Σν 

«Αζύιιεπην» δεζπφδεη αλάκεζα ζηελ κεγάιε παχζε ηεο αξρήο ηνπ 6
νπ

 ζηίρνπ θαη ζην 

ζαπκαζηηθφ ηνπ ηέινπο ηνπ. Μφλν ηνπ αλάκεζα ζε κηα αξρηθή κεγάιε ζησπή θαη έλα 

κεγαιεηψδεο ηειηθφ ζαπκαζηηθφ. Σν «Αζύιιεπην!».  

Σν «Αζύιιεπην» πνπ ν πνηεηήο ζέιεη λα θέξεη ζε ζηάζε δελ είλαη άιιν απφ ην 

Δίλαη, πνπ ελψ ην ίδην δελ είλαη νλ είλαη ε πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ησλ φλησλ θαη 

                                                 
39

 «Καηαζηξνθή»  ζηα αξραία ειιεληθά ζεκαίλεη φρη κφλνλ θαηάιπζε, θζνξά, ππνδνχισζε, 

ζάλαηνο, αιιά έρεη αθφκε ηηο εμήο ζεκαζίεο: 1. έθβαζε, ηέινο, ζπκπέξαζκα
. 
2. επάλνδνο κηαο 

παιιφκελεο ρνξδήο ζηε ζέζε ηνπ άμνλά ηεο
.
 3. ην ηέινο ή ην κέξνο απ‟ φπνπ αξρίδεη λα ππνδειψλεηαη 

ε ιχζε ηνπ δξάκαηνο. ηελ  πνιπζεκία ηεο ιέμεο έγθεηηαη ε δπλακηθή ηεο. Βι. 13ηνκν Λεμηθό ηεο 

Διιεληθήο Γιώζζαο (Αξραίαο – Μεζαησληθήο – Νέαο), εθδ. Πάππξνο, 2007. 
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έξρεηαη ζηελ εκθάλεηα σο εθθάιπςε. Σν Δίλαη πνπ δελ κπνξνχκε λα ην ζπιιάβνπκε 

φπσο ζπιιακβάλνπκε ηα φληα, σζηφζν απηφ, «αζύιιεπην δξα δίπια καο κ’ απίζαλεο 

ρεηξνλνκίεο». Σν Δίλαη πνπ δηαθέξεη απφ ην θαίλεζζαη, θαζφζνλ ην θαίλεζζαη δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηηο απνθιίζεηο ηνπ Δίλαη (Abweichungen vom Sein) πνπ 

θαζνξίδνληαη κε βάζε απηφ ηνχην ην Δίλαη σο ζηαζεξόηεηα ηνπ εηο-ην-θσο-ίζηαζζαη 

(im Sinne des Gerade-in-sich-aufrecht-dastehens)
40

. To Δίλαη πνπ ζε αληίζεζε πξνο 

ην γίγλεζζαη παξνπζηάδεηαη σο ε ζηαζεξόηεηα (Ständigkeit), ε ζηαζεξή παξνπζία (die 

ständige Anwesenheit) θαη πνπ ζε αληίζεζε πξνο ην απιφ θαίλεζζαη (Schein), 

θνηλνπνηείηαη σο θαλέξσκα (Erscheinen), σο απνθαιππηόκελε παξνπζία (als die 

offenbare Anwesenheit)
41

. Καη Δίλαη γηα ηνλ Υάηληεγθεξ ζεκαίλεη: «ίζηαζζαη ζην θσο, 

εκθαίλεζζαη, πξνβαίλεηλ ζηελ εθθάιπςε» (im Licht stehen, erscheinen, in die 

Unverborgenheit treten)
42

.  

Ο Διχηεο, κεηαθπζηθά ζηνραζηηθφο, αζθεί ην βιέκκα καο ζηελ ηρλειαζία ηνπ 

Αζύιιεπηνπ, ηνπ ρατληεγθεξηαλνχ Δίλαη. Μαζαίλνληάο καο λα βιέπνπκε πίζσ απφ ην 

θαίλεζζαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Δίλαη δελ θάλεη ηίπνηε άιιν παξά λα πινπνηεί σο 

πνηεηήο ηελ ππνζήθε ηνπ Υάηληεγθεξ, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ 

αλζξψπνπ: «Ο άλζξσπνο», γξάθεη ν Υάηληεγθεξ, «πξέπεη, αλ είλαη λα αλεβάζεη ηελ 

χπαξμή ηνπ ζηε θσηεηλφηεηα ηνπ Δίλαη, λα θέξεη ην Δίλαη ζε ηάζε, λα ην 

ππνζηεξίμεη κέζα ζην θαίλεζζαη θαη ελαληίνλ [gegen ζεκαίλεη: έλαληη / κπξνζηά ζε, 

αιιά αθφκε ζεκαίλεη: θαηά / ελαληίνλ] ηνπ θαίλεζζαη, θαη ηαπηνρξφλσο λα 

απνζπάζεη ην θαίλεζζαη θαη ην Δίλαη απφ ηελ άβπζζν ηνπ κε-Δίλαη»
43

.  

Σέζζεξηο «θσηνγξαθίεο» απνζπνχλ απφ ηε ξνή ηνπ γίγλεζζαη - θαίλεζζαη θαη 

θέξλνπλ ζε ζηάζε ην Δίλαη, ην «Αζύιιεπην» ηνπ Διχηε. Γελ ζα ηηο ζρνιηάζνπκε 

δηεμνδηθά. Θα πεξηνξηζηνχκε κφλν ζην λα ππνδείμνπκε φηη ζ‟ απηέο πξνζθέξεηαη ζην 

βιέκκα καο κνξθνπνηεκέλν ην «Αζχιιεπην». Σα δπν σξαία ρέξηα γπλαίθαο (ή θαη 

αληξφο) πνπ έρνπλ εμνηθεησζεί κε η‟ αγξηνπεξίζηεξα, ην ζχξκα πνπ νη αλακλήζεηο 

ηνπ φιεο είλαη απφ ξεχκα ειεθηξηθφ θαη αλχπνπηα πνπιηά, ε θξαπγή κε ηελ αηψληα 

                                                 
40

 φ.π  Υάηληεγθεξ, Δηζαγσγή ζηε Μεηαθπζηθή, ζει. 142. 
41

 φ.π  Υάηληεγθεξ, Δηζαγσγή ζηε Μεηαθπζηθή, ζζ. 159-160.  
42

 φ.π  Υάηληεγθεξ, Δηζαγσγή ζηε Μεηαθπζηθή, ζει. 106. 
43

 φ.π Υάηληεγθεξ, Δηζαγσγή ζηε Μεηαθπζηθή, ζει. 144. Σν γεξκαληθφ πξσηφηππν έρεη σο εμήο: «Der 

Mensch muß, soll er sein Dasein in der Helle des Seins übernehmen, dieses zum Stand bringen, muß es 

im Schein und gegen den Schein aushalten, muß Schein und Sein zugleich dem Abgrund des 

Nichtseins entreißen», Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Max Niemeyer Verlag 

Tübingen 1998, ζει. 84. 
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επηθαηξφηεηα θαη ην παξάινγν θαηλφκελν ηεο αλνηρηήο ζαιάζζεο είλαη κνξθέο πνπ 

ζπγθηλνχλ γηαηί ηδηαηηεξνπνηνχλ ην «Αζχιιεπην» θαη παξαπέκπνπλ ζ‟ απηφ, ρσξίο 

σζηφζν θαη λα ην θπιαθίδνπλ ζε κηα παγσκέλε θαη απνθνκκέλε απφ ηε δσή 

θαηαζθεπή. κσο γηα λα ληώζεη θάπνηνο απηή ηελ παξνπζία ηνπ Δίλαη κέζα ζηε 

κνξθή θαη λα ηελ θαηαλνήζεη, δειαδή λα ηε θέξεη ζηελ εκθάλεηα, ζα  πξέπεη ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλά ηνπ  λα είλαη αζθεκέλα θαη νη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

εθιεπηπζκέλεο γηα θάηη ηέηνην. Γηφηη απηή ε πεξηπέηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ Δίλαη κέζα 

ζηε κνξθή, απηή νπζηαζηηθά ε ζπλάληεζε απεηξόηεηαο θαη πεξαηόηεηαο, απηφο ν 

αγψλαο θαη  ε αγσλία ζπλάκα γηα ηε ζσκαηηθνπνίεζε – έθηαζε ηνπ πλεπκαηηθνχ 

(Δίλαη) θαη ηελ εθιέπηπλζε – πλεπκαηηθνπνηήζε – έληαζε ηνπ ζσκαηηθνχ απαηηεί ηελ 

ελεξγνπνίεζε κηαο ηδηαίηεξεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίαο, ηεο ελεξγεηηθήο θαληαζίαο
44

, 

γλσζηήο ζηνπο ζηνραζηηθνχο πνηεηέο θαη ηνπο κεηαθπζηθνχο ζηνραζηέο. Απαηηείηαη 

εθιεπηπζκέλε φξαζε θαη αθνή – εμσηεξηθή  θαη εζσηεξηθή –  πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθξίλεη θάπνηνο ην λφεκα πνπ ιαλζάλεη ζηε κνξθή  ηεο  ρεηξνλνκίαο, ηνπ 

ειεθηξνθόξνπ ζύξκαηνο, ηεο θξαπγήο, ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλνηρηήο ζαιάζζεο.   

Απαηηείηαη γηα κία ηέηνηα ζέαζε ηδηαίηεξν  βιέκκα πνπ ζπιιακβάλεη κέζα ζην νξαηφ 

ηελ παξνπζία ηνπ  αφξαηνπ,  κέζα ζην άθνπζκα ηελ πιήξε λνήκαηνο ζησπή.  

