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Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Ό δνθρωπος είναι καλός η κακός; Είναι ελεύθερος η τόν 

καθορίζουν οί συνθηκες; 'Ή μήπως είναι καί οί δυό αύτές. 

εκδοχές λαθεμένες καί δέν είναι ό δνθρωπος οϋτε τό ένα 

οϋτε τό δλλο - η είναι καί τό δυό μαζί; Γιό ν' απαντή

σουμε σ' αύτό τό ερωτήματα, ό σκοπός μας θό εξυπηρε
τηθεί καλύτερα, δν αρχίσουμε μέ τή συζήτηση μιάς ακόμα 

ερώτησης. Μπορεί κανείς νό μιλόει γιό «ούσία» η «φύση» 

τού ανθρώπου κι δν ναί, πώς μπορεί νό όριστεί; 

'Όσο γιό τήν ερώτηση δν μπορούμε νό μιλάμε γιό ούσία 

τού ανθρώπου, εϋκολα βρίσκει κανείς δυό αντιφατικές 

απόψεις: ή μιό λέει πώς δέν ύπόρχει τέτοιο πρόγμα, ούσία 
τού ανθρώπου' αύτή τήν δποψη ύποστηρίζει ό ανθρωπο

λογικός ρελατιβισμός, πού Ισχυρίζεται δτι ό δνθρωπος δέν 

είναι παρό τό προϊόν πολιτιστικών δειγμότων πού τόν δια

μορφώνουν . 'Απ τήν δλλη μεριό, ή εμπειρική συζ ήτηση 
γιό τήν καταστροφικότητα σ' αύτό τό βιβλίο, βασίζεται 

στήν δποψη τού Φρόυντ καί πολλών δλλων, δτι ύπόρχει 

κότι πού λέγεται φύση τού ανθρώπου. Στήν πραγματικό

τητα δλη ή δυναμική ψυχολογία βασίζεται σ' αύτή τήν 

αρχή. 



Ό νΕριχ Φρόμ ανήκει στήνπρώτη γενια 
τοϋ 200ϋ αιώνα. Γεννήθηκε στη Γερμα
νία και σπούδασε κοινωνιολογία Kai 
ψυχολογία στα πανεπιστήμια της Χαϊ
δελβέργης, της Φρανκφούρτης Kai τοϋ 
Μόναχου. Έκπαιδεύτηκε στην ψυχα
νάλυση στό Ψυχαναλιτικό Ίνστιτοίιτο 
τοϋ Βερολίνου. Μετα τό 1926 ασχολήθη
κε μέ τη θεωρητικη έρευνα στόν τομέα 
της κοινωνιολογίας Kai της ψυχολογίας 
και σέ συνεργασία μέ την Κάρεν Χόρ
νεϋ και τόν Βίλχελμ Ράιχ, διατύπωσε 
στη σύγχρονη μορφη της, τή διαπρο
σωπικη θεωρία της ψυχανάλυσης. 

Τό 1933 έκπατρίστηκε μεταβαίνοντας 
στις Ήνωμένες Πολιτείες, δπου έλαβε 
την αμερικανικη ύπηκοότητα. 

Μαθητης τοϋ Φρόυντ δ Φρόμ στρέφει 
περισσότερο τό ένδιαφέρον του στό 
πρόβλημα της σχέσης μεταξυ τοϋ ατό
μου και της κοινωνίας που ζεί - τάση 
δηλαδη που θεωρεί την ατομική ψυχο
λογία σέ μικρότερο Τι μεγαλύτερο.οβαθμό 
παρακλάδι της κοινωνικης ψυχολογίας. 
Δέν παραγνωρίζει τόν ατομικό ψυχισμό, 
θεωρεί δμως σα δυναμικό παράγοντα 
της ίστορικης έξέλιξης τόν κοινωνικό 
ψυχισμό, τόν «κοινωνικό χαρακτήρα» 
δπως τόν ονομάζει. 
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Πρόλογος 

Τό οιολίο αυτό περιλαμοάνει σκέψεις πού εχω εκθέσει σέ 
μερικά προηγούμενα οιΌλία μου καί προσπάθειες γιά τήν 
παραπέρα άνάπτυξή τους. Στό εργο μου «Ό φόοος μπρο
στά στήν ελευθερία» πραγματεύτηκα τό πρόολημα τής 
ελευθερίας καί τό σαδισμό, τό μαζοχισμό καί τήν κατα
σrρoφικότητα. Στό μεταξύ, ή κλινική εμπειρία καί δ θεω
ρητικός στοχασμός μέ δδήγησαν d αυτό πού θεωρώ σάν 
οαθύτερη κατανόηάη τής έλευθερίας, καθώς καί τών δια
φόρων μορφών επιθετικότητας καί καταστροφικότητας. 
Κατόρθωσα νά κάνω τή διάκριση άνάμεσα στά διάφορα 
εϊδη τής επιθετικότητας πού άμεσα η εμμεσα ορίσκονται 
στήν ύπηρεσία τής ζωής, καί στήν κακοήθη μορφή κατα
σrρoφικότητας, τή νεκροφιλία, πού εΙναι μιά άληθινή 
αγάπη γιά τό θάνατο, σέ άντιδιασroλή μέ τή οιοφιλία πού 
είναι ή άγάπη γιά τή ζωή. Στό οιΌλίο «Ό άνθρωπος γιά 
τόν έαυτό του» εξέτασα τό πρόολημα τών ηθικών κανόνων 
πού οασίζονται πάνω στή γνώση μας γιά τή φύση τού 
άνθρώπου, καί ΟΧΙ στήν αποκάλυψη καί τούς άνθρώπι
νους νόμους καί συμΟάσεις. Στό οιολίο αυτό εξετάζω 
παραπέρα τό πρόολημα καί άναπτύσσω τή φύση τού κα
κού καί τής έκλογής άνάμεσα στό καλό καί τό κακό. Τέ
λος, αυτό τό οιολίο αποτελεί από μερικές απόψεις τήν 
άλλη οψη τού εργου μου «Ή Τέχνη τής αγάπης». 'Ενώ τό 
κύριο θέμα στήν «Τέχνη τής άγάπης» ήταν ή ίκανότητα 
τού άνθρώπου νά άγαπάει, τό κύριο θέμα d αυτό εδώ τό 
οιολίο είναι ή ίκανότητά του νά καταστρέφει, δ ναρκισσι
σμός του καί ή αίμομικτική του προσήλωση. Ώστόσο, 
μολονότι ή συζήτηση τής μή άγάπης πιάνει τίς περισσό
τερες σελίδες του, τό πρόολημα τής άγάπης εξετάζεται μέ 
μιά νέα καί ευρύτερη εννοια, δηλαδή σάν άγάπη τής 
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ζωής. Θά προσπαθήσω νά αποδείξω στι ή αγάπη τής 
ζωής, ή ανεξαρτησία καί τό ξεπέρασμα τού ναρκισσισμού, 
αποτελούν ένα «σύνδρομο ανάπτυξης» σέ αντιδιαστολή μέ 
τό «σύνδρομο παρακμής», πού δημιουργούν ή αγάπη τού 
θανάτου, ή αίμομικτική συμσίωση καί δ κακοήθης ναρ
κισσισμός. 

Στή μελέτη αυτού τού συνδρόμου παρακμής μέ ωθησε 
οχι μόνο ή κλινική έμπειρία μου αλλά καί οί κοινωνικές 
καί πολιτικές έξελίξεις τών τελευταίων χρόνων. Καί γίνε
ται ακόμα πιό πιεστικό τό έρώτημα: γιατί, παρά τή δια
πιστωμένη καλή θέληση καί τή γνώση τών γεγονότων σχε
τικά μέ τίς συνέπειες ένός πυρηνικού πολέμου, οί προσ
πάθειες πού γίνονται γιά νά τόν αποφύγουμε εΙναι ασθε
νικές σέ σύγκριση μέ τό μέγεθος τού κινδύνου καί τό έν
δεχόμενο ένός πολέμου, αν λάσουμε ύπόψη στι δέν εχει 
πάψει δ αγώνας δρόμου γιά τούς πυρηνικούς έξοπλι
σμούς, καθώς καί δ ψυχρός πόλεμος; Τό θέμα αυτό μέ 
δδήγησε νά μελετήσω τό φαινόμενο τής αδιαφορίας πρός 
τή ζωή σέ μιά σιομηχανική κοινωνία πού έκΌιομηχανίζε
ται δλοένα καί περισσότερο, καί στήν δποία δ ανθρωπος 
εχει μεταμορφωθεί σέ πράγμα, μέ αποτέλεσμα νά πλημ
μυρίζει από αγχος καί νά νιώθει αδιαφορία αν δχι μίσος 
γιά τή ζωή. Ξέχωρα σμως απ' αυτό, ή σημερίνή διάθεση 
σίας πού έκδηλώνεται μέ τήν παιδική έγκληματικότητα, 
καθώς καί μέ τή δολοφονία τού προέδρου Τζών Κένεντυ, 
απαιτεί μιά έξήγηση, καθώς καί τήν κατανόησή της σάν 
τό πρώτο σήμα πού μπορεί νά γίνει πρός τήν αλλαγή. 
προσάλλει τό έρώτημα: σαδίζουμε πρός ένα νέο σαρσαρι
σμό - ακόμα καί χωρίς νά ξεσπάσει ένας πυρηνικός πό
λεμος - η εΙναι δυνατή ή αναγέννηση τής ανθρωπιστικής 
παράδοσης; 

Ξέχωρα από τά προσλήματα που ανέφερα ως τώρα, 
σκοπός αυτού τού σισλίου εΙναι να διαφωτίσει ποιά εΙναι 
ή σχέση ανάμεσα στίς ψυχαναλυτικές αντιλ ήψεις μου καί 
τίς φροϋδικές θεωρίες. Ποτέ δε με ικανοποιούσε τό νά μέ 
κατατάσσουν σέ μιά νέα «σχολή» ψυχανάλυσης, ασχετα 
αν ή σχολή αυτή ονομαζόταν «πολιτιστική σχολή» η 
((νεοφροϋδισμός». Πιστεύω στι πολλές από αυτές τίς νέες 
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σχολές, ενω πραγματοποιούν αξιόλογες ερευνες, εχουν 
χάσει από τό οπτικό τους πεδίο πολλές άπό τίς πιό σημαν
τικές ανακαλύψεις τού Φρόυντ. Φυσικά δέν εΙμαι ((ορθό
δοξος φροϋδιστής». Στήν πραγματικότητα, κάθε θεωρία 
πού μένει αναλλοίωτη σέ μιά διάρκεια έξήντα χρόνων, δέ 

- " ,  " " , " Τ  � μπορει πια, απο αυτο και μονο το γεγονος, να ειναι η 
αρχική θεωρία τού δασκάλου. 'Έχει καταντήσει μιά απο
λιθωμένη επανάληψη, καί σάν επανάληψη, εΙναι ουσια
στικά παραμόρφωση. Ό Φρόυντ συνέλαοε τίς οασικές του 
ανακαλύψεις μέσα σ' ενα όρισμένο φιλοσοφικό πλαίσιο 
αναφοράς, κι αυτό ηταν τό πλαίσιο τού μηχανιστικού ύλι
σμού, πού στίς αρχές τού είκοστού αίώνα κυριαρχούσε 
στίς τάξεις τών περισσότερων επιστημόνων πού ασχολΟύν
ται μέ τίς φυσικές επιστήμες. Πιστεύω στι γιά τήν παρα
πέρα ανάπτυξη τού στοχασμού τού Φρόυντ χρειάζεται ενα 
διαφορετικό φιλοσοφικό πλαίσιο αναφοράς σπως τό πλαί
σιο τού διαλεκτικού ουμανισμού. Στό Dιολίο αυτό θά 
προσπαθήσω νά δείξω στι οί μεγαλύτερες ανακαλύψεις 
τού Φρόυντ, σπως ή ανακάλυψη τού οίδιπόδειου συμπλέ
γματος, τού ναρκισσισμού καί τού ενστίκτου τού θανάτου, 
χώλαιναν εξαιτίας τών φιλοσοφικών του αντιλ ήψεων, καί 
στι, απελευθερωμένες άπό τίς αντιλήψεις αυτές καί έρμη
νευμένες μέσα σ' ενα νέο πλαίσιο αναφοράς, οί ανακαλύ
ψεις τού Φρόυντ αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη καί 
σημασία 1. Πιστεύω στι εκείνο πού θά επιτρέψει τήν καρ-

1. Έπιθυμώ νά τονίσω δτι ή �ννoια αυτή της ψυχανάλυσης δέ σημαίνει 
άντικατάσταση της θεωρίας τού Φρόυντ μέ τή θεωρία πού εΙναι σήμερα 
γνωστή σάν «ύπαρξιστική άνάλυση». Τό ύποκατάστατο αυτό τής θεωρίας 
τού Φρόυντ εΙναι συχνά ρηχό, χρησιμοποιεί λέξεις παρμένες άπό τόν 
Χάιντεγκερ η τόν Σάρτρ (ή τόν Χούσερλ) χωρ ίς νά τίς συνδέει μέ σοδαρή 
εξέταση τών κλινικών δεδομένων. Αυτό ίσχύει γιά μερικούς «ύπαρξιστές» 
ψυχαναλυτές, καθώς επίσης καί γιά τήν ψυχολογική σκέψη τού Σάρτρ, ή 
όποία αν καί θαυμαστή, δέν παύει ώστόσο νά εΙναι επιφανειακή καί 
χωρίς ύγιή κλινική δάση . Ό ύπαρξισμός τού Σάρτρ, δπως καί τού Χάιν
τεγκερ, δέν άντιπροσωπεύει μιά νέα άρχή, άλλά ενα τέλος. ΕΙναι ή �κ
φραση της άπόγνωσης τού Δυτικού άνθρώπου μετά τήν καταστροφή τών 
δύο παγκόσμιων πολέμων, καί μετά τά καθεστώτα τού Χίτλερ καί τού 
Στάλιν. Δέν εΙναι δμως μόνο εκφραση άπόγνωσης. ΕΙναι έκδήλωση ένός 
ύπέρτατου άστικού εγωτισμού καί σολιψισμού .  Αιιτό γίνεται πιό εiJκολα 
κατανοητό iΊ.ν εξετάσουμε ενα φιλόσοφο δπως ό Χάιντεγκερ πού συμ-
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ποφόρα ανάπτυξη του εργου πού θεμελίωσε ό Φρόυντ, 
εΙναι τό ουμανιστικό πλαίσιο αναφοράς οπου συνδυάζον
ται αξιοθαύμαστα ή πιό αυστηρή κριτική, ό χωρίς συμοι
οασμούς ρεαλισμός καί ή όρθολογική πίστη. 

Μιά ακόμη παρατήρηση: 'ενώ οί σκέψεις πού εκφράζον
ται στό οιολίο αυτό εΙναι δλες αποτέλεσμα τής κλινικής 
εργασίας μου σάν ψυχαναλυτή (καί σέ κάποια έκταση σάν 
μελετητή τών κοινωνικών προτσές), έχω παραλείψει πάρα 
πολλά κλινικά ντοκουμέντα. Τά ντοκουμέντα αυτά σχε
διάζω νά τά προσφέρω d ενα μεγαλύτερο εργο, τό όποίο 
θά πραγματεύεται τή θεωρία καί τή θεραπευτική τής ου
μανιστικής ψυχανάλυσης. 

Τέλος, επιθυμώ νά εκφράσω τήν ευγνωμοσύνη μου στόν 
Πώλ 'Έντουαρντς γιά τίς κριτικές ύποδείξεις του στό κε
φάλαιο σχετικά μέ τήν ελευθερία, τό ντετερμινισμό καί 
τόν αλτερνατιοισμό (έναλλακτικότητα). 

ΕΡΙΧ ΦΡΟΜ 

παθούσε τό ναζισμό. Στήν περίπτωση δμως τού Σάρτρ, πού ίσχυρίζεται 
δτι αντιπροσωπεύει τή μαρξιστική σκέψη καί δτι εΙναι φιλόσοφος τού 
μέλλοντος, τά πράγματα εΙναι πιό απατηλά. Παρόλα αύτά εΙναι Εκφρα
στής τού πνεύματος τής κοινωνίας τής άνομίας καί τής ίδιοτέλειας, πού 
κριτικάρει καί πού επιθυμεί νά τήν αλλάξει. 

'Ως πρός τήν πεποίθηση δτι 
ή ζωή δέν εχει νόημα πού νά τής δόθηκε καί νά τό εγγυάται ό Θεός, τήν 
άποψη αύτή ύποστήριξαν πολλά συστήματα. 'Από τίς θρησκείες, κατ' 
εξοχήν ό Βουδισμός. Πάντως, στόν ίσχυρισμό του δτι δέν ύπάρχουν αντι
κειμενικές άξίες �γκυρες γιά δλους τούς ανθρώπους, καί στήν αντίληψή 
του γιά τήν Ελευθερία πού φτάνει μέχρι τήν έγωιστική αύθαιρεσία, ό 
Σάρτρ καί οΙ όπαδοί του χάνουν από τά μάτια τους τό πιό σημαντικό 
Επίτευγμα τής θεϊστικής καί μή θεϊστικής θρησκείας, καθώς καί τής ού
μανιστικής παράδοσης. 
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Ι 

�o 'Άνθρωπος: Λύκος η ΠρόΌατο; 

Ύπάρχουν πολλοί πού πιστεύουν δτι οί ανθρωπο ι είναι 
πρόΌατα . •  Αλλοι πάλι πιστεύουν δτι ο ί  ανθρωποι είναι λύ
κοι. Καί οί  δυό πλευρές μπορούν νά προοάλουν γερά επι
χειρήματα γιά νά ύποστηρίξουν τίς θέσεις τους. Έκείνοι 
πού προτείνουν δτι ο ί  ανθρωποι είναι πρόοατα, δέν tχουν 
παρά νά τονίσουν τό δτι οί ανθρωποι εύκολα επηρεάζον
ται γιά νά κάνουν αυτό πού τούς λένε, εστω καί αν αυτό 
είναι κακό γιά τούς 'ίδιους τούς εαυτούς τους. 'Ότι ακο
λουθούν τούς ήγέτες τους σέ πολέμους πού δέν τούς προ
σφέρουν τίποτε αλλο από καταστροφή. "Οτι πιστεύουν σέ 
κάθε είδους ανοησία αν τούς τήν παρουσιάσουν αρκετά 
εντονα καί αν ύποστηρίζεται από δύναμη - από τίς γεμά
τες τραχύτητα απειλές τών παπάδων καί τών οασιλιάδων 
μέχρι τίς ηπιες φωνές κρυφών καί φανερών ύποκινητών. 
Φαίνεται στι στήν πλειονότητά τους οί ανθρωποι είναι μι
σοξύπνια παιδιά πού δέχονται ευκολα επιδράσεις, δντας 
πρόθυμα νά παραδώσουν τή Όούλησή τους σ' όποιοδήποτε 
τούς μιλήσει μέ φωνή αρκετά απειλητική η αρκετά γλυκιά 
γιά νά τούς επιΟληθεί. Πραγματικά, εκείνος πού tχει μιά 
πεποίθηση τόσο στέρεη ωστε νά μπορεί νά αντιμετωπίσει 
τήν αντίθεση τού πλήθους, αποτελεί περισσότερο τήν εξαί
ρεση παρά τόν κανόνα, μιά εξαίρεση πού συνήθως τήν 
εμπαίζουν οί  σύγχρονοί του καί τή θαυμάζουμε αΙώνες 
αργότερα. 

Σ' αυτήν ακριοώς τήν ύπόθεση - στι δηλαδή οί ανθρω
ποι είναι πρόοατα - εδραίωσαν τά συστήματά τους οί ίε
ροεξεταστές καί οί δικτάτορες. Καί ακόμη , αυτή ακριοώς 
ή πεποίθηση δτι οί ανθρωποι είναι πρόΌατα καί γιαυτό 
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χρειάζονται ήγέτες νά παίρνουν αποφάσεις γι' αυτούς, 
εκανε τούς ήγέτες νά πιστεύουν εΙλικρ ινά δτι εκπλη ρώνουν 
ενα ηθικό καθηκον - ακόμα καί τραγικό - δταν δίνουν 
στόν ανθρωπο αυτό πού χρειάζεται : αν γίνονται δηλαδή 
αυτοί 'ήγέτες καί τόν απαλλάσσουν από τό φορτίο της ευ
θύνης καί της ελευθερίας. 

Υ Αν δμως οί περισσότεροι ανθρωποι εΙναι πρόοατα, τότε 
γ ιατί ή ζωή τού ανθρώπου εΙναι τόσο διαφορετική από τή 
ζωή τού πρόοατου ; Ή ίστορία του εΙναι γραμμένη μέ αί
μα. ΕΙναι μιά ίστορία αδιάκοπης οίας, στήν όποία πάντα 
σχεδόν χρησιμοποιείται ή δύναμη γιά νά καμφθεί ή θέλησή 
του. 'Ο Ταλαάτ πασάς μόνος του εξόντωσε έκατομμύρια 
Άρμένιους; Μόνος του 6 Χίτλερ εξόντωσε έκατομμύρ ια 
'Εοραίους; Μόνος του ό Στάλιν εξόντωσε έκατομμύρια 
πολιτικών αντιπάλων του ; Οί άντρες αυτοί δέν ηταν μόνοι. 
ΕΙχαν χιλιάδες ανθρώπους πού σκότωναν γιά λογαριασμό 
τους, οασάνιζαν γιά λογαριασμό τους καί τό εκαναν αυτό 
δχι  μόνο μέ τή θ έλησή τους αλλά καί μέ ευχαρίστηση. Μή 
πως δέ διαπιστώνουμε τήν απανθρωπιά τού ανθρώπου 
πρός τόν άνθρωπο παντού - στούς ανελέητους πολέμους, 
στό φόνο καί τό οιασμό, στή δίχως ελεος εκμετάλλευση τού 
ασθενέστερου από τόν Ισχυρότερο, καθώς καί στό γεγονός 
δτι οί στεναγμοί τού οασανιζόμενου, τού πλάσματος πού 
ύποφέρει, πολύ συχνά φtάνoυν σέ κουφά αφtιά καί σκλη 
ρές καρδιές; 'Όλα αυτά τά γεγονότα όδήγησαν στοχαστές 
δπως δ Χόμπς στό συμπέρασμα δτι homo homini lupus ( 6  
ανθρωπος είναι λύκος γιά τούς συνανθρώπους του) . 'Οδή
γησαν πολλούς από μάς σήμερα στήν ύπόθεση δτι ό άν
θρωπος εΙναι κακοή θης καί καταστροφικός άπό τή φύση 
του, δτι είναι φονιάς πού αν δέν καταπιάνεται μέ τήν 
αγαπημένη του ενασχόληση, τό κάνει μόνο από φόοο 
μπροστά σέ πιό δυναμικούς φονιάδες. 

, Αλλά τά επιχειρήματα καί τών δύο πλευρών μάς φέρ
νουν σέ αμηχανία. Είναι αλήθεια δτι προσωπικά μπορεί 
νά γνωρίζουμε μερ ικούς ενδεχόμενους f] φανερούς φονιά
δες καί σαδιστές, ανελέητους δπως 6 Στάλιν καί ό Χίτλερ. 
'Ωστόσο αυτοί είναι περισσότερο εξαιρέσεις παρά ό κανό
νας. Νά ύποθέσουμε λοιπόν δτι εσείς κι Ε:γώ καί ο ί περισ-
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σότεροι μέσοι ανθρωποι ε'ίμαστε λύκο ι μεταμφιεσμένοι σέ 
πρόοατα καί δτι «ή αληθινή μας φύση» θά φανεί μόλις 
απαλλαχτούμε από τίς απαγορεύσεις εκείνες πού ως τώρα 
δέ μάς επέτρεπαν νά ενεργούμε σάν τά κτήνη ; Είναι δύ
σκολη ή απόρριψη τής ύπόθεσης αυτής, χωρ ίς ώστόσο νά 
είναι κι όλοκλη ρωτικά πειστική. Στήν καθημερινή ζωή 
ύπάρχουν πολυάριθμες ευκαιρίες δπου θά μπορούσαν οί 
ανθρωποι νά επιδείξουν ωμότητα καί σαδισμό, χωρίς τό 
φό60 πώς θά τιμωρηθούν .  Πολλοί δμως δέν τό κάνουν. 
Στήν πραγματικότητα πολλοί αντιδρούν μέ μιά κάποια α'ί
σθηση απέχθειας δταν 6ρίσκονται μπροστά σέ ωμότητα 
καί σαδισμό. 

Μήπως ύπάρχει λο ιπόν καμιά άλλη ,  καλύτερη 'ίσως εξή
γηση γιά τήν αινιγματική αντίφαση πού πραγματευόμαστε 
εδώ ; Μήπως πρέπει νά ύποθέσουμε δτι ή άπλούστερη 
απάντηση είναι πώς ύπάρχει μιά μειονότητα λύκων πού 
ζεί δίπλα δίπλα μέ μ ιά πλειοψηφία προ6άτων ; Οί λύκο ι 
θέλουν νά σκοτώνουν. Τά πρό6ατα θέλουν νά ακολουθούν .  
νΕτσι οί λύκοι δδηγούν τά πρόοατα στό νά σκοτώνουν, νά 
δολοφονούν καί νά στραγγαλίζουν, καί τά πρό6ατα συμ
μορφώνονται δχι επειδή τό απολαμοάνουν, άλλά επειδή 
θέλουν νά ακολουθούν .  Κι ακόμη καί τότε οί φονιάδες 
ύποχρεώνονται νά επινοήσουν διάφορες ίστορίες πού προ-
6άλλουν κάποιο ευγενικό σκοπό, μ ιλάνε γιά αμυνα ενάντια 
σ' εκείνους πού απειλούν τήν ελευθερία, απαιτούν εκδ ί
κηση γιά λογχισμένα παιδιά, 6ιασμένες γυναίκες, γιά 
παρα6ίαση τιμής, μέ σκοπό νά κάνουν τήν πλειοψηφία τών 
προ6άτων νά ενεργούν σάν λύκοι. Ή απάντηση αυτή φαί
νεται σωστή,  αφήνει δμως πολλές αμφιΟολίες. Δέ μάς κά
νει νά πιστεύουμε πώς ύπάρχουν δύο ανθρώπινες φυ
λές - ή φυλή τών λύκων καί ή φυλή τών προ6άτων ; Άκό
μα, πώς είναι δυνατό νά πείθονται καί νά ενεργούν τά 
πρόοατα σάν λύκοι, αν δέν τό 'χουν στό αίμα τους, εστω 
κι αν τούς παρουσιάζουν τή 6ία σάν ίερό καθήκον ; Ή 
ύπόθεσή μας σχετικά μέ τούς λύκους καί τά πρό6ατα μπο
ρεί νά μήν ευσταθεί. Μήπως στό κάτω κάτω οί λύκοι αντι
προσωπεύουν τή 6ασική ποιότητα τής ανθρώπινης φύσης, 
αλλά μέ τρόπο πιό φανερό απ' δσο ή πλειονότητα τών 

13 



ανθρώπων ; �H μήπως ή διάκριση σέ λύκους καί πρόδατα 
είναι λαθεμένη ; Μήπως ό ανθρωπος εΙναι καί λύκος καί 
πρόδατο; Ή μήπως δέν είναι ούτε λύκος ούτε πρόδατο; 

Ή απάντηση στά ερωτήματα αυτά έχει ουσιαστική ση
μασία σήμερα, πού τά έθνη προσ6λέπουν στή χρήση τών 
π ιό καταστροφικών δυνάμεων γιά νά εξαφανίσουν τούς 
«εχθρούς» τους, καί δέ δείχνουν νά λογικεύονται ακόμη 
καί μπροστά στήν πιθανότητα νά εξαφανιστούν κι αυτά τά 
ιδια μέσα στό όλοκαύτωμα. V Αν έδραιωθεί μέσα μας ή πε
ποίθηση πώς τό ανθρώπινο γένος κλίνει από φυσικού του 
στήν καταστροφή ,  δτι είναι ρ ιζωμένη δαθ ιά μέσα του ή 
ανάγκη νά χρησιμοποιεί δία, τότε 1'ι αντίστασή μας στήν 
όλοένα αυξανόμενη αποκτήνωση θά αποδυναμώνει δλο 
καί περισσότερο. Γιατί νά αντισταθούμε στούς λύκους 
αφού ολοι ε'ίμαστε λύκοι; 

Τό ερώτημα αν ό ανθρωπος είναι λύκος η πρόδατο δέν 
εΙναι παρά μιά γενική διατύπωση ένός προδλήματος πού ,  
στήν πιό πλατιά καί πιό γενική μορφή του , ήταν ενα από 
τά πιό δασικά προδλήματα τού δυτικού θεολογικού καί 
φιλοσοφικού στοχασμού . ΕΙναι ό ανθρωπος δασικά κακός 
καί διεφθαρμένος η εΙναι δασικά καλός καί τείνει πρός 
τήν τελείωση ; Ή Παλαιά Διαθήκη δέν ύποστηρίζει δτι ό 
ανθρωπος είναι δασικά διεφθαρμένος. Τήν άνυπακοή τού 
, Αδάμ καί τής Εύας στό Θεό δέν τήν αποκαλεί άμαρτία. 
Πουθενά δέν ύπάρχει έστω κι ενας ύπαινιγμός δτι 1'ι ανυ
πακοή αυτή όδήγησε τόν ανθρωπο στή διαφθορά. ' Απε
ναντίας, 1'ι ανυπακοή αποτελεί προϋπόθεση τής αυτογνω
σίας τού ανθρώπου , τής ίκανότητάς του νά μπορεί νά κά
νει τήν εκλογή του , κι έτσι, σέ τελευταία ανάλυση, αυτή 1'ι 
πρώτη πράξη ανυπακοής εΙναι τό πρώτο δήμα τού ανθρώ
που πρός τήν. ελευθερία. Φαίνεται δτι 1'ι ανυπακοή του 
ύπήρχε ακόμη καί στά σχέδια τού Θεού . Καί αυτό γιατί, 
σύμφωνα μέ τόν προφητικό στοχασμό,  άκριδώς επειδή 
διώχτηκε από τόν παράδεισο μπόρεσε ό ανθρωπος νά 
φτιάξει τήν ίστορία του , νά άναπτύξει  τίς άνθρώπινες δυ
νάμεις του καί νά δημιουργήσει στή θέση τής άρμονίας 
δπου ό ίδιος δέν ήrαν άκόμη ατομο, μιά νέα άρμονία 
δπου l'ινθρωπoς καί φύση σχηματίζουν τό τέλεια άναπτυ-
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γμένο ατοιω. ΕΙναι αέααιο δτι 1) μεσσιανΙΚ1) αντίληψη τών 
προφητών άφήνει νά εννοηθεί δτι ό ανθρωπος δέν εΙναι 
αασικά διεφθαρμένος καί δτι μπορεί νά σωθεί χωρίς κά
ποια εΙδική πράξη θείας χάρης. Άπό τό αλλο μέρος, δέν 
'όποστηρίζει δτι αύΤ1) ή τάση πρός τό καλό θά νικήσει 
όπωσδ1)ποτε. νΕτσι 1) καρδιά τού Φαραώ «σκληραίνει» , 
επειδή επιμένει στό κακό. Σκληραίνει ως τό σημείο δπου 
δέν εΙναι πιά δυνατή καμιά αλλαγή η μετάνοια. Ή Παλαιά 
Διαθήκη προσφέρει τά ιδια τό λιγότερο παραδείγματα κα
κών δσο καί καλών πράξεων, χωρίς νά εξαιρεί από τόν 
κατάλογο εκείνους πού εκαναν κακές πράξεις, ακόμη καί 
'όψηλά πρόσωπα, δπως ό Δααίδ . Ή άποψη τής Παλαιάς 
Διαθήκης εΙναι δτι ό ανθρωπος εχει καί τίς δυό Ικανότη
τες - τήν Ικανότητα γιά τό καλό καί τήν Ικανότητα γιά τό 
κακό - καί δτι ό ανθρωπος πρέπει νά διαλέξει ανάμεσα 
στό καλό καί τό κακό, τήν εύλογία καί τήν κατάρα, τή ζωή 
καί τό θάνατο. Στήν εκλογή του δέν παρεμααίνει οϋτε καί 
ό Θεός ακόμη . Τόν αοηθάει στέλνοντάς του τούς αγγελια
φόρους του, τούς προφήτες, γιά νά τού διδάξουν τούς κα
νόνες πού όδηγούν στήν πραγμάτωση τής καλοσύνης καί 
τήν άναγνώριση τού κακού . Τόν προειδοποιούν καί δια
μαρτύρονται γι' αυτόν .  Μόλις ώστόσο γίνει αυτό, ό αν
θρωπος αφήνεται μονάχος του μέ τίς «δυό ροπές του» ,  τή 
ροπή πρός τό καλό καί τή ροπή πρός τό κακό, καί τότε 
πιά 1) απόφαση ανήκει αποκλειστικά σ' αυτόν .  

Ή χριστιανική εξέλιξη ήταν διαφορετική. Στήν πορεία 
της εξέλιξης της χριστιανικής 'Εκκλησίας, 1) ανυπακοή τού 
, Αδάμ θεωρήθηκε άμάρτημα. Καί μάλιστα τόσο ααρύ 
άμάρτημα, πού διέφθειρε τή φύση καί μαζί μ' αύτή καί 
τούς άπογόνους του, ετσι πού ό ανθρωπος μέ μόνη τή δική 
του προσπάθεια δέν ήταν δυνατό νά απαλλαχτεί από αυτή 
τή διαφθορά. Μόνο μέ τήν πράξη τής θείας χάρης, μέ τήν 
εμφάνιση τού Χριστού, πού εδωσε τή ζωή του γιά τόν 
ανθρωπο, ήταν δυνατό νά εξαλειφθεί 1) διαφθορά τού Ο:ν
θρώπου καί νά προσφερθεί σωτηρία σ' δσους αποδέχονταν 
τό Χρ ιστό. 