Ο Διχηεο σο κεηαθπζηθφο πνηεηήο, έρνληαο εκπεηξία ηεο παξνπζίαο ηνπ Δίλαη 

κέζα ζηε κνξθή,  επηρεηξεί κε ηελ πνίεζή ηνπ λα θέξεη ζηελ εκθάλεηα απηή ηε ζρέζε 

κνξθήο θαη Δίλαη, πεξαηόηεηαο θαη απεηξόηεηαο. Κη απηφ ην πεηπραίλεη κε 

ελεξγνπνίεζε ηεο  ελεξγεηηθήο θαληαζίαο. ηνλ ππξήλα άιισζηε ηνπ 

αλζξσπνινγηθνχ νξηζκνχ ηνπ πνπ δίλεη ζην παξαθάησ πνίεκά ηνπ «Σν Ακχγδαιν 

ηνπ Κφζκνπ» αληρλεχεηαη απηή ε ζρέζε έληαζεο κεηαμχ ηνπ πιηθνύ / ζσκαηηθνύ θαη 

ηνπ πλεπκαηηθνύ, κεηαμχ ηνπ νξαηνύ θαη ηνπ αόξαηνπ:  

«6. Θέ κνπ 

  αλ ε αιήζεηα γίλεηαη  

θάπνηε κνπζηθή πνπ ηξψεη ηελ χιε 

                                                 
44

 φ.π  Παλαγηψηεο Γφηθνο, Ο «Θάλαηνο ηνπ Θενύ…», ζει. 208. ηε ζειίδα 206 ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ 

δηεπθξηλίδεη ν Γφηθνο ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ θαληαζηηθό (=κε πξαγκαηηθφ, γαιιηθή απφδνζε: fictif, 

fantastique), θαληαζηαθό (= φ,ηη ζπλδέεηαη κε ηελ εηθφλα θαη ηε θαληαζία, γαιιηθή απφδνζε: 

imaginaire), θαληαζηθό (= ε ηδηαίηεξε θχζε ηεο θαληαζίαο ε νπνία αθελφο παξάγεη ηελ ηδηάδνπζα 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ γίγλεζζαη θαη, αθεηέξνπ, ζπιιακβάλεη ηε ινγηθή πνπ δηέπεη ην 

ηειεπηαίν, δηαθξίλνληάο ην απφ ην εμσηεξηθφ ζπκβάλ 
. 
γαιιηθή απφδνζε θαληαζηθνύ:  imaginal).   
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πξέπεη λα ‟καη ςεχηεο αιιά πην πηζηεπηφο 

 απ‟ φια ηα φληα  

 πνπ βνκβνχλ επάλνπ ζηνλ πιαλήηε 

 άθνπ 

   ν άλζξσπνο είλαη ζαλ λα ‟ξρεηαη απ‟ αιινχ 

   γη‟ απηφ θαη ερεί παξάηνλα 

   κ‟ έλα ζπκεηηθφ θαηαθεξκαηηζκέλν αιι‟  

   εθεθηηθφ ζηα ζαχκαηα 

 ίζσο θαη λα ‟ρσ ιάζνο ίζσο θαη λα ‟λαη πνπ  

      δελ μέξσ απφ γξαθή θαη αλάγλσζε 

 νινκφλαρνο  

        θξέκνκαη 

    απφ ηνπο θαηξνχο ηνπ Ζξάθιεηηνπ 

 φπσο ην ακύγδαιν ηνπ θόζκνπ 

       απφ ‟λαλ θιψλν ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ 

 αξραίνο ςαξάο κε ην ηξηθξάλη ηνπ 

 πνπ εγλψξηζε πνιιέο θνπξηνχλεο ψζπνπ λα: 

 θάπνηεο ε ζηηγκή θηάλεη 

 

 ηα λεξά γχξσ ηνπ γίλνληαη 

    αγιαά 

    ςπρξά 

    ηξηαληαθπιιέληα 

  κηζνθιείλεη ηα βιέθαξα 

            είλαη πνπ ε αληαλάθιαζε 
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            φιν θάιινο απφιπην 

 δείρλεη κε πνηνλ πξνζψξαο είρε  

    άζειά ηνπ ζπλάληεζε εκπηζηεπηηθή»
45

.  

Ζ εκπηζηεπηηθή απηή ζπλάληεζε, ε ζηηγκή, ν θαηξόο απηήο ηεο ζπλάληεζεο 

κνξθήο θαη Δίλαη, ηνπ Δδώ θαη ηνπ Αιινύ έρεη πάληνηε πξνζσπηθφ ραξαθηήξα 

(εκπηζηεπηηθή) πξνζθέξεηαη κφλν ζην αλαβαζκηζκέλν νληνινγηθά βιέκκα θαη 

ζπληειείηαη ζ‟ απηφλ ηνλ ελδηάκεζν ρψξν πνπ δηαλνίγεη ε ελεξγεηηθή θαληαζία
46

.  

 Σν Δίλαη δελ κπνξεί λα απνηαζεί ζην αλζξψπηλν βιέκκα  ρσξίο ην θάιινο ηεο 

κνξθήο. Αιιά θαη ην θάιινο ηεο κνξθήο  δελ κπνξεί λα ππάξμεη  ρσξίο ην Δίλαη. Σν 

Δίλαη κάο απνηείλεηαη κέζσ ησλ κνξθψλ, θαη νη κνξθέο έρνπλ γηα ην βιέκκα καο 

νληνινγηθφ ελδηαθέξνλ ζην βαζκφ πνπ θσηίδνληαη ζην θσο ηνπ Δίλαη. Καηά ζπλέπεηα 

ην Αγλό, ην πέξα από ηε θζνξά, ην πλεπκαηηθό, ηελ ίδηα εληέιεη ηελ απεηξφηεηα δελ 

κπνξνχκε λα ηελ θαηαλνήζνπκε ρσξίο ηε κνξθηθή ηδηαηηεξνπνίεζή ηεο, ηε 

ζσκαηνπνίεζή ηεο δειαδή ζηηο αηζζεηέο κνξθέο. Απηφ νκνινγεί ν Διχηεο ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ «Λφγνπ Πεξί Κάιινπο» : «Δίκαζηε ην αξλεηηθφ ηνπ νλείξνπ / γη‟ απηφ 

θαηλφκαζηε καχξνη θαη άζπξνη / θαη δνχκε ηε θζνξά / πάλσ ζε κηαλ ειάρηζηε 

πξαγκαηηθφηεηα».  

«Δίκαζηε ην αξλεηηθφ ηνπ νλείξνπ / γη‟ απηφ θαηλφκαζηε καχξνη θαη άζπξνη / 

θαη δνχκε ηε θζνξά / πάλσ ζε κηαλ ειάρηζηε πξαγκαηηθφηεηα». ηνπο ζηίρνπο απηνχο 

ν Διχηεο καο επαλαθέξεη ζην ηξίζηξαην Δίλαη – θαίλεζζαη – κε-Δίλαη. Σν όλεηξν, 

άπιν θαη γη‟ απηφ ην πέξαλ ηεο θζνξάο, αληηζηνηρεί ζην Δίλαη-σο-δύλαζζαη, ην 

Möglichsein/Seinkönnen ηνπ Υάηληεγθεξ. Σν όλεηξν ηνπ Διχηε, είλαη νη δπλαηόηεηεο 

ηεο ύπαξμήο καο  γηα Δίλαη, άπεηξεο θαη αλεμάληιεηεο φζν δνχκε. ζν δνχκε – θη  εδψ 

έγθεηηαη ην παξάδνμν ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο – δελ είκαζηε θαηά ηνλ ηξφπν ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είκαζηε θάηη πθηζηάκελν, θιεηζηφ, ηειεησκέλν, 

νινθιεξσκέλν, φπσο απηά ηα αληηθείκελα – φληα ηνπ θφζκνπ καο. ε αληίζεζε κ‟ 

απηά, εκείο ππαξθηηθά είκαζηε αλνηρηνί ζην κέιινλ πνπ είλαη πιήξεο δπλαηνηήησλ. 

                                                 
45

 φ.π  Διχηεο, Πνίεζε, ζζ. 455-456.  
46

 Ο φξνο «ελεξγεηηθή θαληαζία» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Παλαγηψηε Γφηθν (O «Θάλαηνο ηνπ 

Θενύ»…) θαη ν φξνο «θαληαζηθφ»,   παξαπέκπνπλ ζηνλ Henry Corbin. Γηα παξαπέξα κειέηε ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ ζρεηηθά άγλσζηνπ ζηελ Διιάδα Corbin, βιέπε,  εθηφο απφ ηηο αλαθνξέο ζην 

παξαπάλσ βηβιίν ηνπ Παλαγηψηε  Γφηθνπ,  θαη ηε ζρεηηθή κε ηνλ Corbin βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηνπ 

βηβιίνπ: φ.π  Γφηθνο, Ο «Θάλαηνο ηνπ Θενύ»…, ζει. 233. 
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«Μπξηάδεο δπλαηφηεηεο θξηθηνχλ / γχξσ καο θη νχηε πνπ θαζφινπ εγγίδνπκε / νη 

ειίζηνη», επηκαξηπξεί ν Διχηεο
47

. Σν Δίλαη ηεο χπαξμεο – ην Δίλαη (Sein) ηνπ 

ρατληεγθεξηαλνχ Dasein (Δίλαη-εδώ, εδσλά-Δίλαη) – είλαη νη ππαξμηαθέο δπλαηφηεηεο 

θη επηινγέο ηνπ (Möglichsein). Ωο χπαξμε (Dasein) δελ είκαζηε κηα πθηζηάκελε, 

παξεπξηζθφκελε, δηαζέζηκε νληφηεηα πνπ απιψο θαη κφλνλ ζαλ πξνζζήθε θαηέρνπκε 

ηε δσξεά λα κπνξνχκε θάηη αιιά – φπσο αμησκαηηθά απνθαίλεηαη ν Υάηληεγθεξ – σο 

ύπαξμε (Dasein) είκαζηε πξσηαξρηθά δύλαζζαη (Möglichsein)
48

. Ωο ύπαξμε είκαζηε 

πέξα γηα πέξα ξηγκέλε [=εγθαηαιεηκκέλε ζηνλ εαπηφ ηεο] δπλαηόηεηα (geworfene 

Möglichkeit). Καη κέζα ζ‟ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο δηαλνίγεη ε δπλαηόηεηα γηα 

Δίλαη μαλαβξίζθνπκε ηνλ εαπηφ καο. 

Σν όλεηξν, νη δπλαηφηεηέο καο, κάο δηαλνίγνπλ ηνλ νξίδνληα θαηαλφεζεο ηνπ 

δηθνχ καο Δίλαη. κσο ν Διχηεο γλσξίδεη θαη ηνπο άιινπο δχν δξφκνπο. Σνλ 

αδηφδεπην δξφκν ηνπ κε-Δίλαη ζηελ επίγλσζε ηνπ νπνίνπ νδεγεί ε θζνξά πνπ δνχκε, 

θαη ηνλ δξφκν ηνπ θαίλεζζαη  φπνπ δείρλνπκε καύξνη θαη άζπξνη, φπσο ην αξλεηηθφ 

ηνπ θσηνγξαθηθνχ θηικ. Μαύξνη, ζην βαζκφ πνπ απνκαθξπλφκαζηε απφ ην Δίλαη θαη 

βπζηδφκαζηε ζηε ιήζε ηνπ Δίλαη. Άζπξνη ζην βαζκφ πνπ ην πξνζεγγίδνπκε, 

θσηηδφκαζηε απφ απηφ θαη αλαζχξνληαο ηελ χπαξμή καο απφ ηε ιήζε ηελ 

θαηαλννύκε σο α-ιήζεηα. κσο απηέο νη κπζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ κε ηφζε ιεπηφηεηα 

ζηνράδεηαη ν Διχηεο ζπληεινχληαη «πάλσ ζε κηαλ ειάρηζηε πξαγκαηηθόηεηα», πνπ 

είλαη ν θφζκνο ησλ κνξθψλ.  

O Διχηεο ζεσξεί φηη θαη ε πνηεηηθή δεκηνπξγία (ε ηέρλε γεληθφηεξα) ππάγεηαη 

ζην κεηθηφ είδνο κνξθήο – Δίλαη, θη απφ απηή ηελ άπνςε ην πςειφ δελ κπνξεί λα 

εθθξαζηεί ρσξίο ηελ εηθφλα πνπ πξνζθέξεη ε ζπλήζεο ηαπεηλή θαη ππνθείκελε ζηε 

θζνξά ειάρηζηε πξαγκαηηθόηεηα. ην ζεκείν απηφ ν Διχηεο φρη κφλν ζπληνλίδεηαη κε 

ηνλ Υέιληεξιηλ αιιά ελνθζαικίδεη ζην ζψκα ηνπ πνηήκαηφο ηνπ ακεηάθξαζηε 

απηνχζηα ζηα γεξκαληθά θξάζε απφ ηελ Δπηζηνιή ηνπ Γεξκαλνχ πνηεηή ζηνλ 

Υξηζηηαλφ Λνπδνβίθν Νφηθεξ (Christian Ludwig Neuffer) γξακκέλε ζηηο 12 

Ννεκβξίνπ 1798
49

: «Σν Αγλφ (das Reine)  Κπξίεο θαη Κχξηνη / κπνξεί λα 

                                                 
47

 φ.π  Διχηεο, Πνίεζε, ζει. 450.  
48

 φ.π  Υάηληεγθεξ, Δίλαη θαη Υξόλνο, ηφκνο 1
νο

, ζζ. 240 θ. εμήο (ζην γεξκαληθφ πξσηφηππν ζζ. 143 

θ.εμήο). Βι. αθφκε ηα ζρφιηα ηνπ Γεκήηξε Τθαληή ζην Martin Heidegger, Η Έλλνηα ηνπ Υξόλνπ, 

πξνιεγφκελα – κεηάθξαζε – ζρφιηα Γεκήηξεο Τθαληήο, εθδ. Ρνέο 2009, ζζ. 223-335.  
49

 Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. 6 [1798 An Christian Ludwig Neuffer], Briefe, Hrsg. von 

Friedrich Beißner, Stuttgart: Cotta, 1959.  
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απεηθνληζηεί κφλν κέζα ζην λνζεπκέλν (Unrein) θη αλ επηρεηξήζεηο λα δψζεηο ην 

επγελέο (das Edle) / ρσξίο ην επηειέο (das Gemeine), ηφηε απηφ ζα παξνπζηαζηεί ζαλ 

ην πην αθχζηθν πξάγκα (das Allerunnatürlichste)» [Das Reine Κπξίεο θαη Κύξηνη / 

Kann sich nur darstellen im Unreinen / und versuchst Du das Edle zu geben  ohne 

Gemeines/ so wird es als das Allerunnatürlichste]. 

Σν πςειό – επγελέο (das Edle) έξρεηαη ζηελ εκθάλεηα κέζα απφ κνξθέο. 

Απηέο νη κνξθέο θέξνπλ ηηο απνρξψζεηο ηνπ πεπξσκέλνπ πνπ ηηο γέλλεζε. Σν σξαίν, 

έηζη φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ «ειάρηζηε πξαγκαηηθφηεηα»,  παίξλεη κνξθή 

αλαγθαζηηθά κέζα απφ ηηο πεξηζηάζεηο. Απηέο νη πεξηζηάζεηο κέζα ζηελ επηέιεηά 

ηνπο, ζηελ θνηλνηνπία ηνπο, αθφκε θαη ζηελ θαθία ηνπο  (das Gemeine), ζκηιεχνπλ ηε 

κνξθή έηζη ψζηε ην πςειό – επγελέο λα θαίλεηαη θπζηθφ, θαζψο παίξλεη  κνξθή κέζα 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  Σν επηειέο ινηπφλ θαη ην ππνθείκελν ζηε θζνξά ιεηηνπξγεί 

φπσο ε απαξαίηεηε ζπγθνιιεηηθή χιε γηα ηνλ αγγεηνπιάζηε, επηηξέπεη δειαδή ζην 

επγελέο λα έξζεη ζηελ εκθάλεηα σο ζπλεθηηθή κνξθή. Σν επηειέο ιεηηνπξγεί φπσο 

ζηε θσηνζθίαζε ην ζθνηεηλφ ρξψκα: πξνβάιιεη ην θσο ζηηο πνηθίιεο δηαβαζκίζεηο 

ηεο έληαζήο ηνπ. Υσξίο ην επηειέο δελ κπνξεί λα παξαζηαζεί κνξθηθά ην πςειό – 

επγελέο (Also ohne Gemeines kann nichts Edles dargestellt werden)
50

.  

Ζ θαηάθαζε  ηεο πεξαηφηεηαο ησλ κνξθψλ «πνπ δνπλ ηε θζνξά  πάλσ ζε 

κηαλ ειάρηζηε πξαγκαηηθφηεηα» φρη κφλνλ δελ θζείξεη ην πςειφ ηεο απεηξφηεηαο 

αιιά επηηξέπεη ηελ εθθάιπςή ηνπ κ‟ έλαλ ηξφπν πνπ ζπγθινλίδεη ηελ αλζξψπηλε 

χπαξμε. Απηή ε εθθάιπςε, ν κεγαιεηψδεο δειαδή ηξφπνο θαλέξσζεο ηνπ πςεινχ, 

ζπληειείηαη κέζα ζηηο πνηθίιεο απνρξψζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. πσο ν ήιηνο, έηζη 

θαη ην πςειφ ηεο απεηξφηεηαο αλαηέιιεη ζηνλ νξίδνληα ηνπ  ρξσκαηηθνχ θάζκαηνο  

ησλ κνξθψλ. Απηφ ηνχην ην βαζκηαίν πέξαζκα απφ ην ζθνηάδη ηεο λχρηαο ζην θσο 

ηεο εκέξαο, απηή ε βαζκηαία είζνδνο ηνπ θσηφο ζην ζθνηάδη θαη ε ζπλχπαξμή ηνπο 

ζε φιν ην θάζκα ησλ ρξσκαηηθψλ ηφλσλ είλαη πνπ θξαηά πςειή ηε ζεξκνθξαζία ηεο 

εζσηεξηθήο δσήο. Απηή ηε βαζηά εζσηεξηθή ζρέζε κεηαμχ πεξαηφηεηαο θαη 

απεηξφηεηαο, κνξθήο θαη Δίλαη καο καζαίλνπλ λα βιέπνπκε ν Υέιληεξιηλ θη ν Διχηεο.  

 Δλψπηνλ απηήο ηεο κπζηηθήο ζρέζεο ζηέθεηαη κε ζαπκαζκφ ν Διχηεο 

αλαθσλψληαο ζηνλ θαηαιεθηηθφ ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο κεηά απφ κηα κεγάιε παχζε: 

                                                 
50

 φ.π  Hölderlin. 
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«Θέ κνπ ηη κπιε μνδεχεηο γηα λα κε ζε βιέπνπκε!» Ζ εξσηεκαηηθή αλησλπκία «ηη» 

εδψ ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα φρη κφλν ηελ πνζφηεηα (πφζν κπιε) αιιά θαη ηα είδε, ηνπο 

ηφλνπο ηνπ κπιε πνπ πξνζθέξνπλ ζην βιέκκα καο νη κνξθέο, γηα λα θαιύςνπλ – 

δηαθπιάμνπλ (θαηά Υάηληεγθεξ verbergen – bergen) ηνλ κπζηηθφ ππξήλα ηνπ Δίλαη, 

αιιά θαη  ζπλάκα γηα λα καο θάλνπλ αηζζεηή ηε ιαλζάλνπζα παξνπζία ηνπ σο κηαο 

δηαδηθαζίαο απν-θαιύςεσλ, α-ιήζεηαο (Un-verborgenheit)
51

.  Ζ πνίεζε θαη ν 

ζηνραζκφο, ζην βαζκφ πνπ κε εξσηθή θαξηεξία αλαιακβάλνπλ απηήλ ηελ έληαζε 

κεηαμχ ηεο πεξαηφηεηαο θαη ηεο απεηξφηεηαο, πξνζθαινχλ  ην βιέκκα καο ζηνλ 

νξίδνληα ηνπ Αλνηρηνχ ηεο κεηαθπζηθήο δηεξψηεζεο.  