Ή 'Εκκλησία δμως δέ δέχτηκε χωρίς αντιρρήσεις τό δό
γμα τού προπατορικού άμαρτήματος. Ό Πελάγιος τό αν-
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τέκρουσε αλλά νική(tηκε. Οί ουμανιστές τής Άναγέννησης 
πού δρίσκονταν στούς κόλπους τής Έκκλησίας πρoσπά(tη
σαν νά τό εξασθενίσουν, μή μπορώντας νά τό αντικρού
σουν η νά τό αρνηθούν όλοκληρωτικά, πράγμα πού �καναν 
πολλοί αίρετικοί. Άν όχι τίποτε άλλο, ό Λού θηρος ύπο
στήριζε μιά πιό ρ ιζοσπαστική άποψη γιά τήν εμφυτη κα
κία καί διαφθορά τού ανθρώπου, ενώ οί στοχαστές τής 
Άναγέννησης καί αργότερα τού Δ ιαφωτισμού εκαναν ενα 
αποφασιστικό δήμα πρός τήν αντίθετη κατεύθυνση. ΟΙ 
στοχαστές τού Διαφωτισμού Ισχυρίστηκαν δτι τό κακό πού 
ύπάρχει στόν ανθρωπο δέν είναι παρά αποτέλεσμα τών 
περιστάσεων, κι ετσι δτι στήν πραγματικότητα ό ανθρωπος 
δέν είναι ύποχρεωμένος νά διαλέξει. Θεωρούσαν δτι αλλά
ζοντας τίς περιστάσεις πού προκάλεσαν τό κακό, θά  δγεί 
καί πάλι στό προσκήνιο σχεδόν αυτόματα ή πρωταρχική 
καλοσύνη τού ανθρώπου. Τήν αποψη αυτή τή δρίσκουμε 
επίσης στό στοχασμό τού Μάρξ καί τών διαδόχων του . Ή 
πίστη στήν καλοσύνη τού ανθρώπου ήταν άποτέλεσμα μιας 
νέας αυτoπεπoί(tησης τού ανθρώπου , πού απoκτή(tηκε 
υστερα από τήν καταπληκτική οΙκονομική καί πολιτική 
πρόοδο πού σημειώθηκε μέ τήν Άναγέννηση. Άντίστρο
φα, ή ηθική χρεωκοπία τής Δύσης πού άρχισε μέ τόν 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο καί όδήγησε, πέρα από τόν Χί
τλερ καί τόν Στάλιν, τό Κόδεντρυ καί τή Χιροσίμα, στίς 
σημερ ινές προπαρασκευές γιά τόν παγκόσμιο αφανισμό, 
εφεραν καί πάλι στό προσκήνιο τήν παραδοσιακή πεποί
θηση σχετικά μέ τή ροπή τού ανθρώπου στό κακό. Αύτή ή 
νέα εμφαση αποτέλεσε ενα ζωογόνο αντίδοτο στήν ύποτί
μηση τού εμφυτου δυναμικού τού κακού πού ύπάρχει στόν 
άνθρωπο - συχνά δμως χρησίμεψε γιά νά γελοιοποιηθούν 
εκείνοι πού δέν είχαν χάσει τήν πίστη τους στόν άνθρωπο, 
πολλές φορές επειδή δέ γίνονταν κατανοητοί η ακόμα πιό 

. πολύ επειδή διαστρεδλώνονταν οΙ θέσεις τους. 
ΥOvτας ενας άπό εκείνους πού παρερμηνεύτηκαν πολλές 

φορές οί άπόψεις τους πώς ύποτιμούν τό δυναμικό τού 
κακού πού ύπάρχει στόν άνθρωπο, επιθυμώ νά τονίσω δτι 
μιά τέτοια συναισθηματική αΙσιοδοξία δέ διακρίνει καθό
λου τή σκέψη μου . Καί θά ήταν μάλιστα πολύ δύσκολο γιά 
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δποιον εχει μιά τόσο μεγάλη κλινική εμπειρία σάν ψυχα
ναλυτής νά ύποτιμήσει τίς καταστροφικές δυνάμεις πού 
ύπάρχουν μέσα στόν άνθρωπο. Στούς οαρ ιά ασθενείς ολέ
πει αυτές τίς δυνάμεις σέ δράση καί αντιλαμοάνεται τίς 
μεγάλες δυσκολίες γιά τήν αναχαίτισή τους η γιά τή διοχέ
τευση τής ενέργειάς τους σέ δη μιουργικές κατευθύνσεις. 
Θά ήταν τό 'ίδιο δύσκολο σέ δποιον εχει παραστεί μάρτυ
ρας τής έκρηκτικής έκδήλωσης τού κακού καί τής κατα
στροφικότητας από τίς αρχές τού πρώτου παγκόσμιου πο
λέμου νά μήν αντιλη φθεί τή δύναμη καί τήν ενταση τής 
ανθρώπινης καταστροφικότητας. 'Υπάρχει ώστόσο ό κίν
δυνος, η αίσθηση αυτή αδυναμίας πού νιώθουν όλοένα καί 
πιό εντονα σήμερα οί άνθρωποι - τόσο οί διανοούμενοι 
δσο καί ό μέσος άνθρωπος - νά τούς όδηγήσει στό νά 
αποδεχτούν μιά νέα εκδοχή τής διαφθοράς καί τού προπα
τορικού αμαρτήματος πού χρησιμεύει σάν αΙτιολόγηση 
στήν ηττοπαθή άποψη πώς ό πόλεμος δέν είναι δυνατό νά 
αποφευχθεί, επειδή είναι αποτέλεσμα τής καταστροφικό
τητας της ανθρώπινης φύσης. Μιά τέτοια άποψη , πού πολ
λές φορές Ισχυρίζεται δτι οασίζεται στόν ύπέρτατο ρεαλι
σμό, δέν είναι ρεαλιστική γιά δυό λόγους. πρωτο, η εν
ταση των καταστροφικων παρορμήσεων δέ σημαίνει καθό
λου δτι είναι ακαταμάχητες η κυριαρχικές. Τό δεύτερο 
σφάλμα τής άποψης αυτής ορίσκεται στήν προϋπόθεση δτι 
οί πόλεμοι είναι κατά κύριο λόγο τό αποτέλεσμα ψυχολο
γικών δυνάμεων. Δέ χρειάζεται νά επιμείνουμε πολύ σχε
τικά μέ τό σφάλμα αυτού τού «ψυχολογισμού» γιά τήν 
κατανόηση των κο ινωνικων καί πολιτικων φαινομένων . Οί 
πόλεμοι είναι αποτέλεσμα τής απόφασης τών πολιτικων, 
στρατιωτικων καί επιχειρη ματιών ηγετων νά κηρύξουν πό
λεμο γιά νά κατακτήσουν εδάφη , πλουτοπαραγωγικές πη
γές, εμπορικά πλεονεκτήματα. Ή σάν άμυνα μπροστά σέ 
πραγματικές η φανταστικές απειλές ενάντια στήν ασφά
λεια τής χώρας τους από μιά άλλη δύναμη . Ή γιά νά αυ
ξήσουν τό δικό τους προσωπικό γόητρο καί ν' αποκτήσουν 
δόξα.  Οί  άνθρωποι αυτοί δέν είναι διαφορετικοί από τό 
μέσο άνθρωπο: είναι Ιδιοτελείς μέ πολύ λίγη δύναμη νά 
αρνηθούν τό προσωπικό τους συμφέρον γιά χάρη των άλ-
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λων . Ώστόσο δέν είναι ουτε αίμοχαρείς ουτε κακοήθεις. 
'Όταν τέτοιοι άνθρωποι - πού στήν κο ινή καθη μερινή ζωή 
θά μπορούσαν νά κάνουν περισσότερο καλό παρά κακό 

- καταλάΟουν θέσεις της εξουσίας, άπ' δπου μπορούν νά 
κυοερνούν έκατομμύρια ανθρώπους καί νά εχουν κάτω 
άπό τόν ελεγχό τους τά πιό καταστροφικά δπλα, μπορούν 
νά προκαλέσουν τεράστια ζημιά. Στήν πολιτική ζωή μπο
ρεί νά κατέστρεφαν κάποιον άνταγωνιστή τους. Στόν κό
σμο μας τών ισχυρών καί κυρίαρχων κρατών ( <<κυρίαρχος» 
εδώ σημαίνει μή ύποκείμενος σέ κανέναν ηθικό νόμο πού 
νά περιορίζει τή δράση τού κυρίαρχου κράτους) , μπορούν 
νά καταστρέψουν τό ανθρώπινο γένος. Ό κύριος κίνδυνος 
γιά τήν ανΗρωπότητα δέν είναι ό σκλη ρός η ό σαδιστής, 
αλλά δ και νός ανθρωπο:; μέ τήν ύπερ6αλική δύναμη. 
'Όπως δμως χρειάζονται δπλα γιά νά γίνει ενας πόλεμος, 
τό 'ίδιο χρειάζονται τά πάθη , τό μίσος, ή αγανάκτηση , ή 
καταστροφικότητα καί ό φόοος γιά νά φτάσουν έκατομμύ
ρια άτομα στό σημείο νά διακινδυνέψουν τή ζωή τους καί 
νά γίνουν φονιάδες. Αυτά τά πάθη αποτελούν άπαραίτητη 
προϋπόθεση γιά τή διεξαγωγή τού πολέμου. Πολλοί παρα
τηρητές διατυπώνουν τήν άποψη δτι ώς πρός τό σημείο 
αύτό ό πυρηνικός πόλεμος διαφέρει άπό τό συμοατικό πό
λεμο. Ό άνθρωπος πού θά πιέσει τό κουμπί γιά νά εκτο
ξεύσει ολήματα μέ πυρηνικές κεφαλές, ενα άπό τά όποία 
θά σκορπίσει τό θάνατο σέ έκατοντάδες χιλιάδες άνθρώ
πους, δύσκολα θά νιώσει πώς σκοτώνει κάποιον μέ τήν 
εννοια πού τό νιώθει αύτό ενας στρατιώτης πού χειρίζεται 
τήν ξιφολόγχη του η ενα πολυΟόλο. Ώστόσο, ακόμη κι άν 
ή εκτόξευση πυρηνικών δπλων δέν είναι τίποτε άλλο από 
τήν εκτέλεση μιάς διαταγης, δέν παύει νά προοάλλει τό 
ερώτημα: γιά νά είναι δυνατές τέτο ιες πράξεις δέν πρέπει 
νά ύπάρχουν στά οαθύτερα στρώματα της προσωπικότη
τας, άν δχι καταστροφικές παρορμήσεις, τό λιγότερο μιά 
εντονη άδιαφορία γιά τή ζωή ; 

Θά ξεχωρίσω τρία φαινόμενα πού αποτελούν κατά τή 
γνώμη μου τή οάση γιά τίς πιό κακοήθεις καί πιό επικίν
δυνες μορφές τού προσανατολισμού τού άνθρώπου. Υ Α ν 
αύτοί οί τρείς προσανατολισμοί συνδυαστούν , άποτελούν 
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τό «σύνδρομο τής παρακμής» , αυτο πού σπρώχνει τούς 
ανθρώπους νά καταστρέφουν γιά χάρη τής καταστροφής, 
καί νά μισούν γιά χάρη τού μίσους. Σέ αντίθεση μέ τό 
«σύνδρομο τής παρακμής», θά αντιπαραθέσω τό « σύν
δρομο τής ανάπτυξης». Τό σύνδρομο αύτό αντιπροσωπεύει 
αγάπη γιά τή ζωή (σέ αντίθεση μέ τήν αγάπη τού θανά
του), αγάπη γιά τόν ανθρωπο (σέ αντίθεση μέ τό ναρκισ
σισμό) καί ανεξαρτησία (σέ αντίθεση μέ τή συμοιωτι
κή-αίμομικτική προσήλωση) . Μόνο σέ μιά μικρή μειοψη
φία ανθρώπων εΙναι όλόπλευρα αναπτυγμένο τό ενα από 
τά δυό σύνδρομα. Δέ μπορούμε δμως νά αρνηθού με δτι 
κάθε ανθρωπος οαδίζει πρός τήν κατεύθυνση πού διάλεξε :  
τήν κατεύθυνση τής ζωής η τού θανάτου, τού καλού η τού 
κακού . 
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11 

Διάφορες Μορφές Βίας 

"Αν καί τό κύρ ιο μέρος αυτού τού οιολίου πραγματεύεται 
τίς κακοήθεις μορφές καταστροφικότητας, επιθυμώ νά συ
ζητήσω αρχικά μερ ικές αλλες μορφές οίας. Αυτό δέ σημαί
νει πώς σκοπεύω νά τίς πραγματευτώ εξαντλητικά, αλλά 
πιστεύω δτι ή εξέταση τών λιγότερο παθολογικών εκδηλώ
σεων οίας μπορεί νά συμοάλει στήν κατανόηση τών πιό 
οαριών παθολογικών καί κακοηθών μορφών καταστροφι
κότητας. Ή διάκριση ανάμεσα στούς διάφορους τύπους 
οίας οασίζεται στή διάκριση ανάμεσα στά αντίστοιχά τους 
ασυνείδητα κίνητρα. Γιατί μόνο ή κατανόηση της ασυνεί
δητης δυναμικης της συμπεριφοράς μάς επιτρέπει νά 
κατανοήσουμε αυτή τούτη τή συμπεριφορά, τίς ρίζες της, 
τή διαδρομή της, καί τήν ενέργεια μέ τήν όποία φορτίζε
ται!. 

Ή πιό κανονική καί μή παθολογική μορφή οίας είναι ή 
οία στό παιχνίδι. Τή ορίσκουμε στίς μορφές εκείνες οπου 
ή οία ασκείται οταν επιδιώκεται ή επίδειξη δεξιοτεχν ίας, 
καί όχι ή καταστροφή , οπου ή οία δηλαδή δέν ύποκινείται 
από μίσος η καταστροφικότητα. Παραδείγματα τέτοιας 

1 .  Σχετικά μέ τίς διάφορες μορφές επιθετικότητας 6λ. τό πλούσιο 
ύλικό στίς ψυχαναλυτικές μελέτες, ίδιαίτερα τά διάφορα αρθρα στούς 
τόμους του εργου The P8ychoanαlytic Study ΟΙ the Child (Νέα Ύόρκη : 
Intemationa! Universities Press). Β λ. εΙδικότερα σχετικά μέ τό πρό6λημα 
της επιθετικότητας του ιΊνθρώπου καί τών ζώων τό εργο του Τζ. Π. Σκότ, 
Aggression (Σικάγο : University οί Chicago Press, 1 958). 'Επίσης τό εργο 
του 'Άρνολντ Χ. Μπάς, The Psychology ΟΙ Aggre8sion (Νέα Ύόρκη : John 
Wi!ey & Son, 1 9 6 1 ) .  'Επίσης τού Λέοναρντ Μπέρκο6ιτς, Aggression (Νέα 
Ύόρκη: McGraw-Hill Co., 1 962). 

20 



οίας στό παιχνίδι μπορούμε νά ορούμε σέ πολλές περιπτώ
σεις: από τά πολεμικά παιχνίδια τών πρωτόγονων φυλών 
μέχρι τή Ζέν οουδιστική τέχνη τής ξιφασκίας . Σέ Όλα αυτά 
τά μαχητικά παιχνίδια σκοπός δέν είναι ό σκοτωμός. 
, Ακόμη κι αν τό αποτέλεσμα εΙναι ό θάνατος τού αντίπα
λου, θά μπορούσε νά εΙπωθεί Ότι αυτό όφείλεται σέ 
σφάλμα τού αντίπαλου , επειδή «στάθηκε σέ λάθος ση
μείο» .  "Αν φυσικά μιλαμε γιά τήν απουσία τής επιθυμίας 
καταστροφής, σ' αυτή τή οία, αυτ6 αναφέρεται μόνο στόν 
Ιδανικό τύπο τών τέτοιων παιχνιδιών .  Στήν πραγματικό
τητα συχνά διαπιστώνουμε πώς πίσω από τή συγκεκριμένη 
λογική τού παιχνιδΙΟύ κρύοεται ασυνείδητη επιθετικότητα 
καί καταστροφικότητα. 'Αλλά ακόμη καί τότε, τό κύριο 
κίνητρο στόν τύπο αυτό οίας είναι ή επίδειξη δεξιοτεχνίας, 
καί δχι ή καταστροφικότητα. 

Μεγαλύτερη πρακτική σημασία από τή οία στό παιχνίδι 
εχει ή οία από αντίδραση. Λέγοντας οία από αντίδραση 
εννοώ τή οία εκείνη πού χρησιμοποιείται γιά τήν ύπε
ράσπιση τής ζωής (αυτοάμυνα), τής ελευθερίας, τής αξιο
πρέπειας, τής Ιδιοκτησίας - τού ατόμου η τών αλλων. 
'Έχει τίς ρίζες της στό φόοο,  καί γιά τό λόγο αυτό είναι 
προφανώς ή πιό συχνή μορφή οίας. Ό φόοος μπορεί νά 
είναι πραγματικός η φανταστικός, συνειδητός η ασυνείδη 
τος. Ό τύπος αυτός οίας Όρ ίσκεται στήν ύπηρεσία τής 
ζωής, δχι τού θανάτου . Σκοπός της είναι ή συντήρηση, δχι 
ή καταστροφή. Δέν είναι πέρα γιά πέρα τό αποτέλεσμα 
παράλογων παθών, αλλά σέ κάποιο οαθμό λογικού ύπολο
γισμού . Αυτό ύπονοεί Ότι ύπάρχει μιά κάποια αναλογία 
ανάμεσα στό σκοπό καί τά μέσα. 'Έχει διατυπωθεί ή 
αποψη Ότι από ύψηλότερο πνευματικό πεδίο τό σκότω
μα - ακόμα καί σέ αμυνα - δέ δικαιώνεται ποτέ ηθικά. 
Οί περισσότεροι δμως από εκείνους πού ύποστηρίζουν τήν 
αποψη αυτή δέχονται Ότι ή οία πού χρησιμοποιείται γιά 
τήν αυτοάμυνα εΙναι διαφορετικής φύσης από τή οία πού 
αποσκοπεί στήν καταστροφικότητα γιά τήν καταστροφικό
τητα. 

Πολύ συχνά τό αίσθημα Ότι μας απειλούν καί ή οία 
αντίδρασης πού επακολουθεί δέ οασίζονται στήν πραγμα-
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τικότητα, αλλά στή χειραγώγηση τού πνεύματος τού αν
θρώπου . Οί πολιτικοί καί θρησκευτικοί ήγέτες πείθουν 
τούς οπαδούς τους δτι απειλούνται από κάποιον εχθρό κι  
ετσι προκαλούν τήν ύποκειμενική ανταπόκριση εχθρότητας 
από αντίδραση. �Eτσι ή διάκριση ανάμεσα σέ δίκαιους καί 
αδικους πολέμους, πού ύποστηρίζεται από καπιταλιστικές 
καί κομμουνιστικές κυοερνήσεις, καθώς καί από τήν Κα
θολική Έκκλη σία, είναι πάρα πολύ συζητήσιμη , αφού 
συνήθως ή κάθε πλευρά κατορθώνει νά παρουσιάζεται 
πώς ορίσκεται σέ αμυνα μπροστά σέ επίθεση2.  Δύσκολα 
μπορεί νά ορεθεί εστω καί μιά περίπτωση επιθετικού πο
λέμου πού νά μή μπορεί νά παρουσιαστεί μέ αμυντική 
μορφή . Τό ερώτημα, ποιός επικαλείται δίκαια τήν αμυνα, 
αποφασίζεται συνήθως από τούς νικητές, καί μερικές φο
ρές, πολύ αργότερα δμως, από τούς πιό αντικειμενικούς 
ίστορικούς.  Ή τάση τής παρουσίασης κάθε πολέμου σάν 
αμυντικού δείχνει δύο πράγματα. Πρώτα πρώτα, δτι ο ί  
περισσότερο ι ανθρωποι, τουλάχιστο στίς πιό πολιτισμένες 
χώρες, δέ μπορούν νά σπρωχτούν στό φόνο καί στό θά
νατο αν δέν πειστούν πρώτα δτι τό κάνουν αυτό ύπε
ρασπίζοντας τή ζωή καί τήν ελευθερία τους. Δεύτερο, δεί
χνει δτι δέν είναι δύσκολο νά πείσουμε εκατομμύρια αν
θρώπων πώς ορίσκονται μπροστά στόν κίνδυνο επίθεσης, 
καί ετσι δτι καλούνται νά ύπερασπιστούν τούς εαυτούς 
τους.  Μιά τέτοια πειθώ εξαρτάται πάνω απ' δλα από τήν 
ελλειψη ανεξαρτησίας πνεύματος καί αΙσθήματος, καί από 
τή συναισθηματική εξάρτηση τής τεράστιας πλειοψηφίας 
τών ανθρώπων από τούς πολιτικούς ήγέτες τους. "Αν ή 
εξάρτηση αυτή ύπάρχει, σχεδόν καθετί  πού θά προολη θεί 
εντονα καί μέ πειστικό τρόπο, θά γίνει αποδεκτό σάν πρα
γματικό. Τά ψυχολογικά αποτελέσματα τής Εδραίωσης 
μιάς πεποίθησης σχετικά μέ μιά δήθεν απειλή, είναι φυ-

2. Τό 1 939 ό Χίτλερ ύποχρεώθηκε νά όργανώσει μιά σκηνοθετη μένη 
έπίθεση ένάντια σ' ενα ραδιοσταθμό τής Σιλεσίας άπό δήθεν πολωνούς 
στρατιώτες (πού στήν πραγματικότητα ήταν αντρες τών Ές Ές) γιά νά 
δώσει στό λαό του τήν έντύπωση δτι εχουν ύποστεί έπίθεση κι �τσι νά 
δικιολογήσει τή χωρίς 6άσιμο λόγο έπίθεσή του ένάντια στήν Πολωνία 
σάν «δίκαιο πόλεμο» .  
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σικά τά 'ίδια δπως καί στήν περίπτωση μιάς πραγματικής 
απειλής. Οί άνθρωποι νιώθουν νά απειλούνται, καί γιά νά 
ύπερασπιστούν τούς έαυτούς τους είναι πρόθυμοι νά σκο
τώσουν καί νά καταστρέψουν . Στήν περίπτωση τών παρα
νο'ίκών παραισθήσεων καταδίωξη ς  ορίσκουμε τόν 'ίδιο μη
χανισμό, δχι σέ όμαδική οάση, αλλά σέ ατομική . Καί στίς 
δυό περιπτώσεις, τό ατομο ν ιώθει ύποκειμενικά πώς ορί
σκεται σέ κίνδυνο καί αντιδρά έπιθετικά. 

Μιά άλλη άποψη τής ο ίας από αντίδραση είναι τό είδος 
τής ο ίας πού προκαλείται από τή διάψευση (απογοήτευ
ση). Διαπιστώνουμε επιθετική συμπεριφορά σέ ζώα, παι
διά καί ένήλικους, δταν διαψεύδεται μιά επιθυμία τους η 
μιά ανάγκη 3. Ή τέτοια επιθετική συμπεριφορά αντιπρο
σωπεύει μιά προσπάθεια, συχνά μάταιη, νά πετύχουμε ενα 
σκοπό αποτυχημένο μέ τή χρήση οίας. Πρόκειται καθαρά 
γιά επιθετικότητα πού εξυπηρετεί τή ζωή καί δχι τήν 
καταστροφή . Καθώς ή διάψευση &ναγκών καί επιθυμιών 
αποτελεί σχεδόν καθολικό φαινόμενο στίς περισσότερες 
κοινωνίες μέχρι σήμερα, δέν ύπάρχει λόγος νά εκπλαγούμε 
γιά τό δτι ή οία καί ή επιθετικότητα δημιουργούνται καί 
εκδηλώνονται συνεχώς. 

Συναφής μέ τήν επιθετικότητα πού προκαλείται από τή 
διάψευση είναι ή εχθρότητα πού γεννάει ή ζήλια καί ό 
φθόνος. Καί ή ζήλια καί ό φθόνος αντιπροσωπεύουν ενα 
ειδικό είδος διάψευσης.  Προκαλούνται από τό δτι ό Β εχει 
ενα αντικείμενο πού επιθυμεί ό Α η δτι τόν Β αγαπάει ενα 
πρόσωπο πού τήν αγάπη του έπιθυμεί ό Α. Στόν Α δη
μιουργούνται τό μίσος καί ή εχθρότητα ενάντια στόν Β 
πού δέχεται αυτό πού επιθυμεί καί δέ μπορεί ν' αποκτήσει 
ό Α. Ή ζήλια καί ό φθόνος είναι διαψεύσεις πού τονίζον
ται &πό τό γεγονός δτι δχι μόνο δέν αποκτά ό Α αυτό πού 
επιθυ μεί, αλλά καί ευνοείται ενα άλλο άτομο. Ή ίστορία 
τού Κάιν πού δέν τόν αγαπούσαν δχι από δικό του σφάλ
μα, καί σκοτώνει τόν ευνοούμενο αδερφό του, καί ή ίστο-

3. Βλ. τό πλούσιο ύλικό στό !\ργο τών J. Dolla rd, L. W.· Doo b, Ν. Ε. 
Mi ll er, Ο. Η. Mo wrer καί R. R. S ears, Frustrαtion αnd Aggression (Ν ιού 
Xά6εv: Ya le Univ ersity Press , 1 939). 

23 



ρία τού Ίωσήφ καί τών αδερφών του αποτελούν κλασικές 
παραλλαγές τη ς ζήλιας καί τού φθόνου . Ή ψυχαναλυτική 
φιλολογία προσφέρει πλούσια κλινικά στοιχεία σχετικά μ' 
αυτά τά φαινόμενα. 

'Ένας αλλος τύπος ο ίας πού συνδέεται μέ τή οία από 
αντίδραση αλλά πού αποτελεί τό παραπέρα 6η μα πρός τήν 
κατεύθυνση της παθολογίας, εΙναι ή Εκδικητική οία. Στή 
οία 

'
από αντίδραση σκοπός εΙναι νά αποφευχθεί ή επαπει

λού μενη ολάοη , καί γιά τό λόγο αυτό ή τέτο ια οία εξυπη
ρετεί τή οιολογική λειτουργία της επιΟ ίωσης. Στήν εκδικη
τική οία, από τό αλλο μέρος, ή ολάοη εχει κιόλας γίνει κι 
ετσι ή οία δέν εχει τό σκοπό της αμυνας. ' Έχει τόν παρά
λογο σκοπό νά εξουδετερώσει μαγικά αυτό πού εχει γίνει 
ρεαλιστικά. Βρίσκουμε τήν εκδικητική οία σέ ατομα καθώς 
καί ανάμεσα σέ πρωτόγονες καί πολιτισμένες όμάδες. 
'Αναλύοντας τήν παράλογη φύση αυτού τού τύπου οίας 
μπορούμε νά προχωρήσουμε ενα ακόμη οημα παραπέρα. 
Τό εκδικητικό κίνητρο ορίσκεται σ' αντίστροφη αναλογία 
μέ τή δύναμη καί τήν παραγωγικότητα μιάς όμάδας η ένός 
ατόμου . Οί ανίσχυροι καί οί ανάπηροι ενα μόνο τρόπο 
εχουν ν' αποκαταστήσουν τήν εκτίμηση στόν έαυτό τους, 
αν ή εκτίμηση αυτή εχει καταρρακωθεί: νά πάρουν εκδί
κηση σύμφωνα μέ τό lex tαlίonis: «όφθαλμόν αντί όφθαλ
μού » .  Άπό τό αλλο μέρος εκείνος πού ζεί παραγωγικά δέν 
εχει, η εχει πολύ λίγο, μιά τέτοια ανάγκη. 'Ακόμα καί στήν 
περίπτωση πού αυτός ό ανθρωπος πληγωθεί, προσολη θεί, 
η ύποστεί ολάοη , ή 'ίδια ή διαδικασία της παραγωγικής 
οίωσης τόν κάνει νά ξεχνάει τή ολάΟη τού παρελθόντος. 
Ή ικανότητα παραγωγής αποδείχνεται ισχυρότερη από 
τήν επιθυμία εκδίκησης. Ή αλήθεια τής ανάλυσης αυτής 
μπορεί νά αποδειχτεί μέ εμπειρ ικά στοιχεία τόσο σχετικά 
μέ τό ατομο δσο καί σέ κο ινων ική κλίμακα. Τό ψυχαναλυ
τικό ύλικό αποδείχνει δτι τό ωριμο, παραγωγικό ατομο, 
ύποκινείται από τήν επιθυμία εκδίκησης, λιγότερο απ' δ,τι 
ό νευρωτικός πού συναντά δυσκολίες στό νά ζεί ανεξάρ
τητα καί όλοκλη ρωμένα καί πού συχνά εχει τήν τάση νά 
στηρίζει δλο τό εΙναι του στήν επιθυμία εκδ ίκησης. Στή 
οαριά ψυχοπαθολογία, ή εκδίκηση γίνεται ό κυριαρχικός 
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σκοπός τής ζωής του, αφού χωρίς τήν εκδίκηση απειλείται 
μέ κατάρρευση Όχι μόνο ή αυτοεκτίμη ση, αλλά καί ή α'ί
σθηση τού εγώ καί τής ταυτότητας. Κατά τόν 'ίδιο τρόπο 
διαπιστώνουμε Ότι στίς πιό καθυστερημένες όμάδες (από 
οΙκονομική η πολιτιστική καί συναισθη ματική αποψη) τό 
α'ίσθη μα εκδίκησης (λόγου χάρη γιά μιά παλιά εθν ική ητ
τα) φαίνεται νά είναι πολύ ισχυρό. Έτσι ο ί κατώτερες 
μεσαίες τάξεις, πού είναι οί πιό στερη μένες στά οιομηχα
νικά εθνη, αποτελούν σέ πολλές χώρες τό επίκεντρο τών 
αισθημάτων εκδίκησης, Όπως ακριοώς είναι καί τό επίκεν
τρο τών ρατσιστικών καί εθνικιστικών αΙσθη μάτων . Ευ
κολα μπορού με νά διαπιστώσουμε τό συσχετισμό ανάμεσα 
στά εντονα αΙσθή ματα εκδ ίκησης καί στήν οΙκονομική καί 
πολιτική καθυστέρηση μέ ενα «προοολικό ερωτηματολό
γιο»4.  Ή κατανόηση τής εκδίκησης ανάμεσα στίς πρωτό
γονες κοινωνίες εΙναι προφανώς περισσότερο πολύπλοκη . 
Πολλές πρωτόγονες κοινωνίες εχουν εντονα καί ακόμη θε
σμοποιημένα αΙσθή ματα καί πρότυπα εκδίκησης, καί Όλη ή 
όμάδα νιώθει ιJπoχρεωμένη νά εκδικηθεί τήν προσοολή 
πού εγινε σέ ενα από τά μέλη της. Πιθανό εΙναι Ότι εδώ 
αποφασιστικό ρόλο παίζουν. δύο παράγοντες. Ό πρώτος 
μοιάζει πάρα πολύ μέ τόν παράγοντα πού αναφέρθηκε 
παραπάνω : ή ατμόσφαιρα τής ψυχικής σπανιότητας πού 
διακρίνει τήν πρωτόγονη όμάδα καί πού κάνει τήν εκδί
κηση ενα απαραίτητο μέσο γιά τήν αποκατάσταση μιας 
απώλειας. Τό δεύτερο εΙν(ιι ό ναρκισσισμός, φαινόμενο 
πού εξετάζεται εκτεταμένα στό κεφάλαιο IV. 'Αρκεί νά 
πούμε εδώ Ότι μπροστά στόν εντονο ναρκισσισμό, τόν 
όποίο παρουσιάζει ή πρωτόγονη όμάδα, όποιαδήποτε 
προσοολή στό ε'ίδωλο πού εχει σχηματίσει γιά τόν έαυτό 
της εΙναι τόσο καταστροφική πού θά ξεσηκώσει πολύ φυ
σικά τήν εντονη εχθρότητα. 

Μέ τήν εκδικητική οία συνδέεται στενά μιά πηγή κατα-

4. 'Ένα ανοιχτό έρωτηματολόγιο, πού οί απαντήσεις σ' αυτό έρμη 
νεύονται σέ σχέση μέ τό ασυνείδητο καΙ τό απροσχημάτιστο νόημά τους, 
γιά νά δώσουν στοιχεία πού αφορούν όχι «γνώμες» αλλά τίς δυνάμεις 
πού ένεργούν ασυνείδητα μέσα στό άτομο. 
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στροφικότητας πού όφείλεται στόν κλονισμό της πίστης, 
φαινόμενο πολύ συχνό στή ζωή ένός παιδιού . Τί �ννooύμε 
λέγοντας «κλονισμός τής πίστης» ; 

'Ένα παιδί ξεκινά στή ζωή του μέ πίστη στήν καλοσύνη, 
τήν αγάπη καί τή δικαιοσύνη. Τό παιδί εχει πίστη στό 
στήθος τής μητέρας του, στήν προθυμία της νά τό σκεπά
σει Όταν κρυώνει, νά τό φροντίσει Όταν είναι άρρωστο. Ή 
πίστη , αυτή μπορεί νά είναι πίστη στόν πατέρα, στή μητέ
ρα, στόν παππού η στή γιαγιά, η σέ όποιοδήποτε άλλο 
συγγενικό του πρόσωπο. Μπορεί νά �κφράζεται σάν πίστη 
στό Θεό. Σέ πολλά άτομα η πίστη αυτή κλονίζεται σέ 
πρώιμη ηλικία. Τό παιδί ακούει  τόν πατέρα νά λέει ψέ
ματα πάνω σ' ενα σπουδαίο θέμα. Βλέπει τή μητέρα του 
νά δε ιλιάζει καί νά φεύγει πρόθυμη νά τό προδώσει γιά νά 
αρεί τήν ησυχία της. Γίνεται μάρτυρας τής σεξουαλικής 
�παφής τών γον ιών του καί μπορεί νά διαπιστώσει πώς ό 
πατέρας του είναι ενα κτήνος. Είναι δυστυχισμένο η φοαι
σμένο καί κανένας από τούς γονείς του, πού ύποτίθεται 
πώς τόσο �νδιαφέρoνται γι' αυτό, δέν τό παρατηρεί η 
ακόμη καί Όταν τούς τό πει δέ δίνουν σημασία. Ύπάρχουν 
πολλές περιπτώσεις Όπου η αρχική πίστη στήν αγάπη, τήν 
αλήθεια καί τή δικαιοσύνη τών γονιών κλονίζεται. Πολλές 
φορές, σέ παιδιά πού μεγαλώνουν θρησκευτικά, η απώλεια 
πίστης αναφέρεται άμεσα στό Θεό. 'Ένα παιδί δρίσκεται 
μπροστά στό θάνατο ένός μικρού πουλιού πού αγαπάει η 
ένός φίλου η μιάς αδερφής, καί τότε η πίστη του πώς ό 
Θεός είναι καλός καί δίκαιος κλονίζεται. Πολύ λίγη σημα
σία ώστόσο εχει άν κλονίζεται η πίστη σ' ενα πρόσωπο η 
στό Θεό. Αυτό πού πάντα κλονίζεται είναι η πίστη στή 
ζωή, στή δυνατότητα νά τήν εμπιστεύεσαι καί νά αασίζε
σαι σ' αυτή. Φυσικά είναι αλήθεια Ότι κάθε παιδί γνωρίζει 
αρκετές απογοητεύσεις. 'Αλλά αυτό πού εχει σημασία εί
ναι η οξύτητα καί η σοααρότητα μιας συγκεκριμένης απο
γοήτευσης. Συχνά, αυτή η πρώτη καί κρίσιμη �μπειρία τού 
κλον ισμού τής πίστης γίνεται σέ πρώιμη ηλικία:  στά τέσ
σερα, πέντε, εξι η ακόμη νωρίτερα, σέ μιά περίοδο ζωής 
γιά τήν όποία Ι;πάρχουν ελάχιστες μνήμες. 'Άλλοτε ό τελι
κός κλονισμός τής πίστης παρατηρείται σέ προχωρη μένη 
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ηλικία. Ή προδοσία άπό ενα φίλο, άπό ενα ερωτικό 
πρόσωπο, από ενα δάσκαλο, από ενα θρησκευτικό η πολι
τικό 'ήγέτη πού εμπιστευόμαστε. Σπάνια είναι μ ιά καί μόνη 
περίπτωση. Πρόκειται συνήθως γιά εναν άριθμό άπό μι
κρές εμπειρίες πού σωρευτικά κλονίζουν τήν πίστη τού 
άνθρώπου. Οί άντιδράσεις στίς τέτοιες εμπειρίες ποικίλ
λουν. Μπορεί κάποιος νά άντιδρα χάνοντας τήν εξάρτησή 
του από ενα συγκεκριμένο πρόσωπο πού τόν απογοήτευσε, 
μέ τό νά γίνεται πιό άνεξάρτητος δ 'ίδιος καί άποκτώντας 
μεγαλύτερη ίκανότητα νά ορίσκει νέους φίλους, δασκά
λους, η άγαπημένα πρόσωπα πού νά τά εμπιστεύεται. 
Αυτή είναι καί 'ή πιό επιθυμητή άντίδραση στίς πρώτες 
άπογοητεύσεις. Σέ πολλές αλλες περιπτώσεις τό αποτέλε
σμα είναι δτι ό ανθρωπος αυτός γίνεται σκεφτικός, προσ
ολέπει σέ κάποιο θαύμα πού θά στεριώσει πάλι τήν πίστη 
του, δοκιμάζει τούς άνθρώπους, καί δταν άπογοητευτεί 
από αυτούς πού δοκίμασε, δοκιμάζει αλλους η άφήνεται 
στά χέρια μιας πανίσχυρης εξουσίας (τήν εκκλησία, ενα 
πολι τικό κόμμα η εναν ήγέτη) γιά νά αποκτήσει καί πάλι 
τήν πίστη του. Συχνά ξεπερνά τήν άπελπισία του γιά τό 
χάσιμο τής πίστης του στή ζωή μέ τό ξέφρενο κυνηγητό 
εγκόσμιων σκοπών - χρήμα, δύναμη η γόητρο. 

Ή αντίδραση πού εχει Ιδιαίτερη σπουδαιότητα μέσα στό 
πλαίσιο τής οίας είναι μιά διαφορετική αντίδραση. Τό οα
θιά άπογοητευμένο καί εξαπατημένο ατομο μπορεί ν' αρ
χίσει νά μισεί τή ζωή . "Αν δέν εχει κάτι η κάποιον πού νά 
πιστεύει, αν 'ή πίστη του στή θεότητα καί τή δικαιοσύνη 
άποδείχτηκε μιά γελοία αυταπάτη, αν τή ζωή κυοερνάει 
περισσότερο ό διάοολος παρά ό Θεός - τότε Τι ζωή γίνεται 
πραγματικά μισητή .  Ό πόνος τής άπογοήτευσης γίνεται 
τότε άΟάσταχτος. Τό ατομο θέλε ι  νά άποδείξει δτι Τι ζωή 
είναι κακιά, δτι ο ί ανθρωποι είναι κακοί, δτι τό ίδιο είναι 
κακό. Τό ατομο πού απογοητεύτηκε από τήν πίστη του καί 
τήν άγάπη του στή ζωή, γίνεται ετσι κυνικό καί κατα
στροφικό. Ή καταστροφικότητα αυτή όφείλεται σέ άπό
γνωση. Ή απογοήτευση στή ζωή όδήγησε σέ μίσος γιά τή 
ζωή . 

Αυτές οί οαθ ιά ριζωμένες εμπειρίες απώλειας πίστης εl-
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ναι συχνές στίς κλινικές μου εμπειρίες, καί αποτελούν 
συνήθως τό κυριαρχικό λάιτ μοτίφ στή ζωή ένός ατόμου . 
Τό 'ίδιο αλη θεύει καί γιά τήν κοινων ική ζωή, Όπου ηγέτες 
στούς όποίους ύπήρχε εμπιστοσύνη αποδε ίχτηκαν κακοί η 
ανίκανοι. "Αν ή αντίδραση δέν είναι αντίδραση μεγαλύτε
ρης εξάρτησης, γίνεται συχνά αντίδραση κυνισμού η κατα
στροφικότητας . 

'Όλες αυτές ο ί μορφές οίας δέν παύουν νά είναι στήν 
ύπηρεσία τής ζωής ρεαλιστικά, μαγικά, η τό λιγότερο σάν 
αποτέλεσμα ολάοη ς τής ζωής η απογοήτευση ς από τή ζωή . 
Ή έπόμενη μορφή πού θά εξετάσουμε, ή αντισταθμιστική 
οία, είναι πιό παθολογική μορφή, αν καί όχι τό 'ίδιο παθο
λογική, Όπως η νεκροφιλία πού θά εξετάσουμε στό κεφά
λαιο ΠΙ 

Λέγοντας αντισταθμιστική οία εννοώ τή οία σάν ύποκα
τάστατο τής παραγωγικής δραστηριότητας, πού παρατη
ρείται σ' ενα ανίκανο ατομο. Γιά νά κατανοήσουμε τόν 
δρο «ανικανότητα» Όπως χρησιμοποιείται εδώ, πρέπει νά 
ανασκοπήσουμε μερικές προκαταρκτικές σκέψεις. Ό αν
θρωπος είναι τό αντικείμενο τών φυσικών καί κοινωνικών 
δυνάμεων πού τόν κυοερνούν, ταυτόχρονα Όμως δέν είναι 
μόνο αντικείμενο τών περ ιστάσεων. 'Έχει τή θέληση, τήν 
ίκανότητα καί τήν ελευθερία νά μεταμορφώσει καί ν' αλ
λάξει τόν κόσμο - πάντα μέσα σέ όρισμένα Όρια. Αυτό 
πού εχει σημασία εδώ δέν είναι ή εκταση τής θέλη σης καί 
τής ελευθερίαςs, αλλά τό γεγονός Ότι ό ανθρωπος δέ μπο
ρεί νά ανεχτεί τήν απόλυτη παθητικότητα. 'Ωθείται νά 
αφήσει τή σφραγίδα του πάνω στόν κόσμο, νά τόν μετα
μορφώσει καί νά τόν αλλάξει  καί όχι νά μεταμορφωθεί καί 
ν' αλλάξει μόνο εκεϊνος. Αυτή ή ανθρώπινη ανάγκη εκ
φράζεται στίς πρώτες σπηλαιογραφίες, σ' Όλες τίς τέχνες, 
στήν εργασία καί τή σεξουαλικότητα. 'Όλες αυτές οί δρα
στηριότητες είναι τό αποτέλεσμα τής ίκανότητας τού αν
θρώπου νά κατευθύνει τή θέλησή του πρός ενα σκοπό καί 
νά συνεχίσει τήν προσπάθειά του ως τήν επιτυχία τού 
σκοπού . Τό νά μπορεί νά χρησιμοποιεί τίς δυνάμεις του 

5 .  Τό πρό6λη μα τής ελευθερίας πραγματεύεται τό κεφάλαιο νι 
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είναι ή ίκαν()τητι! του . (Ή σεξουαλική ίκανότητα είναι μιά 
μόνο μορφή ίκανότητας.) "Αν γιά λόγους αδυναμίας, άγ
χους, ανικανότητας κλπ.,  ό άνθρωπος δέν είναι ίκανός νά 
δράσει ,  άν είναι ανίκανος, τότε ύποφέρει. Αυτό τό αάσανο 
πού οφείλεται σέ ανικανότητα, εχει τίς ρίζες του στό γεγο
νός δτι εχει διαταραχτεί ή ανθρώπινη ισορροπία, δτι ό 
άνθρωπος δέ μπορεί νά δεχτεί τήν κατάσταση τής όλοκλη 
ρωτικής αδυναμίας χωρίς νά προσπαθήσει νά αποκατα
στήσει τήν ίκανότητά του γιά δράση. Μπορεί δμως νά τό 
κάνει αυτό, καί πώς; 'Ένας τρόπος είναι νά ύποταχθεί σ' 
ενα πρόσωπο 11 μιά όμάδα πού εχει δύναμη καί νά ταυτι
στεί μαζί τους. Μ' αυτή τή συμαολική συμμετοχή στή ζωή 
ένός άλλου προσώπου, ό άνθρωπος εχει τήν αυταπάτη πώς 
δρα, ενώ στήν πραγματικότητα δέν κάνει τίποτε άλλο 
παρά νά ύποτάσσεται στό πρόσωπο αυτό καί νά γίνεται 
μέρος εκείνων οί όποίοι δρουν. Ό άλλος τρόπος, καί αυ
τός είναι πού μας ενδιαφέρει περ ισσότερο σ' αυτό τό 
πλαίσιο, είναι ή δύναμη του ανθρώπου νά καταστρέφει. 