«Έλα βιέκκα κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη ηε δσή». Μ‟ απηήλ ηε θξάζε ηνπ Βίγθν 

Μφξηελζελ θαη κε κηα θσηνγξαθία ζπλάληεζεο βιέκκαηνο ηνπ Κακχ θαη ηεο 

Καδαξέο δφζεθε ε εθθίλεζε ηνπ ζηνραζηηθνχ άικαηνο εηο κήθνο πνπ απνηνικήζακε  

πάλσ ζε κηα νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο. ηε θάζε ηεο πξνζγείσζεο αθεζήθακε κε 

εκπηζηνζχλε ζην πνίεκα – θσηνγξαθία ηνπ Διχηε «Λφγνο Πεξί Κάιινπο», φπνπ ν 

πνηεηήο πξφζθεξε ζην βιέκκα καο  ην Αζύιιεπην ζε ζηάζε. Δπηρεηξήζακε 

νπζηαζηηθά κηα πξνζσπηθή νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο,  δηεξεπλψληαο ηε ζρέζε ηνπ κε 

ην Δίλαη. 

Θα κπνξνχζε φκσο θάπνηνο λα αληηηείλεη ζην εγρείξεκα  ηεο νληνινγηθήο 

αλαγσγήο ην αθνπιηζηηθφ εξψηεκα «Πξνο ηη;», βπζίδνληάο καο ζηελ άβπζζν ηεο 

καηαηφηεηαο.  Πξνο ηη απηή ε νληνινγηθή αλαγσγή ηνπ βιέκκαηνο, ηη καο λνηάδεη, 

αθνχ ζα κπνξνχζακε λα δήζνπκε θαη ρσξίο απηήλ, φζν θη αλ απηή ε αλαγσγή είλαη 

ζπλαξπαζηηθή γηα ηνλ ζηνραζκφ καο. Ο άλζξσπνο βέβαηα δελ ππάξρεη κφλν σο 

ζθεπηφκελνο αιιά θαη σο αγαπψκελνο. Απηφ είλαη αιήζεηα. Απηφ ζεκαίλεη πσο εθηφο 

απφ ην νληνινγηθφ εξψηεκα «Δίκαη;» ππάξρεη θαη ην εξψηεκα «Μ‟ αγαπνχλ άξαγε;». 

Κη αλ απφ ην πξψην εξψηεκα ζα κπνξνχζα λα παξαηηεζψ, δελ ζα ην έθαλα πνηέ γηα 

ην δεχηεξν εξψηεκα, έζησ θαη σο δπλαηφηεηα.  «Μ‟ αγαπνχλ άξαγε;». ηε δεχηεξε 

απηή πεξίπησζε δελ ζεκειηψλεηαη ε αγάπε ζην εξψηεκα γηα ην «Δίκαη;», αιιά ην ίδην 

ην «Δίκαη» ζεκειηψλεηαη  ζην εξψηεκα «Μ‟ αγαπνχλ;». Δθηφο απφ ηελ νληνινγηθή 

αλαγσγή ηνπ βιέκκαηνο ππάξρεη ινηπφλ θαη ε εξσηηθή αλαγσγή. Σν εξσηηθφ βιέκκα 

ηνπ Κακχ θαη ηεο Καδαξέο αληηπαξαζέηεη ζηνλ ζθεπηφκελν ηνλ εξαζηή. ηελ 

εξσηηθή αλαγσγή ην «θέπηνκαη άξα Δίκαη», έηζη εθηεζεηκέλν φπσο είλαη απέλαληη 
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 George Steiner, Υάηληεγθεξ, εθδ. Παηάθε, 2009, ζει. 128.  
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ζηε καηαηφηεηα ηνπ «Πξνο ηη;», ρισκηάδεη κπξνζηά ζην ζεκειηψδεο αμίσκα «Μ‟ 

αγαπνχλ άξα Δίκαη».  

Ο Γάιινο θαηλνκελνιφγνο Εαλ – Λπθ Μαξηφλ πξνζεγγίδνληαο ην εξσηηθφ 

θαηλφκελν γξάθεη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εξσηηθήο αλαγσγήο : «ε θαηάζηαζε 

εξσηηθήο αλαγσγήο, φπνπ ην ζέκα είλαη ν εξψλ, ην εξψηεκα «Τη ηὸ ὄλ;» ράλεη 

ηελ πξνλνκηαθή ηνπ θαηάζηαζε σο ην πην αξραίν εξψηεκα, ην ἀεί δεηνύκελνλ 

θαὶ ἀεί ἀπνξνύκελνλ. Σν εξψηεκα γηα ην είλαη κέλεη άπνξν φρη επεηδή 

πάληνηε μεθεχγεη ε απάληεζε, αιιά επεηδή πεηζκαηηθά επηκέλνπκε λα ηνπ δίλνπκε 

ηελ πξψηε ζέζε, ελψ είλαη ζηελ -θαιχηεξε πεξίπησζε- παξάγσγν ή ππφ 

πξνυπνζέζεηο»
52

. 

Ζ δηεξψηεζε ηνπ  εξσηηθνχ βιέκκαηνο  ηνπ Κακχ θαη ηεο Καδαξέο, ζχκθσλα 

κε ηελ θαηλνκελνινγία ηνπ Εαλ-Λπθ Μαξηφλ,  δείρλεη λα αλήθεη ζε κηα πξσηνγελή 

ξηδηθή θηινζνθία φπνπ ε  ζεηξά νληνινγηθό – εξσηηθό αληηζηξέθεηαη ζε εξσηηθφ - 

νληνινγηθό. Καη βέβαηα απηή ε αληηζηξνθή είλαη κεηαθπζηθή, αθνχ ζεκειηψλεη ην 

νληνινγηθφ ζην εξσηηθφ. Ο Πιάησλ ζηνλ Φαίδξν
53

 θαη ην πκπόζην
54

 

πξνβιεκαηίζηεθε πάλσ ζ‟ απηήλ ηελ αληηζηξνθή δελ ηελ επηρείξεζε φκσο, 

εκκέλνληαο ζηελ ζεκειίσζε ηνπ εξσηηθνχ ζην νληνινγηθφ. ‟ απηήλ ηε ζεκειίσζε, 

ζ‟ απηήλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ νληνινγηθνχ έλαληη ηνπ εξσηηθνχ νθείινληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη νη εξκελεπηηθέο αθξφηεηεο ηνπ πιαησληζκνχ.  

Οληνινγηθή ή εξσηηθή ε αλαγσγή ηνπ βιέκκαηνο ινηπφλ; Θεκειίσζε ηνπ 

εξσηηθνχ ζην νληνινγηθφ ή  αληίζηξνθα ζεκειίσζε ηνπ νληνινγηθνχ ζην εξσηηθφ; Σν 

δίιεκκα απηφ αίξεηαη, φηαλ ν ζηνραζκφο καο ζηνραζηεί ην βιέκκα σο απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά είλαη. ρη σο κηα αθεξεκέλε νληνινγία πνπ εμαληιείηαη ζε έλλνηεο 

απνθνκκέλεο απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία. Οχηε πάιη σο κηα πξνζσπηθή εκπεηξία 

νξθαλή απφ θάζε νληνινγηθή αλαθνξά. Σν εξσηηθφ βιέκκα, επεηδή είλαη κηα 

βαζχηαηα πξνζσπηθή εκπεηξία, δελ κπνξεί λα κελ έρεη νληνινγηθή αλαθνξά. Γελ 

ππάξρεη απζεληηθφ εξσηηθφ βιέκκα πνπ λα κελ πξνθαιεί ηνλ ζηνραζκφ ζε 

                                                 
52

 Jean-Luc Marion, Σν εξσηηθό θαηλόκελν, κηθ. Υξήζηνο Μαξζέιινο, εθδ. Πφιηο, 2008, ζει. 59. 
53

 Πιάησλ, Φαίδξνο, Μειέηε – κεηάθξαζε – ζρφιηα Παλαγηψηεο Γφηθνο, εθδ. Εήηξνο, 2001. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ηνπ Γφηθνπ (Η νληνινγία ηνπ έξσηα θαη ε αηζζεηηθή ηνπ ιόγνπ) φπνπ 

επηρεηξείηαη ε νληνινγία ηνπ εξσηηθνχ.  
54

 Πιάησλνο, πκπόζηνλ, θείκελν – κεηάθξαζε – εξκελεία Η. πθνπηξή, εθδ. Βηβιηνπσιείνλ ηεο 

Δζηίαο 1982.  
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πξνζσπηθή νληνινγηθή αλακέηξεζε. Ο Αικπέξ Κακχ θαη ε Μαξία Καδαξέο, 

βιέπνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ ζηα κάηηα, αλαγλσξίδεη ν έλαο ηνλ άιινλ θη έηζη 

αλαγλσξίδεη ν θαζέλαο απφ ηνπο δπν ηνλ ίδην ηνπ ην εαπηφ ζην βιέκκα ηνπ άιινπ. 

Σνλ αλαζχξεη απφ ηε ιήζε. Κάζε αλαγλψξηζε είλαη έμνδνο απφ ηε ιήζε. «Καη όπσο 

θαη ν νθζαικόο πνπ ζέιεη λα δεη ηνλ εαπηό ηνπ πξέπεη λα θνηηάμεη κέζα ζε νθζαικό 

(ὀθζαικὸο ἄξ’ εἰ κέιιεη ἰδεῖλ αὑηόλ, εἰο ὀθζαικὸλ αὐηῷ 

βιεπηένλ)…έηζη θαη  ε ςπρή, αλ ζέιεη λα γλσξίζεη ηνλ εαπηό ηεο, πξέπεη κέζα ζε 

ςπρή λα θνηηάμεη (θαὶ ςπρὴ εἰ κέιιεη γλώζεζζαη αὑηήλ, εἰο ςπρὴλ 

αὐηῇ βιεπηένλ)...», καο ζπκίδεη θαη ν πιαησληθφο Αιθηβηάδεο  (133b). Σν 

εξσηηθφ δελ δηαρσξίδεηαη απφ ην νληνινγηθφ ζην βαζκφ πνπ ν έξσηαο έρεη έλα 

πξνζσπηθφ κπζηεξηαθφ ραξαθηήξα. Σν εξσηηθφ βιέκκα αθνξά ζπγθεθξηκέλα 

πξφζσπα θαη επνκέλσο ν ζηνραζκφο πάλσ ζ‟ απηφ, αλ ζέιεη λα είλαη απζεληηθφο, δελ 

κπνξεί λα πξνδψζεη ηε βαζηά εζσηεξηθή ζρέζε ηεο ζπλάληεζεο ηνπ εξσηηθνχ κε ην 

νληνινγηθφ. Ζ δχλακε ινηπφλ ηνπ βιέκκαηνο  βξίζθεηαη ζηε ζπλάληεζε ηνπ 

εξσηηθνχ κε ην νληνινγηθφ. ‟ απηήλ ηε ζπλάληεζε βξίζθεηαη ην ζεκέιην ηεο 

χπαξμεο. Αληί ηεο θαηαζθεπαζκέλεο δηαλνεηηθά δηάδεπμεο «εξσηηθή ή νληνινγηθή ε 

αλαγσγή ηνπ βιέκκαηνο»  ζηνλ θφζκν ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο ηζρχεη ε ζχδεπμε 

«εξσηηθή θαη νληνινγηθή ε αλαγσγή ηνπ βιέκκαηνο». Ο ζηνραζκφο ηνπ νληνινγηθνχ 

δελ απνθφπηεηαη απφ ηε κπζηηθή ζσκαηηθή εκπεηξία ηνπ εξσηηθνχ. Οληνινγηθφ θαη 

εξσηηθφ δίλνπλ ζην βιέκκα ηε κνλαδηθή δχλακή ηνπ λα ζπγθινλίδεη.  

Οινθιεξψζακε θαη ηηο ηέζζεξηο θάζεηο (θνξά, εθηίλαμε, αηώξεζε, 

πξνζγείσζε) ηνπ άικαηνο ηνπ ζηνραζκνχ καο πάλσ ζε κηα νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο. 

Σψξα ήξζε ν θαηξφο λα κεηξεζεί ην κήθνο ηνπ άικαηνο. Ο αλαγλψζηεο  ζα ην 

κεηξήζεη επηρεηξψληαο ην δηθφ ηνπ άικα. Κάζε θαηαλόεζε απαηηεί άικα, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπιιάβεη ν ζηνραζκφο απηφ πνπ σο μέλν έξρεηαη απέμσ θαη γη‟ απηφ σο μέλν 

αλζίζηαηαη ζζελαξά ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζηνραζκνχ λα ην θάλεη δηθφ ηνπ. Κάζε 

νπζηαζηηθή θαηαλόεζε ζπληειείηαη ζην άικα. Κάζε θαηαλόεζε πνπ ζέιεη λα είλαη 

νπζηαζηηθή είλαη έλα άικα ηνπ ζηνραζκνχ πην γξήγνξν από ηε θζνξά. Κη ν 

ζηνραζκφο έρεη απηή ηε δχλακε αξθεί λα πάξεη ηε ζσζηή ζέζε γηα ην άικα. Καη πφηε 

παίξλεη ηε ζσζηή ζέζε;  Σελ απάληεζε ζ‟ απηφ ην εξψηεκα ηε δίλεη ν Οδπζζέαο 

Διχηεο ζηνλ Μηθξό Ναπηίιν: «ηαλ αλαθαιχςνπκε ηηο κπζηηθέο ζρέζεηο ησλ ελλνηψλ 

θαη ηηο πεξπαηήζνπκε ζε βάζνο ζα βγνχκε ζ‟ έλα άιινπ είδνπο μέθσην πνπ είλαη ε 

Πνίεζε. Καη ε Πνίεζε πάληνηε είλαη κία, φπσο έλαο είλαη ν νπξαλφο. Σν δήηεκα είλαη 
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απφ πνχ βιέπεη θαλείο ηνλ νπξαλφ.// Δγψ ηνλ έρσ δεη απφ θαηακεζήο ηεο 

ζάιαζζαο»
55

.  

 

    Γεκήηξεο Βιάρνο, Ξάλζε 21/08/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ νδφο
56

 
 

Σν ζθέπηεζζαη είλαη ε νδόο. Αιιά ηη ζεκαίλεη ζθέπηεζζαη; Αο αθνχζνπκε ηνλ 

ιφγν ηνπ πνηεηή  πνπ καο δείρλεη ηε δηαθνξά ζθέπηεζζαη θαη ζθέςεο, ηε δηαθνξά 

δειαδή κεηαμχ ηεο νδνύ θαη ηεο  κεζόδνπ:   

«Υηεο βξάδπ κηα λεξνπνληή θαη ζήκεξα  

βαξαίλεη πάιη ν ζθεπαζκέλνο νπξαλφο. Οη ζηνραζκνί καο  

ζαλ ηηο πεπθνβειφλεο ηεο ρηεζηλήο λεξνπνληήο 

ζηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ κνπ καδεκέλνη θη άρξεζηνη 
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 φ.π  Διχηεο, Πνίεζε, ζει. 498.  
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 Σν ζηνραζηηθφ απηφ δνθίκην δηαβάζηεθε  ζηε ξαδηνθσληθή εθπνκπή ηεο Φηινπξφνδεο Έλσζεο 

Ξάλζεο [ΦΔΞ] «Οηθν – ινγηθή», ηελ Παξαζθεπή 07/12/2011. Σελ εθπνκπή  επηκεινχληαη ν 

Παλαγηψηεο Κνπηζνπξίδεο θαη ν Γεκήηξεο Βιάρνο. Σν ξαδηφθσλν ηεο ΦΔΞ εθπέκπεη ζηνπο 93,5 θαη 

δηαδηθηπαθά:  http://www.radioxanthi.gr/ 

Έθξηλα φηη θαηά ηελ παξνχζα δεκνζίεπζε  εθηελνχο απνζπάζκαηνο ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ κνπ θαιφ 

ζα ήηαλ λα αλαθέξνληαη θαη ηα κνπζηθά θνκκάηηα πνπ αθνχζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο, έηζη 

ψζηε ν αλαγλψζηεο λα έρεη εκπεηξία θαη ηνπ κνπζηθνχ θιίκαηνο. Σα κνπζηθά θνκκάηηα κπνξεί ν 

αλαγλψζηεο λα ηα αλαδεηήζεη ζην http://www.youtube.com/. Γηαηήξεζα ηελ μελφγισζζε γξαθή ηνπο 

γηα λα είλαη εχθνιε ε αλαδήηεζή ηνπο ζην youtube. 

 

http://www.fex.org.gr/
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 ζέινπλ λα ρηίζνπλ έλαλ πχξγν πνπ γθξεκίδεη»  

      (εθέξεο, Μπζηζηφξεκα Ε΄) 

«Οη ζηνραζκνί καο / ζαλ ηηο πεπθνβειόλεο ηεο ρηεζηλήο λεξνπνληήο / ζηελ 

πόξηα ηνπ ζπηηηνύ κνπ καδεκέλνη θη άρξεζηνη /  ζέινπλ λα ρηίζνπλ έλαλ πύξγν πνπ 

γθξεκίδεη». Ο πνηεηήο πεξηγξάθεη ηελ έλδεηα εθείλεο ηεο ζθέςεο πνπ απνθφπηεηαη 

απφ ηηο πεγέο ηεο χπαξμεο. Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ν ζηνραζκφο καο θηάλεη ζε 

αδηέμνδν, ε  ζθέςε καο άρξεζηε, αλίθαλε λα ρηίζεη, βιέπεη ηηο θαηαζθεπέο ηεο λα 

γίλνληαη ζπληξίκκηα. Σφηε, ηε ζηηγκή απηή ηεο κέγηζηεο  απνξίαο , ηε ζηηγκή πνπ ε 

ζθέςε καο αδπλαηεί λα πνξεπηεί, απηή ηε ζηηγκή πνπ ε κέζνδνο δελ σθειεί πηα, 

έξρεηαη ε νδόο λα καο ζπλδξάκεη.  

Ζ κέζνδνο σο ζπζηεκαηηθφο θαη πξνγξακκαηηζκέλνο ηξφπνο πνξείαο γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο πνπ νδεγεί απφ πξνζδηνξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο ζηε πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζθνπνχ δείρλεη ηελ αλεπάξθεηά ηεο φηαλ 

επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηα ζεκέιηα ηεο χπαξμεο. Σα ζεκέιηα ηεο χπαξμεο βξίζθνληαη 

ζε άιιν επίπεδν, βξίζθνληαη αιινχ θαη εθεί ε κέζνδνο δελ έρεη πξφζβαζε. Ο ιφγνο 

ηεο απνηπρίαο ηεο κεζφδνπ ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζεκειίσλ είλαη πξνθαλήο. Ζ κέζνδνο 

είλαη ζχζηεκα θαλφλσλ ή αξρψλ πνπ ιεηηνπξγεί άςνγα ζην επίπεδν ηεο ηππηθήο 

ινγηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ επηζηεκψλ. Η κέζνδνο απερζάλεηαη ηα ινγηθά άικαηα. 

Ζ αληίθαζε δελ γίλεηαη απνδεθηή ζηελ επηζηήκε, αιιά  θαη ηε θηινζνθία εθείλε πνπ 

ζέιεη λα είλαη επηζηήκε. Δπηζηήκε θαη επηζηεκνληθή  θηινζνθία πξέπεη λα κπνξνχλ 

λα απνδείμνπλ ηελ αιήζεηα ησλ πξνηάζεψλ ηνπο, γη‟ απηφ θαη θαηαθεχγνπλ ζηε 

κέζνδν. Μφλν ε κέζνδνο απνδεηθλχεη. κσο απνδεηθλχνληαο ινγηθά δελ θηάλεηο ζην 

ζεκέιην. Οχηε φκσο θαη απνδεηθλχνληαο παξάινγα θηάλεηο. Δδψ ρξεηάδνληαη ηα 

αμηψκαηα κηαο άιιεο γεσκεηξίαο, αθαλνύο ή ππόθσθεο, ζα έιεγε ν Διχηεο
57

.  Γη‟ 

απηή ηε γεσκεηξία φκσο ε ζθέςε απαηηείηαη λα αθνινπζήζεη φρη κηα ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν αιιά λα αλαδεηήζεη θαη λα πνξεπηεί ηελ νδό. Η κέζνδνο απνδεηθλύεη ινγηθά. 