Τό νά δη μιουργείς ζωή σημαίνει νά ξεπερνας τήν κατά
στασή σου σάν ενα πλάσμα πού ρίχτηκε στή ζωή σάν ζάρι. 
'Αλλά τό νά καταστρέφεις τή ζωή σημαίνει επίσης πώς τήν 
ξεπερνας καί πώς ξεφεύγεις από τό αοάσταχτο μαρτύριο 
τής όλοκληρωτικής παθητικότητας. Ή δη μιουργία ζωής 
απαιτεί όρισμένες ιδιότητες πού δέν τίς εχει τό ανίκανο 
άτομο. Ή καταστροφή τής ζωής απαιτεί μιά μόνο ιδιότη
τα - τή χρήση οίας. Ό ανίκανος άνθρωπος, άν εχει ενα 
πιστόλι,  ενα μαχαίρι, 11 γερό χέρι, μπορεί νά ξεπεράσει τή 
ζωή καταστρέφοντάς την στούς άλλους i'j στόν έαυτό του . 
'Έτσι εκδ ικείται τή ζω ή πού τόν αρνήθηκε. Ή αντιστα
θμιστική οία είναι ακριοώς ή οία πού εχει τίς ρίζες της 
στήν ανικανότητα καί πού αντισταθμίζει τήν ανικανότητα. 
Ό άνθρωπος πού δέ μπορεί νά δη μιουργήσει επιθυμεί νά 
καταστρέψει. Μέ τή δη μιουργία καί μέ τήν καταστροφή 
ξεπερνα τό ρόλο του σάν ενα ταπεινό πλάσμα. Ό Καμύ 
διατύπωσε τήν ιδέα αυτή μέ πολλή σαφήνεια οάζοντας τόν 
Καλιγούλα νά λέει :  «Ζώ, σκοτώνω, ασκώ τή μεγαλειώδη 
δύναμη ένός καταστροφέα, σέ σύγκρ ιση μέ τήν όποία ή 
δύναμη ενός δη μιουργου δέν είναι παρά παιχνίδι ένός 
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παιδισύ» .  Αυτή είναι ή οία τσύ ανάπηρσυ, δλων εκείνων 
πού ή ζωή τσύς αρνήθηκε τή δυνατότητα μιάς θετικής έκ
φρασης τών ειδικά ανθρώπινων δυνάμεών τσυς. ΥΕχσυν 
ανάγκη νά καταστρέφουν ακριοώς επειδή είναι lrνθρωπσι, 
γιατί τό νά είσαι άνθρωπσς σημαίνει νά ξεπερνάς τήν 

, - ,  'J , 
κατασταση τσυ να εισαι πραγμα. 

Μέ τήν αντισταθμιστική οία συνδέεται στενά ή παρόρ
μηση γιά τόν όλσκλη ρωτικό καί απόλυτΟ' έλεγχΟ' πάνω σ' 
ενα ζωντανό πλάσμα, ζώΟ' η άνθρωπΟ'. Αυτή ή παρόρμηση 
απστελεί τήν συσία τσύ σαδισμού. Στό σαδισμό, δπως τό
νισα στό οιολίσ Ό φάσος μπρoσrά σrήν ελευθερία6 ,  τό 
συσιαστικό δέν είναι ή επιθυμία νά πρσξενηθεί πόνσς 
στσύς άλλσυς. 'Όλες σί διαφορετικές μσρφές σαδισμσύ πσύ 
μπσρσύμε νά παρατηρήσσυμε, ανάγσνται σέ μιά Ο'όσια
στική παρώθηση ,  δηλαδή τό νά απσκτήσσυμε όλοκλη ρω
τική κυριαρχία πάνω σ' ενα πρόσωπΟ', νά τό κάνσυμε 
αοσυλσ αντικείμενΟ' της θέλη σής μας, νά γίνσυμε ό θεός 
τσυ, καί νά κάνσυμε μαζί τσυ δ,τι μάς ευχαριστεί. Ή τα
πείνωσή τσυ, ή t}πσδσύλωσή τσυ, απστελούν τά μέσα γιά 
τήν επιτυχία αυτσύ τσύ σκσπσύ καί ό πιό ρ ιζικός σκσπός 
είναι νά τό κάνσυμε νά t}πσφέρει, μιά καί δέν t}πάρχει 
μεγαλύτερη εξσυσία πάνω σ' ενα άλλΟ' πρόσωπΟ' από τό νά 
τό t}πσχρεώνεις νά t}πσοάλλεται σέ οάσανα χωρίς νά μπσ
ρεί νά t}περασπίσει τόν έαυτό τσυ .  Ή συ σία τής σαδιστι
κής παρόρμησης είναι ή ευχαρίστηση πσύ δίνει Τι όλσκλη 
ρωτική κυριαρχία πάνω σ' ενα άλλο πρόσωπΟ' (11 άλλο 
πλάσμα) . 'Ένας άλλσς τρόπσς διατύπωσης της 'ίδιας σκέ
ψης είναι τό νά πσύμε δτι σκσπός τσύ σαδισμού είναι νά 
μετατρέψει εναν άνθρωπΟ' σέ πράγμα, κάτι τό ζωντανό σέ 
κάτι τό άψυχΟ', αφού μέ τόν όλσκλη ρωτικό καί απόλυτΟ' 
έλεγχΟ', τό ζωντανό πλάσμα χάνει μ ιά συσιαστική ιδιότητα 
τής ζωης - τήν ελευθερία. 

ΜόνΟ' άν εχει νιώσει κάπσισς απόλυτα τήν ένταση καί τή 
συχνότητα της καταστρσφικής καί σαδιστικής οίας στά 
άτσμα καί στίς μάζες, μπσρεί νά καταλάοει δτι Τι αντιστα
θμιστική οία δέν είναι κάτι τό επιφανειακό, απστέλεσμα 

6. 'Αθήνα, Έκδόσεις Μπουκουμάνη. 
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κακών επιδράσεων, κακών συνηθειών κλπ .  ΕΙναι μιά δύ
ναμη στόν ανθρωπο τόν 'ίδιο εντονη καί Ισχυρή δσο καί ή 
επιθυμία του νά ζήσει. Είναι τόσο Ισχυρή γιά τό λόγο δτι 
αποτελεί τήν εξέγερση τής ζωής ενάντια στόν ακρωτηρια
σμό της .  Ό ανθρωπος εχει ενα δυναμικό καταστροφικής 
καί σαδιστικής οίας ακριοώς έπειδή είναι ανθρώπινο πλά
σμα, επειδή δέν είναι πράγμα καί επειδή πρέπει νά προ
σπαθεί νά καταστρέψει τή ζωή αν δέ μπορεί νά τή δη 
μιουργήσει. Τό κολοσσαίο τής Ρώμης, στό όποίο χιλιάδες 
άδύναμοι ανθρωποι απολάμοαναν τή μεγαλύτερη ευχαρί
στησή τους ολέποντας ανθρώπους νά κατασπαράζονται 
από τά θη ρία η νά σκοτώνουν ό ενας τόν αλλο, αντιπρο
σωπεύει τό μεγαλύτερο μνημείο τού σαδισμού . 

, Από αυτές τίς σκέψεις προκύπτει κάτι αλλο. Ή αντι
σταθμ ιστική ο ία είναι τό aπoτέλεσμα τής μή οιωμένης καί 
ακρωτηριασμένης ζωής καί τό αναγκαστικό αποτέλεσμά 
της. Μπορεί νά απωθηθεί από τό φόοο τής τιμωρίας, καί 
μπορεί ακόμη νά εκτονωθεί μέ θεάματα καί ψυχαγωγίες 
κάθε ε'ίδους. 'Ωστόσο παραμένει σάν δυναμικό μέ δλη της 
τή δύναμη καί εκδηλώνεται κάθε φορά πού αποδυναμώ
νουν οί aπωθητικές δυνάμεις. Μοναδική θ εραπεία γιά τήν 
αντισταθμιστική καταστροφικότητα είναι ή ανάπτυξη τού 
δημιουργικού δυναμικού στόν ανθρωπο, τής ίκανότητάς 
του νά κάνει παραγωγική χρήση τών ανθρώπινων δυνά
μεών του . Ό ανθρωπος, μόνο αν πάψει νά εΙναι ακρωτη
ριασμένος θά πάψει νά είναι καταστροφέας καί σαδιστής, 
καί μόνο οί συνθήκες στίς δποίες δ ανθρωπος μπορεί νά 
δείξει ενδιαφέρον γιά τή ζωή,  είναι δυνατό νά έξαφανί
σουν τίς παρωθήσεις εκείνες πού κάνουν τήν ίστορία τού 
παρελθόντος καί τού παρόντος τού ανθρώπου τόσο επαί
σχυντη . Ή αντισταθμιστική οία δέ 6ρίσκεται, δπως ή οία 
άπό αντίδραση, στήν υπηρεσία τής ζωής. Είναι τό παθο
λογικό ύποκατάοτατο τής ζωής.  Δείχνει τόν ακρωτηριασμό 
καί τήν κενότητα τής ζωής. Άλλά καί μέ τήν 'ίδια ακόμα 
τήν αρνηση τής ζωής άπό μέρους της, δ� παύει νά φανε
ρώνει τήν ανάγκη τού ανθρώπου νά παραμείνει ζωντανός 
καί νά μήν ακρωτηριαστεί. 

Ύπάρχει ενας ακόμη τελευταίος τύπος ο ίας πού πρέπει 
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νά περιγραφτεί: ή αρχαϊκή «αίμοδιψία» .  'Εδώ δέν πρόκει
ται γιά τή οία τού άκρωτηριασμένου . Πρόκειται γιά τήν 
αίμοδιψία τού ανθρώπου πού εξακολουθεί νά παραμένει 
όλοκληρωτικά δεμένος μέ τή φύση . Ή οία αύτή εΙναι ενα 
πάθος τού ανθρώπου γιά σκότωμα σάν ό μοναδικός τρό
πος νά ξεπεράσει τή ζωή αφού φοοάται νά κινηθεί πρός 
τά μπρός καί νά γίνει όλόπλευρα ανθρώπινο πλάσμα (εκ
λογή πού θά τήν εξετάσω άργότερα). Γιά τόν άνθρωπο 
πού επιδιώκει μιά απάντηση στή ζωή οπισθοδρομώντας 
στήν προατ·ομική κατάσταση ϋπαρξης, μέ τό νά γίνει 
Όμοιος μέ ζώο κι ετσι νά άπαλλαχτεί από τό οάρος τού 
λογικού , τό αίμα γίνεται ή ούσία τής ζωής. Τό νά χύσει 
αίμα σημαίνει πώς νιώθει ζωντανός, πώς εΙναι δυνατός, 
πώς εΙναι μοναδικός, πώς είναι πάνω απ' Όλου ς τούς  άλ
λους. Τό σκότωμα γίνεται ή παραζάλη πού προκαλεί ή 
ίκανοποίηση, ή μεγάλη αύτεπικύρωση στό πιό αρχα·ίκό 
επίπεδο .  Άντίστροφα, τό νά σκοτώνεσαι εΙναι ή μόνη λσ- . 
γική εναλλακτική λύση στό σκότωμα. Αύτός εΙναι ό ισολο
γισμός τής ζωής μέ τήν αρχαίκή της εννοια: νά σκοτώσεις 
Όσους μπορείς περισσότερους, καί Όταν ή ζωή ένός ατόμου 
διαποτιστεί ετσι μέ αίμα, τότε τό άτομο δείχνει πρόθυμο 
νά σκοτωθεί. Τό σκότωμα μέ τήν εννοια αύτή δέν εΙναι 
ουσιαστικά αγάπη τού θανάτου. 'Αποτελεί τήν επικύρωση 
καί τό ξεπέρασμα τής ζωής στό επίπεδο τής πιό οαθ ιάς 
οπισθοδρόμη σης. Τή δίψα αύτή γιά αίμα στά άτομα ευ 
κολα μπορούμε νά τήν παρατηρήσουμε. Μερικές φορές 
στίς φαντασιώσεις η στά δνειρά τους, κάποιες πάλι φορές 
σέ σο6αρή ψυχική άσθένεια η στό φόνο. Μπορούμε νά τήν 
παρατηρήσουμε σέ μιά μειονότητα σέ περ ιόδους πολέ
μου - διεθνούς η εμφύλιου - δταν οί κανονικές κοινωνι
κές απαγορεύσεις παραμερίζονται.  Τή ολέπουμε στήν αρ
χαίκή κοινωνία, Όπου τό νά σκοτώνεις (η νά σκοτώνεσαι) 
αποτελεί τήν πόλωση πού κυ6ερνά τή ζωή . Τή 6λέπουμε σέ 
φαινόμενα Όπως οί ανθρωποθυσίες τών Άζτέκων, ο ί αίμα
τηρές οεντέτες τής Κορσικής η τού Μαυρο60υνίουΊ , ό ρό-

7 .  Βλ. τήν εικόνα πού δίνει ό Τζίλας γιά τόν τρόπο ζωής στό Μαυρο-
60ύνιο, δπου περιγράφει τό σκότωμα σάν τή μεγαλύτερη περηφάνια καί 
τό μεγαλύτερο μεθύσι πού μπορεί νά νιώσει ενας I'lνθρωπος. 
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λος τού αϊματος σάν θυσία στό Θεό στήν Παλαιά Δ ιαθή
κη. Μιά από τίς πιό ξεκάθαρες περιγραφές αυτής τής χα
ράς τού νά σκοτώνεις τή δρίσκουμε στό διήγημα τού 
Φλωμπέρ Ό Μύθος τού Άγίου 'Ιουλιανού τού Έλεήμο
να8 •  Ό Φλωμπέρ περιγράφει εναν ανθρωπο πού δταν γεν
νή θηκε προφήτεψαν πώς θά γινόταν μεγάλος κατακτητής 
καί μεγάλος αγιος. Μεγάλωσε κανονικά σάν παιδί, ωσπου 
μιά μέρα ανακάλυψε τή συγκίνηση πού δίνει τό σκότωμα. 
Παρακολουθώντας τή λειτουργία είχε παρατηρήσει αρκε
τές φορές ενα ποντικάκι πού ξεπρόδαλλε από μιά τρύπα 
τού τοίχου . Αυτό τόν εκανε μπαρούτι από τό θυμό καί 
αποφάσισε νά τό ξεφορτωθεί. «'Έτσι, αφού εκλεισε τήν 
πόρτα καί σκόρπισε μερ ικά ψίχουλα στά σκαλιά τού ιερού , 
στάθηκε μπροστά στήν τρύπα μ' ενα ραδδί στό χέρι. 'Αφού 
πέρασε πολλή ωρα, στήν τρύπα φάνηκε μιά ρόζ μυτούλα 
κι υστερα όλόκλη ρο τό ποντίκι. 'Έδωσε ενα ελαφρό χτύ
πημα καί εμεινε σάν χαμένος πάνω απ' αυτό τό μικρό σω
ματάκι πού είχε πάψει πιά νά κινείται. Μιά σταγόνα αίμα 
εδαψε τίς πλάκες. Τή σκούπισε γρήγορα μέ τό μανίκι του, 
εριξε εξω τό ποντίκι καί δέν είπε σέ κανένα τίποτα.» Άρ
γότερα, δταν επνιξε ενα πουλί, «τό τρεμούλιασμα τού που
λιού εκανε τήν καρδιά του νά χτυπά δυνατά γεμίζοντάς 
τον μέ μ ιά αγρια καί γεμάτη ταραχή ευχαρίστηση» . 'Έχον
τας νιώσει τή χαρά τού νά χύνει αίμα, εδρισκε ικανο
ποίηση σκοτώνοντας ζώα. Κανένα ζώο δέν ηταν τόσο δυ
νατό η τόσο γρήγορο γιά νά μπορέσει νά ξεφύγει απ' τά 
χέρια του . Ή αιματοχυσία εγινε ή πιό δέδαιη επικύρωση 
τού έαυτού του σάν ό μοναδικός τρόπος νά ξεπεράσει 
κάθε ζωή . Γιά πολλά χρόν ια τό μοναδικό πάθος καί ή 
μοναδική ευχαρίστησή του ηταν νά σκοτώνει ζώα. Γύριζε 
σπίτι του τή νύχτα «γεμάτος αϊματα καί λάσπη καί απο
πνέοντας τή δαρ ιά μυρωδιά τών αγριων θηρίων. Είχε γίνει 
δμοιός τους» . 'Έφτασε σχεδόν στό σημείο νά μεταμορφω
θεί σέ ζώο · όντας δμως ανθρώπινο πλάσμα δέ μπορούσε 
νά τό πετύχει απόλυτα. Μιά φωνή τού ελεγε δτι κάποτε θά 
σκότωνε τόν πατέρα του καί τή μητέρα του . Τότε εφυγε 

8. Νέα Ύόρκη : N ew Am erican Libra ry, 1964. 
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τρομαγμένος άπό τό κάστρο του, σταμάτησε νά σκοτώνει 
ζώα, καί εγινε ενας φοοερός καί δοξασμένος στρατιωτικός 
ήγέτης. Σάν άνταμοιοή γιά μιά άπό τίς μεγαλύτερες νίκες 
του, τού δόθηκε τό χέρι μιας εξαιρετικά δμορφης καί 
άξιαγάπητης γυναίκας. Σταμάτησε νά κάνει τόν πολεμιστή 
καί εμεινε μόνιμα μαζί της γιά νά ζήσει αυτό πού θά μπο
ρούσε νά είναι μ ιά ευτυχισμένη ζωή - δμως πολύ σύντομα 
αρχισε νά νιώθει οαριεστημάρα καί κατάθλιψη . Μιά μέρα 
αρχισε πάλι νά κυνηγάει, άλλά μιά παράξενη δύναμη 
εκανε τίς οολές του νά άστοχούν .  «Τότε δλα τά ζώα πού 
είχε σκοτώσει ξαναεμφανίστηκαν καί σχημάτισαν ενα 
στενό κύκλο γύρω του. Πολλά κάθονταν στά πισινά τους 
πόδια ενώ αλλα στέκονταν δρθ ια. Ό 'Ιουλιανός στεκόταν 
άνάμεσά τους παγωμένος άπό τό φόοο, μή μπορώντας νά 
κάνει τήν παραμικρή κίνηση.»  Άποφάσισε τότε νά γυρίσει 
aτή γυναίκα του καί στό κάστρο του . Στό μεταξύ οί γέρο ι 
γονείς του είχαν ερθει στό κάστρο καί ή γυναίκα του τούς 
είχε δώσει τό κρεοάτι της. Νομίζοντας πώς στό κρεοάτι 
του κοιμόταν ή γυναίκα του μέ τόν εραστή της, τούς σκό
τωσε καί τούς δυό. 'Όταν πιά είχε φτάσει στό πιό οαθύ 
σημείο όπισθοδρόμησης, σημειώθηκε ή μεγάλη στροφή . 
'Έγινε &γιος, άφιερώνοντας τή ζωή του στούς φτωχούς καί 
τούς άσθενείς, μέχρι πού κάποτε άγκάλιασε ενα λεπρό γιά 
νά τόν ζεστάνει. 'Έτσι «ό Ίουλιανός ύψώθηκε στό γαλάζιο 
αiθέρα, πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τό Χριστό, πού τόν όδή
γησε στόν Παράδε ισο» . 

Στήν ίστορία αυτή ό Φλωμπέρ περιγράφει τήν ουσία τής 
αίμοδιψίας. Πρόκειται γιά τή μέθη τής ζωής στήν πιό άρ
χα·ίκή μορφή της.  Σύμφωνα μέ τήν ίστορία αυτή, ενα 
πρόσωπο πού εχει φτάσει στό πιό άρχα·ίκό επίπεδο σχέ
σεων μέ τή ζωή , μπορεί νά επανέλθει στό ύψηλότερο επί
πεδο εξέλιξη ς, στό επίπεδο τής επικύ ρωσης τής ζωής μέ 
τήν άνθρωπιά του . Είναι πολύ σημαντικό νά άντιλη φθούμε 
δτι αυτή ή δίψα γιά σκότωμα, δπως παρατήρησα παραπά
νω, δέν είναι τό 'ίδιο μέ τήν αγάπη τού θανάτου, πού περι
γράφεται στό κεφάλαιο ΠΙ Τό αίμα γίνεται Εδώ ή ουσία 
τής ζωής. Τό νά χύνεις τό αίμα κάποιου αλλου σημαίνει 
δτι γονιμοποιείς τή μητέρα γη μ' αυτό πού χρειάζεται γιά 
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νά ειναι γόνιμη . ("Ας παραοάλουμε τή δοξασία τών Άζτέ
κων σχετικά μέ τήν ανάγκη τής αίματοχυσίας σάν προϋπό
θεση γιά νά συνεχίσει νά λε ιτουργεί τό σύμπαν, η τό μύθο 
τού Κάιν καί τού 'ΆΟελ. ) 'Ακόμη κι δταν χύνεται τό δικό 
σου αίμα, γονιμοποιείς τό χώμα, τή γή, καί γίνεσαι ενα 
μαζί της. 

Φαίνεται δτι στό επίπεόο αυτό οπισθοόρόμησης τό αίμα 
είναι τό ισοδύναμο τού σπέρματος. Ή γή είναι τό ισοδύ
ναμο τής μητέρας γυναίκας. Σπέρμα-ωάριο αποτελούν τίς 
εκφράσεις τής πόλωσης αρσενικού-θηλυκού, μ ιάς πόλωσης 
πού ερχεται στό επίκεντρο μόνο αταν ό αντρας αρχίζει νά 
ξεπροοάλλει όλόπλευρα από τό χώμα-γή, στό σημείο πού ή 
γυναίκα γίνεται τό αντικείμενο τής επιθυμίας καί τής αγά
πης του9. Ή αίματοχυσία καταλήγει στό θάνατο. Ή σπερ
ματέγχυση στή γέννηση . 'Αλλά σκοπός τής πρώτης είναι, 
δπως καί τής δεύτερης, ή επικύρωση τής ζωής, ακόμη κι  
δταν ορίσκεται πολύ λίγο πιό πάνω από τό επίπεδο τής 
ζωικής υπαρξη ς. Ό φονιάς μπορεί νά γίνει εραστής μόνο 
αν γεννηθεί όλόπλευρα, μόνο αν αποκόψει τό δεσμό του μέ 
τή γή καί μόνο αν ξεπεράσει τό ναρκισσισμό του . Ώστόσο 
δέ μπορούμε νά αρνηθούμε πώς αν είναι ανίκανος νά κά
νει κάτι τέτοιο, ό ναρκισσισμός καί ή αρχα'ίκή του προ
σήλωση θά τόν παγιδέψουν σ' ενα δρόμο ζωής πού ορί
σκεται τόσο κοντά στό δρόμο τού θανάτου πού κάνει δύ
σκολη τή διάκριση τής διαφοράς ανάμεσα στόν αίμοδι ψή 
ανθρωπο καί τόν εραστή τού θανάτου . 

9. 'Όταν ή οιολική αφήγηση μας λέει  δτι ό Θεός επλασε τήν Ευα γιά 
νά είναι «οοηθός» του 'Αδάμ, δείχνεται αυτή ή νέα αποστολή της. 
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r Η 'Α γrί.π η ΤΟ Ζ) 6)ανάτου 
καί η Ά γάπ η της Ζω ης 

Στό προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε μορφές οίας καί 
επίθεσης πού μπορουν ωστόσο νά θεωρηθουν λίγο πολύ 
καλοήθεις, εφόσον εξυπηρετουν (11  φαίνεται πώς εξυπηρε
τουν) αμεσα 11 εμμεσα τούς σκοπούς τής ζωής. Σ' αυτό τό 
κεφάλαιο, καθώς καί στά έπόμενα, θά πραγματευτου με τίς 
τάσεις πού κατευθύνονται ενάντια στή ζωή , πού σχηματί
ζουν τόν πυρήνα τής οαριάς ψυχικής ασθένειας, καί πού 
μπορουμε νά πουμε πώς αποτελουν τήν ουσία του αλη θι
νου κακου . Θά πραγματευτουμε τρία διαφορετικά ε'ίδη 
προσανατολισμου : τή νεκροφιλία ( τή οιοφιλία) ,  τό ναρ
κισσισμό καί τή συμοιωτική προσήλωση στή μητέρα. Θά 
δείξω δτι καί τά τρία αυτά ε'ίδη εχουν καλοή θεις μορφές 
πού μπορουν νά εχουν τόσο μικρή οαρύτητα ωστε νά μή 
θεωρηθουν καθόλου παθολογικές. Θά τονίσουμε δμως 
περισσότερο τίς κακοήθεις μορφές καί τών τριών προ
σανατολισμών, πού στίς πιό οαρ ιές μορφές συγκλίνουν καί 
μπορεί νά αποτελέσουν «τό σύνδρομο τής παρακμής» . Τό 
σύνδρομο αυτό αντιπροσωπεύει τήν πεμπτουσία του κα
κου . Ταυτόχρονα αποτελεί τήν πιό οαρ ιά παθολογία καί 
τή ρίζα του μεγαλύτερου μέρους τής κακοήθους κατα
στροφικότητας καί απανθρωπιάς. 

Δέ θά μπορουσα νά ορώ καλύτερη εΙσαγωγή γιά νά 
φτάσω στό κέντρο του προολήματος τής νεκροφιλίας από 
μιά σύντομη δήλωση πού εκανε τό 1936 ό Ισπανός φιλό
σοφος ουναμουνο. Ή ευκαιρία του δόθηκε μέ τήν όμιλία 
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τού στρατηγού Μιλάν Υ Αστρεϋ στό πανεπιστήμιο τής Σα
λαμάγκας, πού τήν εποχή τής εναρξης τού ισπανικού εμ
φύλιου πολέμου πρύτανής του ηταν ό ουναμούνο. 'Αγα
πημένο σύνθη μα τού στρατηγού ηταν «Viνa la muerte ! »  
(Ζήτω ό θάνατος! ) ,  καί ενας από τούς όπαδούς του ξανα
φώναξε τή φράση αυτή από τό οάθος τής α'ίθουσας. 'Όταν 
ό στρατηγός τέλειωσε τήν όμιλία του, ό ουναμούνο σηκώ
θηκε καί είπε : 

« . . .  Μόλις τώρα ακουσα μιά νεκρόφιλη καί ακατα
νόητη κραυγή : "Ζήτω ό θάνατος ! . " Κι εγώ πού πέ� 
ρασα τή ζωή μου διαμορφώνοντας παραδοξολογίες 
πού ξεσήκωσαν τόν ακατανόητο θυμό τών αλλων, 
πρέπει νά σάς πώ, σάν ειδικός, δτι αυτή ή αλλόκοτη 
παραδοξολογία μού είναι αποκρουστική . Ό στρατη
γός Μιλάν 'Άστρεϋ δέν είναι αρτιμελής .  "Ας τό πού με 
αυτό χωρίς νά ψάχνουμε γιά ηπιότερες λέξεις .  Είναι 
ανάπηρος πολέμου, δπως ηταν κι ό ΘερΟάντες. Δυσ
τυχώς υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί  ανάπηροι στήν 
Ίσπανία. Καί θά υπάρξουν πολύ περισσότεροι ακόμα, 
αν δέ μάς οοηθήσει ό Θεός.  Μού προξενει πόνο νά 
σκέφτομαι πώς είναι δυνατό δ στρατηγός Μιλάν 
'Άστρεϋ νά υπαγορεύσει τόν τρόπο τής μαζικής ψυχο
λογίας. 'Ένας ανάπηρος πού δέν εχει τό πνευματικό 
μεγαλείο τού Θεροάντες σίγουρα θ' αναζητάει νά ορεί 
ανακούφιση προξενώντας τόν ακρωτηριασμό γύρω 
του» . Στό σημείο αυτό ό Μιλάν 'Άστρεϋ δέ μπορούσε 
νά κρατηθεί αλλο .  «Abajo la inteligencia !»  (Κάτω ή 
διανόηση ! )  κραύγασε. «Ζήτω ό θάνατος ! »  Ή παρατή
ρηση αυτή προκάλεσε ενα σούσουρο επιδοκιμασίας 
από τούς Φαλαγγίτες. 'Αλλά ό ουναμούνο συνέχισε:  
«Αυτός εδώ είναι ό ναός τού πνεύματος. Κι εγώ είμαι 
ό ύπέρτατος λειτουργός του. Έσείς οεοηλώνετε τόν 
ιερό του χώρο. Θά κερδίσετε, γιατί εχετε αρκετή κτη
νώδη δύναμη .  'Αλλά δέ θά πείσετε. Γιά νά πείσετε 
χρειάζεστε πειστικότητα. Καί γιά νά εχετε πειστικό
τητα χρειάζεστε αυτό πού σάς λείπει: τή Λογική καί 
τό Δίκαιο στόν αγώνα. Θεωρώ περ ιττό νά σάς πώ πώς 
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πρέπει νά σκεφτείτε τήν 'Ισπανία. Αuτό τό εχω κάνει 
πιά» . 1 

Μιλώντας γιά τό νεκρόφιλο χαρακτήρα τής κραυγής 
«Ζήτω ό θάνατος» , ό Οuναμούνο εθιξε τόν πυρήνα τού 
προΌλήματος τού κακού . Δέν ύπάρχει πιό θεμελιακή διά
κριση ανάμεσα στούς ανθρώπους, ψυχολογικά καί ηθικά, 
από τή διάκριση ανάμεσα σ' εκείνους πού αγαπούν τό θά
νατο κι εκείνους πού αγαπούν τή ζωή, άνάμεσα στούς νε
κρόφιλους καί τούς Όιόφιλους. Αuτό δέ σημαίνει πώς θέ
λουμε νά πούμε δτι ενα πρόσωπο είναι όπωσδήποτε ε'ίτε 
όλοκλη ρωτικά νεκρόφιλο ε'ίτε όλοκλη ρωτικά Όιόφιλο . 
Ύπάρχουν μερ ικοί πού είναι πέρα γιά πέρα αφοσιωμένοι 
στό θάνατο, καί αυτοί είναι οί παράφρονες. Ύπάρχουν 
άλλοι πού είναι όλοκληρωτικά αφοσιωμένοι στή ζωή καί 
αυτοί μας φαίνονται σά νά εχουν επιτελέσει τόν ύψηλό
τερο σκοπό γιά τόν όποίο είναι ίκανός ό ανθρωπος. Σέ 
πολλούς υπάρχουν καί οί Όιόφιλες καί οί νεκρόφιλες τά
σεις, αλλά σέ διαφορετικές αναλογίες. Αυτό πού εχει ση
μασία εδώ, δπως σέ δλα τά ζωντανά φαινόμενα, είναι τό 
ποιά τάση είναι ή ισχυρότερη πού καθορίζει τή συμπερι
φορά τού ανθρώπου καί σχι ή όλοκληρωτική απουσία η 
παρουσία ένός από τούς δύο προσανατολισμούς.  

Στήν κυριολεξία, «νεκροφιλία» σημαίνει «αγάπη τού 
θανάτου» (δπως «Όιοφιλία» σημαίνει «αγάπη τής ζωής»). 
Ό δρος χρησιμοποιείται συνήθως γιά νά δηλώσει μ ιά σε
ξουαλική διαστροφή,  δηλαδή τήν επιθυμία κατάκτησης τού 
νεκρού σώματος (μιας γυναίκας) μέ σκοπό τή σεξουαλική 
επαφή 2 , η μιά νοσηρή επιθυμία παρουσίας κοντά σ' ενα 
νεκρό σώμα. 'Όπως δμως συμσαίνει συχνά, μ ιά σεξουαλική 

1 .  Άναφέρεται στό έργο τού Χ. Τόμας The Spαnish ανίΙ Wαr (Νέα 
Ύόρκη : Harper & Row, 1 96 1 ), σσ. 354-55. Ό Τόμας παραθέτει τό λόγο 
τού ουναμούνο από τή μετάφραση αυτού τού λόγου άπό τόν Λ. Πορτί
λιο, πού δημοσιεύτηκε ατό Horizon καί αναδημοσιεύεται στό εργο τού 
Κόνολυ, The Golden Horizon, σσ. 397-409. Ό ουναμούνο παρέμεινε ύπό 
περιορισμό στό σπ"ίτι του ως τό θάνατό του λίγους μήνες αργότερα. 

2. Οί Κράφτ-Έμπινγκ, Χίρσφελντ καί lΊλλοι εδωσαν πολλά παραδεί
γματα ασθενών πού καταθλί60νται από αυτή τήν έπιθυμία. 
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διαστροφή παρουσιάζει μόνο τήν πιό φανερή καί καθαρή 
είκόνα ένός προσανατολισμού πού τόν ορ ίσκουμε χωρίς 
σεξουαλικές προσμίξεις σέ πολλούς ανθρώπους. Ό Oι'Jνα
μούνο τό είδε αvτό καθαρά δταν χρησιμοποίησε τή λέξη 
«νεκρόφιλος» γιά τό λόγο τού στρατηγού . Δέν ύπονοούσε 
δτι ό στρατηγός οασανιζόταν από μιά σεξουαλική δια
στροφή, αλλά δτι μισούσε τή ζωή καί άγαπούσε τό θάνατο. 

'Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, ή νεκροφιλία, σάν γενι
κός προσανατολισμός, δέν εχει περιγραφτεί ποτέ ως τώρα 
στήν ψυχαναλυτική φιλολογία, άν καί συνδέεται μέ τόν 
πρωκτικoσαδισrικό χαρακτήρα τού Φρόυντ καθώς καί μέ 
τό ενσrικτo τού θανάτου τού 'ίδιου . Τίς συνδέσεις αvτές θά 
προσπαθήσω νά εξετάσω άργότερα. 'Εδώ θά δώσω μιά 
περιγραφή τού νεκρόφιλου ατόμου. 

Τό άτομο μέ τό νεκρόφιλο προσανατολισμό είναι 
εκείνο πού ελκεται καί γοητεύεται άπό καθετί μή ζωντανό, 
καθετί πού είναι νεκρό, δπως πτώματα, ωτοσύνθεση, 
περιττώματα, Ορωμιά. Νεκρόφιλο ι  είναι οί άνθρωποι εκεί
νοι πού τούς άρέσει νά μιλάνε γιά άρρώστιες, γιά κηδείες, 
γιά θάνατο. Σαφές παράδειγμα καθαρού νεκρόφιλου τύ
που είναι ό Χ ίτλερ . Γοητευόταν άπό τήν καταστροφή καί ή 
μυρωδιά τού θανάτου ήταν γλυκιά γι' αVτόν .  Κι l:νώ στά 
χρόνια τής επιτυχίας του φαινόταν πώς ηθελε νά κατα
στρέψει μόνο l:κείνους πού ήταν l:χθροί του, ή περίοδος 
τού Gotterdiimmerung στό τέλος εδειξε πώς ενιωθε τή οα
θύτερη ίκανοποίησή του μπροστά στήν όλοκλη ρωτική καί 
απόλυτη κατασrρoφή: τήν καταστροφή τού γερμανικού 
λαού , δλων δσων ορίσκονταν γύρω του, καθώς καί τού 
'ίδιου τού έαυτού του . Μιά εκθεση άπό τόν πρώτο παγκό
σμιο πόλεμο, πού δμως δέν επιοεοαιώθηκε, είναι πολύ ευ 
γλωττη : ενας στρατιώτης είδε τόν Χίτλερ νά στέκεται σέ 
κατάσταση εκστασης, καί νά κο ιτάει ενα πτώμα σέ απο
σύνθεση, μή θέλοντας νά άπομακρυνθεί. 

Οί νεκρόφιλο ι ορίσκονται πάντοτε στό παρελθόν ,  ποτέ 
στό μέλλον. Είναι ουσιαστικά συναισθηματικοί, καλλιερ
γούν δηλαδή τή μνή μη τών αίσθημάτων πού είχαν η πι
στεύουν πώς είχαν χτές.  Είναι ψυχροί, άπόμακροι, άφο
σιωμένοι στό «νόμο καί τήν τάξη » .  Οί αξίες τους είναι 
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ακριοώς οί αντίστροφες από τίς αξίες μέ τίς δποίες συν
δέουμε τή φυσιολογική ζωή : Δέν τούς ίκανοποιεί ή ζωή 
αλλά ό θάνατος. 

Χαρακτηριστικό τού νεκρόφιλου είναι ή στάση του απέ
ναντι στή οία. Σύμφωνα μέ τόν όρισμό τής Σιμόν Β έυλ, οία 
είναι ή ίκανότητα μετατροπής ενός ανθρώπου σέ πτώμα. 
'Όπως ακριοώς ή σεξουαλικότητα μπορεί νά δη μιουργήσει 
ζωή, ετσι καί ή οία μπορεί νά τήν καταστρέψει . Σέ τελευ
ταία ανάλυση κάθε οία οασίζεται στή δύναμη τού νά σκο
τώνεις. Μπορεί νά μή σκοτώσω ενα πρόσωπο αλλά νά τού 
στερήσω μόνο τήν ελευθερία του . Μπορεί νά θέλω νά τό 
ταπεινώσω μόνο η νά τού στερήσω τά αποκτήματά 
του - ότιδήποτε δμως κάνω, πίσω απ' δλες αυτές τίς πρά
ξεις ορίσκεται ή ίκανότητά μου νά σκοτώσω καί ή επιθυ
μία μου νά σκοτώσω. 'Όποιος αγαπάει 'τό θάνατο αγαπάει 
αναγκαστικά τή οία. Γι' αυτόν τό μεγαλύτερο κατόρθωμα 
τού ανθρώπου δέν είναι νά δίνει ζωή, αλλά νά τήν κατα
στρέφει. Ή χρήση οίας δέν είναι μιά μεταοατική πράξη 
πού τού τήν επιοάλλουν οί περιστάσεις - είναι ενας τρό
πος ζωής. 