Η νδόο δείρλεη θαη δείρλνληαο ζεκειηώλεη. Ζ κέζνδνο είλαη έλαο κφλν ηξφπνο 

ζθέςεο φρη φκσο ην  ίδην ην ζθέπηεζζαη. Σν ζθέπηεζζαη είλαη πεγαίν, αξρέγνλν, 

πξσηαξρηθφ, βξίζθεηαη πάληνηε θαζ’ νδόλ ζε κηα ζπλερή πνξεία κε άικαηα, αιιαγέο 

επηπέδσλ, ρσξίο αζθαιή αθεηεξία θαη ρσξίο βέβαηε άθημε. Σν πξσηαξρηθφ 

ζθέπηεζζαη είλαη ακέζνδν, απξνθαηάιεπην, επαίζζεην,  έηνηκν λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

                                                 
57

 Οδπζζέαο Διχηεο, «ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΟΓΟ», Δλ ιεπθώ, εθδ. Ίθαξνο 1995, ζει. 389, 399. 
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θιήζε πνπ ηνπ γίλεηαη. Ζ κέζνδνο πξνυπνζέηεη απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο 

ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο πηζηεχεη φηη  κε ηε δηφδεπζε πνπ πξνζθέξεη απηή ε κέζνδνο 

ζα θηάζεη ζηελ αιήζεηα. Ζ κέζνδνο είλαη ην λεξφ πνπ θπιάεη κε αζθάιεηα ζην 

πξνθαηαζθεπαζκέλν απιάθη. Η νδόο όμυρ είναι ηο ανάβλςζμα από ηην πηγή, αςηό 

ηούηο ηο αλαβιύδεηλ. Το ππυηαπσικό ζκέπηεζθαι δεν είναι μέθοδορ αλλά οδόρ. Το 

ππυηαπσικό ζκέπηεζθαι υρ οδόρ δεν αποδεικνύει αλλά δείσνει, δεν πποζπαθεί να 

πείζει επισειπημαηολογώνηαρ αλλά ακούει ηη ζιυπηλή θυνή πος ηος 

αποηείνεηαι. Το ππυηαπσικό ζκέπηεζθαι ξέπει να ακούει.  

 ηαλ ην αίληγκα θαη ην κπζηήξην νδεγνχλ ηε ζθέςε ζε αδηέμνδν, φηαλ ην 

αίληγκα θαη ην κπζηήξην αρξεζηεχνπλ ηε κέζνδν, ηφηε έξρεηαη ζε βνήζεηα καο ε νδφο. 

Αο αληαπνθξηζνχκε ζηελ θιήζε ηεο. Αο πνξεπηνχκε ηελ νδφ. Αο ζθεθηνχκε δειαδή 

πξσηαξρηθά.  Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ ζα αλεβνχκε ςειφηεξα. Ζ ζέα απφ ςειά, ν 

θξχνο αέξαο ηνπ βνπλνχ, ν δξφκνο ηνπ δάζνπο  ζα βνεζήζνπλ ηε ζθέςε λα 

επηζηξέςεη ζηηο πεγέο ηεο. Θα βνεζήζνπλ ηε ζθέςε λα επηζηξέςεη ζην ζθέπηεζζαη. 

Πνξεία πξνο ην βνξξά ινηπφλ…  

 

[Beethoven, Moonlight Sonata] 

 Βφξεηα ηεο Ξάλζεο, ζηηο πχιεο εηζφδνπ ζηελ νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο, 

πεξλψληαο ηνλ πνηακφ Κφζζπλζν κε θαηεχζπλζε ηε ηαπξνχπνιε θαη παίξλνληαο 

ζηα δεμηά ηνλ αλεθνξηθφ δξφκν πνπ θηδνζέξλεηαη ζηηο πιαγηέο ηνπ δαζσκέλνπ 

βνπλνχ θηάλνπκε ζε έλα μέθσην φπνπ καο ππνδέρεηαη ε Μνλή ηεο Παλαγίαο 

Καιακνχο. Απφ εθεί αξρίδεη ν ρσκαηφδξνκνο πνπ νδεγεί ζην Παλέξη θαη ζε άιια 
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ρσξηά ηεο νξεηλήο Ρνδφπεο. Απηφλ ηνλ δαζηθφ δξφκν ζα πνξεπηνχκε. Αξρή θαη πέξαο 

ηεο δηαδξνκήο καο ην μέθσην ηεο Μνλήο. Αξρή θαη πέξαο ην μέθσην. 

 

 Αλεθνξηθφο ν δξφκνο ζηελ αξρή.  Γχζθνιε ε πξψηε αλεθφξα.  Έηζη 

ζπκβαίλεη πάληα ζηελ αξρή φηαλ αλεβαίλεηο. Σν ληψζεηο απηφ ηδηαίηεξα φηαλ 

αλεβαίλεηο ηξέρνληαο. Κφβεηαη ε αξρηθή νξκή ζνπ.  Ζ αλάζα ζνπ αιιάδεη ξπζκφ. νπ  

δείρλεη φηη αλεβαίλεηο. Ζ αλαπλνή ζνπ παξαθνινπζεί ηελ θιίζε ηνπ δξφκνπ. Καη ην 

νμπγφλν ηνπ θξχνπ αέξα ην ληψζεηο  ζηα πλεπκφληα ζνπ. Νηψζεηο φηη αλαπλέεηο. 

Αθνχο ηελ αλαπλνή ζνπ ζηελ αλεθφξα. ηνλ ίζην δξφκν ζρεδφλ μερλάο φηη 

αλαπλέεηο. Ζ επίπνλε αλάβαζε ζε μππλά απφ ηνλ ιήζαξγν ηνπ απηνλφεηνπ ηεο 

επζείαο νδνχ. Ζ αλεθνξηθή νδφο  ζνπ δείρλεη ηη ζεκαίλεη λα αλαπλέεηο. Γελ ζνπ 

απνδεηθλχεη ηίπνηε, απιψο ζνπ ην δείρλεη θαη εζχ ην ληψζεηο.  Η οδόρ δείσνει. Γεν 

αποδεικνύει.  

Έπεηηα, κεηά ηε δχζθνιε πξψηε ζηξνθή, ε αλεθφξα γιπθαίλεη, ζηξψλεη ν 

δξφκνο θαη κπνξεί ην βιέκκα ζνπ λα ζηξαθεί έμσ απφ ην ζηήζνο ζνπ, λα απνθηήζεη 

έηζη εθείλε ηελ εμσζηξέθεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα δεηο ηε ζέα πνπ 

ζνπ πξνζθέξεηαη απφ ςειά. Ζ πφιε ηεο Ξάλζεο δείρλεη αιιηψο απφ ςειά, έηζη φπσο 

αλνίγεηαη ζαλ βεληάιηα ζηελ έμνδν ηεο ραξάδξαο ηνπ Κφζπλζνπ. Μνηάδεη κε ην 

δέιηα πνηακνχ, ηφπν πεξηζπιινγήο πδάησλ, ηφπν πεξηζπιινγήο ηεο κλήκεο ηνπο. Ζ 

πφιε ησλ αλζξψπσλ ζηελ έμνδν ηεο ραξάδξαο ππνδέρεηαη ην πνηάκη, αθήλεηαη κε 

εκπηζηνζχλε ζην πνηάκη λα ηε δηνδεχζεη, δελ εκπνδίδεη ηε ξνή ηνπ, αιιά ηε 

γεθπξψλεη θαη γεθπξψλνληαο  ηήο  δίλεη λφεκα.  
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Ο δαζηθφο δξφκνο γίλεηαη ηφπνο πεξηζπιινγήο λνήκαηνο. Αλ δελ ππήξρε 

απηφο ν δξφκνο, ην δάζνο ζα ήηαλ αδηφδεπην, ζθνηεηλφ θαη αδηαπέξαζην, άλεπ 

λνήκαηνο,  θαη έηζη ν νδνηπφξνο δελ ζα κπνξνχζε λα αθνχζεη ηελ θιήζε ηνπ. Ο 

δαζηθφο  δξφκνο δηαζρίδνληαο ειηθνεηδψο ην δάζνο  ην δηαλνίγεη ζην θσο, γίλεηαη έηζη 

ην μέθσηφ ηνπ. Σν μέθσην είλαη έλαο ηφπνο νινθψηεηλνο φρη γηαηί έρεη δηθφ ηνπ θσο, 

αιιά γηαηί αλνίγεηαη ζην θσο, δσξίδεη  ζην θσο ηνλ αλνηρηό ρώξν πνπ επηηξέπεη λα 

θαλεξσζνύλ ηα όληα. Σηο ανοισηό ηος ξέθυηος ηηρ οδού θανεπώνεηαι ηο νόημα. 

Το νόημα θανεπώνεηαι ζηο ξέθυηο ηηρ οδού, δεν αποδεικνύεηαι. 

 

[Mozart, Konzert N. 21] 

 Γέθα ιεπηά αλάβαζε απφ ηo μέθσην ηεο Μνλήο ν δαζηθφο δξφκνο θέξλεη ηνλ 

νδνηπφξν ζην ηξίζηξαην. Δθεί αξρίδεη ε ιεγφκελε ζειηά ή δαρηπιίδη. Ο δξφκνο 

δηαγξάθεη γχξσ απφ ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ έλα θχθιν πνπ ζε μαλαθέξλεη πάιη ζην 

ίδην ζεκείν. Αξρή θαη πέξαο είλαη έλα θαη ην απηφ ζεκείν. Ζ πνξεία είλαη θπθιηθή. 