Αυτό εξηγεί γιά ποιό λόγο ή οία γοητεύει τόσο τό νε
κρόφιλο . 'Όπως γιά τόν εραστή τής ζωής ή θεμελιακή πό
λωση στόν άνθρωπο είναι ή πόλωση ανάμεσα στό αρσενικό 
καί τό θηλυκό, γιά τό νεκρόφιλο ύπάρχει μιά άλλη πολύ 
διαφορετική πόλωση : ή πόλωση ανάμεσα σ' εκείνους πού 
εχουν τή δύναμη νά σκοτώνουν καί σ' εκείνους πού δέν 
εχουν αυτή τή δύναμη . Γι' αυτόν ύπάρχουν δύο μόνο «φύ
λα» : οί ισχυροί καί ο ί  ανίσχυροι, οί  φονιάδες καί τά θύ
ματα. Όχι σπάνια αυτή «ή αγάπη γιά τούς φονιάδες» 
πρέπει νά παίρνεται στήν κυριολεξία. Είναι τά αντικεί
μενα τής σεξουαλικής ελξης του καί τών φαντασιώσεών 
του, αλλά λιγότερο δραστικά από δσο στή διαστροφή πού 
αναφέραμε παραπάνω η στή διαστροφή τής νεκροφαγίας 
(τής επιθυμίας νά τρώει κανείς πτώματα) , επιθυμία πού 
μπορούμε νά τή ορούμε συχνά στά δνειρα τών νεκρόφιλων 
ατομων. Ξέρω πολλά δνειρα νεκρόφιλων ατομων, 
δπου οί όνειρευόμενοι εχουν σεξουαλική επαφή μέ μία 
γριά η μέ εναν άντρα, πρόσωπα πού δέν τού ς τραοάνε 
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καθόλου από φυσική αποψη, αλλά πού φο60ύνται καί 
θαυμάζουν γιά τή δύναμη καί τήν καταστροφικότητά τους. 

Ή επιρροή ανθρώπων δπως ό Χίτλερ η ό Στάλιν 6ρ ί
σκεται ακρι6ώς στήν απεριόριστη ικανότητα καί επιθυμία 
τους νά σκοτώνουν. Κι αυτός είναι ό λόγος πού αγαπήθη
καν από τούς νεκρόφιλους. Κατά τά αλλα,  πολλοί ήταν 
εκείνοι πού τούς φο6όνταν καί προτιμούσαν περ ισσότερο 
νά τούς θαυμάζουν παρά νά εχουν επίγνωση τού φό60υ 
τους. Πολλοί ήταν εκείνοι πού δέν ενιωθαν τή νεκρόφιλη 
ποιότητα αυτών τών ήγετών καί τούς ε6λεπαν σάν δη
μιουργούς, σωτήρες, καλούς πατέρες. "Αν οι νεκρόφιλο ι  
ήγέτες δέν ισχυρίζονταν πώς ήταν δημιουργοί καί προστά
τες, ό αριθμός εκείνων πού θά επαιρναν μέ τό μέρος τους 
δέ θά ήταν αρκετός γιά νά τούς εξασφαλίσει τή δύναμη νά 
καταλάΟουν τήν εξουσία, ενώ ό αρ ιθμός εκείνων πού θά 
απωθούσαν θά ήταν σίγουρα αρκετός γιά νά προκαλέσει 
πολύ σύντομα τήν πτώση τους. 

Ένώ ή ζωή χαρακτηρίζεται από μιά λειτουργική καί 
δομική ανάπτυξη , ό νεκρόφιλος αγαπάει καθετί πού δέν 
αναπτύσσεται, καθετί μηχανικό. Τό νεκρόφιλο ατομο όδη
γείται από τήν επιθυμία νά μετατρέψει τό όργανικό σέ 
ανόργανο, νά χειρίζεται τή ζωή μηχανικά, σά νά ήταν δλα 
τά ζωντανά πρόσωπα πράγματα. Αυτό πού μετράει πιό 
πολύ είναι ή μνήμη καί δχι ή εμπειρ ία, τό απόκτημα καί 
δχι ή υπαρξη . Τό νεκρόφιλο ατομο μπορεί νά συνδεθεί μέ 
ενα αντικείμενο - λουλούδι η πρόσωπο - μόνο αν τό εχει 
στήν κατοχή του . 'Έτσι κάθε απειλή γιά τό απόκτη μά του 
είναι απειλή γι' αυτό τόν 'ίδιο. "Αν χάσει τό απόκτημά του 
χάνει τήν επαφή μέ τόν κόσμο . Νά γιατί διαπιστώνουμε 
τήν παράδοξη αντίδραση νά προτιμάει νά χάσει τή ζωή 
του παρά τό απόκτημα, μόλο πού χάνοντας τή ζωή του, 
παύει πιά νά ύπάρχει καί ό 'ίδιος πού κατέχει. Άγαπάει 
τόν fλεγχo καί στήν πρακτική τού ελέγχου σκοτώνει τή 
ζωή . Φο6αται πάρα πολύ τή ζωή , γιατί από τήν 'ίδια της 
τή φύση είναι χωρίς τάξη καί ανεξέλεγκτη . Χαρακτηρι
στικό παράδειγμα αυτής της τάσης είναι ή γυναίκα πού 
ισχυρίζεται λαθεμένα στήν ιστορία τής κρίσης τού Σολο
μώντα πώς είναι ή μητέρα τού παιδιού . Προτιμάει νά εχει 
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ενα μοιρασμένο μέ ακρί6εια νεκρό παιδί παρά νά χάσει 
ενα ζωντανό παιδί. Γιά τό νεκρόφιλο ατομο δικαιοσύνη 
σημαίνει μοίρασμα μέ ακρί6εια, καί είναι πρόθυμο νά 
σκοτώσει η νά πεθάνει γιά χάρη αυτού πού Ονομάζει δι
καιοσύνη. «Ό νόμος καί ή τάξη» είναι γιά τούς νεκρόφι
λους ε'ίδωλα - καί καθετί πού απειλεί τό νόμο καί τήν 
τάξη θεωρείται σάν μιά σατανική έπίθεση ένάντια στίς 
ύπέρτατες αξίες τους. 

Τό νεκρόφιλο ατομο νιώθει νά τό τραοανε τό σκοτάδι 
καί ή νύχτα. Στή μυθολογία καί τήν ποίηση ό νεκρόφιλος 
ελκεται από τίς σπηλιές η τά οάθη τού αικεανού η παρι
στάνεται τυφλός. (Τά τρόλ στόν Πέερ Γκύντ τού ·Ιψεν εί
ναι ενα καλό παράδειγμα. Είναι τυφλά3, ζούν στίς σπη
λιές,  μοναδική τους άξία είναι ή ναρκισσιστική αξία τού 
«σπιτίσιου» .) Ό νεκρόφιλος ελκεται άπό καθετί πού είναι 
μακριά άπ' τή ζωή η στρέφεται ενάντια στή ζωή. Θέλει νά 
γυρίσει στό σκοτάδι της μήτρας καί στό παρελθόν της 
ανόργανης η ζωώδικη ς  ϋπαρξης. Είναι προσανατολισμένος 
στό παρελθόν, δχι στό μέλλον, πού τό μισεί καί τό φοοα
ται. Μ' αυτό συνδέεται καί ή επιθυμία του γιά σιγουριά. 
Ή ζωή δμως ποτέ δέν είναι οέ6αιη, ποτέ δέν είναι προ
ολέψιμη ,  ποτέ δέν προσφέρεται στόν 'έλεγχο. Γιά νά κάνει 
τή ζωή προσιτή στόν 'έλεγχο πρέπει νά τή μεταμορφώσει σέ 
θάνατο. Πραγματικά, ό θάνατος είναι ή μόνη σιγουριά στή 
ζωή. 

Οί νεκρόφιλες τάσεις εκδηλώνονται συνήθως πιό κα
θαρά στά δνειρα ένός προσώπου . Τά δνειρα αυτά είναι 
γεμάτα μέ φόνους, αϊματα, πτώματα, κρανία, περιττώματα. 
Πολλοί ανθρωποι μπορεί νά δούν τυχαία κάποιο παρόμοιο 
δνειρο, χωρίς αυτό νά είναι ένδεικτικό νεκροφιλίας. Στό 
νεκρόφιλο ατομο τά δνειρα αυτού τού τύπου εΙναι συχνά, 
καί πολλές φορές έπαναλαμΟάνονται. 

Τό εξαιρετικά νεκρόφιλο ατομο μπορεί νά άναγνωριστεί 
άπό τήν εμφάνιση καί τίς χειρονομίες. Είναι ψυχρό, τό 
δέρμα του φαίνεται νεκρό καί συχνά 'έχει στό πρόσωπό 

3. Αύτή Τι συμοολική σημασία της τύφλωσης εΙναι όλότελα διαφορε
τική από εκείνη στήν όποία σημαίνει «αλη θινή ενόραση» . 
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του μιά εκφραση σά νά τού μυρίζει κάτι ασχημα. (Ή εκ
φραση αυτή ήταν ευδιάκριτη στό πρόσωπο τού Χίτλερ.) 
ΕΙναι συστηματικό, σχολαστικό καί κατέχεται από εμμονες 
ίδέες. Τήν όψη τού νεκρόφιλου ατόμου μάς τήν εχει δώσει 
iι φυσιογνωμία τού Υ Α ιχμαν. Τόν Υ Αιχμαν γοήτευε iι γρα
φειοκρατική τάξη καί ό θάνατος. Ύ πέρτατες αξίες του 
ήταν iι ιJπακoή καί iι σωστή λε ιτουργία τή ς όργάνωσης. 
Μετέφερε Έοραίους σά νά μετέφερε κάρΟΟυνα. Τό δτι 
ήταν ανθρώπινα πλάσματα, πολύ λίγο τό εολεπε, κι  ετσι, 
ακόμα καί τό πρόολη μα τού αν μισούσε η δέ μισούσε τά 
θύματά του δέν εχει σημασία. 

'Ωστόσο, παραδείγματα τού νεκρόφιλου χαρακτήρα δέ 
ορίσκουμε αποκλειστικά καί μόνο ανάμεσα στούς ίεροεξε
ταστές, τούς Χίτλερ καί τούς Υ Α ιχμαν. Ύπάρχουν πολλά 
ατομα πού δέν τούς δόθηκε ή δυνατότητα η iι δύναμη νά 
σκοτώσουν, αλλά πού ή νεκροφιλία τους εκφράζεται μέ 
αλλους, επιφανειακά πιό ακίνδυνους τρόπους. 'Ένα παρά
δειγμα εΙναι ή μητέρα πού ένδιαφέρεται αδιάκοπα γιά τήν 
αρρώστια τού παιδιού της, καί γιά τίς aπoτυχίες του, καί 
κάνει σκοτεινές προολέψεις γιά τό μέλλον. Ταυτόχρονα 
δέν τής κάνει καμιά εντύπωση μιά αλλαγή πρός τό καλύ
τερο. Δέν αντιδρά στή χαρά τού παιδιού της, δέν παρατη
ρεί τίποτα τό καινούργιο νά μεγαλώνει μέσα του. Τά 
δνειρά της μπορεί νά εΙναι γεμάτα μέ αρρώστιες, θανά
τους, πτώματα, αίμα. Δέ ολάπτει τό παιδί  μέ όλοφάνερο 
τρόπο, μπορεί ώστόσο σιγά σιγά νά στραγγαλίζει τή χαρά 
τής ζωής του, τήν πίστη του στήν πρόοδο,  καί μέ τόν 
καιρό θά τού μεταδώσει τό νεκρόφιλο προσανατολισμό 
της.  

Πολλές φορές δ νεκρόφιλος προσανατολισμός ορίσκεται 
σέ σύγκρουση μέ αντίθετες τάσεις, κι ετσι παρατηρείται 
μιά ίδιόρρυθμη ισορροπία. 'Ένα χτυπητό παράδειγμα αυ
τού τού τύπου νεκρόφιλου χαρακτήρα ήταν δ Κ. Γκ. 
Γιούνγκ. Στήν αυτοοιογραφία του πού δη μοσιεύτηκε μετά 
τό θάνατό του4, δίνει αφθονες μαρτυρίες σχετικά μ' αυτό. 

4. Κάρλ Γιούνγκ : MeInories, Dreams, Reflections, εκδ. Aniela J affe, 
Ν έα Ύόρκη, Pantheon Books, 1963. Βλ. τήν κριτική μου γι' αΏτό τό 
οιολίο στό Scientifιc American τού Σεπτεμορίου, 1 963. 
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Τά σνειρά του είναι γεμάτα κατά κύριο λόγο μέ πτώματα, 
αίμα, σκοτωμούς. Σάν τυπική εκδήλωση αυτού τού νεκρό
φιλου προσανατολισμού του καί στή ζωή, θά αναφέρω τό 
ακόλουθο: τόν καιρό πού χτιζόταν τό σπίτι τού Γιούνγκ 
στό Μπόλι νγκεν Όρέθηκε τό πτώμα ένός γάλλου στρατιώτη 
πού είχε πνιγεί πρίν από 150 χρόν ια κατά τήν εποχή τής 
εισΌολής τού Ναπολέοντα στήν ΈλΌετία. Ό Γιούνγκ φω
τογράφισε τό σκελετό καί κρέμασε τή φωτογραφία στόν 
τοίχο. Τόν εθαψε καί ερ ιξε τρείς πυροΌολισμούς πάνω από 
τόν τάφο του σάν στρατιωτικό χαιρετισμό. Έπιφανειακά, 
ή πράξη αυτή μπορεί νά φαίνεται κάπως παράξενη αλλά 
χωρίς καμιά ιδιαίτερη σημασία. Ώστόσο, είναι μ ιά από τίς 
πολλές «ασήμαντες» πράξεις πού εκφράζουν πιό καθαρά 
από τίς θελη ματικές, σημαντικές πράξεις, τήν υπαρξη κά
ποιου κρυμμένου προσανατολισμού . Ό 'ίδιος δ Φρόυντ 
παρατήρησε πολλά χρόν ια πρίν τό νεκρόφιλο προσανατο
λισμό τού Γιούνγκ. 'Όταν ταξίδευαν μαζί γιά τίς Ήνωμέ
νες Πολιτείες, ό Γιούνγκ αρχισε νά μιλάει γιά τά πτώματα 
πού Όρέθηκαν σέ καλή κατάσταση στά έλη κοντά στό 'Αμ
αούργο. Στόν Φρόυντ δέν αρεσε αυτό τό είδος συζήτησης, 
καί είπε στόν Γιούνγκ δτι μιλάει τόσο πολύ γιά πτώματα 
επειδή ασυνείδητα ξεχειλίζει από επιθυμίες θανάτου ενάν
τιά του (στόν Φρόυντ) . Ό Γιούνγκ αρνήθηκε κάτι τέτοιο 
αγανακτισμένος, αλλά μερικά χρόνια αργότερα, τήν εποχή 
πού επρόκειτο νά χωρίσει από τόν Φρόυντ, είδε τούτο τό 
σνειρο. 'Ένιωσε δτι αυτός (μαζί μέ ενα μαύρο ιθαγενή) 
επρεπε νά σκοτώσει τόν Ζήγκφριντ . Βγήκε εξω μέ μ ιά κα
ραμπίνα καί δταν ό Ζήγκφριντ εμφανίστηκε πάνω στήν 
κορφή ένός Όουνού , τόν σκότωσε. Τότε τόν κατέλααε τρό
μος καί φοΌή θηκε πώς θά αποκαλυφθεί τό εγκλη μά του . 
'Έπεσε δμως μιά καταρρακτώδης αροχή καί ξέπλυνε δλα 
τά ' ίχνη τού εγκλήματος. Ό Γιούνγκ ξύπνησε μέ τή σκέψη 
πώς επρεπε νά αυτοκτονήσει αν δέ μπορέσει νά εξηγήσει 
τό σνειρο. 'Ύστερα από αρκετούς στοχασμούς εδωσε τήν 
ακόλουθη « εξήγηση» : Σκοτώνοντας τόν Ζήγκφριντ σημαί
νει δτι σκοτώνει τόν ηρωα πού ύπάρχει μέσα του καί ετσι 
εκφράζει τήν ταπεινοφροσύνη του . Ή ελαφριά παραλλαγή 
από Ζίγκμουντ σέ Ζήγκφριντ Ιμαν αρκετή γιά νά δώσει σ' 
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εναν ανθρωπο, πού ή μεγαλύτερη τέχνη του ήταν ή έρμη 
νευτική τών ονείρων, τή δυνατότητα νά κρύψει άπό τόν 
ίδιο τόν έαυτό του τήν πραγματική σημασία αυτού τού 
δνείρου . n Αν θέσουμε τό ερώτημα πώς είναι δυνατή μιά 
τόσο εντOVΗ απώθηση, ή απάντηση είναι δτι τό όνειρο 
ήταν εκδήλωση τού νεκρόφιλου προσανατολισμού του, καί 
αφού όλόκλη ρος ό προσανατολισμός αυτός ορισκόταν σέ 
εντονη απώθηση, ό Γιούνγκ δέ μπορούσε νά αντιλη φθεί τή 
σημασία αυτού τού ονείρου . nΑς μήν ξεχνάμε δτι τόν 
Γιούνγκ τόν γοήτευε τό παρελθόν καί πολύ σπάνιά τό πα
ρόν καί τό μέλλον. 'Ότι τό αγαπημένο του ύλικό ήταν οί 
πέτρες καί δτι σάν παιδί είχε τή φαντασίωση πώς ό Θεός 
εριξε μιά μεγάλη κουράδα πάνω σέ μιά έκκλησία καί τήν 
κατέστρεψε. Ή συμπάθειά του γιά τόν Χίτλερ καί γιά τίς 
ρατσιστικές θεωρίες του είναι μ ιά αλλη εκφραση τή ς συγ
γένειάς του μέ τούς ανθρώπους πού άγαπούν τό θάνατο. 

Πάντως, ό Γιούνγκ ήταν ενα άσυνήθιστα δη μιουργικό 
πρόσωπο, καί ή δη μιουργία είναι τό ακρο άντίθετο τής 
νεκροφιλίας. 'Έλυσε τή σύγκρουση μέσα του αντισταθμί
ζοντας τίς καταστροφικές του δυνάμεις μέ τήν επιθυμία 
καί τήν ίκανότητά του νά θεραπεύει, καί κάνοντας τό εν
διαφέρον του γιά τό παρελθόν, γιά τό θάνατο καί τήν 
καταστροφή, αντικείμενο τών θαυμαστών θεωρ ιων του . 

Στήν περιγραφή αυτή γιά τό νεκρόφιλο προσανατολισμό 
μπορεί νά εδωσα τήν εντύπωση δτι στό νεκρόφιλο ατομο 
ορίσκουμε όπωσδήποτε δλα τά χαρακτηριστικά πού περ ι
γράφω εδω. Είναι αλήθεια δτι τόσο ποικίλα χαρακτηρι
στικά, δπως ή επιθυμία γιά φόνο, ή λατρεία τής δύναμη ς, 
ή Ελξη τού θανάτου καί τής ορωμιάς, ό σαδισμός, ή επιθυ
μία μετατροπής τού οργανικού σέ ανόργανο μέ τήν « τά
ξη » , αποτελούν μέρος τού 'ίδιου οασικού προσανατολι
σμού . Ώστόσο σέ δ,τι άφορά τά ατομα ύπάρχουν σημαντι
κές διαφορές σέ σχέση μέ τή δύναμη μέ τήν όποία εκδηλώ
νονται αυτές οί αντίστοιχες τάσεις. Κάποιο άπό τά χαρα
κτηριστικά πού άναφέρονται εδώ μπορεί νά είναι πιό εν
τονο σ' ενα ατομο άπ' δσο σ' ενα αλλο .  Άκόμη, ό οαθμός 
στόν όποίο ενα ατομο είναι νεκρόφιλο σέ σύγκριση μέ τίς 
οιόφιλες πλευρές του, καί τελικά ό οαθμός στόν όποίο ενα 
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ατομο άντιλαμοάνεται τίς νεκρόφιλες τάσεις η τίς αιτιολο
γεί, ποικίλλει σημαντικά άπό ατομο σέ ατομο. Ή εννοια 
δμως τού νεκρόφιλου τύπου δέν είναι καθόλου μιά άφαί
ρεση η ενα αθροισμα από διάφορες ξεχωρ ιστές τάσεις 
συ μπεριφοράς. Ή νεκροφιλία άποτελεί οασικό προσανα
τολισμό. Είναι μ ιά άπάντηση στή ζωή πού ορίσκεται σέ 
πλήρη αντίθεση μέ τή ζωή. Είναι ό πιό κακοήθης καί ό πιό 
επικίνδυνος από τούς προσανατολισμούς πού μπορεί νά 
πάρει ό ανθρωπος άπέναντι στή ζωή . Είναι πραγματική 
διαστροφή : τό ατομο, ενώ είναι ζωντανό, δέν άγαπάει τή 
ζωή άλλά τό θάνατο, δέν αγαπάει τήν ανάπτυξη αλλά τήν 
καταστροφή . W Αν ό νεκρόφιλος τολμήσει νά αντιλη φθεί 
αυτό πού αισθάνεται, εκφράζει τό σύνθημα της ζωης του 
λέγοντας, «Ζήτω ό θάνατος! »  

Τό άντίθετο τού νεκρόφιλου είναι ό οιόφιλος προσανα
τολισμός. ουσία του είναι 1) αγάπη της ζωης σέ αντιδια
στολή μέ τήν άγάπη τού θανάτου . 'Όπως ή νεκροφιλία, 1) 
οιοφιλία δέ συγκροτείται άπό ενα μοναδικό χαρακτηριστι
κό, άλλά αντιπροσωπεύει εναν όλοκληρωμένο προσανατο
λισμό, εναν όλοκλη ρωμένο τρόπο ϋπαρξης. 'Εκδηλώνεται 
στίς σωματικές διεργασίες ενός ατόμου , στά συναισθήμα
τα, στίς σκέψεις του, στίς χειρονομίες του . Ό οιόφιλος 
προσανατολισμός εκφράζεται σ' όλόκλη ρο τόν ανθρωπο. 
Ή πιό στοιχειώδης  μορφή αυτού τού προσανατολισμού 
εκφράζεται στήν τάση δλων τών ζωντανών όργανισμών νά 
Οιώνουν. Άντίθετα μέ τήν ύπόθεση τού Φρόυντ σχετικά μέ 
τό « ενστικτο τού θανάτου» συμφωνώ μέ τήν ύπόθεση πού 
εκαναν πολλοί οιολόΥοι καί φιλόσοφοι δτι είναι εμφυτη 
ιδιότητα κάθε ζωντανης ϋλης  τό νά οιώνει, νά διατηρεί 
τήν ϋπαρξή της. 'Όπως τό διατύπωσε ό Σπινόζα: « Καθετί 
πού εΙναι αυθύπαρκτο, προσπαθεί νά διατηρήσει τήν 
ϋπαρξή του » .5 Καί άποκάλεσε τήν προσπάθεια αυτή πρα
γματική ουσία τού πράγματος γιά τό όποίο γίνεται λόγος>. 

Παρατηρούμε αυτή τήν τάση της ο ίωσης σέ κάθε ζων
τανή ϋλη πού μάς περιΟάλλει .  Στό χορτάρι πού ξετρυπώνει 

5. 'Ηθική,  Ill, Πρότ. ΥΙ. 
6. Στό ίδιο, Πρότ. ΥΠ. 
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μέσα από τίς πέτρες γιά νά ογεί στό φώς καί νά ζήσει. Στό 
ζώο πού πολεμάει ως τήν τελευταία πνοή του γιά νά ξεφύ
γει τό θάνατο. Στόν ανθρωπο πού θά κάνει σχεδόν τά 
πάντα γιά τήν αυτοσυντήρησή του . 

Ή τάση αυτοσυντήρησης καί αγώνα ενάντια στό θάνατο 
εΙναι ή πιό στοιχειώδης μορφή τού οιόφιλου προσανατολι
σμού , καί αποτελεί κο ινό χαρακτηριστικό κάθε ζωντανής 
ϋλης.  'Όσο είναι τάση γιά αυτοσυντήρηση καί καταπολέ
μ ηση τού θανάτου, αντιπροσωπεύει τή μιά μόνο πλευρά 
τής παρόρμησης πρός τή ζωή . Ή αλλη πλευρά είναι πιό 
θετική : ή ζωντανή ϋλη εχει τήν τάση νά αφομοιώνεται καί 
νά ένώνεται. Τείνει νά συγχωνευτεί μέ διαφορετικές καί 
αντίθετες όντότητες καί νά αναπτυχθεί δομικά. Ή ένο
ποίηση καί ή αφομοιωτική άνάπτυξη αποτελούν χαρακτη
ριστικά δλων τών ζωντανών προτσές δχι μόνο σέ δ,τι 
αφορά τά κύτταρα, αλλά καί σέ δ,τι αφορά τά αΙσθήματα 
καί τή νόηση. 

Ή πιό στοιχειώδης  εκφραση τής τάσης αυτής είναι ή 
συνένωση πού παρατηρείται ανάμεσα σέ κύτταρα καί όρ
γανισμούς, από τή μή σεξουαλική κυτταρική συνένωση ως 
τή σεξουαλική ενωση στά ζώα καί στόν ανθρωπο. Στήν 
τελευταία περίπτωση, ή σεξουαλική ενωση οασίζεται στήν 
ελξη ανάμεσα στόν αρσενικό πόλο καί τό θηλυκό πόλο. Ή 
πόλωση αρσενικΟύ -θηλυκού αποτελεί 'τόν πυρήνα τής 
ανάγκης εκείνης γιά συνένωση από τήν όποία εξαρτάται ή 
ζωή τών ανθρώπινων όντων. Φαίνεται πώς γι' αυτόν ακρι
οώς τό λόγο ή φύση έδωσε στόν ανθρωπο τήν πιό μεγάλη 
απόλαυση στή συνένωση τών δύο πόλων . Β ιολογικά, τό 
άποτέλεσμα αυτής τής συνένωσης είναι κανονικά ή δη
μιουργία ένός νέου πλάσματος. Ό κύκλος τής ζωής εΙναι 
κύκλος τής ενωσης, τής γέννησης καί της ανάπτυ
ξης - δπως ακριοώς ό κύκλος τού θανάτου είναι κύκλος 
της παύσης τη ς ανάπτυξης, τής αποσύνθεση ς, τής παρα
κμής. 

'Ωστόσο, ακόμα καί τό σεξουαλικό ενστικτο, μολονότι 
οιολογικά εξυπηρετεί τή ζωή, δέν είναι αναγκαστικά ενα 
ενστικτο πού εκφράζει ψυχολογικά Οιοφιλία. Φαίνεται δτι 
δύσκολα μπορούμε νά ορού με κάποιο αλλο εντονο συναί-
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σθημα πού νά μή μπορεί νά τό ελξε ι  τό σεξουαλικό ενστι
κτο καί νά μή μπορεί νά συνταιριαστεί μαζί του . Ή μα
ταιοδοξία, η επιθυμία γιά πλούτο, γιά περιπέτεια καί 
ακόμα η ελξη τού θανάτου μπορούν νά θέσουν τό σεξουα
λικό ενστικτο στήν ύπηρεσία τους.  Τό γιατί συ μοαίνει αυ
τό, είναι αντικείμενο στοχασμού . Μπαίνουμε στόν πειρα
σμό νά σκεφτούμε πώς η πανουργία τής φύσης εκανε τό 
σεξουαλικό ενστικτο τόσο οολικό πού μπορεί νά επιστρα
τευτεί από κάθε εϊδους εντονη επιθυμία, ακόμα καί από 
τίς επιθυμίες εκείνες πού ορίσκονται σέ αντίφαση μέ τή 
ζωή. 'Όποιος δμως κι αν είναι ό λόγος, δύσκολα μπορούμε 
νά αμφισοητήσουμε τό συνταίρ ιασμα ανάμεσα στή σεξουα
λική επιθυμία καί τήν καταστροφικότητα. (Ό Φρόυντ τό
νιζε αυτό τό ανακάτωμα ιδιαίτερα δταν εκανε λόγο γιά τό 
συνταίριασμα τού ενστίκτου τού θανάτου μέ τό ενστικτο 
τής ζωής πού παρατηρείται στό σαδισμό καί τό μαζοχι
σμό.) Ό σαδισμός, ό μαζοχισμός, η νεκροφαγία καί η κο
προφαγία είναι διαστροφές δχι επειδή παρεκκλίνουν από 
τούς συνηθ ισμένους κανόνες σεξουαλικής συμπεριφοράς, 
αλλά ακριοώς γιά τό λόγο δτι ύποδηλώνουν τή μία καί 
μόνη οασική διαστροφή : τό συνταίριασμα ζωής καί θανά
του7 • 

Τήν πλήρη εκφραση τής οιοφιλίας τή ορίσκουμε στόν 
παραγωγικό προσανατολισμό8 . Τό πρόσωπο πού αγαπάει 
όλοκληρωτικά τή ζωή ελκεται από τό προτσές τής ζωής 
καί τής ανάπτυξη ς σέ δλες τίς σφαίρες. Προτιμάει περισ
σότερο νά δη μιουργεί παρά νά διατηρεί. Είναι ίκανό νά 
απορεί καί προτιμάει νά ολέπει κάτι τό καινούργιο παρά 
να εχει τή σιγουριά νά διαπιστώνει τήν επικύρωση τού 
παλιού . Άγαπάει τήν περιπέτεια τής ζωής περισσότερο 
από τή σιγουριά. Ό τρόπος πού ολέπει τή ζωή είναι 
περισσότερο λε ιτουργικός παρά μηχανικός. Βλέπει περισ-

7. Πολλές τελετές πού πραγματεύονται τό διαχωρισμό τού καθαρού 
( ζωή) από τό ακάθαρτο (θάνατο) τονίζουν τή σημασία τής αποφυγής 
αυτής τής διαστροφής. 

8. Βλ. τήν έξέταση τού παραγωγικού προσανατολισμού στό εργο τού 
Ε.  Φρόμ, Ό ανθρωπος γιά τόν έαυτό του, Έκδόσεις Μπουκουμάνη , 
Άθήνα 1 974. 
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σότερο τό δλο πςιρά τά μέρη , περισσότερο δομές παρά 
αθροίσματα. Έπιθυμεί νά διαπλάσει καί νά επηρεάσει μέ 
την αγάπη, μέ τή λογική, μέ τό παράδειγμά του. 'Όχι  μέ τή 
οία, μέ τό διαχωρισμό τών πραγμάτων, μέ τό γραφειοκρα
τικό τρόπο μεταχείρισης τών ανθρώπων σά νά ήταν πρά
γματα. Τού αρέσει νά απολαμοάνει τή ζωή καί τίς εκδη 
λώσεις της περισσότερο από τίς εντονες συγκινήσεις. 

Ή οιοφιλική ηθική εχει τη δική της αρχή τού καλού καί 
τού κακού . Καλό είναι καθετί πού εξυπηρετεί τή ζωή · 
κακό καθετί πού εξυπηρετεί τό θάνατο. Καλό είναι ό σε
οασμός γιά τή ζωή9, ότιδήποτε ΟΟηθάει τή ζωή, τήν ανά
πτυξη, την εξέλιξη .  Κακό είναι καθετί πού στραγγαλίζει τή 
ζωή, τη στενεύει, την κόοει σέ κομμάτια. Ή χαρά είναι 
αρετή καί ή λύπη αμάρτημα. Καί απ' αυτήν ακριοώς την 
άποψη τής ο ιοφιλικής ηθικής ή Β ίολος αναφέρει σάν κεν
τρική αμαρτία τών Έοραίων τούτο : «ουκ ελάτρευσας Κυ
ρίω τφ Θεφ σου εν ευφροσύνη καί αγαθή διανοίι;ι διά τό 
πλήθος πάντων» (γιατί δέν ύπηρέτησες τόν Κύριο καί Θεό 
σου μέ αγαλλίαση καί χαρά στήν καρδιά γιά τά τόσα 
πολλά πράγματα) (Δευτερονόμιο 28 :47). Ή συνείδηση τού 
οιόφιλου ατόμου δέν είναι μιά συνείδηση πού ύποχρεώνει 
τό άτομο νά απέχει από τό κακό καί νά κάνει τό καλό. 
Δέν είναι τό ύπερεγώ πού περιγράφει ό Φρόυντ, σάν εναν 
αυστηρό δάσκαλο τού καθήκοντος, πού χρησιμοποιεί τό 
σαδισμό ενάντια στόν έαυτό του γιά χάρη τής αρετής. Ή 
οιόφιλη συνείδη ση ύποκινείται από τήν ελξη πρός τή ζωή 
καί τή χαρά. Ή ηθική προσπάθεια δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά τό δυνάμωμα τής ζωόφιλη ς  πλευράς πού ύπάρχει 
aτό άτομο. Γιά τό λόγο αυτό, ό ο ιόφιλος δέν κατατρώγεται 
από τύψεις καί ενοχή πού, στό κάτω κάτω, δέν είναι τί
ποτε άλλο από μορφές απέχθειας τού ατόμου πρός τόν 
έαυτό του καί πίκρα. Στρέφεται γρήγορα πρός τή ζωή καί 
προσπαθεί νά κάνει τό καλό. Ή 'Ηθική τού Σπινόζα είναι 
ενα εκπλη κτικό παράδειγμα οιόφιλης  ηθικότητας. «Ή ευ-

9. Αυτή εΙναι Τι κύρια θέση τού · Αλμπερτ Σ6άιτσερ, ένός από τούς 
μεγαλύτερους αντιπρόσωπους της αγάπης γιά τή ζωή - τόσο στά κείμενά 
του δσο καί σάν πρόσωπο. 
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χαρίστηση - αναφέρει - αυτή καθαυτή δέν είναι κακή 
αλλά καλή . Άντίστροφα, ό πόνος αυτός καθαυτός είναι 
κακός.» !Ο Καί συνεχίζει μέ τό 'ίδιο πνεύμα: «'Ένας ελεύθε
ρος ('χνθρωπος σκέφτεται τό θάνατο τελευταία από δλα τά 
πράγματα καί ή σοφία του είναι στοχασμός δχι τού θανά
του αλλά τής ζωής» . ! ! Ή αγάπη τής ζωής ύπογραμμίζει 
τίς διάφορες εκδοχές τής ουμαν ιστικής φιλοσοφίας. Στίς 
διάφορες νοητικές μορφές τους οί φιλοσοφίες αυτές πηγά
ζουν από τήν 'ίδια φλέ6α μέ τή φιλοσοφία τού Σπινόζα. 
Έκφράζουν τήν αρχή δτι ό ύγιής <Χνθρωπος αγαπάει τή 
ζωή, δτι ή λύπη είναι άμάρτημα, δτι σκοπός τού ανθρώπου 
στή ζωή είναι νά νιώσει ελξη γιά καθετί τό ζωντανό καί 
νά διαχωρίσει τόν έαυτό του από καθετί πού είναι μηχα
ν ικό. 

Προσπάθησα νά δώσω μιά είκόνα τών νεκρόφιλων καί 
6ιόφιλων προσανατολισμών στήν καθαρή μορφή τους.  Φυ
σικά αυτές οί καθαρές μορφές σπανίζουν. Ό καθαρά νε
κρόφιλος είναι παράφρονας. Ό καθαρά 6ιόφιλος είναι 
αγιος. Οί περισσότεροι ανθρωποι είναι ενα ίδιόμορφο μί
γμα νεκρόφιλων καί 6 ιόφιλων προσανατολισμών καί αυτό 
πού �χει σημασία είναι ποιά από τίς δύο τάσεις κυριαρχεί. 
Στά ατομα εκείνα πού κυριαρχεί ό νεκρόφιλος προ
σανατολισμός σιγά σιγά σκοτώνεται μέσα τους ή 6ιόφιλη 
πλευρά. Συνή θως δέν εχουν επίγνωση τού προσανατολι
σμού τής αγάπης πρός τό θάνατο .  Σκλη ραίνουν τίς καρδιές 
τους. Ένεργούν μέ τέτοιο τρόπο πού Τι αγάπη τους γιά τό 
θάνατο φαίνεται νά είναι ή λογική καί σωστή αντίδραση σ' 
αυτό πού νιώθουν. 'Από τό αλλο μέρος, σ' εκείνους πού ή 
αγάπη γιά τή ζωή δέν παύει νά κυριαρχεί, θά ξαφν ιαστούν 
Όταν ανακαλύψουν πόσο κοντά 6ρίσκονται στήν « κο ιλάδα 
τής σκιάς τού θανάτου», καί αυτό τό ξάφν ιασμα μπορεί νά 
τούς ξαναφέρει στή ζωή .  VΕτσι είναι πολύ σημαντικό νά 
καταλά60υμε δχι μόνο πόσο �ντoνη είναι ή νεκρόφιλη 
τάση σ' ενα ατομο; αλλά καί ως ποιό 6αθμό τήν αντιλαμ-
6άνεται. "Αν πιστεύει Ότι κατοικεί στή χώρα τής ζωής, ενώ 

1 0 .  'Ηθική. IV, Πρότ. XLI. 

Ι Ι. Στό "ίδιο , Πρότ. LXVII. 
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στήν πραγματικότητα ζεί στή χώρα τού θανάτου, εΙναι χα
μένο γιά τή ζωή μιά καί δέν εχει πιά ευκαιρία επιστροφης. 