Πνξεπφκελνο επηζηξέθεηο ζηελ αξρή. Ζ θαηαλφεζε είλαη ε επηζηξνθή ζηελ αξρή. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεηο  επαλαιακβάλεηο, μαλαπαίξλεηο δειαδή ηα ίρλε πνπ 

νδεγνχλ ζηελ αξρή. ηελ πνξεία απηή ηεο επαλάιεςεο ζε βνεζνχλ ηα νδφζεκα, νη 

νδνδείθηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πνξεία ζνπ. Αξθεί λα είζαη αλνηρηφο ζηελ θιήζε 

ηνπο. Σν ηξίζηξαην, ην ζεκείν φπνπ αξρίδεη θαη ηειεηψλεη ε ζειηά, ζεκαίλεηαη απφ 

έλα εηθνλνζηάζη, Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο. Σν εηθνλνζηάζη ηε κέξα κπνξεί λα 

πεξάζεη απαξαηήξεην απφ ηνλ βηαζηηθφ νδνηπφξν, φκσο φηαλ αξρίδεη λα απιψλεηαη 

ην ζθνηάδη, ην εηθνλνζηάζη γίλεηαη θσηεηλφο νδνδείθηεο.  
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Σν αλακκέλν θαληειάθη ηνπ ζνπ ζπκίδεη ηελ απφζπξζε ηνπ θσηφο. Ζ απφζπξζε ηνπ 

εκεξήζηνπ θσηφο ελεξγνπνηεί ηελ αλάκλεζή ηνπ. Σν θαληειάθη ζαλ θάξνο ζηαζεξνχ 

θσηφο κέζα ζηε ζησπειή λχρηα αλαθαιεί ζηε κλήκε ζνπ ηελ απφζπξζε ηνπ θσηφο 

ηεο εκέξαο. Σν λα ληψζεηο ηελ απφζπξζε ηνπ θσηφο δελ απνδεηθλχεη βέβαηα ηίπνηε, 

σζηφζν κέζα ζηελ απιφηεηά ηεο απηή ε απφζπξζε δείρλεη θάηη θαη ην ληψζεηο. Κη 

απηή ε ζπγθίλεζε επηηξέπεη ζηε ζθέςε λα απνθηήζεη ελάξγεηα. Δλάξγεηα ζεκαίλεη  –

γηα  λα  ζπκεζνχκε ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο –  θσηεηλφηεηα. Η ζθέςε όηαλ 

επηζηξέθεη ζηελ πεγέο ηεο γίλεηαη θσηεηλή. Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο ην 

εηθνλνζηάζη ίζηαηαη ζηελ νδφ θαη κε ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ λνήκαηφο ηνπ ζπλδέεη ηνλ 

νδνηπφξν κε ην ηεξφ, έζησ ζεκαίλνληαο ηελ απνπζία ηνπ. Ζ θπγή ησλ ζεψλ απφ ηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν ηεο ηερλνθξαηίαο, ζα έιεγε ν Υέιληεξιηλ, άθεζε πίζσ ηνπ βαζηά ηα 

ζθνηεηλά ίρλε ηεο θη απηά καο απεπζχλνπλ ηελ θιήζε ηνπο. Σελ θιήζε απηή ηελ 

αθνχλ φζνη δελ βαξηαθνχλ….  

  

 Μεηά ην ηξίζηξαην ν δξφκνο πάιη αλεθνξίδεη. Σψξα φκσο είλαη αιιηψο. Γελ 

είλαη φπσο ε πξψηε αλεθφξα. Σψξα πνπ έκαζεο λα πνξεχεζαη ζην δξφκν ηνπ δάζνπο 

δέρεζαη θαξηεξηθά ηηο αιιαγέο ζηηο θιίζεηο ηνπ. Σψξα πνπ έκαζεο λα πνξεχεζαη ζηελ 

νδφ, έκαζεο λα αθνχο ηηο θιήζεηο ηεο θαη λα ππαθνχο ζ‟ απηέο. Αλεθνξηά, θαηεθνξηά, 
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ίζησκα, φιεο ηηο θιίζεηο ηηο  ζπλαληάο ζηελ πνξεία ζνπ. Καη ηελ θαινζηξαηηά, αιιά 

θαη ηελ θαθνζηξαηηά. ια είλαη νδφο. Καη ε θαθνηνπηά επίζεο.  Σψξα φκσο μέξεηο λα 

αθήλεζαη κε εκπηζηνζχλε ζηελ απιφηεηα ηεο νδνχ. Σψξα μέξεηο φηη ζηελ νδφ 

ππάξρνπλ φια. Σψξα μέξεηο  πσο φια έρνπλ ηνλ θαηξφ ηνπο. Καη νη θαηξνί αιιάδνπλ, 

φπσο θαη νη θιίζεηο ηνπ δαζηθνχ δξφκνπ.  Ζ νδφο ζην δείρλεη απηφ, κε ηηο αλεθνξηέο, 

ηηο θαηεθνξηέο, ηηο ηζηάδεο, ηα ζηαπξνδξφκηα, ηα ηξίζηξαηα, αιιά θαη κε ηηο 

παξφδνπο, ηα  παξάζηξαηα πνπ ιέκε,  πνπ ζε βγάδνπλ πξνο ζηηγκή έμσ απφ ηελ νδφ. 

ια είλαη νδφο, αθφκε θαη νη ηπθινί δξφκνη, ηα αδηέμνδα,  πνπ θαίλνληαη φηη δελ 

νδεγνχλ πνπζελά, αιιά θαη ηα ζηελά θαη δχζβαηα κνλνπάηηα πνπ ηα ιέκε απφ ηα 

ρξφληα ηνπ Ζξνδφηνπ θαη αηξαπνχο. ια είλαη νδφο.  

[Chopin,  Minute Waltz] 

  

 ια είλαη νδφο. Αθφκε θαη ην ξπάθη πνπ αθνχο λα θπιάεη δίπια ζνπ θαη λα ζε 

ζπληξνθεχεη γηα ιίγν ζηε κνλαρηθή ζνπ πνξεία. Αιιά θαη  ηα πεχθα, νη βειαληδηέο 

θαη νη νμηέο πνπ αλαζαίλεηο ηελ αλαπλνή ηνπο. Αθφκε θαη ην ζξφηζκα ησλ θχιισλ 

ηεο βειαληδηάο πνπ ζθηξηνχλ ζην θχζεκα ηνπ αγέξα θαη πνπ δηαθέξεη απφ ηνλ  

ςίζπξν  ηνπ ίδηνπ αγέξα φηαλ πεξλά κέζα απφ ηα βειφληα ησλ πεχθσλ. ια είλαη 

νδφο. Οη θαηξνί πνπ αιιάδνπλ, νη επνρέο πνπ δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε θαη 

πεξηζπιιέγνληαη ζηνλ δξφκν ηνπ δάζνπο.  Αθφκε θαη ε μαθληθή θαινθαηξηλή 

θαηαηγίδα πνπ ζε βξίζθεη εθεί ςειά, θη ν ήιηνο πνπ ακέζσο κεηά θάλεη λα ιάκπνπλ 

ζαλ δηακαληηθά νη ζηαγφλεο ηεο βξνρήο ζηα βειφληα ησλ πεχθσλ. ια είλαη νδφο.  Ζ 

νδφο είλαη ηφπνο πεξηζπιινγήο λνήκαηνο. Αλ δελ ππήξρε ε νδφο, ην δάζνο ζα ήηαλ 

αδηφδεπην θαη ε θιήζε ηνπ δελ ζα έθηαλε πνηέ ζε εκάο. Υσξίο ηελ νδφ, ην δάζνο δελ  

ζα ήηαλ γηα καο ζησπειφ, ζα ήηαλ βνπβφ. Άιιν φκσο  ε ζησπή θη άιιν ε βνπβακάξα. 

Ζ ζησπή απνηείλεηαη ζε καο θαη καο θαιεί, ε βνπβακάξα φκσο φρη.  
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Ζ θπθιηθή πνξεία καο θηάλεη ζην ηέξκα ηεο. Ζ ηειεπηαία ζηξνθή ηεο ζειηάο 

πξηλ ηελ επηζηξνθή καο ζηελ αξρή. ηαλ επηζηξέθεηο ζηελ αξρή έρνληαο 

νινθιεξψζεη ηελ θπθιηθή πνξεία γχξσ απφ ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ φια είλαη 

αιιηψο. Καη είλαη αιιηψο, γηαηί ληψζεηο αιιηψο. Ζ νδφο δελ ζνπ απέδεημε ηίπνηε,  ζνπ 

έδεημε φκσο ην λφεκα ηνπ πνξεχεζζαη, δειαδή ηνπ ζθέπηεζζαη πξσηαξρηθψο. Τν 

λόεκα ηεο νδνύ βξίζθεηαη ζηελ απιόηεηά ηεο. Σν απιφ ζήκεξα θαίλεηαη ζε 

πνιινχο κνλφηνλν, βαξεηφ. Γελ βξίζθνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ λα πνξεχνληαη ηελ 

θπθιηθή νδφ πνπ ηνπο θέξλεη πάιη ζηελ αξρή. Βξίζθνπλ βαξεηφ ηνλ δξφκν ηνπ 

δάζνπο. ια ηνπο θαίλνληαη ίδηα. Γελ βξίζθνπλ θακηά δηαθνξά. Νηψζνπλ ηφζν 

θνξεζκέλνη, ηφζν θνπξαζκέλνη πνπ δελ κπνξνχλ λα ηε δηαθξίλνπλ.  Ζ κέξα ηνχο 

θαίλεηαη κηα αθφκε κέξα αδηάθνξε ζαλ φιεο ηηο άιιεο, ε λχρηα λχρηα, ηα δέληξα 

κφλν δέληξα θαη ν δξφκνο ηνπ δάζνπο ηνπο θαίλεηαη θη απηφο απιψο θαη κφλνλ έλαο 

δξφκνο πνπ πξέπεη λα ηνλ δηαλχζνπλ θη φρη λα ηνλ δήζνπλ. Καη ηνπο θαίλνληαη ίδηα 

γηαηί έρνπλ ιεζκνλήζεη φηη είλαη νδνηπφξνη. Αιιηψο είλαη λα πνξεχεζαη πεδφο ηελ νδφ 

θη αιιηψο λα ηε δηαλχεηο κε απηνθίλεην. Πνξεπφκελνο ηελ νδφ, παηάο ζην ρψκα, έρεηο 

άκεζε επαθή κε ηε γε. Νηψζεηο ην έδαθνο θάησ απφ ηα πέικαηά ζνπ. Νηψζεηο ηελ 

πθή ηνπ εδάθνπο θαη ηηο θιίζεηο ηνπ. Καζψο πνξεχεζαη ζηεξίδεζαη ζηε γε, ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνζθέξεηαη  ζην βιέκκα ζνπ ε ζέα απφ ςειά. Σν βιέκκα ζνπ ηαμηδεχεη 

ζηνλ νξίδνληα ηνπ αλνηρηνχ. Παηάο αιιηψο θαη βιέπεηο αιιηψο εθεί ςειά.  

[Rubinstein:  Beethoven, Klavierkonzert Nr. 4] 

 «Ο θφζκνο είλαη απιφο». Απηή είλαη ε ηειεπηαία θξάζε ηνπ πνηεηή Γηψξγνπ 

εθέξε ζηνλ πνίεκά ηνπ Δξσηηθφο Λφγνο (1930). Το απλό είναι η μήηπα πος 

ηπέθει και πποζηαηεύει ηο μςζηήπιο ηος ζηαθεπού και ηος ςτηλού ζηο οποίο 

ππόζβαζη έσει μόνον ο άνθπυπορ πος βπίζκεηαι καθ’ οδόν. Ο δξφκνο ηνπ δάζνπο 

πεξλά κέζα απφ ηηο βειαληδηέο πνπ, γπκλέο ηψξα ην ρεηκψλα, παξαπέκπνπλ ζηελ 

άιιε βειαληδηά ηεο Γσδψλεο. Ο ζεφο θαηνηθεί θαηά ζπάλην ηξφπν ζηηο ξίδεο ηεο 

ηεξήο βειαληδηάο, καο ζπκίδεη κηα αξραία καξηπξία:  «Ὁ ζεόο λαίεη ἐλ 

ππζκέλη θεγνῦ». Οη ηεξνθάληεο ηεο Γσδψλεο, ηνπ αξραηφηεξνπ καληείνπ ηεο 

Διιάδαο, αληινχζαλ ηε δχλακή ηνπο απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηε γε, άθνπγαλ ην 

ζξφηζκα ησλ θχιισλ ηεο ηεξήο βειαληδηάο θαη έδηλαλ ζηνπο ζλεηνχο απαληήζεηο ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπο. Παηψληαο ζηε γε άθνπγαλ ην ζξφηζκα. Άθνπγαλ ηελ θιήζε πνπ ηνπο 

απεχζπλε ν ζεφο. Ζ δχλακε ηεο βειαληδηάο βξίζθεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ζην χςνο. 
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Οη ξίδεο ηεο βαζηά ζηε ζθνηεηλή γε βξίζθνπλ πξνζηαζία, ελψ ηα θιαδηά ηεο 

πςψλνληαη ζην αλνηρηφ ηνπ νπξαλνχ. ηαζεξφηεηα θαη χςνο, εθεί βξίζθεηαη ε 

δχλακε ηεο βειαληδηάο. Ζ βειαληδηά δείρλεη ζηνλ νδνηπφξν ηελ νδφ. Ζ νδφο κε ηε 

ζεηξά δείρλεη φηη γηα λα βιαζηήζεη θαη λα πξνθφςεη ν άλζξσπνο πξέπεη λα θάλεη θαη 

ηα δπν: λα βξίζθεη ζηήξηγκα ζηελ πξνζηαζία ηεο γεο θαη ηαπηόρξνλα λα είλαη 

αλνηρηόο ζηελ θιήζε ηνπ αλνηρηνύ νπξαλνύ.  

 

 

[Chopin, Nocturno, op. 9, Nr. 1]  

 «Ο θφζκνο είλαη απιφο». Ζ νδφο δείρλεη ζηνλ νδνηπφξν ηελ αθαηαλίθεηε 

δχλακε ηνπ απινχ. Σν απιφ είλαη ην ειάρηζην, αιιά, φπσο νκνινγεί ν πνηεηήο: «απφ 

ην ειάρηζην θηάλεηο πην ζχληνκα νπνπδήπνηε. Μφλν πνπ ‟λαη πην δχζθνιν» [Διχηεο, 

Μηθξφο Ναπηίινο, VIII]
58

. Πνξεπφκελνη ηελ νδφ επηζηξέθνπκε ζην πεγαίν 

ζθέπηεζζαη πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ έλλνηεο, κεζφδνπο θαη ζπζηήκαηα ζθέςεο. 

Δπηζηξέθνπκε ζηελ πεγέο.  

Αιιά ηη είλαη ε πεγή; Σν λεξφ πνπ ηξέρεη ή ν ηξφπνο πνπ απηφ γίλεηαη, ν 

ηξφπνο πνπ θαλεξψλεηαη ην λεξφ κπξνζηά ζηα κάηηα καο; Ση είλαη ν αξρέγνλνο ιφγνο, 

ν πξσηαξρηθφο ιφγνο, ιέμεηο κφλνλ βαικέλεο ε κηα  δίπια ζηελ άιιε ή αλάζα πνπ 

δίλνληαο πλνή ζ‟ απηέο  ηηο θέξλεη ζην θσο;  

                                                 
58

 Οδπζζέαο Διχηεο, Πνίεζε, εθδ. Ίθαξνο 2002, ζει. 512.  
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Έλα ρακόγειν αλ είλαη από πεγή ληθά (Διχηεο, Σξία Πνηήκαηα)
59

. Νηθεθφξν 

ρακφγειν είλαη κφλν απηφ ηεο πεγήο, ιέεη ν πνηεηήο. Γηαηί; Πνχ θξχβεηαη ην κπζηηθφ 

απηήο ηεο λίθεο; 

 

Ζ δχλακε ηεο πεγήο, ε δχλακε δειαδή ηνπ πξσηαξρηθνχ ζθέπηεζζαη,  

βξίζθεηαη ζηνλ κνλαδηθφ ηξφπν λα θάλεη ην λεξφ λα αλαβιχδεη, λα μεπεδά απφ ηα 

ζπιάρλα ηεο γεο. Απηφ πνπ καο μεδηςά δελ είλαη ην λεξφ αιιά ην λεξφ πνπ θέξεη ηελ 

νξκή ηνπ αλαβιχδεηλ. Ὥζπεξ ὕδαηνο ἁιινκέλνπ, όπσο ην λεξό πνπ 

αλαπεδά… Ζ δχλακε ηεο πεγήο βξίζθεηαη ζην ζθίξηεκα, ζην ηίλαγκα, ζην άικα 

(ἅικα<ἅιινκαη= αλαπεδψ, ζθηξηψ, ηηλάδνκαη, πάιινκαη, ηξέκσ). Σν λεξφ ηεο 

πεγήο μεδηςά, γηαηί δηαηεξεί εληφο ηνπ ηε κλήκε ηνπ άικαηνο. Κη o αξρέγνλνο ιφγνο, 

ν ιφγνο πνπ αλαβιχδεη απφ ηηο πεγέο, μεδηςά, γηαηί κφλν απηφο δηαηεξεί εληφο ηνπ ηελ 

αλάζα ηνπ πξσηαξρηθνχ ζθέπηεζζαη πνπ ηνλ γέλλεζε. Ο παικφο απηήο ηεο αλάζαο 

είλαη ην άικα. ην άικα βξίζθεηαη  θη ε δχλακε ηνπ αξρέγνλνπ ιφγνπ. Γη‟ απηφ θαη ην 

άικα ηνπ είλαη πην γξήγνξν απφ ηε θζνξά.  

Επηζηξνθή ζην πξσηαξρηθό ζθέπηεζζαη ζεκαίλεη εκκνλή ζην απιό. ια, 

έλλνηεο – κέζνδνη – ζπζηήκαηα ζθέςεο,  απφ απηφ πεγάδνπλ, αιιά απηά δελ είλαη ε 

πεγή. Ζ πεγή είλαη ην απιφ, γηαηί απηφ καο δείρλεη ηελ αιήζεηα πνπ ππάξρεη ζηα 

παξαθάησ ιφγηα ηνπ πνηεηή: «Ο άλζξσπνο δελ είλαη πνηέ ηόζν κεγάινο ή ηόζν κηθξόο 

όζν νη έλλνηεο πνπ ζπιιακβάλεη, από ηνλ Άγγειν αξρηλώληαο ίζακε ηνλ Γαίκνλα. Δίλαη 

όζν ην κέξνο πνπ απνκέλεη όηαλ νη δπν απηέο αληίπαιεο δπλάκεηο 

απηνεμνπδεηεξσζνύλε. Αλ κνπ αξέζεη λ’ αλάγνκαη ζηελ επγέλεηα ηνπ δέληξνπ ή λα 

κεηαηξέπσ ζε αίληγκα ηηο ιύζεηο, είλαη γη’ απηό. Γηα λα ππνθαζίζηακαη ζην παηδί πνπ 

ήκνπλα θαη λα δηαζέησ πάιη, εληειώο δσξεάλ, ηελ απέξαληε εθείλε νξαηόηεηα, ηελ 

ηζρπξόηεξε, ηε δηαξθέζηεξε από θάζε άιιεο ινγήο Δπαλάζηαζε». [Διχηεο, Ο Μηθξφο 

Ναπηίινο, ΥΥΗ]
60
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 Ζ απέξαληε εθείλε νξαηφηεηα, ε ηζρπξφηεξε θαη ε δηαξθέζηεξε, δσξίδεηαη 

ζηνλ νδνηπφξν ηεο νδνχ πνπ έρεη ηελ ππνκνλή λα αθνχζεη ηελ θιήζε ηνπ απινύ θαη 

λα αθεζεί κε εκπηζηνζχλε ζ‟ απηήλ. Ζ γαιήλε είλαη ε αληακνηβή ηνπ νδνηπφξνπ πνπ 

έκαζε λα πνξεχεηαη ηελ νδφ. Δθείλε ηελ νδφ πνπ νδεγεί ζην ζπίηη. Γηαηί ε γαιήλε 

είλαη ην ζπίηη ηνπ νδνηπφξνπ. Δθεί επηζηξέθεη. Κάζε ηαμίδη είλαη γπξηζκόο.  

[Αλκίνοορ Ιυαννίδηρ, Ο δπόμορ ζος είζαι εζύ…] 

[Ναηάζζα Μποθίλιος, Τι είναι ο δπόμορ]      
      Γεκήηξεο Βιάρνο, Ξάλζε 10/02/2011 
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