Ή περιγραφή τού νεκρόφιλου καί οιόφιλου προσανατο
λισμού θέτει τό ερώτημα πώς συνδέονται αυτές οί εννοιες 
μέ τήν εννοια τού Φρόυντ γιά τό ενστικτο τής ζωής (τόν 
'Έρωτα) καί τό ενστικτο τού θανάτου. Ή όμο ιότητα φαί
νεται ευκολα.  'Όταν ό Φρόυντ πρότεινε δοκιμαστικά τήν 
ϋπαρξη της δυαδικότητας τών δύο αυτών παρορμήσεων 
μέσα στόν άνθρωπο, εΙχε οαθ ιά εντυπωσιαστεί, ιδιαίτερα 
κάτω από τήν επίδραση τού πρώτου παγκόσμιου πολέμου, 
από τή δύναμη τών καταστροφικών παρωθήσεων. Άνα
θεώρησε τήν παλιότερη θεωρία του, στήν όποία τό σε
ξουαλικό ενστικτο ερχόταν σέ αντίθεση μέ τά ενστικτα τού 
εγώ (πού καί τά δύο εξυπηρετούν τήν επιοίωση, άρα τούς 
σκοπούς τής ζωής), γιά νά υίοθετήσει τήν ύπόθεση δτι 
τόσο iι τάση πρός τή ζωή δσο καί iι τάση πρός τό θάνατο 
εΙναι σύμφυτες μέ τήν ίδια τήν ουσία τής ζωής. Στό Πέρα 
από τήν Άρχή τής Ήδονής (1920) [Beyond the Pleαsure 
Prίnciple] , ό Φρόυντ διατύπωσε τήν άποψη δτι ύπήρχε μ ιά 
φιλογεννητικά παλιότερη αρχή πού τήν ονόμασε «κατα
ναγκασμό επανάληψης» . Ό καταναγκασμός αυτός προσ
παθεί νά επαναφέρει σέ μ ιά προηγούμενη κατάσταση καί 
τελικά νά όδηγήσει τήν οργανική ζωή πίσω στήν αρχική 
κατάσταση τής ανόργανης ϋπαρξης.  «"Αν αλη θεύει - ελεγε 
ό Φρόυντ - δτι κάποτε σέ ενα ασύλληπτα απόμακρο πα
ρελθόν καί μέ κάποιο αδιανόητο τρόπο, iι ζωή ξεπήδη σε 
από τή δίχως ζωή ϋλη ,  τότε, σύμφωνα μέ τήν ύπόθεσή μας, 
πρέπει νά παρουσιάστηκε τήν εποχή εκείνη ενα ένστικτο, 
πού σκοπός του ήταν νά καταργήσει καί πάλι τή ζωή καί 
νά αποκαταστήσει τήν ανόργανη κατάσταση πραγμάτων. 
"Αν στίς ύποθέσεις μας αναγνωρίσουμε σ' αυτό τό ένστικτο 
τήν παρόρμηση πρός τήν καταστροφή, '  τότε μπορούμε νά 
θεωρήσουμε τήν παρόρμηση αυτή σάν ένστικτο θανάτου 
πού δέ μπορεί νά λε ίπει ποτέ από κανένα ζωτικό προ
τσές.» 1 2  

1 2. Ζ .  Φρόνντ, New Introductory Lec(ures 011 PSYC'ho-Analysis (Νέα 
Ύόρκη : W.W. Norton Co., 1933).  
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Μπορούμε νά παρατηρήσουμε δτι τό ενστικτο τού θανά
του στρέφεται ε'ίτε πρός τά εξω ενάντια στούς αλλους, είτε 
πρός τά μέσα ενάντια στούς έαυτούς μας, καί συχνά συν
ταιριάζεται μέ τό σεξουαλικό ενστικτο, δπως στή σαδι
στική καί μαζοχιστική διαστροφή. 'Αντίθετο μέ τό ενστι
κτο τού θανάτου είναι τό ενστικτο τής ζωής. 'Ενώ τό εν
στικτο τού θανάτου (πού μερ ικές φορές λέγεται Θάνατος* 
στήν ψυχαναλυτική φιλολογία, αν καί ό 'ίδιος ό Φρόυντ 
δέν τό εΙχε ονομάσει ετσι) εχει σάν αποστολή τό διαχωρι
σμό καί τήν αποσύνθεση, ό 'Έρως εχει σάν αποστολή τό 
δεσμό, τήν αφομοίωση καί τήν ενωση τών οργανισμών καί 
τών κυττάρων μέσα στόν οργανισμό. "Ετσι ή ζωή κάθε 
ατόμου είναι ενα πεδίο μάχης δπου συγκρούονται τά δύο 
αυτά θεμελιακά ενστικτα: «ή προσπάθεια τού 'Έρωτα νά 
συνδυάσει τίς οργανικές ουσίες σέ ιΊκόμα μεγαλύτερες ον
τότητες» καί οί προσπάθειες τού ενστίκτου τού θανάτου 
πού τείνει νά χαλάσει αυτό ιΊκριοώς πού κάνει ό Έρως. 

Ό 'ίδιος ό Φρόυντ πρότεινε τή νέα θεωρία δισταχτικά 
καί δοκιμαστικά. Αυτό δέν πρέπει νά μας ξαφν ιάζει, ιΊφού 
οασίστηκε πάνω στήν ύπόθεση τού καταναγκασμού επανά
ληψης πού αυτός καθαυτός ηταν στήν καλύτερη περίπτωση 
μιά όχι δοκιμασμένη θεωρία.  Στήν πραγματικότητα κανένα 
από αυτά τά επιχειρήματα ύπέρ τής δυαδικής του θεωρίας 
δέ φαίνεται νά δίνει ιΊπάντηση στίς αντιρρήσεις πού οασί
ζονται πάνω σέ πολλά αντιφατικά στοιχεία. Τά περισσό
τερα ζωντανά όντα φαίνεται νά αγωνίζονται γιά τή ζωή μέ 
μιά εξαιρετική εντατικότητα καί σέ εξαιρετικές μόνο περι
πτώσεις τείνουν πρός τήν αυτοκαταστροφή . 'Ακόμη , ή 
καταστροφικότητα ποικίλλει σέ μεγάλο οαθμό ιΊπό ατομο 
σέ ατομο, ετσι πού νά μήν ύπάρχει μιά μόνο παραλλαγή 
ιΊνάμεσα στίς κατευθυνόμενες ιΊντίστοιχα πρός τά εξω καί 
πρός τά μέσα εκδηλώσεις τού ενστίκτου τού θανάτου . 
Β λέπουμε μερικά πρόσωπα νά τά χαρακτηρίζει ενα ιδιαί
τερα εντονο πάθος νά καταστρέψουν τούς αλλους, ενώ ή 
πλειονότητα δέν εκδηλώνει αυτό τό οαθμό καταστροφικό-

* Ό Φρόμ χρησιμοποιεί εδώ τήν έλληνική λέξη θάνατος (Thaπatos) σάν 
δρα . (Σ.τ.μ.) 
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τητας. 'Ωστόσο αυτός δ μικρότερος ααθμός καταστροφικό
τητας ενάντια στούς άλλους δέ συνοδεύεται από εναν 
αντίστοιχα ύψηλότερο οαθμό αυτοκαταστροφης, μαζοχι
σμού, ασθένειας κλπ. Ι 3  "Αν λάοου με ύπόψη δλες αυτές τίς 
αντιρρήσεις στίς θεωρίες τού Φρόυντ, δέν είναι εκπλη 
κτικό πού ενας μεγάλος αριθμός όρθόδοξων κατά τά άλλα 
ψυχαναλυτών, δπως ό Ο. Φένιχελ, αρνήθηκαν νά δεχτούν 
τή θεωρία τού Φρόυντ γιά τό ενστικτο τού θανάτου, η τή 
δέχτηκαν ύπό δρους μόνο καί μέ μεγάλες επιφυλάξεις. 

Προτείνω μιά παραπέρα εξέλιξη τής θεωρ ίας τού 
Φρόυντ πρός τήν ακόλουθη κατεύθυνση : Ή αντίφαση 
ανάμεσα στόν "Ερωτα καί τήν καταστροφή, ανάμεσα στή 
στενή σχέση πρός τή ζωή καί τή στενή σχέση πρός τό θά
νατο, είναι πραγματικά ή πιό θεμελιακή αντίφαση πού 
ύπάρχει στόν άνθρωπο. 'Ωστόσο ή δυαδικότητα αυτή δέν 
αναφέρεται σέ δύο οιολογικά έμφυτα ενστικτα, σχετικά 
σταθερά, πού ορίσκονται πάντα σέ διαπάλη μεταξύ τους 
ως τήν τελική νίκη τού ενστίκτου τού θανάτου . Πρόκειται 
γιά μιά δυαδικότητα ανάμεσα στήν πρωταρχική καί πιό 
θεμελιακή τάση τής ζωής - τήν αυτοσυντήρηση - Ι4 καί 
τήν αντίφασή της, πού προοάλλει δταν δ άνθρωπος απο
τύχει στήν πραγματοποίηση τής πρώτης. Μέ τήν άποψη 
αυτή τό « ενστικτο τού θανάτου» είναι ενα κακόηθες φαι
νόμενο πού αναπτύσσεται καί επικρατεί στό οαθμό πού 
δέν αναπτύσσεται δ 'Έρως. Τό ενστικτο τού θανάτου αντι
προσωπεύει τήν ψυχοπαθολογία καί όχι, σύ μφωνα μέ τήν 
άποψη τού Φρόυντ, ενα μέρος τής κανονικής Οιολογίας. 

1 3. Βλ. τήν έξέταση τής στατιστικής γιά τήν αυτοκτονία καί τήν αν
θρωποκτονία στό εργο τού Φρόμ, Ή υγι ής κοινωνία, εκδόσεις Μπου
κσυμάνη, Άθήνα 1 973. 

1 4. Ό Φρόυντ ασχολείται μέ τήν άντίρρηση πώς αν τό ενστικτο τού 
θανάτου iJtav τόσο ίσχυρό, οί άνθρωποι θά ήθελαν κανονικά νά αυτο
κτονήσουν, αντιτείνοντας δτι «ό οργανισμός θέλει νά πεθάνει μέ τό δικό 
του τρόπο. 'Έτσι δημιουργείται ή παράδοξη κατάσταση , νά αγωνίζεται ό 
ζωντανός οργανισμός πιό ενεργητικά ενάντια στά γεγονότα (τούς κινδύ
νους στήν πραγματικότητα) πού μπορούν νά τόν οοηθήσουν νά φτάσει 
σύντομα στό τέλος τής ζωής του - μέ ενα είδος οραχυκυκλώματος» 
(Βeγοnd the Ρ/ι'α,ΗΙ,." P,'il1l·ip/e . σελ. 5 1 ) .  
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'Έτσι τό ενστικτο τής ζωής αντιπροσωπεύει τήν πρωταρ
χική δυνατότητα στόν ανθρωπο. Τό ενστικτο τού θανάτου 
μιά δευτερεύουσα δυνατότηταl5 . Ή πρωταρχική δυνατό
τητα αναπτύσσεται αν ύπάρχουν οί κατάλληλες συνθήκες 
γιά τή ζωή,  Όπως ακριοώς ενας σπόρος αναπτύσσεται μόνο 
αν ύπάρχουν οί κατάλληλες συνθήκες ύγρασίας, θερμο
κρασίας κλπ. "Αν οί κατάλληλες συνθήκες δέν ύπάρχουν, 
τότε εμφανίζονται οί νεκρόφιλες τάσεις καί Κάτακυριεύουν 
τό ατομο. 

Ποιές είναι οί ύπεύθυνες γιά τή νεκροφιλία συνθήκες; 
, Από τήν αποψη τής θεωρίας τού Φρόυντ πρέπει νά περι
μένουμε δτι η δύναμη τών ενστίκτων τής ζωής καί τού 
θανάτου (αντίστοιχα) παραμένει σταθερή , καί δτι γιά τό 
ενστικτο τού θανάτου ύπάρχει μόνο μία λύση νά στραφεί η 
ϋπαρξή του εΙτε πρός τά εξω εΙτε πρός τά μέσα. "Ετσι, οί 
παράγοντες περιοάλλοντος έπεμοαίνουν μόνο ώς πρός τή 
διεύ θυνση πού παίρνει τό ενστικτο τού θανάτου , καί όχι 
ώς πρός τήν εντασή του . "Αν από τό αλλο μέρος, ακολου
θήσουμε τήν ύπόθεση πού προΌάλλεται εδώ, πρέπει νά θέ
σουμε τούτο τό ερώτημα: Ποιοί παράγοντες συμΌάλλουν 
στήν ανάπτυξη τού νεκρόφιλου καί τού οιόφιλου προ
σανατολισμού γενικά, καί εΙδικότερα στή μεγαλύτερη ή μι
κρότερη ενταση τού προσανατολισμού αγάπης τού θανά
του, σ' ενα δοσμένο ατομο ή όμάδα ;  

Στό σπουδαίο αυτό έρώτημα δ έ  μπορώ νά δώσω όλο
κληρωμένη απάντηση . Ή παραπέρα μελέτη τού προΌλήμα
τος αυτού εχει κατά τή γνώμη μου πολύ μεγάλη σημασία. 
Μπορώ ώστόσο νά διακινδυνέψω μερικές δοκιμαστικές 
απαντήσεις στίς όποίες εχω κατα.λήξει μέ Όάση τήν κλινική 
μου εμπειρία στήν ψυχανάλυση απ' τή μιά, καί τήν παρα
τήρηση καί ανάλυση τής όμαδικής συ μπεριφοράς απ' τήν 
αλλη .  

Ή πιό σπουδαία από τίς συνθήκες γιά τήν ανάπτυξη τής 
αγάπης τής ζωής στό παιδί εΙναι νά Όρίσκεται μέ ανθρώ-

1 5 .  Βλ. τήν άνάλυσή μου γιά τήν καταστροφικότητα καί τή διάκριση 
ανάμεσα στίς πρωταρχικές καί δευτερεύουσες δυνατότητες στό Ό αν
θρωπος γιά τόν έαυτό του,  Κεφ. 5 ,  τμ. Α' ,  
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πους πού άγαπούν τή ζωή. Ή άγάπη τής ζωής είναι τό 
'ίδιο μεταδοτική δπως ή αγάπη τού θανάτου . Μεταδίδεται 
χωρίς λόγια κι εξηγήσεις καί ασφαλώς χωρίς αλλο κήρυ
γμα από τό δτι πρέπει νά αγαπάμε τή ζωή. Έκφράζεται 
περισσότερο μέ χειρονομίες παρά μέ Ιδέες. Περισσότερο μέ 
τόν τόνο τής φωνής παρά μέ τίς λέξεις. Μπορεί νά παρα
τηρηθεί περισσότερο στήν δλη άτμόσφαιρα ένός άτόμου Τι 
μιας όμάδας παρά στίς σαφείς άρχές καί κανόνες σύμφωνα 
μέ τούς όποίους όργανώνουν τή ζωή τους. Στίς εΙδικές 
συνθήκες πού άπαιτούνται γιά τήν άνάπτυξη τής ο ιοφιλίας 
θά άναφέρω τά άκόλουθα: ζεστασιά, καί γεμάτη άφοσίωση 
επαφή μέ τούς αλλους στή διάρκεια τής νηπιακής ήλικίας. 
Έλευθερία καί ελλειψη απειλών . Διδασκαλία - περισσό
τερο μέ τό παράδειγμα παρά μέ τό κήρυγμα - τών αρχών 
πού καλλιεργούν τήν εσωτερική άρμονία καί δύναμη . Κα
θοδήγηση στήν «τέχνη τής ζωής» . Διεγερτική επίδραση καί 
ανταπόκριση πρός τούς αλλους. 'Ένας τρόπος ζωής μέ αυ
θεντικό ενδιαφέρον. Οί  ακριοώς άντίθετες άπ' αυτές συν
θήκες συμοάλλουν στήν άνάπτυξη τής νεκροφιλίας: τό με
γάλωμα άνάμεσα σέ άνθρώπους πού άγαπούν τό θάνατο, ή 
ελλειψη κινήτρων, ό τρόμος, ο ί συνθήκες πού κάνουν τή 
ζωή ρουτινιάρ ικη καί χωρίς ένδιαφέρον, ή μηχανική τάξη 
αντί γιά μιά τάξη πού δη μιουργείται μέ τίς αμεσες καί 
ανθρώπινες σχέσεις. 

Ώ ς πρός τίς κοινωνικές συνθήκες γιά τήν άνάπτυξη τής 
οιοφιλίας είναι φανερό δτι πρόκειται γιά τίς 'ίδιες συνθή
κες πού προάγουν τίς τάσεις τίς δποίες άνέφερα σέ σχέση 
μέ τήν άνάπτυξη τού άτόμου .  Μπορούμε ώστόσο νά δια
τυπώσουμε καί αλλες άπόψεις σχετικά μέ τίς κοινωνικές 
συνθήκες, αν καί οί παρατηρήσεις πού άκολουθούν είναι 
περισσότερο μιά άρχή παρά τό τέλος μιας τέτοιας διατύ
πωσης. 

Ό πιό φανερός ίσως παράγοντας πού πρέπει νά ανα
φερθεί εδώ είναι ό παράγοντας μιας κατάστασης αφθονίας 
σέ αντίθεση μέ τή σπανιότητα, τόσο οΙκονομικά δσο καί 
ψυχολογικά. 'Όσο τό μεγαλύτερο μέρος τής ενεργητικότη
τας τού άνθρώπου καταναλώνεται στήν αμυνα τής ζωής 
του άπό τίς επιθέσεις Τι γιά νά άποφύγει τήν πείνα, ή 
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αγάπη τής ζωής πρέπει νά ανακόπτεται καί νά προωθείται 
ή νεκροφιλία. Μιά άλλη σπουδαία κοινωνική συνθήκη γιά 
την ανάπτυξη της οιοφιλίας ορίσκεται στήν κατάργηση τής 
αδικίας. Λέγοντάς το αΙΙτό δέν αναφέρομαι εδώ στην απο
θησαυριστική αντίληψη, σύμφωνα μέ τήν όποία θεωρείται 
αδικία νά μήν εχει ό καθένας ακριοώς τά 'ίδια. Άναφέρο
μαι σέ μιά κοινωνική κατάσταση δπου μιά κοινωνική τάξη 
εκμεταλλεύεται τήν άλλη καί τής επιοάλλει συνθήκες πού 
δέν της έπιτρέπουν τήν ανάπτυξη μιας πλούσιας καί αξιό
πρεπης ζωής. vH, μέ άλλα λόγια, δπου δέν επιτρέπεται σέ 
μιά κοινωνική τάξη νά μοιράζεται μέ τίς άλλες τήν ίδια 
οασική έμπειρία τής ζωής. Σέ τελευταία ανάλυση, λέγοντας 
αδικία αναφέρομαι σέ μιά κοινων ική κατάσταση δπου ό 
άνθρωπος δέν εΙναι αΙΙτοσκοπός, αλλά γίνεται μέσο γιά 
τούς σκοπούς ένός 4λλου ανθρώπου . 

Τελικά, μιά σημαντική συνθήκη γιά τήν ανάπτυξη της 
οιοφιλίας είναι ή ελευθερία . Άλλά ή «έλευθερία από» τά 
πολιτικά δεσμά δέν είναι μιά επαρκής συνθήκη. vAv πρό
κειται νά αναπτυχθεί ή αγάπη γιά τη ζωή, πρέπει νά 
ύπάρχει ελευθερία «γιά» . Έλευθερία γιά τη δημιουργία, 
τήν αναζήτηση, την τόλμη . Μιά τέτοια ελευθερία απαιτεί 
τό άτομο νά είναι ενεργητικό καί ύπεύθυνο, καί όχι δού
λος Τι καλολαδωμένο γρανάζι μιας μηχανής. 

Συνοψίζοντας, ή αγάπη γιά τή ζωή θά αναπτυχθεί 
περισσότερο σέ μ ιά κοινωνία δπου ύπάρχει: ασφάλεια μέ 
την εννοια δτι δέν επαπειλούνται οί οασικές ύλικές συνθή
κες γιά μιά αξιόπρεπη ζωή, δικαιοσύνη μέ τήν εννοια δτι 
κανείς δέ μπορεί νά είναι μέσο γιά τούς  σκοπούς κάποιου 
άλλου, καί ελευθερία μέ τήν εννοια δτι κάθε άνθρωπος 
εχει τή δυνατότητα νά είναι ενεργό καί ύπεύθυνο μέλος 
τής κοινωνίας. Τό τελευταίο αυτό σημείο εχει Ιδιαίτερη 
σημασία. 'Ακόμη καί μιά κοινωνία δπου ύπάρχουν ασφά
λεια καί δικαιοσύνη μπορεί νά μήν καλλιεργεί τήν αγάπη 
πρός τη ζωή άν δέν προωθείται ή δη μιουργική αυτενέργεια 
τού ατόμου. Δέν αρκεί οί άνθρωποι νά μήν είναι σκλάΟοι. 
V Αν οί κοινωνικές συνθήκες ευνοούν τήν ϋπαρξη αυτόμα
των, τό αποτέλεσμα δέ θά είναι αγάπη γιά τή ζωή αλλά 
γιά τό θάνατο. Σχετικά μέ τό τελευταίο αυτό σημείο θά 
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αναφερθούμε εκτενέστερα στίς σελίδες πού πραγματεύον
ται τό πρό6λημα τής νεκροφιλίας στήν πυρηνική εποχή, 
Ιδιαίτερα σέ σχέση μέ τό πρό6λημα τής γραφειοκρατικής 
οργάνωσης τής κοινωνίας. 

Προσπάθησα νά δείξω ότι οί ΕVVoιες τής νεκροφιλίας 
καί τής 6ιοφιλίας συνδέονται μέ τό ενστικτο τού θανάτου 
καί τό ενστικτο τής ζωής τού Φρόυντ, άν καί παρουσιά
ζουν διαφορές μ' αυτά. Συνδέονται επίσ ης μέ μιά άλλη 
εννοια τού Φρόυντ πού αποτελει μέρος τής παλιότερης 
θεωρίας του γιά τή λίμπιντο, μέ τήν εννοια τής « πρωκτικής 
λίμπιντο» καί τού «πρωκτικού χαρακτήρα» .  Ό Φρόυντ 
θεμελίωσε μιά από τίς πιό σημαντικές άνακαλύψεις του μέ 
τό άρθρο του Χαρακτ ήρας καί Πρωκτικός 'Ερωτισμός 
(Charαkter und Anαlerotik) τό 190916. 'Έγραφε: 

Οί άνθρωποι τούς όποίους πρόκειται νά περιγράψω 
είναι αξιοπρόσεχτοι γιά ενα κανονικό συνδυασμό τών 
τριών ακόλουθων χαρακτηριστικών. Είναι Ιδιαίτερα 
ταχτικοί, τσιγκούνηδες καί πεισματάρηδες . Καθεμιά 
απ' αυτές τίς λέξεις καλύπτει ουσιαστικά μιά μικρή 
όμάδα Τι μιά σειρά από αλληλοσυνδεόμενα γνωρί
σματα τού χαρακτήρα. Ή λέξη «ταχτικοί» καλύπτει 
τήν εννοια τής σωματικής καθαριότητας, καθώς καί 
τής ευσυνειδησίας στήν, έκτέλεση μικροκαθηκόντων 
καί τής έμπιστοσύνης. Τό αντίθετό της θά μπορούσε 
νά είναι «ακατάστατος» καί «αμελής». Ή τσιγκουνιά 
μπορει νά εμφανίζεται μέ τήν ύπερ60λική μορφή τής 
φιλαργυρίας, καί τό πείσμα μπορει νά φτάνει ως τήν 
περ ιφρόνηση μέ τήν όποία εύκολα συνδέονται ή οργή 
καί ή εκδικητικότητα. Οί δυό τελευταίες Ιδιότητες - ή 
τσιγκουνιά καί τό πείσμα - συνδέονται μεταξύ τους 
πιό στενά παρά μέ τήν πρώτη - τήν ταχτικότητα. Εί
ναι επίσης τό πιό σταθερό στοιχείο όλου τού συμΠλέ
γματος. Ώστόσο μού φαίνεται αναμφισ6ήτητο ότι καί 

16 .  Ζίγκμουντ Φρόυντ (Standard Edition, Λονδίνο: Hogarth Press, 
1 959),  τόμο ΙΧ. 
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τά τρία αυτά χαρακτηριστικά ύπάρχουν κατά κάποιο 
τρόπο από κοινού l7 .  

Κατόπ ιν ό Φρόυντ προχωρεί στήν πρόταση «δτι αυτά τά 
γνωρίσματα τού χαρακτήρα, δηλαδή ή τάξη, ή τσιγκουνιά 
καί τό πείσμα, πού ύπάρχουν συχνά σέ ανθρώπους οί 
όποίοι ήταν παλιά πρωκτοερωτικοί, πρέπει νά τά θεω
ρούμε σάν τά πρώτα καί πιό σταθερά αποτελέσματα τής 
μετουσίωσης τού πρωκτικού έρωτισμΟύ» 18 . Ό Φρόυντ, καί 
αργότερα αλλοι  ψυχαναλυτές, απέδειξαν δτι αλλες μορφές 
τσιγκουνιάς δέν αναφέρονται στά περιττώματα αλλά στό 
χρήμα, τή 6ρωμιά, τήν ιδιοκτησία καί στήν κατοχή αχρη 
στου ύλικού . Τον ίστηκε επίσης δτι ό πρωκτικός χαρακτή
ρας εδειξε συχνά γνωρίσματα σαδισμού καί καταστροφι
κότητας. Ή ψυχαναλυτική ερευνα απέδειξε τήν εγκυρό
τητα τής ανακάλυψης τού Φρόυντ μέ αφθονες κλινικές 
μαρτυρίες. Ύπάρχει ώστόσο μιά διαφορά γνώμης σχετικά 
μέ τή θεωρητική επεξήγηση τού φαινόμενου τού «πρωκτι
κού χαρακτήρα» 11 τού «αποθησαυριστικού χαρακτήρα» 
δπως τόν όνομάζω εγώ l 9. Ό Φρόυντ, ευθυγραμμιζόμενος 
μέ τή θεωρία του γιά τή λίμπιντο, ύπέθετε δτι ή ενέργεια 
πού παρέχει τήν πρωκτική λίμπιντο καί ή μετουσίωσή της 
συνδεόταν μέ μιά ερωτογόνο ζώνη (στήν περίπτωση αυτή 
τόν πρωκτό), καί δτι εξαιτίας παραγόντων ιδιοσυστασίας 
σέ συνδυασμό μέ τίς ατομικές εμπειρίες κατά τή διαδικα
σία τής εκγύμνασης αποπάτησης, αυτή ή πρωκτική λίμ
πιντο παραμένει ισχυρότερη από δ,τι στήν περίπτωση τού 
μέσου ανθρώπου . Διαφωνώ μέ τήν αποψη τού Φρόυντ στό 
δτι δέ 6λέπω επαρκείς λόγους νά ύποθέσω δτι ή πρωκτική 
λίμπιντο, όντας μ ιά μερική παρόρμηση τής σεξουαλικής 
λίμπιντο, αποτελεί τή δυναμική 6άση γιά τήν ανάπτυξη 
τού πρωκτικού χαρακτήρα. 

Ή εμπειρία μου στή μελέτη τού πρωκτικού χαρακτήρα 

17. Στό 'ίδιο, σελ. 169.  

18 .  Στό ίδιο, σελ. 1 7 1 .  

1 9. Βλ. Φρόμ, Ό ανθρωπος γιά τόν έαυτό του. 
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μέ όδήγησε στήν αποψη δτι εχουμε νά κάνουμε εδώ μέ 
πρόσωπα πού δείχνουν εντονο ενδιαφέρον καί ελξη γιά τά 
περιττώματα σάν μέρος τής γενικής τους ελξης γιά καθετί 
πού δέν είναι ζωντανό. Τά περιττώματα είναι τά ΠΡΟ·ίόντα 
πού τελικά αποοάλλονται από τό σώμα, επειδή δέν τά 
χρειάζεται πιά. Ό πρωκτικός χαρακτήρας νιώθει ελξη γιά 
τά περιττώματα δπως Ελκεται από καθετί πού είναι αχρη 
στο γιά τή ζωή, δπως είναι ή ορωμιά, τά άχρηστα πράγμα
τα, ή ιδιοκτησία, κυρίω ς  σάν απόκτημα καί σχι σάν μέσο 
παραγωγής καί κατανάλωσης. Ώ ς πρός τίς αιτίες γιά τήν 
ανάπτυξη αυτής τής ελξης σέ δ,τι δέν είναι ζωντανό, πρέ
πει νά μελετηθούν ακόμα πολλά. 

'Έχουμε λόγους νά ύποθέτουμε δτι ξέχωρα από τούς 
παράγοντες ιδιοσυστασίας, ό χαρακτήρας τών γονιών, καί 
ιδιαίτερα τή�μητέρας, είναι σπουδαίος παράγοντας. Ή 
μητέρα πού επιμένει στήν αυστηρή τήρηση τή ς ωρας στήν 
αποπάτηση καί πού δείχνει ύπεροολικό ενδιαφέρον γιά τίς 
διαδικασίες αφόδευση ς τού παιδιού κλπ. ,  είναι μιά γυ
ναίκα μέ εντονο πρωκτικό χαρακτήρα, δηλαδή μέ εντονο 
ενδιαφέρον σέ δ,τι δέν είναι ζωντανό καί είναι νεκρό, καί 
θά επηρεάσει τό παιδί της πρός τήν 'ίδια κατεύθυνση. Ταυ
τόχρονα θά τή ς λε ίπει κι ή χαρά τής ζωής. Δέ θά διεγείρε
ται αλλά θά νεκρώνεται. Συνήθως τό αγχος της συμοάλλει 
στό νά κάνει τό παιδί της νά φοοάται τή ζωή καί νά νιώ
θει ελξη γιά δ,τι δέν είναι ζωντανό. Μ' άλλα λόγια, δέν 
είναι αυτή καθαυτή ή τήρηση τής ωρας αποπάτησης μέ τίς 
επιδράσεις της στήν πρωκτική λίμπιντο, πού όδηγεί στή 
διαμόρφωση πρωκτικού χαρακτήρα, αλλά ό χαρακτήρας 
τής μητέρας πού , μέ τό φόοο της η τό μίσος της γιά τή 
ζωή, στρέφει τό ενδιαφέρον πρός τή διαδικασία αφόδευ
σης καί διοχετεύει μέ πολλούς τρόπους τίς ενέργειες τού 
παιδιού πρός τήν κατεύθυνση ένός πάθους κατοχής καί 
αποθησαύρισης. 

Ευκολα μπορούμε νά διαπιστώσουμε από τήν περιγραφή 
αυτή δτι ό πρωκτικός χαρακτήρας μέ τήν εννοια τού 
Φρόυντ καί ό νεκρόφιλος χαρακτήρας δπως τόν περιγρά
φουμε στίς παραπάνω σελίδες, παρουσιάζουν μεγάλες 
όμοιότητες. Στήν πραγματικότητα, παρουσιάζουν ποιοτική 



όμοιότητα ώς πρός τό ενδιαφέρον καί τίς σχέσεις μέ τό μή 
ζωντανό καί τό νεκρό . Διαφέρουν μόνο ώς πρός τήν εν
ταση αυτής τής σχέσης. Θεωρώ τό νεκρόφιλο χαρακτ ήρα 
σάν τήν κακοήθη μορφ ή τής δομής τού χαρακτήρα, πού 
καλοήθης μορφ ή της εΙναι ό «πρωκτικός χαρακτήρας» τού 
Φρόυντ . Αυτό ύπονοεί στι δέν ύπάρχει σαφής διαχωρι
στική γραμμή ανάμεσα στόν πρωκτικό χαρακτήρα καί τό 
νεκρόφιλο χαρακτήρα καί δτι πολλές φορές είναι δύσκολο 
νά καθορίσουμε μέ ποιόν από τούς δυό χαρακτήρες εχουμε 
νά κάνουμε. 

Στήν εννοια τού νεκρόφιλου χαρακτήρα γίνεται μία 
σύνδεση ανάμεσα στόν «πρωκτικό χαρακτήρα» τού 
Φρόυντ, πού οασίζεται στή θεωρία τής λίμπιντο, καί τήν 
καθαρά οιολογική θεωρία τού Φρόυντ, από τήν όποία 
προέκυψε ή εννοια τού ενστίκτου τού θανάτου. Ό ίδιος 
δεσμός ύπάρχει ανάμεσα στήν εννοια τού Φρόυντ γιά τό 
«γενετήσιο χαρακτήρα» καί τήν εννοιά του γιά τό ενστικτο 
τής ζωής, από τό ενα μέρος, καί τό οιόφιλο χαρακτήρα 
από τό αλλο .  Αυτό είναι ενα πρώτο οήμα γιά τή γεφύρωση 
τού χάσματος ανάμεσα στίς πρώτες καί στίς κατοπινές 
θεωρίες τού Φρόυντ, καί ελπίζουμε στι οί παραπέρα ερευ
νες θά συμοάλουν στό νά πλατύνει αι,τή Τι γέφυρα. 

'Επιστρέφοντας τώρα στίς κοινωνικές συνθήκες γιά τή 
νεκροφιλία, προοάλλει τό ερώτημα: Ποιά είναι ή σχέση 
ανάμεσα στή νεκροφιλία καί τό πνεύμα τής σύγχρονης 
οιομηχανικής κοινωνίας; Καί ακόμη , ποιά είναι ή σημασία 
τής νεκροφιλίας καί τής αδιαφορίας πρός τή ζωή σέ σχέση 
μέ τήν ύποκίνηση ένός πυρηνικού πολέμου ; 

Δέ θά ασχοληθώ εδώ μέ δλες τίς πλευρές ύποκίνησης 
ένός σύγχρονου πολέμου , πολλές από τίς όποϊες ύπηρχαν 
γιά τούς προηγούμενους πολέμους δπως καί γιά τόν πυρη
νικό, αλλά μέ ί:να μόνο κρίσιμο ψυχολογικό πρόολημα πού 
σχετίζεται μέ τόν πυρην ικό πόλεμο. 'Όποια κι αν {μαν Τι 
αιτιολογία γιά τούς προηγούμενους πολέμους - άμυνα 
μπροστά σέ επίθεση, οικονομικά όφέλη , απελευθέρωση, 
δόξα, διατήρηση ένός τρόπου ζωής - μιά τέτοια αίτιολο
γία δέν αλη θεύει γιά τόν πυρην ικό πόλεμο. Δέν ύπάρχει 
άμυνα, ούτε δφελος, ουτε απελευθέρωση, ούτε δόξα, δταν 
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στήν «καλύτερη » περίπτωση ό μισός πληθυσμός μιας χώ
ρας μεταοάλλεται σέ στάχτες μέσα σέ λίγες d}ρες, δλα τά 
πολιτιστικά κέντρα καταστρέφονται καί δέ μένει τίποτε 
άλλο από μιά οάροαρη , αποκτηνωμένη ζωή, δπου εκείνοι 
πού θά μείνουν ζωντανοί θά ζηλεύουν τούς πεθαμένους20. 

Γιατί λοιπόν, παρόλα αυτά, συνεχίζονται νά γίνονται οί  
προπαρασκευές γιά τόν πυρηνικό πόλεμο χωρίς μιά πιό 
γενική διαμαρτυρία απ' αυτή πού ολέπουμε σήμερα; πως 
μπορούμε νά εξηγήσουμε τό γιατί δέν ξεσηκώνονται καί δέ 

. διαμαρτύρονται πιό πολλοί άνθρωποι μαζί μέ παιδιά καί 
εγγόνια; πως συμοαίνει άνθρωποι πού εχουν τόσα πολλά 
νά πάρουν από τή ζωή, ν ά  σκέφτονται τόσο σοοαρά τήν 
καταστροφή των πάντων ; Ύπάρχουν πολλές απαντήσεις2 1 .  
Ώστόσο καμιά απ' αυτές δ έ  δίνει ίκανοποιητική εξήγηση 
άν δέν περιλάοουμε κι αυτή: Οί άνθρωποι δέ φοοούνται 
τήν όλοκληρωτική καταστροφ ή γιατί δέν αγαπούν τή ζω η, 
η γιατί ή ζω ή τούς εΙναι αδιάφορη ,  η ακόμη γιατί πολλοί 
νιώθουν ελξη  γιά τό θάνατο . 

Αυτή ή ύπόθεση φαίνεται νά ερχεται σέ αντίφαση μέ τή 
διαπίστωσή μας πώς οί  άνθρωποι αγαπούν τή ζωή καί 
φοοούνται τό θάνατο. Άκόμη , δτι ό πολιτισμός μας, πιό 
πολύ από κάθε άλλο προηγούμενο πολιτισμό, δίνει στούς 
ανθρώπους άφθονες εντονες συγκινήσεις καί διασκεδάσείς. 
Πρέπει ώστόσο νά αναρωτηθούμε, μήπως δλες μας οί δια
σκεδάσεις καί οί συγκινήσεις είναι διαφορετικές από τή 
χαρά καί τήν αγάπη τής ζωής;  

2 0 .  Δέ μπορω νά δεχτω τίς θεωρίες εκείνες πού προσπαθούν ν ά  μας 
πείσουν δτι α) δ ξαφν ικός αφανισμός 60 έκατομμυρίων Άμερικανων δέ 
θά εχει σοοαρές καί καταστροφικές επιπτώσεις γιά τόν πολιτισμό μας Τι 
ο) δτι μετά την εναρξη ένός πυρηνικού πολέμου ανάμεσα στούς εχθρούς 
θά συνεχίσει νά επικρατεί μιά τέτοια λογική, ωστε θά διεξάγουν τόν 
πόλεμο σύμφωνα μέ μιά σειρά κανόνες πού θά αποτρέψουν την όλοκλη -
ρωτική καταστροφή . 

2 1 .  Μιά σημαντική απάντηση φαίνεται νά ορίσκεται στό δτι οί περισ
σότεροι άνθρωποι Ι\χουν - άν καί ασυνείδητα κατά τό μεγαλύτερο μέ
ρος - άγχος γιά τήν προσωπική ζωή τους. Ό αδιάκοπος αγώνας γιά τήν 
άνοδο στην κοινων ική κλίμακα καί ό συνεχής φόοος αποτυχίας δημιουρ
γούν μιά μόνιμη κατάσταση άγχους καί εντασης, πού κάνει τό μέσο 
άτομο νά ξεχνάει τήν απειλή ενάντια στήν ϋπαρξη τη δική του καί δλου 
τού κόσμου. 

6 1  



Γιά νά απαντήσω στά ερωτήματα αυτά πρέπει νά ανα
φερθώ στήν προηγούμενη ανάλυση τού προσανατολισμού 
πού αγαπάει τή ζωή καί τού προσανατολισμού πού αγα
πάει τό θάνατο. Ή ζωή είναι ανάπτυξη δομών καί από 
τήν 'ίδια της τή φ{,ση δέν ύπόκειται σέ αυστηρό ελεγχο 11 
πρόγνωση. Στό Όασίλειο τής ζωής μερικοί μπορούν νά 
επηρεαστούν από δυνάμεις της ζωής, δπως είναι ή αγάπη, 
ή διέγερση, τό παράδειγμα. Ή ζωή μπορεί νά γίνει αι
σθητή μόνο στίς ατομικές εκδηλώσεις, στό ατομικό 
πρόσωπο, καθώς καί σ' ενα πουλί 11 σ' ενα λουλούδι .  Δέν 
ύπάρχει ζωή «τών μαζών» ,  δέν ύπάρχει ζωή αφηρημένα. 
Ό τρόπος πού Όλέπουμε τή ζωή σήμερα γίνεται όλο ένα 
καί πιό μηχανικός. Κύριος σκοπός μας είναι νά παράγουμε 
πράγματα, καί στό προτσές αυτής τής εΙδωλολατρίας τών 
πραγμάτων μετατρέπουμε τούς έαυτούς μας σέ εμπορεύμα
τα. Mεταχειριζ�'>μαστε τούς ανθρώπους σάν αριθμούς.  Τό 
ζήτημα εδώ δέν είναι αν τούς μεταχειριζόμαστε καλά κι άν 
τρέφονται καλά (καί τά πράγματα μπορούμε νά τά μετα
χειριζόμαστε καλά) . Τό ζήτημα είναι κατά πόσο οί αν
θρωποι είναι πράγματα 11 ζωντανά &ντα. Οί άνθρωποι 
αγαπούν τά μηχανικά σύνεργα, τά μαραφέτια, περ ισσότερο 
από τά ζωντανά &ντα. Βλέπουμε τούς ανθρώπους διανοη
τικά - αφηρη μένα. Ένδιαφερόμαστε γιά τούς ανθρώπους 
σάν αντικείμενα, γιά τίς κο ινές τους ιδιότητες, γιά τούς 
στατιστικούς κανόνες τής μαζικής συμπεριφοράς, όχι γιά 
τά ζωντανά ατομα. 'Όλα αυτά συμΌαδίζουν μέ τόν όλοένα 
αυξανόμενο ρόλο τών γραφειοκρατικών μεθόδων. Σέ γι
γαντιαία κέντρα παραγωγής, σέ γιγάντιες πόλεις, σέ γιγάν
τιες χώρες, οί ανθρωποι διευθύνονται σά νά ήταν πράγμα
τα. "Ανθρωποι καί διευθύνοντες μετατρέπονται σέ πρά
γματα καί ύπακούουν στούς νόμους τών πραγμάτων. 
, Αλλά ό ανθρωπος δέ δη μιουργήθηκε γιά νά είναι πράγμα. 
"Αν γίνει πράγμα καταστρέφεται. Καί πρίν φτάσει στό ση
μείο νά γίνει πράγμα όδηγείται στήν απόγνωση καί θέλει 
νά σκοτώσει κάθε ζωή. 

Στή γραφειοκρατικά όργανωμένη καί συγκεντρωτική 
Όιομηχανική κοινωνία χειραγωγούνται τά γούστα κατά 
τρόπο πού οί άνθρωποι καταναλώνουν στό μέγιστο δυνατό 
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σέ κατευθύνσεις προκαθοριζόμενες καί επικερδείς. Τό 
πνεύμα τους καί ό χαρακτήρας τους τυποποιούνται μέ τόν 
όλοένα μεγαλύτερο ρόλο πού παίζουν τά τέστ, τά όποία 
αναδείχνουν τούς μέτριους καί τούς ατολμους σέ οάρος 
τών πρωτότυπων καί τών τολμηρών . Πραγματικά, ό γρα
φειοκρατικός-ο ιομηχανικός πολιτισμός πού επικράτησε 
στήν Ευρώπη καί τή Βόρεια 'Αμερική δη μιούργησε ενα 
νέο τύπο ανθρώπου. Μπορούμε νά τόν περ ιγράψουμε σάν 
τόν οργανωτικό ανθρωπο , σάν τόν αυτόματο ανθρωπο καί 
σάν τόν homo consumens (καταναλωτικό ανθρωπο) . 'Επι
πλέον είναι καί homo mechanicus (μηχανικός ανθρωπος) . 
Μέ αυτό εννοώ εναν ανθρωπο-μηχανάκι πού ελκεται εν
τονα απ' δ,τι είναι μηχανικό καί αποστρέφεται δ,τι είναι 
ζωντανό. Είναι αλήθεια δτι ό ο ιολογικός καί φυσιολογικός 
εξοπλισμός τού αντρα τόν εχει εφοδιάσει μέ τέτοιες ισχυ
ρές σεξουαλικές παρορμήσεις πού ακόμα καί ό homo me
chanicus εξακολουθεί νά εχει σεξουαλικές επιθυμίες καί 
τού αρέσουν οί γυναίκες. Δέν ύπάρχει δμως αμφιοολία δτι 
τό ενδιαφέρον τού ανθρώπου-μηχανάκι γιά τίς γυναίκες 
μειώνεται. Μιά γελοιογραφία σ' ενα περιοδικό της Νέας 
Ύόρκη ς τό τόνιζε αυτό μέ πολύ χιούμορ. Μιά πωλήτρ ια 
προσπαθεί νά πουλήσει μιά όρισμένη μάρκα αρώματος σέ 
μιά νεαρή πελάτισσα συνιστώντας το μέ τήν παρατήρηση : 
«Μυρίζει σάν ενα καινούργιο σπόρ αυτοκίνητο» .  Πραγμα
τικά, δποιος παρατηρήσει τή συμπεριφορά τών αντρών 
σήμερα θά πειστεί δτι αυτή ή γελο ιογραφία λέει κάτι 
περισσότερο από ενα εξυπνο ανέκδοτο. Ύπάρχει προφα
νώς μεγάλος αριθμός αντρών πού ενδιαφέρονται γιά τά 
σπόρ αυτοκίνητα, τίς τηλεοράσεις καί τά ραδιόφωνα, τά 
διαστημικά ταξίδια καί τά διάφορα αλλα μαραφέτια 
περισσότερο απ' όσο ενδιαφέρονται γιά τίς γυναίκες, τήν 
αγάπη, τή φύση, τό φαγητό, καί πού διεγείρονται από τό 
χειρισμό τών μή όργανικών, τών μηχανικών πραγμάτων 
περισσότερο απ' δσο από τή ζωή. Δέ θά ήταν ύπεροολικό 
νά ύποθέσουμε δτι ό homo mechanicus ν ιώθει περ ισσότερο 
περηφάνια καί ελξη γιά τίς συσκευές πού μπορούν νά σκο
τώσουν μέσα σέ λίγα λεπτά έκατομμύρια ανθρώπους σέ 
απόσταση αρκετών χιλιάδων χιλιομέτρων, παρά φόοο καί ' 
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κατάθλιψη από τή δυνατότητα μιάς τέτοιας μαζικης κατα
στροφής. Ό homo mechanicus εξακολουθεί νά απολαμοά
νει τό σέξ καί τό ποτό. 'Όλες αυτές τίς απολαύσει ς δμως 
τίς επιδιώκει μέσα στό πλαίσιο αναφοράς τού μηχανικού 
καί τού μή ζωντανού. ΥΕχει τήν προσδοκία πώς πρέπει νά 
ύπάρχει κάποιο κουμπί, πού δταν τό πιέσεις θά φέρει τήν 
ευτυχία, τήν αγάπη, τήν απόλαυση. (Πολλοί πηγαίνουν σέ 
ψυχαναλυτή μέ τήν ψευδαίσθηση δτι θά τούς μάθει πως νά 
ορούν αυτό τό κουμπί. ) Βλέπει τίς γυναίκες δπως θά 
εολεπε ενα αυτοκίνητο : Ξέρει ποιό εΙναι τό κουμπί πού θά 
της πατήσει, χαίρεται τή δύναμη πού εχει νά τήν κάνει νά 
«τρέχει» κι αυτός παραμένει ψυχρός, απαθής  παρατηρη 
τής .  Ό homo mechanicus δε ίχνει όλο ένα καί μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον γιά τό χειρισμό των μηχανων απ' δσο τόν εν
διαφέρει ή συμμετοχή καί ή ανταπόκριση στή ζωή. ΥΕτσι 
γίνεται αδιάφορος γιά τή ζωή, τόν γοητεύει τό μηχανικό 
καί μέ τόν καιρό νιώθει ελξη γιά τό θάνατο καί τήν όλο
κληρωτική καταστροφή . 

W Ας δούμε τό ρόλο πού παίζει τό σκότωμα στίς διασκε
δάσεις μας. Ό κινηματογράφος, τά κόμικς, οί εφημερίδες, 
εΙναι γεμάτα από συγκινήσης γιατί είναι γεμάτα μέ ειδή
σεις καταστροφής, σαδισμού, κτηνωδίας. Έκατομμύρια 
ανθρωποι ζούν μιά πληκτική αλλά ανετη ζωή - καί τίποτα 
δέν τούς συγκινεί περισσότερο από τό νά ολέπουν η νά 
διαοάζουν γιά σκοτωμούς, ειτε πρόκειται γιά φόνους ειτε 
γιά τροχαία ατυχήματα. Δέν αποτελεί αυτό ενδειξη γιά τό 
πόσο κυριαρχική εχει γίνει αυτή ή γοητεία τού θανάτου ; 
WH, ας φέρουμε στό νού μας εκφράσεις δπως «μέχρι θανά
του» ή «ψοφάω» γι' αυτό ή εκείνο, Τι τήν εκφραση «μέ 
σκοτώνει» . •  Ας δούμε τήν αδιαφορία γιά τή ζωή πού εκ
δηλώνεται μέ τό μεγάλο ποσοστό των τροχαίων ατυχημά
των. 

Μέ δυό λόγια, ή εξαϋλοποίηση, ό ποσοτικός προσδιορι
σμός, ή αφη ρημενοποίηση, ή γραφειοκρατικοποίηση καί ή 
πραγματικοποίηση (ή μετατροπή σέ πράγμα) - νά ποιά εί
ναι τά χαρακτηριστικά της σύγχρονης οιομηχανικης κοι
νωνίας, πού εφαρμοζόμενα περισσότερο στούς ανθρώπους 
παρά στά πράγματα, δέν είναι οί αρχές της ζωης αλλά οί 



αρχές τής μηχαν ικής. Οί ανθρωποι πού ζούν σ' ενα τέτοιο 
σύστημα γίνονται αδιάφοροι γιά τή ζωή καί ακόμη νιώ
θουν ελξη γιά τό θάνατο. Δέν τό αντιλαμοάνονται αυτό. 
Παίρνουν τά ρίγη τής συγκίνησης γιά χαρές τής ζωής καί 
ζούν κάτω από τήν ψευδαίσθηση δτι εΙναι πάρα πολύ 
ζωντανοί δταν κατέχουν καί χρησιμοποιούν πολλά πρά
γματα. Ή απουσία διαμαρτυρίας ενάντια στόν πι'ρηνικό 
πόλεμο, οί συζητήσεις τών «ατομολόγων» μας γω ιι) Ισο
ζύγιο της άλικης καί ήμιολικής καταστροφής, δείχνουν 
πόσο μακριά εχουμε προχωρήσει πιά στήν « κοιλάδα τής 
σκιάς τού θανάτου» .  

Αυτά τά χαρακτηριστικά ένός νεκρόφιλου προσανατολι
σμού ύπάρχουν σ' δλες τίς σύγχρονες ο ιομηχαν ικές κοινω
νίες, ανεξάρτητα από τίς αντίστοιχες πολιτικές δομές. Άπ' 
αυτή τήν αποψη δσα κοινά εχει ά σοοιετικός κρατικός κα
πιταλισμός μέ τό συντεχν ιακό καπιταλισμό εΙναι πιό ση
μαντικά από τίς διαφορές πού παρουσιάζουν τά δυό συ
στήματα. Καί τά_ δυό σνντήματα εχουν κο ινή τή γρα
φειοκρατική-μηχανική μεθοδολογία, καί τά δυό προετοι
μάζονται γιά τήν όλική καταστροφή . 

Ή συγγένεια ανάμεσα στή νεκρόφιλη περ ιφρόνηση γιά 
τή ζωή καί τό θαυμασμό γιά τήν ταχύτητα καί γιά καθετί 
τό μηχανικό, εγινε όλοφάνερη μόλις πρίν από λίγες δεκαε
τίες. 'Από τό 1 909 κιόλας προολήθηκε κι εκφράστηκε από 
τόν Μαρινέτι στό εργο του 'Αρχικό Μανιφέστο ΤΟ1) Φου
τουρισμο() (/nitia/ Manifesto of Futuri8In ) :  

1 .  Θ ά  τραγουδήσουμε τήν αγάπη τού κινδύνου, τή 
συνήθεια τής ενέργειας καί της παλικαριάς. 
2. Τά κύ ρια στοιχεία τής ποίησής μας θά εΙναι τό 
θάρρος, ή τόλμη καί ή επαναστατικότητα. 
3. Ή λογοτεχνία ύμνολογούσε ως τώρα τή οαθυστό
χαστη ακινησία, τήν εκσταση, τόν υπνο. 'Εμείς θά �' 

ξυμνήσουμε τήν επιθετική κίνηση, τή γεμάτη πυρετό 
ξαγρύπνια, τόν τροχαδιστό οη ματισμό, τό τουμπάρι
σμα, τό μπάτσο, τή γροθιά. 
4. Διακηρύσσουμε πώς τό μεγαλείο τού κόσμου πλου
τίστηκε μέ μιά νέα ομορφιά: τήν ομορφιά τής ταχύτη-
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τας. 'Ένα αυτοκίνητο αγώνων μέ τό σώμα του στολι
σμένο μέ μεγάλους σωλήνες, σάν φίδια μέ εκρηκτικές 
αναπνοές . . . . ενα ορυχώμενο αυτοκίνητο, πού μοιάζει 
σά νά πετάει πάνω σ' ενα ολήμα είναι πιό όμορφο από 
τή Νίκη της Σαμοθράκης. 
5. Θά τραγουδήσουμε τόν ανθρωπο πού κάθεται στό 
τιμόνι, πού ό Ιδεατός κορμός του διαπερνάει τή Γή, 
τρέχοντας πάνω στόν κύκλο τής τροχιάς της. 
6. Ό ποιητής πρέπει νά εφοδιαστει μέ φρενίτιδα, με
γαλείο καί άπλοχεριά, γιά νά μεγαλώσει τόν ενθου
σιαστικό ζήλο τών αρχέγονων στοιχείων. 
7. Δέν ύπάρχει πιά ομορφιά αλλού εκτός από τόν 
αγώνα. Δέν ύπάρχει αριστούργημα χωgίς έπιθετικότη
τα. Ή ποίηση πρέπει νά είναι μιά οίαιη επίθεση ενάν
τια στίς άγνωστες δυνάμεις, γιά νά τίς κάνει νά γονα
τίσουν μπροστά στόν ανθρωπο. 
8 . Στεκόμαστε πάνω στό τελευταίο σκαλοπάτι τών 
αΙώνων ! . . .  Γιατί νά κοιτάμε πίσω μας αφού πρέπει νά 
παραοιάσουμε τίς μυστηρ ιώδεις πύλες τού Άδύνατου ; 
Ό Χρόνος καί ό Χώρος πέθαναν χτές. Τώρα πιά 
ζούμε στό απόλυτο, αφού δη μιουργήσαμε τήν αιώνια 
καί πανταχού παρούσα ταχύτητα. 
9. Θέλουμε νά ύμνήσουμε τόν πόλεμο - τό μοναδικό 
ζωοδότη τού κόσμου - τό μιλιταρισμό, τόν πατριωτι
σμό, τό καταστροφικό μπράτσο τού Άναρχικού, τίς 
ώραίες ιδέες πού σκοτώνουν, τήν περ ιφρόνηση γιά τή 
γυναίκα. 
10. Θέλουμε νά καταστρέψουμε τά μουσεία, τίς οι
ολιοθήκες, νά παλέψουμε ενάντια στό μοραλισμό, τό 
φεμινισμό, ενάντια σ' δλες τίς οπορτουνιστικές καί 
ωφελιμιστικές ασημαντότητες. 
1 1 .  Θά τραγουδήσουμε τά μεγάλα πλήθη στόν πυρετό 
τής δουλιάς, τής απόλαυση ς καί τής έξέγερσης. Τήν 
πολύχρωμη καί πολύφωνη αναταραχή τών επαναστά
σεων στίς σύγχρονες πρωτεύουσες. Τό νυχτερινό 
παλμό τών όπλοστάσιων καί τών εργοστάσιων κάτω 
από τά οίαια ηλεκτρικά φεγγάρια τους. Τούς λαίμαρ
γους σταθμούς πού καταπίνουν ερπετά πού καπνί-



ζουν. Τίς γέφυρες πού πηδούν σάν γυμναστές πάνω 
από τά διαοολικά μαχαίρια τών ήλιόλουστων ποτα
μών. Τά παράτολμα καράΟια πού ανιχνεύουν τόν δρί
ζοντα. Τίς πλατύστηθες λοκομοτίΟες πού τρέχουν θο
ρυοώδικα πάνω στίς γραμμές, σάν μεγάλα ατσαλένια 
αλογα καπιστρωμένα μέ μακριούς σωλήνες. Καί τό πέ
ταγμα τών αεροπλάνων, πού δ θόρυ60ς τής προπέλας 
τους μοιάζει μέ τό κυμάτισμα πού κάνουν οί σημαίες 
καί τά χειροκροτήματα ένός γεμάτου ένθουσιασμό 
πλήθους22. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον νά συγκρ ίνουμε τή νεκρόφιλη 
έρμηνεία της τεχνικής καί τής οιομηχανίας τού Μαρινέτι, 
μέ τήν εντονη οιόφιλη έρμηνεία πού ορ ίσκουμε στά ποιή 
ματα τού Γουώλτ Χουίτμαν. Στό τέλος τού ποιήματός του 
«Crossing Brooklyn Ferry» αναφέρει: 

Θερ ιέψτε πολιτείες - τό φόρτωμα καί τίς πομπές σας κουααλεί
στε, πλατιά καί πλούσια ποτάμια, 

Άπλώσου, ϋπαρξη πού πιό πνευματική σου δέν ύπάρχει, 
Τόν τόπο σας ααστείξτε, πράγμαrα πού πιότερο από σάς κανένα 

δέ διαρκεί. 
Έκαρτερούσατε, καί πάντα καρτεράτε, 6ουαοί κι ώραίοι ίερείς, 
Τώρα ή αίσθηση έλεύθερη σάς δέχεται, δέ σάς χορταίνουμε από 

δώ κι έμπρός, 
Δέ θά μπορείτε πιά νά μάς νικήσετε, μήτ' από μάς μακρ ιά νά 

κρατη θείτε, 
Σάς χρησιμοποιούμε, δέ θά σάς πετάξου με - μέσα μας σάς φυ

. τεύΟύμε γιά πάντα, 
Όχι πώς σάς καταλαααίνουμε ααθιά - μόνο σάς άγαπάμε 

- ύπάρχει καί σέ σάς μιά τελειότητα, 
Έχετε τό δικό σας ρόλο στήν αΙωνιότητα, 
Μ ικρό � μεγάλο, �χετε τό δικό σας ρόλο στήν ψυχή. 

VH στό τέλος τού ποιήματός του «Song οί the Open 
Road » :  

Σύντροφε, σού δίνω τό χέρι μου ! 
Σού δίνω τήν άγάπη μου, δέ μετρ ιέται μέ χρήμα, 

22. Joshua C. Taylor, FutIlrism , Doubleday Co., 1 909, σελ. 1 24.  
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Σού δίνω τόν έαυτό μου, πρίν από νόμο η διδαχή ' 
Θές νά μού δώσεις τόν έαυτό σου ; Θά ταξιδέψεις μαζί μου ; 
Θά μείνουμε ό ένας κοντά στόν &.λλο, δσο θά ζούμε; 

Δέ θά μπορούσε ό Χουίτμαν νά tκφράσει καλύτερα τήν 
αντίθεσή του παρά μέ τούτο τό στίχο: «Νά δια6αίνεις 
(ζώντας, πάντοτε ζώντας!) καί ν ' αφήνεις τά πτώματα 
πίαο » .  

Συγκρίνοντας τή στάση τού Μαρινέτι απέναντι στή 6 ιο
μηχανία μέ τή στάση τού Γουώλτ Χου ίτμαν, γίνεται όλο
φάνερο οτι αυτή καθαυτή ή 6ιομηχαν ική παραγωγή δέν 
ερχεται αναγκαστικά σέ αντίθεση μέ τίς άρχές τής ζωής. 
Τό ζήτημα είναι κατά πόσο οί άρχές τής ζωής ύποτάσσον
ται στίς αρχές τής μηχανοποίησης, η κατά πόσο οί αρχές 
τής ζωής είναι ο ί κυριαρχικές αρχές. Φαίνεται πώς μέχρι 
τώρα ό 6ιομηχανοποιημένος κόσμος δέ 6ρήκε μιά απάν
τηση στό ερώτημα πού τέθηκε εδώ : Πώς είναι δυνατό νά 
δη μιουργήσουμε εναν ουμανιστικό 6ιομηχανισμό σέ αντι
διαστολή μέ τό γραφειοκρατικό 6ιομηχανισμό πού εξου
σιάζει τή ζωή μας σήμερα;  
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Ιv 

Ά τομικός καί 
Κοινωνικός Ναρκισσισμός 

Μιά από τίς πιό καρποφόρες καί πιό μεγαλόπνοες ανακα
λύψεις τού Φρόυντ ειναι ή αντίληψή του γιά τό ναρκισσι
σμό. Ό 'ίδιος ό Φρόυντ τή θεωρούσε σάν ενα από τά πιό 
σπουδαία εύρήματά του καί τή χρησιμοποιούσε γιά τήν 
κατανόηση ξεχωριστών φαινομένων δπως ή ψύχωση 
(<<ναρκισσιστική νεύρωση» ) ,  ή αγάπη, ό φόΌος τού εόνου
χισμού , ή ζήλια, ό σαδισμός, καθώς καί μαζικών φαινομέ
νων, δπως ή προθυμία τών καταπιεζόμενων τάξεων νά 
δείχνουν νομιμοφροσύνη στούς κυΌερνήτες τους. Στό κε
φάλαιο αυτό επιθυμώ νά ακολουθήσω τή γραμμή σκέψης 
τού Φρόυντ καί νά εξετάσω τό ρόλο τού ναρκισσισμού γιά 
τήν κατανόηση τού εθνικισμού , τού εθνικού μίσους, καθώς 
καί τά ψυχολογικά κίνητρα γιά τήν καταστροφικότητα καί 
τόν πόλεμο .  

'Επιθυμώ νά αναφέρω περαστικά τό γεγονός δτι ή αντί
ληψη γιά τό ναρκισσισμό ελάχιστη προσοχή Όρήκε στά 
εργα τού Γιούνγκ καί τού 'Άντλερ, καί πολύ λιγότερη από 
δση αξιζε στά εργα τής Χόρνεϋ . 'Ακόμη καί στήν ορθό
δοξη φροϋδική θεωρία καί θεραπεία, ή αντίληψη γιά τό 
ναρκισσισμό περιορίστηκε σέ μεγάλο Όαθμό στό ναρκισσι
σμό τού παιδιού καί τό ναρκισσισμό τού ψυχωτικού ασθε
νή . "Αν ή προσφορά τής αντίλη ψης αυτής δέν εκτιμή θηκε 
αρκετά, αυτό οφείλεται προφανώς στό δτι ό Φρόυντ στρί
μωξε τήν αντίληψή του μέσα στό πλαίσιο τής θεωρίας του 
γιά τή λίμπιντο. 

Ό Φρόυντ ξεκίνησε νά κατανοήσει τή σχιζοφρένια μέ 
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δάση τή θεωρία τής λίμπιντο. Καθώς ό σχιζοφρενής ασθε
νής δέ φαίνεται νά εχει καμιά λιμπιντική σχέση μέ τά 
αντικείμενα (συτε aτήν πραγματικότητα ούτε aτή φαντα
σία) , ό Φρόυντ όδηγήθηκε στό ερώτημα: «Τί συνέδη στή 
λίμπιντο πού αποσύρθηκε από τά εξωτερικά αντικείμενα, 
στή σχιζοφρένια; » ι Ή απάντησή του είναι : «Ή λίμπιντο 
πού όποσύρθηκε ι':ιπό τόν εξωτερ ικό κόσμο κατευθύνθηκε 
aτό εγώ καί ετσι δη μιουργεί μιά στάση πού μπορεί νά 
ονομαστεί ναρκ ισσισμός» . 2 Ό Φρόυντ ύπέθεσε δτι η λίμ
πιντο σωρεύεται αρχικά δλη στό εγώ, σάν μέσα σέ μιά 
«μεγάλη δεξαμενή» .  Κατόπιν εκτείνεται στά όντικείμενα, 
αλλά αποσύρεται ευκολα απ' αυτά καί επιστρέφει στό εγώ.  
Ή αποψη αυτή μεταδλήθηκε τό 1922,  δταν ό Φρόυντ 
εγραψε πώς «πρέπει νά παραδεχτούμε τό Id ('Εκείνο) σάν 
τή μεγάλη δεξαμενή τής λίμπιντο» , αν καί δπως φαίνεται 
ποτέ δέν εγκατέλειψε όλοκληρωτικά τήν παλιότερη αποψή 
του3• 

Πάντως, τό θεωρητικό ερώτημα κατά πόσο η λίμπιντο 
εχει τίς όρχές της στό εγώ η στό Id δέν εχει ουσιαστική 
ση μασία γιά τό νόημα τής 'ίδιας τής ιδέας. Ό Φρόυντ ποτέ 
δέν αλλαξε τή δασική ιδέα δτι ή όρχική κατάσταση τού 
όνθρώπου, στήν πρώιμη παιδική ηλικία, είναι ή κατά
σταση τού ναρκ ισσισμού (<<πρωταρχικός ναρκισσισμός») 
δπου δέν ύπάρχουν όκόμη σχέσεις μέ τόν εξωτερικό κό
σμο ' δτι κατόπιν αρχίζει τό παιδί, στήν πορεία τής φυσιο
λογικής όνάπτυξη ς νά όναπτύσσει σέ περιεχόμενο καί εν
ταση τίς (λιμπιντικές) σχέσεις του μέ τόν εξωτερικό κόσμο, 
αλλά σέ πολλές περιπτώσεις (πού η πιό όποτελεσματική 
είναι ή τρέλα) , όποσύρει τή λιμπιντική του προσήλωση 
όπό τά αντικείμενα καί τήν κατευθύνει καί πάλι στό εγώ 
του (<<δευτερεύων ναρκισσισμός») . 'Αλλά όκόμα καί στήν 
περίπτωση τής φυσιολογικής ανάπτυξη ς, ό ανθρωπος 

1. Φρόυντ, On Νaι-cίssίι;ιn (Standard Edition, Λονόίνο: Hogarth Press, 
1 959), τόμο XIV, σελ. 74. 

2. Στό 'ίδιο, σελ. 75.  

3 .  Βλέπε διάκριση αυτής τής εξέλιξης aτό εργο τού Φρόυντ, ΑΡΡendί.r 

Β .  Standard Edition, τόμο ΧΙΧ, σσ. 63 έπ. 
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παραμένει σέ κάποιο οαθμό ναρκισσιστής σ' δλη τή ζωή 
του4. 

Ποιά είναι ή εξέλιξη τού ναρκισσισμού στό «φυσιολογι
κό»' ατομο; Ό Φρόυντ σκιαγράφησε τίς κύριες γραμμές 
αυτής τής εξέλιξης.  Ή παράγραφος πού ακολουθεί είναι 
μιά συνοπτική περίληψη τών ευρημάτων του . 

Τό εμορυο στή μήτρα εξακολουθεί νά ζεί σέ μ ιά κατά
σταση απόλυτου ναρκισσισμού . « Μέ τή γέννησή μας - λέει 
ό Φρόυντ - εχουμε κάνει τό οήμα από τόν απόλυτα αύ
τάρκη ναρκισσισμό πρός τήν αντίληψη ένός μετασχηματι
ζόμενου εξωτερικού κόσμου καί τήν &παρχή τής ανακάλυ
ψης τών αντικειμένων.»5  Θά χρειαστεί νά περάσουν μήνες 
γιά νά μπορέσει τό παιδί νά αντιλαμοάνεται τά αντικεί
μενα σάν αντικείμενα, σάν μέρος τού «όχι εγώ» . Καταφέρ
νοντας πολλά χτυπήματα στόν παιδικό ναρκισσισμό, καί 
μέ τήν δλο καί μεγαλύτερη γνωριμία του μέ τόν εξωτερικό 
κόσμο καί τούς νόμους του, καί ετσι μέ τήν «αναγκαιότη
τα» , ό άνθρωπος μετατρέπει τόν αρχικό ναρκισσισμό του 
σέ «αγάπη τών &ντικειμένων» .  Άλλά, λέει ό Φρόυντ, « ενα 
ανθρώπινο πλάσμα παραμένει σέ κάποιο οαθμό ναρκισσι
στικό ακόμα καί αφού εχει ανακαλύψει τά εξωτερικά 
αντικείμενα γιά τή λίμπιντό του»6 . Πραγματικά, ή ανά
πτυξη τού ατόμου μπορεί νά όριστεί σύμφωνα μέ τόν 
Φρόυντ σάν ή εξέλιξη από τόν απόλυτο ναρκισσισμό σέ 
μιά ίκανότητα αντικειμενικής λογικής καί αγάπης τών 
αντικειμένων, μιά ίκανότητα πού ώστόσο δέν ξεπερνα όρι
σμένα πλαίσια. Τό «φυσιολογικό»,  «ωριμο» άτομο είναι 
εκείνο πού ό ναρκισσισμός του εχει περιοριστεί στό κοι
νωνικά αποδεκτό μίνιμουμ χωρίς δμως νά εχει εξαφανιστεί 
όλοκληρωτικά. Ή παρατήρηση τού Φρόυντ επιοεοαιώνε
ται από τήν καθη μερ ινή εμπειρία. Φαίνεται δτι στούς 
περισσότερους ανθρώπους μπορούμε νά ορού με ενα ναρ
κισσιστικό πυρήνα πού δέν είναι προσιτός καί αποκρούει 
κάθε προσπάθεια γιά μιά όλοκληρωτική λύση . 

4. Φρόυντ, Totem and Taboo (Staπdard Editioπ), τόμο XIll, σσ. 88-89. 

5 .  Φρόυντ, Group PSYL'h% gy (Staπdard Editioπ), τόμο XVIII, σελ. 1 30. 

6. Φρόνντ, Totem αnd Taboo (Staπdard Editioπ), τόμο Xlll , σελ. 89. 

7 1  



'Όσοι δέ γνωρίζουν καλά τήν τεχνική γλώσσα τού 
Φρόυντ, σίγουρα δέ θά μπορέσουν νά αποκτήσουν μιά ξε
κάθαρη ιδέα τής πραγματικότητας καί τής δύναμης  τού 
ναρκισσισμού , αν δέν τούς δοθεί μιά πιό συγκεκριμένη 
περιγραφή τού φαινόμενου . Αυτό θά προσπαθήσω νά 
κάνω στίς έπόμενες σελίδες. Ώστόσο, πρίν προχωρήσω, 
θέλω νά ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα σχετικά μέ τήν 
όρολογία. Οί απόψεις τού Φρόυντ γιά τό ναρκισσισμό οα
σίζονται στήν αντίληψή του γιά τή σεξουαλική λίμπιντο. 
'Όπως εχω κιόλας τον ίσει, αυτή ή μηχανιστική αντίληψη 
τής λίμπιντο αποδείχτηκε πώς περισσότερο παρεμποδίζει 
παρά προωθεί Τ1\ν ανάπτυξη τής αντίλη ψη ς γιά τό ναρκισ
σισμό . Πιστεύω πώς οί δυνατότητες νά όδηγηθεί στήν 
πλήρη απόδοσή της θά είναι πολύ μεγαλύτερες αν χρησι
μοποιήσουμε μ ιά ίδέα τής φυσικής ενέργειας πού δέν είναι 
ταυτόσημη μέ τήν ιδέα τής σεξουαλικής παρόρμησης. Αυτό 
τό εκανε ό Γιούνγκ. Βρήκε επίσης μιά αρχική αναγνώρ ιση 
στήν ιδέα τού Φρόυντ γιά τήν αποσεξουαλοποιημένη λίμ
πιντο. 'Αλλά μολονότι διαφέρει ή μή σεξουαλική φυσική 
ενέργεια από τή λίμπιντο τού Φρόυντ, εΙναι ωστόσο, δπως 
καί ή λίμπιντο, μιά ενεργειακή ιδέα. Πραγματεύεται τίς 
φυσικές δυνάμεις, πού τίς αντιλαμοανόμαστε μόνο μέ τίς 
εκδηλώσεις τους, οί  όποίες εχουν μιά όρισμένη ενταση καί 
μιά όρισμένη κατεύθυνση. Ή ενέργεια αύτή δένει, ένοποιεί 
καί συγκρατεί τό ατομο στόν έαυτό του, καθώς καί στίς 
σχέσεις του μέ τόν εξωτερ ικό κόσμο .  Άκόμη κι αν δέ συμ
φωνεί κανείς μέ τόν Φρόυντ πάνω στήν πρώτη του αποψη, 
δτι δηλαδή ή παρόρμηση γιά τήν επιοίωση, ή ενέργεια τού 
σεξουαλικΟύ ενστίκτου (λίμπιντο) αποτελεί τή μόνη σπου
δαία κινητήρια δύναμη τής ανθρώπινης συμπερ ιφοράς, 
ακόμη κι αν χρησιμοποιήσει κανείς στή θέση της μιά γε
ν ική αντίληψη τής φυσικής ενέργειας, ή διαφορά δέν είναι 
τόσο μεγάλη δσο τείνουν νά πιστεύουν μερικοί πού σκέφ
τονται δογματικά. Τό ουσιαστικό σημείο από τό όποίο 
εξαρτάται κάθε θεωρία η θεραπεία πού μπορ ει νά Ονομα
στεί ψυχανάλυση , είναι ή δυναμική αντίληψη τής ανθρώ
πινης συμπεριφοράς. Ή ύπόθεση δηλαδή δτι τή συμπερι
φορά ύποκινούν ύψηλά φορτισμένες δυνάμεις καί δτι ή 
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συμπεριφορά μπορεί νά κατανοηθεί καί νά προολεφθεί 
μόνο μέ τήν κατανόηση αυτών τών δυνάμεων.  Αυτή Τι δυ
ναμική αντίληψη τής ανθρώπινης συμπεριφοράς αποτελεί 
τό επίκεντρο τού συστήματος τού Φρόυντ. Τό πώς αυτές οί 
δυνάμεις γίνονται αντιληπτές θεωρητικά, ε'ίτε μέ οάση τή 
μηχανιστική-ύλιστική φιλοσοφία, ε'ίτε μέ οάση τόν ουμανι
στικό ρεαλισμό, αποτελεί σπουδαίο ζήτημα, πού �ρχεται 
ώστόσο σέ δεύτερη μοίρα σέ σχέση μέ τό κεντρικό θέμα 
τής δυναμικής έρμηνείας τής ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

"Ας αρχίσουμε τήν περιγραφή μας γιά τό ναρκισσισμό μέ 
δύο ακραία παραδείγματα: τόν πρωταρχικό ναρκισσισμό 
τού νεογέννητου παιδιού καί τό ναρκισσισμό τού παρά
φρονα. Τό παιδί δέν εχει σχετιστεί ακόμη μέ τόν εξω'tερικό 
κόσμο (σύμφωνα μέ τή φροϋδική όρολογία Τι λίμπιντό του 
δέν εχει φτάσει ως τήν κάθεξη εξωτερικών αντικειμένων) . 
'Ένας αλλος τρόπος νά τό εκφράσουμε αυτό είναι νά 
πούμε πώς ό εξωτερικός κόσμος δέν ύπάρχει γιά τό παιδί, 
καί αυτό συμοαίνει σέ τέτοιο οαθμό πού δέν εΙναι σέ θέση 
νά ξεχωρίσει ανάμεσα στό « έγώ» καί στό << μή έγώ» . Θά 
μπορούσαμε ακόμη νά πούμε πώς τό παιδί δέν « ενδιαφέ
ρεται» (is not «interested»)* γιά τόν εξωτερικό κόσμο. Ή 
μόνη πραγματικότητα πού ύπάρχει γιά τό παιδί είναι ό 
έαυτός του : τό σώμα του, οί φυσικές αισθήσεις του γιά τό 
κρύο καί τό ζεστό, τήν πείνα, τήν ανάγκη τού υπνου καί 
τής σωματικής επαφής. 

Ό παράφρονας ορίσκεται σέ μιά κατάσταση πού δέ 
διαφέρει ουσιαστικά από τήν κατάσταση τού παιδιού . 
'Ενώ δμως γιά τό παιδί ό εξωτερικός κόσμος δέν εχει 
αποκαλυφθεί ακόμη σάν πραγματικός, γιά τόν παράφρονα 
εχει πάψει νά είναι πραγματικός. Στήν περίπτωση τών 
παραισθήσεων, λόγου χάρη , ο ί αΙσθήσεις εχουν πάψει πιά 
νά καταγράφουν τά εξωτερικά γεγονότα καί καταγράφουν 
ύποκειμενικά οιώματα κατά κατηγορίες αισθητηριακής 
αντίδρασης στά εξωτερικά αντικείμενα. Στήν παρανσ"ίκή 
παράκρουση λειτουργεί ό 'ίδιος μηχανισμός. Ό φάοος fJ Τι 

" Ή δασική σημασία τής λέξης περιέχεται στή ρίζα της: στά λατινικά 
inteI·e5'.I'e σημαίνει « ε[μαι μέσα η ανάμεσα» . (Βλ. Έριχ Φρόμ, Νά 'Έχεις η 
vά ΕΖσαι,  έκδ. Μπουκουμάνη, 1 978, σελ. 48. )  (Σ.τ.μ.) 
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ύποψία, λόγου χάρη, πού είναι ύποκειμενικά συναισθήμα
τα, αντικειμενοποισυνται μέ τέτοιο τρόπο πού ό παρανσ"ί
κός εχει τήν πεποίθηση δτι ο ί αλλο ι συνωμοτούν εναντίον 
του. Έδώ ακριοώς ορίσκεται ή διαφορά μέ τό νευρωτικό 
ατομο: ό νευρωτικός μπορεί νά φοοαται συνέχεια πώς τόν 
μισούν, πώς τόν καταδιώκουν κλπ. ,  αλλά ξέρει ώστόσο δτι 
αυτό είναι εκείνο πού φοΟάται. Γιά τόν παρανο"ίκό ό φό
οος εχει μετατραπεί σέ γεγονός. 

Μιά ξεχωριστή περίπτωση ναρκισσισμού πού ορίσκεται 
στό μεταίχμιο μεταξύ ύγείας καί ασθένειας μπορούμε νά 
ορού με σέ μερικούς ανθρώπους πού εχουν φτάσει σέ εξαι
ρετικά ύψηλό οαθμό δύναμης. Οί αΙγύπτιοι φαραώ, ο ί  ρω
μαίοι καίσαρες, ο ί Βοργίες, ο ί Χίτλερ, ο ί Στάλιν, ο ί Τρου
χίλιο - δλοι δείχνουν όρισμένα δμοια χαρακτηριστικά. 
'Έχουν φτάσει στήν απόλυτη εξουσία. Ό λόγος τους εΙναι 
ή τελευταία κρίση γιά τό καθετί, ακόμα καί γιά τή ζωή καί 
τό θάνατο. Φαίνεται πώς δέν ύπάρχει δριο στήν ίκανότητά 
τους νά κάνουν δ,τι επιθυμούν. ΕΙναι θεοί, πού τούς περι
ορίζει μόνο ή αρρώστια, τά γηρατειά καί ό θάνατος. Ψά
χνουν νά ορούν μιά λύση στό πρόολημα τής ανθρώπινης 
ϋπαρξης κάνοντας τήν απεγνωσμένη προσπάθεια νά ξεπε
ράσουν τά δρια τής ανθρώπινης ϋπαρξη ς. Καί προσπα
θώντας νά δείξουν δτι δέν ύπάρχει δριο στή λαγνεία τους 
καί τή δύναμή τους, πλαγιάζουν μέ αναρίθμητες γυναίκες, 
σκοτώνουν αναρίθμητους ανθρώπους, χτίζουν παντού κά
στρα, « θέλουν τό φεγγάρι» , «θέλουν τό αδύνατο» .7 Πρό
κειται γιά τρέλα, ακόμη κι αν αποτελεί προσπάθεια νά 
λυθεί τό πρόολη μα τής ϋπαρξης μέ τόν Ισχυρισμό δτι αυτοί 
δέν είναι ανθρωποι. Πρόκειται γιά τρέλα πού εχει τήν 
τάση νά γίνεται δλο καί μεγαλύτερη στή διάρκεια τής ζωής 
τού ατόμου πού εχει προσΟληθεί. 'Όσο περ ισσότερο προ
σπαθεί νά είναι θεός, τόσο περισσότερο απομονώνεται από 
τό ανθρώπινο γένος. Ή απομόνωση αυτή τόν κάνει νά 
φοοαται περισσότερο, ό· καθένας γίνεται εχθρός του, καί 
γιά νά μπορέσει νά αντιμετωπίσει τό φόοο πού τού προ-

7. Ό Καμύ απεικονίζει μέ μεγάλη πιστότητα στό θεατρικό του εργο 
Καλιγούλας αυτή τήν τρέλα τής εξουσίας. 
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καλεί αυτό, πρέπει νά αυξήσει τή δύναμή του, τή σκληρό
τητά του, καί τό ναρκ ισσισμό του . Αυτή ή καισαρική 
παραφροσύνη θά ήταν καθαρή τρέλα αν ελειπε ενας 
παράγοντας: μέ τή δύναμή του ό Καίσαρας εχει ύποχρεώ
σει τήν πραγματικότητα νά προσαρμοστεί στίς ναρκισσι
στικές φαντασιώσεις του. �Eχει ύποχρ·εώσει τούς πάντες νά 
παραδεχτούν δτι είναι θεός, ό πιό δυνατός καί ό πιό σο
φός από δλους τούς ανθρώπους - κι ετσι ή μεγαλομανία 
του παρουσιάζεται σάν λογικό α'ίσθημα. Άπό τό άλλο μέ
ρος, πολλοί θά τόν μισούν, θά προσπαθούν νά τόν ανα
τρέψουν καί νά τόν σκοτώσουν - κι ετσι οί παθολογικές 
ύποψίες του στηρίζονται κι αυτές σ' ενα πυρήνα πραγμα
τικότητας. Τό αποτέλεσμα είναι νά μή ν ιώθει αποκομμένος 
από τήν πραγματικότητα - κι ετσι μπορεί νά διατηρήσει 
ενα μικρό μέρος ύγείας, άν καί προσωρινά μόνο. 

Ή ψύχωση είναι μιά κατάσταση απόλυτου ναρκισσι
σμού , μιά κατάσταση δπου τό άτομο εχει αποκόψει δλους 
τούς δεσμούς μέ τήν εξωτερ ική πραγματικότητα, καί εχει 
ύποκαταστήσει τήν πραγματικότητα μέ τό πρόσωπό του . 
Τό γεμίζει όλοκληρωτικά ό έαυτός του, εχει γίνει «6 θεός 
καί ό κόσμος» γιά τόν έαυτό του . Μ' αυτήν ακριοώς 
τή διορατική διαπίστωση άνοιξε ό Φρόυντ γιά πρώτη φο
ρά τό δρόμο στή δυναμική κατανόηση της φύσης της ψύ
χωσης. 

Ώστόσο, γιά δσους δέν είναι εξοικειωμένοι μέ τήν ψύ
χωση, είναι απαραίτητο νά δώσουμε μιά εΙκόνα τού ναρ
κισσισμού δπως τόν ορίσκουμε στά νευρωτικά ή τά «φυ
σιολογικά» άτομα. 'Ένα από τά πιό στοιχειώδη παραδεί
γματα ναρκισσισμού μπορούμε νά ορού με στή στάση τού 
μέσου ανθρώπου απέναντι στό σώμα του . Σέ πολλούς αν
θρώπους αρέσει τό σώμα τους, τό πρόσωπό τους, ή φυσιο
γνωμία τους, καί δταν τούς ρωτήσουν άν ήθελαν νά αλλά
ξουν καί νά γίνουν κάποιο άλλο, πιό δμορφο 'ίσως πρόσω
πο, απαντούν μ' ενα αποφασιστικό δχι. Πιό εντυπωσιακό 
ακόμη είναι δτι τούς περ ισσότερους ανθρώπους δέν τούς 
πειράζει καθόλου ή μυρωδιά ή ή θέα τών περ ιττωμάτων 
τους (στήν πραγματικότητα σέ πολλούς αρέσουν κιόλας) , 
ενώ σιχαίνονται τά περιττώματα τών άλλων. Είναι όλοφά-
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νερο στι εδώ δέν παρεμοαίνει κάποια αισθητική η άλλη 
κρίση ·  τό 'ίδιο πράγμα πού είναι Ευχάριστο σέ κάποιον 
σταν συνδέεται μέ τό σώμα του, γίνεται δυσάρεστο σταν 
συνδέεται μέ τό σώμα κάποιου άλλου . 

"Ας πάρουμε τώρα ενα λιγότερο κοινό παράδειγμα ναρ
κισσισμού . 'Ένας άνθρωπος πάει στό ιατρείο ένός γιατρού 
καί τού ζητάει νά τόν εξετάσει. Ό γιατρός τού λέει στι δέ 
μπορεί νά τόν εξετάσει αυτή τή οδομάδα καί τού όρίζει 
ραντεοού γιά μιά μέρα τής έπόμενης Οδομάδας. Ό άσθε
νής επιμένει στό α'ίτημά του νά τόν εξετάσει συντομότερα 
καί σάν εξήγηση γιά τήν επιμονή του αυτή δέν αναφέρει 
τούς λόγους πού τόν κάνουν νά επιμένει, αλλά επικαλείται 
σάν δικιολογία στι μένει μόλις πέντε λεπτά μακριά από τό 
ιατρείο. 'Όταν ό γιατρός τού απαντάει στι τό δικό του 
πρόολη μα χρόνου δέ λύνεται μέ τό στι ό άσθενής μένει 
τόσο κοντά, αυτός δέ δείχνει καθόλου κατανόηση . Έπιμέ
νει στι ή αΙτιολογ ία πού επικαλείται είναι άρκετά σοοαρή 
ωστε ό γιατρός νά τόν εξετάσει νωρίτερα. "Αν ό γιατρός 
είναι ψυχίατρος, τού δίνεται ετσι ή δυνατότητα νά κάνει 
μιά σημαντική διαγνωστική παρατήρηση, συγκεκριμένα στι 
εχει νά κάνει μ' ενα ναρκισσιστικό άτομο σέ μεγάλο οα
θμό, δηλαδή μέ ενα οαριά ασθενή . Δέν είναι δύσκολο νά 
δού με τούς λόγους. 'Ο άσθενής δέ μπορεί νά δεί τήν κατά
σταση τού γιατρού ξέχωρα από τή δική του . Αυτό πού τόν 
διακατέχει, αυτό πού εχει μπροστά στά μάτια του, είναι ή 
επιθυμία του νά δεί τό γιατρό καί τό στι ό (δ ιος χρειάζε
ται λίγη ωρα γιά νά πάει στό Ιατρείο. Ό γιατρός, σάν 
ξεχωριστό πρόσωπο, μέ τό δικό του πρόγραμμα καί τίς 
δικές του άνάγκες, δέν ύπάρχει. Ή λογική τού ασθενή εί
ναι στι εφόσον είναι ευκολο γι' αυτόν νά ερθει στό Ια
τρείο, τότε ευκολο είναι καί γιά τό γιατρό νά τόν εξετάσει. 
Ή διαγνωστική παρατήρηση σχετικά μέ" τόν άσθενή θά 
ηταν κάπως διαφορετική, άν μετά τήν πρώτη παρατήρη ση 
τού γιατρού ό ασθενής μπορούσε νά απαντήσει: «Φυσικά 
τό ολέπω γιατρέ μου . Λυπάμαι πού είπα μιά τέτοια ανοη
σία» . Στήν περίπτωση αυτή θά ε'ίχαμε νά κάνουμε μέ ενα 
ναρκωσιστικό άτομο πού στήν αρχή δέν κάνει διάκριση 
ανάμεσα στήν κατάσταση τή δική του καί τήν κατάσταση 
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τού γιατρού , αλλά ό ναρκισσισμός του δέν είναι τόσο Εν
τονος καί σοααρός δπως ό ναρκισσισμός τού πρώτου 
ασθενη .  Είναι σέ θέση νά δεί ποιά είναι ή πραγματική 
κατάσταση δταν χρειαστεί νά δε ίξει τήν κατάλληλη προ
σοχή, καί αντιδρά ανάλογα. Ό δεύτερος ασθενής θά νιώ
σει ασφαλώς αμηχανία μόλις καταλάαει τή γκάφα του . Ό 
πρώτος δέ θά νιώσει καθόλου αμηχανία - τό μόνο πού θά 
κάνει είναι νά κατακρίνει τό γιατρό πού ή ανοησία του 
δέν τού επιτρέπει νά δεί μιά τόσο άπλή περίπτωση. 

'Ένα παρόμοιο φαινόμενο μπορούμε ευκολα νά παρατη
ρήσουμε σ' ενα ναρκισσιστικό αντρα πού ερωτεύεται μιά 
γυναίκα ή όποία δέν ανταποκρίνεται στήν αγάπη του . Τό 
ναρκισσιστικό ατομο εχει τήν τάση νά μήν πιστεύει δτι 
εκείνη δέν τόν αγαπάει. Θά σκεφτεί: «Είναι αδύνατο νά 
μήν αγαπάει εμένα πού τήν αγαπάω τόσο πολύ» Τι «δέ θά 
μπορούσα νά τήν αγαπάω τόσο πολύ αν δέ μέ αγαπούσε 
καί κείνη» .  Προχωρεί τότε στό νά δικιολογήσει τήν ελ
λειψη ανταπόκρισης από μέρους της μέ ύποθέσεις δπως: 
«Μέ αγαπάει ασυνείδητα. φοαάται τήν ενταση της αγάπης 
της. Θέλει νά μέ δοκιμάσει, νά μέ αασανίσει» - καί πολλά 
αλλα.  Τό ουσιαστικό σημείο Εδώ, δπως καί στήν προηγού
μενη περίπτωση, είναι δτι τό ναρκισσιστικό ατομο δέ μπο
ρεί νά αντιλη φθεί δτι ή κατάσταση μέσα σ' ενα αλλο ατομο 
είναι διαφορετική από τή δική του . 

'Άς παρατη ρήσουμε τά δυό φαινόμενα πού μο ιάζουν 
όλότελα διαφορετικά αλλά πού είναι ώστόσο καί τά δυό 
ναρκισσιστικά. Μιά γυναίκα διαθέτει πολλές ώρες καθη 
μερινά μπροστά στόν καθρέφτη της νά χτενίζεται καί νά 
φτιάχνεται. Δέ τό κάνει άπλά καί μόνο από ματαιοδοξία. 
Τήν απασχολεί πάρα πολύ τό σώμα της καί ή όμορφιά 
της ·  τό σώμα της είναι ή μοναδική αξια λόγου πραγματι
κότητα πού γνωρίζει. Βρίσκεται προφανώς πολύ κοντά 
στόν έλληνικό μύθο τού Νάρκισσου, τού ομορφου νέου 
πού απέκρουσε τή νύμφη , Ηχώ πού τόν ερωτεύτηκε καί 
πέθανε από τrΊ θλίψη της. Ή Νέμεση τόν τιμώρησε νά 
ερωτευτεί τό ε'ίδωλό του, τήν είκόνα του πού ε6λεπε στό 
νερό της λίμνης, καί σέ μιά στιγμή αυτοθαυμασμού επεσε 
στή λίμνη καί πνίγηκε. Αυτός ό έλληνικός μύ θος δείχνει 
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καθαρά δτι αvτό τό είδος τού « αvτοερωτισμού» είναι 
κατάρα καί δτι στήν ακραία μορφή του καταλήγει στήν 
αVτοκαταστροφή8 . Μιά άλλη γυναίκα (πού θά μπορούσε 
νά είναι ή 'ίδια μερικά χρόνια αργότερα) ύποφέρει από 
ύποχονδρίαση. Άσχολείται συνέχεια μέ τό σώμα της άν 
καί δχι μέ τήν εννοια νά τό κάνει δμορφο, αλλά από φόοο 
μήν αρρωστήσει. Τό άν ενα άτομο θά πάρει τό θετικό η τό 
αρνητικό ε'ίδωλο, εχει φυσικά τούς λόγους του. Ώστόσο, 
δέν είναι απαραίτητο νά ασχοληθούμε μ' αvτό εδώ. 
Έκείνο πού εχει σημασία είναι δτι πίσω καί από τά δυό 
φαινόμενα ορίσκεται ή 'ίδια ναρκισσιστική απασχόλη ση 
τού ατόμου μέ τόν έαυτό του, αφήνοντάς του πολύ λίγο 
ενδιαφέρον γιά τόν εξωτερικό κόσμο. 

Ή ηθική ύποχονδρίαση δέν παρουσιάζει ουσιαστικές 
διαφορές. Στήν περίπτωση αυτή τό άτομο δέ φοοαται μή
πως αρρωστήσει η πεθάνει, αλλά μήπως είναι ενοχο. 'Ένα 
τέτοιο άτομο ασχολείται συνέχεια μέ τήν ενοχή του, γιά 
δσα δέν εχει κάνει σωστά, γιά άμαρτίες πού εχει διαπρά
ξει, κλπ. Ένώ στούς άλλους - καί στόν 'ίδιο τόν έαυτό 
του - μπορεί νά φαίνεται εξαιρετικά συνειδητός, ηθικός, 
καί ακόμη πώς δείχνει ενδιαφέρον γιά τούς άλλους, στήν 
πραγματικότητα ενα τέτοιο άτομο ενδιαφέρεται μόνο γιά 
τόν έαυτό του, γιά τή συνείδησή του, γιά τό τί θά πούν οί 
άλλοι γι' αυτόν, κλπ. Ό ναρκισσισμός πού κρύοεται κάτω 
από τήν ψυχική η τήν ηθική ύποχονδρίαση είναι 'ίδιος μέ 
τό ναρκισσισμό τού ματαιόδοξου, μέ τή διαφορά δτι γίνε
ται λιγότερο αντιληπτός από τό μή εΙδικευμένο μάτι. Βρί
σκουμε τό είδος αυτό τού ναρκισσισμού, πού ό Κ. 'Άμ
πρααμ τόν εχει κατατάξει σάν αρνητικό ναρκισσισμό , 
Ιδιαίτερα σέ καταστάσεις μελαγχολίας, πού χαρακτηρίζον
ται από αΙσθήματα ανεπάρκειας, εξωπραγματικότητας καί 
αυτοκατηγόρη ση ς. 

Σέ λιγότερο ακραίες μορφές μπορούμε νά δούμε τό ναρ-

8 .  Βλ. τήν εξέταση τού αυτοερωτισμού στό Ό ανθρωπος γιά τόν έαυτό 
του . Προσπαθώ εκεί νά δείξω δτι ή άλη θινή αγάπη γιά τό εγώ δέν είναι 
διαφορετική από τήν αγάπη γιά τούς άλλους. 'Ότι δ <ωυτοερωτισμός» μέ 
τήν �ννoια τής εγωιστικής, ναρκισσιστικής άγάπης, 6ρίσκεται σ' αυτούς 
πού δέν αγαπούν ουτε τούς δλλους ούτε τόν έαυτό τους. 
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κισσιστικό προσανατολισμό στήν καθημερινή ζωή . 'Ένα 
πολύ γνωστό ανέκδοτο τόν εκφράζει μέ τρόπο θαυμάσιο. 
υΕνας συγγραφέας συναντάει ενα φίλο του καί τού μιλάει 
πολλή ωρα γιά τόν έαυτό του. 'Ύστερα λέει: « Μιλάω τόση 
ωρα γιά τόν έαυτό μου .  V Ας μιλήσουμε τώρα καί γιά σένα. 
Πώς σού φάνηκε τό τελευταίο μου οιολίο ;» Ό ανθρωπος 
αυτός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τών πολλών 
πού ασχολούνται μέ τόν έαυτό τους καί δίνουν πολύ λίγη 
προσοχή στούς αλλους, εκτός αν πρόκειται νά είναι ή ηχώ 
τού 'ίδιου τού έαυτού τους. Συνήθως, δταν φαίνονται κα
λοί καί οοηθούν τούς αλλους, τό κάνουν γιατί τούς αρέσει 
νά παίρνουν αυτό τό ρόλο. Ξοδεύουν τήν ενεργητικότητά 
τους περισσότερο μέ τό νά θαυμάζουν τόν έαυτό τους 
παρά μέ τό νά κάνουν πράγματα ώφέλιμα γιά κείνον πού 
Οοηθούν. 

Πώς αναγνωρίζουμε τό ναρκισσιστικό άτομο; Ύπάρχει 
ενας τύπος πού αναγνωρίζεται εύκολα. Είναι τό είδος τού 
ατόμου πού δείχνει δλα τά σημάδια τής αυτο·ίκανοποίησης. 
Μπορούμε νά διαπιστώσουμε, πώς δταν λέει κάτι τό μη
δαμινό ν ιώθει σάν αυτό πού είπε νά ήταν πάρα πολύ 
σπουδαίο. Συνήθως δέν ακούει αυτά πού λένε οί αλλο ι, 
καί ούτε ενδιαφέρεται ουσιαστικά. (ΥΑν είναι εξυπνος 
προσπαθεί νά κρύψει πώς δέν ενδιαφέρεται κάνοντας 
ερωτήσεις γιά νά φανεί δτι δείχνει ενδιαφέρον.) Έπίσης 
αναγνωρίζουμε τό ναρκισσιστικό άτομο από τήν ευαισθη 
σία του σέ κάθε εΙδος κριτικής. Ή ευαισθη σία αυτή μπο
ρεί νά εκφραστεί είτε μέ αρνηση κάθε είδους κριτικής είτε 
αντιδρώντας μέ θυμό 11 κατάθλιψη. Σέ πολλές περιπτώσεις 
ό ναρκισσιστικός προσανατολισμός μπορεί νά κρύοεται 
πίσω από μιά στάση σεμνότητας καί ταπεινοφροσύνης. 
Στήν πραγματικότητα, ό ναρκισσιστικός προσανατολισμός 
ένός ατόμου εχει συχνά σάν αντικείμενο τού αυτοθαυμα
σμού του τήν ταπεινοφροσύνη του. 'Όποιες κι αν είναι οί 
διάφορες εκδηλώσεις τού ναρκισσισμού, κοινό στοιχείο σ' 
δλες τίς μορφές του είναι ή ελλειψη πραγματικού ένδιαφέ
ροντος γιά τόν εξωτερικό κόσμο9. 

9. Μερικές φορές δέν εΙναι εύκολη ή διάκριση άνάμεσα στό ματαιόδο-
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Μερικές φορές τό ναρκισσιστικό ατομο είναι δυνατό νά 
αναγνωριστει από τίς εκφράσεις τού προσώπου του . Συχνά 
διαπιστώνουμε μιά λάμψη η ενα χαμόγελο, πού δίνει τήν 
εντύπωση τής α1Jταρέσκειας σέ μερικούς καί μιάς μακά
ριας γεμάτης εμπιστοσύνη παιδικότητας σέ αλλους. Συχνά 
ό ναρκισσισμός εκδηλώνεται, Ιδιαίτερα στίς πιό ακραίες 
μορφές του, μέ μιά ξεχωριστή λάμψη ατά μάτια, πού μερι
κοί τήν παίρνουν σάν σύ μπτωμα άγιοσύνης, καί αλλοι σάν 
σύμπτωμα τρέλας. Πολλά ναρκισσιστικά ατομα μιλάνε 
ακατάπαυτα - συνήθως στή διάρκεια τού φαγητού , Όπου 
ξεχνούν νά φάνε κι ετσι κάνουν τούς αλλους νά περιμέ
νουν. Ή παρέα η τό φαγητό εχουν πολύ μικρότερη σημα
σία γιά τό «εγώ» τους. 

Τό ναρκισσιστικό ατομο δέν εχει αναγκαστικά σάν αντι
κείμενο τού ναρκισσισμού του τήν προσωπικότητά του. 
Συχνά τό ναρκισσισμό του απασχολεί μιά μερική πλευρά 
τής προσωπικότητάς του . Λόγου χάρη ή τιμή του , ή εξυ
πνάδα του, ή φυσική του δύναμη , τό πνεύμα του, ή καλή 
του εμφάνιση (κάποτε περιορίζεται σέ εΙδικές λεπτομέ
ρειες, Όπως τά μαλλιά του η ή μύτη του) . Μερικές φορές ό 
ναρκισσισμός του αναφέρεται σέ Ιδιότητες γιά τίς όποιες 
δέ θά περηφανευόταν κανονικά ενα ατομο, Όπως ή ίκανό
τητά του νά φοοάται προολέποντας τόν κίνδυνο. ΑΏτό τό 
«ατομο» τότε ταυτίζεται μέ μιά μερ ική πλευρά τού έαυτού 
του . Άν ρωτήσουμε ποιό είναι αΏτό τό «ατομο» , ή κατάλ
ληλη απάντηση είναι δτι τό «ατομο» είναι τό μυαλό του , ή 
φήμη τΌυ, τό πέος του, ή συνείδησή του, κλπ. 'Όλα τά 

ξο. ν(tρκ ισσιστικό άτομο καί στό άτομο μέ μικρή εκτίμηση γιά τόν έαυτι) 
του. Τό δεύτερο εχει συνήθως ανάγκη από επαίνους καί θαυμασμό, όχι 
επειδή δέν ενδιαφέρεται γιά κανέναν άλλο , αλλά εξαιτίας τών αμφιβο
λιών γιά τόν έαυτό του καί τή μικρή αυτοεκτίμησή του. Ύπάρχει ακόμη 
μιά σημαντική διάκριση, οχι δμως πάντοτε ευκολη : ή διάκριση ανάμεσα 
στό ναρκισσισμό καί τόν εγωτισμό. Ό εντονος ναρκισσισμός εχει σάν 
συνέπεια μιά ανικανότητα νά νιώθει τό ατομο τήν πραγματικότητα στήν 
πληρότητά της. Ό εντονος εγωτισμός εχει σάν συνέπεια νά δείχνει τό 
ατομο λίγο ένδιαφέρον, αγάπη η συμπάθεια γιά τούς άλλους αλλά δέν 
�χει αναγκαστικά σάν συνέπεια τήν υπερεκτίμηση από τό ατομο τών 
υποκειμενικών του διαδικασιών. Μέ άλλα λόγια ό υπέρτατος εγωτισμός 
δέν είναι αναγκαστικά καί υπέρτατος ναρκ ισσισμός. Ό έγωισμός δέν 
είναι αναγκαστικά τύφλωση στήν αντικειμεν ική πραγματικότητα. 
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εΊδωλα των διάφορων θρησκειων αντιπροσωπεύουν πολλές 
καί διάφορες επιμέρους πλευρές τού ανθρώπου. Στό ναρ
κισσιστικό ατομο αντικείμενο τού ναρκισσισμού του εΙναι 
μιά απ' αυτές τίς μερικές ιδιότητες πού αποτελούν γι' αυτό 
τόν 'ίδιο τό εγώ του . Τό ατομο πού τό εγώ του αντιπροσω
πεύεται από τήν ιδιοκτησία του μπορεί ν' ανεχτεί μιά 
απειλή κατά τής αξιοπρέπειάς του, αλλά μιά απειλή κατά 
τής ιδιοκτησίας του εΙναι τό Ίδιο μέ απειλή κατά τής ζωής 
του . 'Από τό αλλο μέρος, γιά κείνον πού τό εγώ του αντι
προσωπεύεται από τήν εξυπνάδα του , τό νά πεί μιά ανοη
σία εΙναι τόσο οδυνηρό πού μπορεί νά έχει σάν αποτέλε
σμα νά πέσει σέ 6αριά κατάθλιψη . Πάντως, δσο πιό έντο
νος εΙναι ό ναρκισσισμός, τόσο λιγότερο τό ναρκισσιστικό 
ατομο αποδέχεται τήν αποτυχία από μέρους του, η όποια
δήποτε ευλογη κριτική από τούς αλλους. Θά τόν κάνει έξω 
φρενων ή προσ6λητική συμπεριφορά των αλλων, η θά πι
στέψει δτι οι  αλλοι  είναι πάρα πολύ αναίσθητοι, αμόρφω
τοι κλπ., καί γιαυτό δέ μπορούν νά έχουν σωστή κρίση. 
(Σχετικά μ' αυτό μού έρχεται στό νού ενας θαυμάσιος 
κατά τά αλλα ανθρωπος αλλά πάρα πολύ ναρκισσιστής, 
πού δταν τού ανακοινώθηκαν τά αποτελέσματα ένός τέστ 
τού Ρόρσαχ τά όποία δέ συμφωνούσαν μέ τήν ιδανική ει
κόνα πού είχε σχηματίσει γιά τόν έαυτό του, είπε: «Λυπά
μαι γιά τόν ψυχολόγο πού έκανε αυτό τό τέστ. Πρέπει νά 
εΙναι παρανο·ίκός» . )  

Πρέπει τώρα νά αναφερθούμε σ' ενα παράγοντα πού 
περιπλέκει τό φαινόμενο τού ναρκισσισμού . Τό ναρκισσι
στικό ατομο κάνοντας τό « ε'ίδωλο τού έαυτού του» αντι
κείμενο τής ναρκισσιστικής του προσήλωσης, κάνει τό 'ίδιο 
καί μέ καθετί πού συνδέεται μ' αυτό :  οι ιδέες του, οι γνώ
σεις του , τό σπίτι του, αλλά καί ο ι  ανθρωποι πού εντάσ
σονται στή «σφαίρα τού ενδιαφέροντός» του γίνονται κι 
αυτοί αντικείμενα τής ναρκισσιστικής του προσήλωσης. 
'Όπως τόνισε ό Φρόυντ, τό πιό συχνό παράδειγμα είναι 
προφανως ή προσήλωση των γονιων στά παιδιά τους. 
Πολλοί γονείς πιστεύουν δτι τά παιδιά τους εΙναι πιό 
όμορφα, πιό έξυπνα κλπ. από τά αλλα παιδιά. Φαίνεται 
δτι δσο πιό μικρά είναι τά παιδιά, τόσο πιό έντον

'
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αυτή ή ναρκισσιστική προκατάληψη .  Ή αγάπη τών γο
νιών, καί ιδιαίτερα ή αγάπη τής μητέρας γιά τό παιδί, 
είναι σέ σημαντικό ααθμό αγάπη γιά τό παιδί σάν προέ
κταση τού γονιού . Ή ενήλικη αγάπη ανάμεσα στόν αντρα 
καί τή γυναίκα εχει κι αυτή συχνά ναρκισσιστική ιδιότητα. 
Ό αντρας πού αγαπάει μ ιά γυναίκα μπορεί νά μεταφέρει 
τό ναρκισσισμό του σ' αυτή μιά κι εγινε «δική του » .  Τή 
θαυμάζει καί τή λατρεύει γιά τίς Ιδιότητt:ς πού τής αποδί
δει .  ' Ακριαώς επειδή εχει γίνει μέρος τού tαυτού του, ή 
γυναίκα αυτή γίνεται φορέας εξαιρετικών ιδιοτήτων. 'Ένας 
τέτοιος αντρας θά σκέφτεται συνήθως ότι όλα τά πρά
γματα πού εχει στήν κατοχή του είναι ύπερ60λικά θαυμά
σια καί είναι «ερωτευμένος» μαζί τους. 

Ό ναρκισσισμός είναι ενα πάθος πού ή εντασή του μπο
ρεί νά συγκριθεί μέ τή σεξουαλική επιθυμία καί μέ τήν 
επιθυμία τής επι6ίωσης. Στήν πραγματικότητα πολλές φο
ρές αποδείχνεται ισχυρότερος. 'Ακόμη καί στό μέσο ατομο 
όπου δέ φτάνει σέ τέτοια ενταση, ύπάρχει ενας ναρκ ισσι
στικός πυρήνας πού φαίνεται νά είναι ακατάλυτος. ν Α ν 
αυτό αληθεύει, μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι, όπως τό σέξ 
καί ή επιοίωση, τό ναρκ ισσιστικό πάθος εχει κι αυτό μιά 
σημαντική Dιολογική λειτουργία. Ή απάντηση ερχεται 
αμέσως μόλις θέσουμε αυτό τό ερώτημα. Πώς είναι δυνατό 
νά επιζήσει τό ατομο αν δέ φορτιστούν μέ αρκετή ενέργεια 
οί σωματικές ανάγκες του, τά ενδιαφέροντά του, οί επιθυ
μίες του ; Β ιολογικά, από τήν αποψη τής επιοίωσης, ό αν
θρωπος πρέπει νά δίνει στόν έαυτό του σημασία πολύ με
γαλύτερη απ' όση σ' όποιονδήποτε αλλσ. ν Αν δέν τό κάνει 
αυτό, τότε από πού θά πάρει τήν ενέργεια καί από πού θά 
ορεί τό ενδιαφέρον νά ύπερασπίσει τόν έαυτό του από 
τούς άλλους, νά δουλέψει γιά νά ζήσει, νά αγωνιστεί γιά 
τήν επιοίωσή του, νά επιοάλει τίς αξιώσεις του στούς άλ
λους; Χωρίς ναρκισσισμό μπορεί νά είναι αγιος. νΕχουν 
όμως οί αγιοι μεγάλη διάρκεια επια ίωσης; Αυτό πού από 
πνευματική αποψη είναι επιθυμητό - δηλαδή ή απουσία 
ναρκισσισμού - είναι εξαιρετικά επικίνδυνο από τήν εγ
κόσμια αποψη τής επιΟίωσης. Μιλώντας τελεολογικά, μπο
ρούμε νά πούμε ότι ή φύση εχει προ ικίσει τόν ανθρωπο μέ 
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μεγάλη ποσότητα ναρκ ισσισμού γιά νά τού δώσει τή δυνα
τότητα νά κάνει ό,τι είναι απαραίτητο γιά τήν επιΟίωση. 
Αυτό αλη θεύει ιδιαίτερα γιά τό λόγο ότι ή φύση δέν εχει 
προικίσει τόν ανθρωπο μέ τά εξαιρετικά αναπτυγμένα εν
στικτα πού εχει τό ζώο. Τό ζώο δέν εχει «προολήματα» 
επιοίωσης μέ τήν εννοια ότι ή δοσμένη ενστικτώδη ς φύση 
του φροντίζει γιά τήν επιοίωση μέ τέτοιο τρόπο, πού τό 
ζώο δέ χρειάζεται νά σκέφτεται η νά αποφασίζει αν καί 
πότε πρέπει νά κάνει προσπάθεια. Στόν ανθρωπο ό μηχα
ν ισμός τών ενστίκτων εχει χάσει τό μεγαλύτερο μέρος τής 
ίκανότητάς του - κι ετσι ό ναρκισσισμός εχει αναλάοει 
μιά εξαιρετικά απαραίτητη οιολογική λειτουργία. 

Μιά καί παραδεχτήκαμε όμως ότι ό ναρκ ισσισμός επιτε
λεί μιά σπουδαία οιολογική λειτουργία, αντιμετωπίζουμε 
ενα αλλο πρόΟλημα. Μήπως ό ύπέρτατος ναρκ ισσισμός δέν 
εχει σάν αποστολή νά κάνει τόν ανθρωπο αδιάφορο απέ
ναντι στούς αλλους, ανίκανο νά οάζει σέ δεύτερη μο ίρα τίς 
δικές του ανάγκες όταν αυτό είναι απαραίτητο γιά τή συ 
νεργασία μέ τούς αλλους; Μήπως όταν δ ναρκισσισμός 
φτάσει σέ ύψηλό οαθμό δέν κάνει τόν ανθρωπο ακοινω
νικό καί δέν τόν όδηγεί στήν παραφροσύνη ; Δέ μπορεί νά 
ύπάρχει αμφιοολία ότι ό ύπέρτατος ατομικός ναρκ ισσι
σμός αποτελεί σοοαρό εμπόδιο σέ κάθε εκδήλωση τής κοι
νωνικής ζωής. Άν όμως συμοαίνει αυτό, τότε πρέπει νά 
πούμε ότι ό ναρκισσισμός ορίσκεται σέ σύγκρουση μέ τήν 
αρχή τής επιο ίωσης, γιατί τό ατομο μπορεί νά επιζήσει 
μόνο αν οργανωθεί σέ όμάδες. Δύσκολα θά μπορούσε ενα 
ατομο νά προστατευτεί όλομόναχο από τούς κινδύνους τής 
φύσης καί ουτε θά μπορούσε νά κάνει πολλά από τά ε'ίδη 
εργασίας πού μπορούν νά γίνουν μόνο όμαδικά. 

Φτάνουμε λοιπόν στό παράδοξο συ μπέρασμα ότι ό ναρ
κισσισμός είναι απαραίτητος γιά τήν επιοίωση, καί ταυτό
χρονα ότι αποτελεί απειλή γιά τήν επιΟίωση. Ή λύση αυ
τού τού παράδοξου ορίσκεται σέ δύο κατευθύνσεις. Ή μία 
είναι ότι τήν επιοίωση εξυπηρετεί περισσότερο ό οέλτιστος 
(optimal) καί όχι δ μέγιστος (maximal) ναρκισσισμός. 
Αυτό θά πεί ότι ό ο ιολογικά αναγκαίος ναρκισσισμός 
περιορίζεται στό οαθμό τού ναρκ ισσισμού πού συμοιοάζε-
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ται μέ τήν κο ινωνική συνεργασία. Ή αλλη κατεύθυνση 
6ρίσκεται στό γεγονός δτι ό ατομικός ναρκισσισμός μετα
τρέπεται σέ όμαδικό ναρκισσισμό, δτι αντί γιά τό ατομο, 
αντικείμενα τού ναρκισσιστικού πάθους γίνονται τό γένος, 
τό εθνος, ή θρησκεία, ή φυλή, κλπ. 'Έτσι, ή ναρκισσιστική 
ενέργεια διατηρείται, αλλά χρησιμοποιείται πιό πολύ πρός 
τό συμφέρον τής  επι6ίωσης τής όμάδας παρά γιά τήν επι-
6ίωση τού ατόμου. Πρίν καταπιαστώ μέ τό πρό6λη μα αυτό 
τού όμαδΙΚΟύ ναρκισσισμού καί μέ τήν κοινωνιολογική του 
λειτουργία, θά εξετάσω τήν παθολογία τού ναρκισσισμού. 

Τό πιό επικίνδυνο αποτέλεσμα τής ναρκισσιστικής 
προσήλωσης είναι ή παραμόρφωση τής λογικής κρίσης. Τό 
αντικείμενο τής ναρκ ισσιστικής προσήλωσης θεωρείται πο
λύτιμο (καλό, ωραίο, σοφό κλπ.) όχι πάνω στή 6άση μιάς 
αξιολογικής κρίσης, αλλά επειδή πρόκειται γιά μένα η 
επειδή είναι δικό μου . Ή ναρκ ισσιστική αξιολογική κρίση 
είναι προκατειλη μμένη καί επηρεασμένη. Συνήθως αυτή ή 
προκατάληψη αιτιολογείται μέ τή μιά η τήν αλλη μορφή, 
καί αυτή ή αΙτιολόγηση μπορεί νά εΙναι λίγο πολύ απατη
λή , ανάλογα μέ τήν εξυπνάδα καί τή στρεψόδικη διάθεση 
τού ναρκισσιστικου ατομου. Στό ναρκισσισμό τού μπε
κρούλιακα ή παραμόρφωση είναι συνήθως όλοφάνερη . 
Βλέπουμε μπροστά μας εναν ανθρωπο πού μιλάει μέ τόν 
πιό επιπόλαιο καί χυδαίο τρόπο, αλλά πσύ εχει ωστόσο τό 
ϋφος σά νά λέει τά πιό θαυμαστά καί ενδιαφέροντα πρά
γματα. Ύποκειμενικά νιώθει μ ιά ευφορία σά νά 6ρίσκεται 
στήν κορφή τού κόσμου, ενώ στήν πραγματικότητα 6ρίσκε
ται σέ κατάσταση φανφαρονισμού . Μ' αυτό δέ θέλουμε νά 
πούμε δτι δλα δσα λέει τό υπερ60λικά ναρκισσιστικό 
ατομο είναι 6αρετά. "Αν είναι προικισμένο η εξυπνο μπο
ρεί νά εχει ενδιαφέρουσες Ιδέες κι αν εχει μεγάλη εκτίμηση 
γι' αυτές, μπορεί ή κρίση του νά μήν είναι όλότελα λαθε
μένη. Άλλά τό ναρκισσιστικό ατομο εχει τήν τάση νά 
υπερεκτιμά τίς απόψεις καί τά δη μιουργήματά του χωρίς ή 
αξία τους νά αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα σ' αυτή 
τήν εκτίμηση.  (Στήν περίπτωση τού αρνητικού ναρκ ισσι
σμού ισχύει τό αντίθετο. 'Ένα τέτο ιο ατομο παρουσιάζει 
τήν τάση νά υποτιμάει καθετί δικό του καί ή κρίση του 

84 



εΙναι τό 'ίδιο προκατειλη μμένη.) "Αν είχε επίγνωση σχετικά 
μέ τή διεστραμμένη φύση τών ναρκισσιστικών του κρ ί
σεων, τά αποτελέσματα δέ θά ήταν τόσο ασχημα. Θά 
επρεπε - καί μπορούσε - νά πάρει χιουμοριστική στάση 
απέναντι στή ναρκισσιστική του προκατάληψη . Κάτι τέ
τοιο δμως σπανίζει. Συνήθως τό ατομο εχει τήν πεποίθηση 
πώς δέν ύπάρχει προκατάληψη ,  πώς ή κρίση του είναι 
αντικειμενική καί ρεαλιστική . Αυτό όδηγεί σέ σοοαρή 
παραμόρφωση τής ίκανότητάς του νά σκέφτεται καί νά 
κρίνει, καθώς ή ίκανότητα αυτή αμολύνεται συνέχεια δταν 
ασχολείται μέ τόν έαυτό του καί μέ δ,τι είναι δικό του. 
'Αντίστοιχα, ή κρίση τού ναρκισσιστικού ατόμου είναι τό 
ίδιο προκατειλη μμένη ενάντια σέ δ,τι δέν είναι ό « εαυτός 
του» η δέν είναι δικό του. Ό ξένος (<<όχι εγώ») κόσμος 
είναι κατώτερος, επικίνδυνος, ανήθικος. Τό ναρκισσιστικό 
ατομο καταλήγει τότε σέ μιά τεράστια παραμόρφωση. Αυ
τός καί δλα τά δικά του ύπερεκτιμώνται. Καθετί εξω απ' 
αυτόν ύποτιμάται. Είναι όλοφάνερη ή ζημιά πού παθαίνει 
ή λογική καί ή αντικειμενικότητα. 

'Ένα ακόμη πιό επικίνδυνο παθολογικό στοιχείο στό 
ναρκισσισμό είναι ή συναισθηματική αντίδραση στήν κρ ι
τική κάθε κάθεξη ς από ναρκισσιστική τοποθέτηση. Κανο
νικά ενα ατομο δέ θυμώνει δταν τού κριτικάρουν κάτι πού 
εκανε 11 πού είπε, μέ τήν προϋπόθεση ή κριτική νά είναι 
καλοπροαίρετη καί νά μήν ύποκινείται από εχθρότητα. Τό 
ναρκισσιστικό ατομο, από τό αλλο μέρος, αντιδρά μέ εν
τομο θυμό δταν κριτικάρεται. "Εχει τήν τάση νά πιστεύει 
δτι ή κριτική ηταν μιά εχθρ ική επίθεση, αφού από τήν ίδια 
τή θέση τού ναρκισσισμού του δέ μπορεί νά φανταστεί πώς 
είναι δικιολογημένη. Ή ενταση αυτού τού θυμού μπορεί 
νά γίνει κατανοητή μόνο αν λάοουμε ύπόψη μας δτι τό 
ναρκισσιστικό ατομο δέ συνδέεται μέ τόν κόσμο καί κατά 
συνέπεια είναι μοναχικό καί γιαυτό φοΟισμένο. Καί αυτήν 
ακριοώς τήν αίσθηση μοναξιάς καί φόοου αντισταθμίζει ό 
ναρκισσιστικός του φανφαρονισμός. "Αν ό 'ίδιος ό έαυτός 
του εΙναι ό κόσμος, τότε δέν ύπάρχει εξω απ' αυτόν κό
σμος πού μπορεί νά τόν φοΟίσει. "Αν ό έαυτός του είναι τό 
πάν, τότε δέν εΙναι μόνος. Κατά συνέπεια, δταν πληγώνε-
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ται ό ναρκισσισμός του, νιώθει νά άπειλείται όλόκλη ρη ή 
ϋπαρξή του . 'Όταν απειλείται ή μοναδική προστασία ενάν
τια στό φόοο του, τότε ό φόοος κυριαρχεί καί καταλήγει 
σέ μεγάλο θυμό.  Ό θυμός αυτός γίνεται ακόμη πιό εντονος 
γιατί μέ τίποτα δέ μπορεί νά περιοριστεί ή απειλή . Μόνο ή 
καταστροφή τού κρ ιτή - 11 τού ατόμου - μπορεί νά γλιτώ
σει τό ατομο από τήν απειλή ενάντια στή ναρκισσιστική 
του άσφάλεια. 

Ύ πάρχει μιά αλλη διέξοδος στήν εκρηκτική όργή πού 
προκαλείται από τόν πληγωμένο ναρκισσισμό, καί αυτή 
είναι ή κατάθλιψ η. Τό ναρκισσιστικό ατομο αποκτά τήν 
α'ίσθηση τής ταυτότητάς του μέ τό φανφαρονισμό, τό 
παραφούσκωμα. Ό εξωτερικός κόσμος δέν αποτελεί γι' 
αυτόν πρόολημα, δέν τόν εξουθενώνει μέ τή δύναμή του, 
γιατί αυτός πέτυχε νά είναι ό κόσμος μέ τό νά θεωρεί πώς 
είναι παντογνώστης καί παντοδύναμος. "Αν πληγωθεί ό 
ναρκισσισμός του, κι αν, γιά διάφορους λόγους, δπως λό
γου χάρη ή υποκειμενική 11 άντικειμενική Μυναμία τής 
θέσης του απέναντι στόν κριτή του, δέν τά καταφέρει νά 
θυμώσει, τότε νιώθει κατάθλιψη . Δέν εχει σχέση μέ τόν 
κόσμο καί δέν ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Δέν είναι τίποτα, 
άφού δέν κατάφερε νά κάνει τόν έαυτό του' κέντρο τής 
σχέσης του μέ τόν κόσμο. "Αν ό ναρκισσισμός του εχει 
πληγωθεί σέ σημείο πού νά μή μπορεί πιά νά τόν διατηρή
σει, τό εγώ του καταρρέει καί τό υποκειμενικό ανακλα
στικό αυτής τής κατάρρευσης είναι τό α'ίσθη μα τής κατά
θλιψης. Τό στοιχείο τού πένθους στή μελαγχολία, αναφέ
ρεται, κατά τή γνώμη μου, στό ναρκισσιστικό ε'ίδωλο τού 
θαυμαστού «εγώ» πού πέθανε καί γιά τό όποίο πενθεί τό 
καταθλιΌόμενο ατομο. 

Γιά τό λόγο ακριοώς δτι τό ναρκισσιστικό ατομο φοοά
ται τήν κατάθλιψη πού θά προκύψει από ενα πλήγωμα τού 
ναρκισσισμού του, προσπαθεί άπεγνωσμένα νά αποφύγει 
τέτοιες πληγές. Ύπάρχουν αρκετοί τρόποι γιά νά τό πετύ
χει .  Ό ενας είναι νά μεγαλώσει τό ναρκισσισμό του ετσι 
πού ουτε εξωτερική κρ ιτική ουτε άποτυχία νά μπορεί νά 
πειράξει πραγματικά τή ναρκισσιστική του θέση. Μ' αλλα 
λόγια, ή ενταση τού ναρκισσισμού του δυναμώνει γιά νά 



μπορέσει νά αποκρούσει τήν απειλή. Αυτό σημαίνει φυ
σικά πώς τό άτομο προσπαθεί νά θεραπευτεί από τήν 
κατάθλιψη πού τό απειλεί μέ τό νά γίνει πιό οαρ ιά άρρω
στο ψυχικά, ως τό σημείο της ψύχωσης. 

Ύπάρχει ώστόσο μιά ακόμη λύση στήν απειλή τού ναρ
κισσισμού, πού εΙναι πιό ίκανοποιητική γιά τό ατομο, 
αλλά πιό επικίνδυνη γιά τούς  αλλους. Ή λύση αυτή εΙναι 
ή προσπάθεια νά μεταμορφώσει τήν πραγματικότητα μέ 
τέτοιο τρόπο πού νά συμφωνεί, κατά κάποιο οαθμό, μέ τή 
ναρκισσιστική εΙκόνα πού εχει γιά τόν έαυτό του. Ένα 
σχετικό παράδειγμα είναι ό ναρκισσευόμενος εφευρέτης 
πού νομίζει δτι εχει εφεύρει τό αεικίνητο, καί πού στή 
διαδικασία εκανε μιά μικροανακάλυψη μέ κάποια σημα
σία. Μιά πιό σπουδαία λύση ορίσκεται στό νά πάρει τή 
συναίνεση ένός <'Χλλου προσώπου iΊ αν εΙναι δυνατό, νά 
αποκτήσει τή συναίνεση έκατομμυρίων. Στήν πρώτη περί
πτωση πρόκειται γιά αμο ιοαιότητα -folie α deux - (μερι
κοί γάμοι καί μερικές φιλίες στηρίζονται σ' αυτή τή οάση) , 
ενω ή δεύτερη εΙναι ή περ ίπτωση τών δη μόσιων αντρών 
πού αποφεύγουν τό ανοιχτό ξέσπασμα τής ψύχωσής τους 
πού ύποΟόσκει μέ τήν εξασφάλιση τής επιδοκιμασίας καί 
τής συγκατάθεσης έκατομμυρίων ανθρώπων. Τό πιό γνω
στό παράδειγμα αυτής τής δεύτερης περίπτωσης είναι ό 
Χίτλερ . Ήταν ενα εξαιρετικά ναρκισσιστικό ατομο πού 
προφανώς θά εφτανε στήν ψύχωση, αν δέν κατόρθωνε νά 
κάνει έκατομμύρια ανθρώπους νά πιστέψουν στό ε'ίδωλο 
πού είχε σχηματίσει γιά τόν έαυτό του, νά πάρουν στά 
σοοαρά τίς μεγαλόσχημες φαντασιώσεις του σχετικά μέ τή 
χιλιετηρίδα τού «Τρίτου Ράιχ» , η ακόμη αν δέν κατόρθωνε 
νά μεταμορφώσει τήν πραγματικότητα μέ τέτοιο τρόπο πού 
νά φαίνεται στούς οπαδούς του πώς είχε δίκιο.  ('Όταν 
κατάλαοε πώς απέτυχε, αναγκάστηκε νά αυτοκτονήσει, 
γιατί διαφορετικά ή κατάρρευση τού ναρκισσιστικού του 
εΙδώλου θά �ταν γι' αυτόν Μάσταχτη .) 

Στήν ίστορία ύπάρχουν κι αλλα παραδείγματα μεγαλο
μανών ήγετών πού «θεράπευσαν» τό ναρκισσισμό τους κά
νοντας τόν κόσμο νά προσαρμοστεί σ' αυτόν. Αυτοί οί 
ανθρωποι είναι ύποχρεωμένοι νά καταστρέφουν δλους 
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τούς επικριτές τους γιατί δέ μπορουν νά ανεχτουν ηΊν 
απειλή πού αντιπροσωπεύει γι' αυτούς ή φωνή τής ύγείας. 
, Από τόν Καλιγούλα καί τόν Ν έρωνα ως τόν Στάλιν καί 
τόν Χίτλερ ολέπουμε οτι νιώθουν τόσο εντονα καί τόσο 
απεγνωσμένα τήν ανάγκη νά ορίσκουν πιστούς, νά μετα
μορφώνουν τήν πραγματικότητα ετσι πού νά τήν προσάρ
μόζουν στό ναρκισσισμό τους καί νά καταστρέφουν δλους 
τούς επικριτές, ακριοώς γιά τό λόγο δη δλα αυτά αντι
προσωπεύουν τήν προσπάθεια νά μήν αφήσουν νά ξεσπά
σει ή τρέλα τους. Κατά παράδοξο τρόπο τό στοιχείο τής 
τρέλας σέ τέτοιους ήγέτες τούς κάνει νά εχουν επιτυχία. 
Τούς εξασφαλίζει τή σιγουριά καί τούς απαλλάσσει από 
τήν αμφιοολία πού είναι τόσο εντυπωσιακή στό μέσο άν
θρωπο. Περ ιττεύει νά πουμε δτι ή ανάγκη αυτή γιά νά 
αλλάξει κανείς τόν κόσμο καί νά πείσει τούς άλλους νά 
αποδεχτουν τίς ιδέες καί τίς αυταπάτες του, χρειάζεται 
ταλέντα καί χαρίσματα πού τό μέσο άτομο, ψυχωτικό η 
σχι, δέν εχει. 

'Εξετάζοντας τήν παθολογία του ναρκισσισμου εχει με
γάλη σημασία νά κάνουμε τή διάκριση ανάμεσα σέ δυό 
μορφές ναρκισσισμου - μιά καλοήθη καί μιά κακο ήθη .  
Στήν καλοήθη μορφή, αντικείμενο του ναρκισσισμου είναι 
τό αποτέλεσμα τής  προσπάθειας ένός ατόμου. ΥΕτσι, λόγου 
χάρη, ενα άτομο μπορεί νά εχει ναρκισσιστική επαρση γιά 
τό εργο του σάν ξυλουργός, σάν επιστήμονας η σάν γεωρ
γός. 'Εφόσον τό αντικείμενο τού ναρκισσισμού του είναι 
κάτι γιά τό όποίο πρέπει νά δουλέψει, τό αποκλειστικό 
ενδιαφέρον του γιά τήν εργασία του καί τό επίτευγμά του 
αντισταθμίζεται συνέχεια από τό ενδιαφέρον του γιά τή 
διαδικασία αυτής  τής 'ίδιας τής εργασίας καί γιά τό ύλικό 
πού δουλεύει. 'Έτσι ή δυναμική αυτού τού ε'ίδους τού κα
λοήθους ναρκισσισμού είναι αυτοελεγχόμενη . Ή ενέργεια 
πού προωθεί τήν εργασία εΙναι, σέ μεγάλο οαθμό, ναρκισ
σιστικής φύσης, αλλά αυτό τούτο τό γεγονός δτι ή 'ίδια ή 
εργασία κάνει απαραίτητο νά συνδέεται ό εργαζόμενος μέ 
τήν πραγματικότητα, χαλιναγωγεί συνέχεια τό ναρκισσισμό 
καί τόν συγκρατεί μέσα σέ όρισμένα δρια. Ό μηχανισμός 
αυτός μπορεί νά δώσει τήν εξήγηση γιά τό δτι ορίσκουμε 



τόσους πολλούς ναρκισσιστές πού μπορεί νά εΙναι ταυτό
χρονα εξαιρετικά δημιουργικοί. 

Στήν περ ίπτωση τού κακοήθους  ναρκισσισμού ,  τό αντι
κείμενο τού ναρκισσισμού δέν είναι κάτι πού τό ατομο 
κάνει η δημιουργεί, αλλά κάτι πού εχει . Λόγου χάρη τό 
σώμα του, τό 6λέμμα του, ή υγεία του, ό πλούτος του κλπ. 
Ή κακοήθης φύση τού ναρκισσισμού αυτού τού τύπου 
6ρίσκεται στό δτι τού λε ίπει τό επανορθωτικό στο ιχείο 
πού διαπιστώσαμε στήν καλοήθη μορφή.  »Α ν είμαι «μεγά
λος» χάρη σέ κάποια Ιδιότητα πού εχω , καί δχι χάρη σέ 
κάτι πού εχω πετύχει, δέ χρειάζεται νά συνδέομαι μέ κα
νένα καί μέ τίποτα. Δέ χρειάζεται νά κάνω καμιά προ
σπάθεια. Διατηρώντας τήν είκόνα τής μεγαλοσύνης μου 
απομακρύνω τόν έαυτό μου δλο καί περ ισσότερο από τήν 
πραγματικότητα καί οφείλω νά δυναμώσω τή ναρκισσι
στική φόρτιση γιά νά προστατευτώ καλύτερα από τόν κίν
δυνο νά αποκαλυφθεί πώς τό παραφουσκωμένο εγώ μου 
είναι προ'ίόν τής κούφιας φαντασίας μου . Έτσι ό κακοή
θης ναρκισσισμός δέν είναι αυτοελεγχόμενος '  κατά συ
νέπεια είναι απεριόριστα σολιψιστικός καί πάσχει από ξε
νοφο6ία. 'Όποιος εχει μάθει νά δη μιουργεί δέ μπορεί νά 
μήν αναγνωρίσει πώς καί οί αλλοι εχουν δη μιουργήσει πα
ρόμοια πράγματα μέ παρόμοιους τρόπους - ακόμη κι δταν 
ό ναρκισσισμός του τόν κάνει νά ίσχυρ ίζεται δτι τό δικό 
του δημιούργημα είναι μεγαλύτερο από τά δη μιουργήματα 
τών αλλων. 'Όποιος δέν εχει δη μιουργήσει κάτι, δύσκολα 
μπορεί νά εκτιμήσει τά δη μιουργήματα τών αλλων κι ετσι 
θά 6ρεθεί υποχρεωμένος νά απομονώσει δλο καί περισσό
τερο τόν έαυτό του μέσα σ' ενα ναρκισσιστικό θάμ60ς. 

"Ω ς εδώ περιγράψαμε τή δυναμική τού ατομικού ναρ
κισσισμού : τό φαινόμενο, τή 6ιολογική του λειτουργία καί 
την παθολογία του. Atηή ή περ ιγραφή πρέπει τώρα νά μας 
επιτρέψει νά κατανΟ11σουμε τό φαινόμενο τού κοινωνικού 
ναρκισσισμού καί τό ρόλο πού παίζει σάν πηγή 6ίας καί 
πολέμου . 

Κεντρικό σημείο τής εξέτασης πού ακολουθεί είναι τό 
φαινόμενο τής μετατροπής τού προσωπικού ναρκισσισμού 
σέ όμαδικό. Μπορούμε νά αρχίσουμε μέ μιά παρατήρηση 
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σχετικά μέ τήν κοινωνική λειτουργία τού όμαδικού ναρ
κισσισμού πού είναι παράλληλη μέ τή 6ιολογική λειτουρ
γία τού ατομικού ναρκισσισμού . Άπό τήν άποψη κάθε όρ
γανωμένης όμάδας πού θέλει νά επιζήσει, είναι πολύ ση
μαντικό νά εφοδιαστεί αυτή ή όμάδα μέ ναρκισσιστική 
ενέργεια από τά μέλη της. Ή επι6ίωση μιάς όμάδας εξαρ
τάται κατά κάποιο 6αθμό από τό δτι τά μέλη της θεωρούν 
πώς εχει τήν 'ίδια η ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τή 
ζωή τους, καί επιπρόσθετα δτι πιστεύουν στήν αξία η 
ακόμη στήν ανωτερότητα τής όμάδας τους σέ σχέση μέ τίς 
άλλες όμάδες. Χωρίς μιά τέτοια ναρκισσιστική κάθεξη τής 
όμάδας, θά περιοριστεί σέ μεγάλο 6αθμό Τι ενέργεια πού 
απαιτείται γιά τήν εξυπηρέτηση τής όμάδας η ακόμη ή 
προσφορά μεγάλων θυσιών γιά χατήρι της. 

Στή δυναμική τού όμαδικού ναρκισσισμού 6ρίσκουμε 
φαινόμενα δμοια μέ κείνα πού ηδη εξετάσαμε σχετικά μέ 
τόν ατομικό ναρκισσισμό. Μπορούμε νά κάνουμε καί δώ 
τή διάκριση ανάμεσα σέ καλοήθεις καί κακοήθεις μορφές 
ναρκισσισμού . "Αν τό αντικείμενο τού όμαδΙΚΟύ ναρκισ
σισμού είναι ενα δημιούργημα, παρατηρείται τό 'ίδιο δια
λεκτικό προτσές μ' αυτό πού εξετάσαμε παραπάνω. Ή 
'ίδια Τι ανάγκη νά πραγματοποιηθεί ενα δη μιούργημα επι-
6άλλει νά εγκαταλειφθεί ό κλειστός κύκλος τού όμαδικού 
σολιψισμΟύ καί νά στραφεί τό ενδιαφέρον στό αντικείμενο 
πού θέλει νά δη μιουργήσει Τι όμάδα.  ("Αν τό δημιούργημα 
πού θέλει νά πραγματοποιήσει Τι όμάδα είναι Τι κατάκτηση, 
τότε θά λείπει φυσικά σέ μεγάλο 6αθμό Τι ευεργετική επί
δραση τής πραγματικά παραγωγικής προσπάθειας.) "Αν, 
από τό άλλο μέρος, ό όμαδικός ναρκισσισμός εχει σάν 
αντικείμενό του τήν όμάδα δπως είναι, τό μεγαλείο της, τίς 
περασμένες της δη μιουργίες, τή φυσική κατάσταση τών με
λών της, τότε οί αντίστοιχες τάσεις πού αναφέρθηκαν 
παραπάνω δέ θά εκδηλωθούν, καί ό ναρκισσιστικός προ
σανατολισμός, καθώς καί οί κίνδυνοι πού πηγάζουν απ' 
αυτόν, θά μεγαλώνουν συνέχεια. Φυσικά στήν πραγματι
κότητα συχνά συνταιριάζονται καί τά δύο στοιχεία. 

Ύπάρχει καί μιά άλλη κο ινωνιολογική λειτοι· ργία του 
όμαόικού ναρκισσισμού πού δέν τήν εξετάσαμε ως τώρα. 
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Μιά κο ινωνία πού τής λείπουν τά μέσα γιά νά φροντίσει 
δπως πρέπει τήν πλειονότητα τών μελών της, η ενα μεγάλο 
τμήμα τους, πρέπει, αν θέλει νά μήν αναπτυχθεί δυ
σαρέσκεια ανάμεσά τους, νά προσφέρει στά μέλη αυτά μιά 
ναρκισσιστική Ικανοποίηση κακοήθους τύπου. Γιά δσους 
είναι από οικονομική .καί πολιτιστική αποψη φτωχοί, ή 
ναρκισσιστική επαρση γιά τά ύπάρχοντα τής όμάδας εΙναι 
ή μοναδική - καί συχνά πολύ αποδοτική - πηγή Ικανο
ποίησης. Τά μέλη αυτά είναι δυνατό νά παρουσιάσουν μιά 
ακραία μορφή ναρκισσισμού, γιά τό λόγο ακριΌώς δτι ή 
ζωή δέν «παρουσιάζει ενδιαφέρον» γι' αυτούς καί δέν 
τούς  προσφέρει τίς δυνατότητες γιά νά δημιουργήσουν εν
διαφέροντα. Χτυπητά παραδείγματα αυτού τού φαινόμε
νου κατά τά πρόσφατα χρόνια είναι ό ρατσιστικός ναρ
κισσισμός πού ύπήρχε στή χιτλερική Γερμανία καί πού τόν 
Όρίσκουμε σήμερα στόν αμερικάνικο Νότο. Καί στίς δύο 
περιπτώσεις δ πυρήνας τού αισθήματος τής  φυλετικής 
ανωτερότητας ηταν, καί εξακολουθεί νά είναι, ή κατώτερη 
μεσαία τάξη . Αυτή ή καθυστερημένη τάξη, πού στή Γερμα
νία, δπως καί στόν αμερικάνικο Νότο, είναι οικονομικά 
καί πολιτιστικά στερημένη, χωρίς καμιά ρεαλιστική ελπίδα 
αλλαγής τής θέσης της (γιατί αποτελεί τά κατάλοιπα μιας 
παλιότερης μορφής κο ινωνίας πού πεθαίνει), εχει μιά μο
νάχα Ικανοποίηση : τό παραφουσκωμένο ειδωλο τού έαυ
τού της πού τήν κάνει νά παρουσιάζεται σάν τήν πιό θαυ
μαστή όμάδα στόν κόσμο, καί σάν ανώτερη από μιά αλλη 
φυλετική όμάδα πού τής κολλάει τήν ετικέτα τής κατώτε

ρης. Τό μέλος μιας τέτοιας καθυστερημένης όμάδας πι
στεύει:  «"Αν καί εΙμαι φτωχός καί αμόρφωτος, εΙμαι κάτι 
τό σημαντικό γιατί ανήκω στήν πιό θαυμαστή όμάδα τού 
κόσμου - είμαι λευκός» ,  η « είμαι Άριος» . 

Ό όμαδικός ναρκισσισμός αναγνωρίζεται πιό δύσκολα 
από τόν ατομικό ναρκισσισμό. "Ας ύποθέσουμε δτι ενα 
ατομο λέει στούς αλλους, « εγώ (καί ή οικογένειά μου) ε'ί
μαστε οΙ πιό θαυμάσιο ι  ανθρωποι στόν κόσμο. Μονάχα 
εμείς ε'ίμαστε καθαροί, εξυπνοι, καλοί, ευπρεπείς. 'Όλοι οΙ 
αλλοι είναι Όρώμικοι, ανόητο ι, ανέντιμο ι καί ανεύθυνοι» . 
Στήν περίπτωση αυτή οι περισσότεροΊ ανθρωποι θά θεω-
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ρήσουν πώς λέει χοντροκοπιές, πώς δέν είναι ισορραπημέ
νος η ακόμη πώς είναι τρελός. "Αν δμως ενας φανατικός 
ήγέτης απευθύνεται σέ μιά μαζική συγκέντρωση καί αντί 
γιά «εγώ» καί «η οικογένειά μου» χρησιμοποιεί τή λέξη 
εθνος (η φυλή, θρησκεία, πολιτικό κόμμα κλπ.) θά είναι 
πολλοί εκείνοι πού θά τόν επευφη μήσουν καί θά τόν θαυ
μάσουν γιά τήν αγάπη του πρός τήν πατρ ίδα, τό Θεό κλπ. 
'Ωστόσο, αλλα εθνη καί θρησκείες θά νιώσουν πώς μιά 
τέτοια δήλωση τά προσ6άλλει, γιά τόν όλοφάνερο λόγο δτι 
τά περιφρονεί. Μέσα στήν ευνοούμενη όμάδα δμως, κάθε 
είδος προσωπικού ναρκισσισμού κολακεύεται, καί τό γε
γονός πώς εκατομμύρια ανθρωποι συμφωνούν μέ τίς δη 
λώσεις πού ακούν, τίς κάνει νά φαίνονται λογικές. (Αυτό 
πού θεωρούν στήν πλειονότητά τους οί ανθρωποι σάν «λο
γικό» είναι εκείνο πάνω στό όποίο συμφωνούν, αν δχι 
ολοι, τουλάχιστο μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Γιά τούς 
περισσότερους ανθρώπους ή λέξη «λογικό» δέν εχει καμιά 
σχέση μέ τή λογική αλλά μέ τή συναίνεση .) 'Εφόσον ή 
όμάδα σάν σύνολο χρειάζεται τόν όμαδικό ναρκισσισμό 
γ ιά τήν επι6ίωσή της, θά καλλιεργεί τή ναρκισσιστική 
συμπεριφορά αποδίδοντάς της τό χαρακτηρισμό πώς είναι 
ιδιαίτερα ενάρετη . 

Ή όμάδα στήν όποία είναι διαδομένη ή ναρκισσιστική 
συμπεριφορά παρουσιάζεται στήν ίστορία μέ διάφορες 
δομές καί μεγέθη . Στήν πρωτόγονη φυλή η τό γένος μπορεί 
νά εΙχε μονάχα μερικές εκατοντάδες μέλη . 'Εδώ τό ατομο 
δέν είναι ακόμη « ατομο» ,  αλλά εξακολουθεί νά είναι ένω
μένο μέ τήν όμάδα αϊματος μέ «πρωταρχικούς δεσμούς» 1 0  

πού δέν εχουν αποκοπεί ακόμη . 'Έτσι ό ναρκισσισμός πού 
συνδέεται μέ τό γένος δυναμώνει από τό γεγονός δτι τά 
μέλη του εξακολουθούν νά μήν ύπάρχουν ακόμη συναι
σθηματικά εξω από τό γένος. 

Κατά τήν εξέλιξη τού ανθρώπινου γένους, διαπι
στώνουμε μιά όλο ένα μεγαλύτερη εκταση κο ινωνικοποίη 
σης. 

10 .  Βλ.  τήν εξέταση τών πρωταρχικών δεσμών ατό έργο τού Φρόμ, Ό 
ψ(iοος μπροστά στήv Ελειιθερία , 'Εκδόσεις Μπουκουμάνη. 



Ή αρχική μικρή όμάδα πΟ'ύ οασιζόταν στή συγγένεια α'ί
ματΟ'ς παραχωρεί τή θέση της σέ όλΟ'ένα μεγαλύτερες όμά
δες πΟ'ύ οασίζΟ'νται σέ κΟ'ινή γλώσσα, κΟ'ινή κΟ' ινωνική τά
ξη, καί κΟ' ινό θρήσκευμα. Τό μεγαλύτερΟ' μέγεθΟ'ς τής όμά
δας δέ σημαίνει αναγκαστικά δτι περιορίζΟ'νται Ο'ί παθΟ'
λΟ'γικές ιδιότητες τΟ'ύ ναρκισσισμΟ'ύ . 'Όπως παρατηρήσαμε 
στά προηγΟ'ύμενα, ό όμαδικός ναρκισσισμός τών «λευκών» 
11 τιίιν «αρίων» είναι τό 'ίδιΟ' κακΟ'ήθης  δπως καί ό ύπέρ
τατΟ'ς ναρκισσισμός ενός μόνΟ' ατόμΟ'υ. Γενικά δμως διαπι
στώνΟ'υμε δτι στό πρΟ'τσές τής κΟ'ινωνικΟ'πΟ'ίησης πΟ'ύ όδη 
γεί στό σχηματισμό ευρύτερων όμάδων, ή ανάγκη συνερ
γασίας μέ πΟ'λλΟ'ύς καί διάφΟ'ρΟ'υς ανθρώπΟ'υς  πΟ'ύ δέ συν
δέΟ'νται μεταξύ τΟ'υς μέ δεσμΟ'ύς α'ίματΟ'ς, τείνει νά αντι
σταθμίσει τή ναρκισσιστική φόρτιση πΟ'ύ ύπάρχει μέσα 
στήν όμάδα. Τό ϊδια ισχύει καί σ' εναν αλλΟ' τΟ'μέα, πΟ'ύ 
τόν εξετάσαμε σέ συνδυασμΟ'ύς μέ τόν καλΟ'ήθη ατΟ'μικό 
ναρκ ισσισμό : εφόσΟ'ν ή μεγάλη όμάδα (εθνΟ'ς, κρι'πΟ'ς, η 
θρησκεία) θέτει σάν αντικείμενΟ' τής ναρκισσιστική ς της 
επαρσης νά δη μιΟ'υργήσει κάτι τό πΟ'λύτιμΟ' στΟ'ύς τΟ'μείς 
τής ύλικής, πνευματικής η καλλιτεχν ικής δημιουργίας, 
αυτό τΟ'ύτΟ' τό πρΟ'τσές εργασίας στΟ'ύς παραπάνω τΟ'μείς 
τείνει νά χαλαρώσει τή ναρκισσιστική φόρτιση. Ή ίστΟ'ρία 
τής ΡωμαιοκαθΟ'λικής Έκκλησίας απΟ'τελεί ενα από τά πΟ'
λυάριθμα παραδείγματα ιδιόμΟ'ρφου πλέγματΟ'ς ναρκισσι
σμΟ'ύ καί αντισταθμιστικών δυνάμεων μέσα σέ μ ιά μεγάλη 
όμάδα. Τά στΟ'ιχεία πΟ'ύ αντισταθμίζΟ'υν τό ναρκισσισμό 
μέσα στήν ΚαθΟ'λική Έκκλη σία εΙναι, πρώτ' απ' όλα ή 
αντίληψη γιά τόν αυνιοερσαλισμό τΟ'ύ ανθρώπΟ'υ καί γιά 
μιά «καθΟ'λική» θρησκεία πΟ'ύ δέν εΙναι πιά ή θρησκεία 
μιας ιδιαίτερης φυλής η ενός ιδιαίτερΟ'υ εθνΟ'υς. ΔεύτερΟ', 
ή ιδέα τής πρΟ'σωπικής ταπείνωσης, πΟ'ύ είναι επακόλΟ'υθΟ' 
τής ιδέας τΟ'ύ ΘεΟ'ύ καί τής αρνησης τών ειδώλων. Ή 
ϋπαρξη τΟ'ύ ΘεΟ'ύ ύπΟ'νΟ'εί δτι κανένας ανθρωπΟ'ς δέ μπΟ'
ρεί νά εΙναι Θεός, δτι κανένα ατΟ'μΟ' δέ μπΟ'ρεί νά είναι 
παντΟ'γνώστης η παντΟ'δύναμΟ'ς. VΕτσι 6άζει ενα καθΟ'ρι
σμένΟ' δριο στή ναρκισσιστική ειδωλΟ'λατρ ία τΟ'ύ ανθρώπΟ'υ 
γιά τόν εαυτό τΟ'υ . ΤαυτόχρΟ'να δμως ή Έκκλησία καλ
λιεργεί εναν εντΟ'νΟ' ναρκισσισμό. ΠιστεύΟ'ντας δτι ή Έκ-

93 



κλησία είναι ή μόνη έλπίδα σωτηρίας και οτι ό πάπας 
είναι ό αντιπρόσωπος τού Χριστού, τά μέλη της είχαν τή 
δυνατότητα νά αναπτύξουν εναν εντονο ναρκισσισμό, 
αφού ήταν μέλη ένός τόσο έξαιρετικού θεσμού .  Τό 'ίδιο 
εγινε καί σέ σχέση μέ τό Θεό. 'Ενώ ή παντοδυναμία καί ή 
πανταχού παρουσία τού Θεού θά επρεπε νά όδηγήσει στήν 
ταπείνωση τού ανθρώπου, συχνά τό ατομο ταυτιζόταν μέ 
τό Θεό καί ετσι ανέπτυσσε, στό προτσές αύτό τής ταύτι
σης, εναν έξαιρετικά μεγάλο οαθμό ναρκισσισμού . 

Ή 'ίδια άμφιλογία άνάμεσα σέ μιά ναρκισσιστική η 
αντιναρκισσιστική λειτουργία παρατηρήθηκε σέ δλες  τίς 
αλλες μεγάλες θρησκείες, λ.χ. στό Βουδισμό, τόν 'Ιουδα'ί
σμό, τόν 'Ισλαμισμό καί τόν Προτεσταντισμό. Άναφέρ
θηκα στήν καθολική θρησκεία δχι μόνο έπειδή είναι ενα 
πολύ γνωστό παράδειγμα, άλλά γιά τόν κύριο λόγο δτι ή 
ρωμαιοκαθολική θρησκεία ηταν ή οάση καί γιά τόν συμα
νισμό καί γιά ιό οίαιο φανατικό θρησκευτικό ναρκισσισμό 
κατά τήν 'ίδια ίστορική περίοδο :  τό 1 50 καί 1 60 αΙ Οί ού
μανιστές πού ορίσκονταν στούς κόλπους της Έκκλη σίας, 
δπως κι έκείνοι πού ορίσκονταν εξω απ' αυτήν, μιλού
σαν στ' άνομα ένός ούμανισμΟύ πού αποτελούσε τήν κύρια 
πηγή τού Χριστιανισμού . Ό Νικόλας ό Κουζάνος κήρυσσε 
τή θρησκευτική άνοχή γιά δλους τούς ανθρώπους (De pace 
fidei) '  ό Φιτσίνο δίδασκε πώς ή αγάπη άποτελεί τή θεμε
λιακή δύναμη κάθε δη μιουργίας (De amore) ' ό ΥΕρασμος 
απαιτούσε τήν αμοιοαία άνοχή καί τή δη μοκρατικοποίηση 
τής 'Εκκλησίας. Ό αντικομφορμιστής Τόμας Μόρ κήρυσσε 
τίς άρχές τού ούνιοερσαλισμού καί τής άνθρώπινης άλλη 
λεγγύης καί πέθανε γι' αύτές. Ό Πόστερ, χτίζοντας πάνω 
στά θεμέλια πού εθεσαν ό Νικόλας καί ό Έρασμος, μι
λούσε γιά παγκόσμια εΙρήνη καί ένότητα (De orbis terrae 
concordia ) ·  ό Σίκουλο, άκολουθώντας τόν Πίκο ντελά Μι
ράντολα, μιλούσε μέ ένθουσιασμό γιά τήν αξιοπρέπεια τού 
ανθρώπου, γιά τή λογική καί τήν αρετή του καί γιά τήν 
ίκανότητα πού εχει νά αυτοτελειοποιείται. Αύτοί οί  αν
θρωποι, καθώς καί πολλοί  αλλοι πού ξεπετάχτηκαν από τό 
εδαφος τού χριστιανικού ούμανισμού,  μιλούσαν στό άνομα 
τού ούνιοερσαλισμού, τής αδελφοσύνη ς, της αξιοπρέπειας 
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καί τής λογικής. 'Αγωνίζονταν γιά τήν ανοχή καί τήν εΙρή
νη Ι Ι .  

'Ενάντιά τους αντιπαρατάχθηκαν οί δυνάμεις τού φανα
τισμού κι από τίς δυό πλευρές: τού Λούθηρου καί τής 
'Εκκλη σίας. Οί  ούμανιστές προσπάθησαν νά αποφύγουν 
τήν καταστροφή. Τελικά νίκησαν οί φανατικοί από τίς δυό 
πλευρές. Οί θρησκευτικο ί διωγμοί καί ό πόλεμος, μέ απο
κορύφωμα τόν καταστροφικό Τρ ιακονταετή πόλεμο, 
κατάφεραν ενα χτύπημα στήν ανάπτυξη τού ούμανισμού, 
από τό όποίο ή Ε'όρώπη δέν εχει ακόμα συνέλθει (δέ μπο
ρού με νά μή φέρουμε στό νού μας τό ανάλογο τού σταλινι
σμού ,  πού κατέστρεψε τριακόσια χρόνια αργότερα τό σο
σιαλιστικό ούμανισμό) . Στρέφοντας τό 6λέμμα πρός τά πί
σω, στό θρησκευτικό μίσος τού 1 60υ καί 1 70υ αιώνα, 6λέ
πουμε όλοφάνερα τούς παραλογισμούς του. Καί ο ί δυό 
πλευρές μιλούσαν στό δνομα τού Θεού , τού Χρ ιστού ,  τής 
αγάπης, καί παρουσίαζαν διαφορές μονάχα σέ σημεία πού 
συγκρινόμενα μέ τίς γενικές αρχές είχαν δευτερεύουσα ση
μασία. 'Ωστόσο ή μία πλευρά μισούσε τήν αλλη ,  καί ή 
καθεμιά υποστήριζε μέ πάθος πώς ή ανθρωπότητα σταμα
τούσε στά σύνορα τής δικής της θρησκευτικής πίστης. Ή 
ο'όσία τής υπερεκτίμησης αύτής τής κάθε πλευράς γιά τή 
θέση της καί τό μίσος της γιά δλους δσους διαφωνούν μαζί 
της, είναι ναρκισσισμός. «'Εμείς» ε'ίμαστε αξιοθαύμαστοι. 
«Αύτοί» είναι απεχθείς. «'Εμείς» ε'ίμαστε καλοί. «Αύτοί» 
εΙναι κακοί. Κάθε κριτική γιά τό δόγμα τής μιάς πλευράς 
είναι κακοήθης καί ανυπόφορη επίθεση, ενώ ή κριτική γιά 
τή θέση τής αλλης  πλευράς εΙναι μ ια καλοπροαίρετη προ
σπάθεια γιά νά τούς 60ηθήσει νά έπιστρέψουν στήν αλή
θεια. 

Άπό τήν Άναγέννηση κι ϋστερα, οί δύο μεγάλες t'χντι
φατικές δυνάμεις, ό όμαδικός ναρκισσισμός καί ό ούμανι
σμός, t'χκoλoύθησαν ό καθένας τό δικό του δρόμο ανάπτυ
ξης. Είναι δυστύχημα δτι ή t'χνάπτυξη τού όμαδικού ναρ
κισσισμού ξεπέρασε κατά πολύ τήν t'χνάπτυξη τού ούμανι-

1 1 .  Βλ. τό εξαιρετικό εργο τού Friedrich Heer, Die d,.itte Kraft (S. 
FΊScher Verlag, 1960) . 
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σμού . Ένώ στό τέλος τού Μεσαίωνα καί τήν εποχή τής 
Άναγέννησης φαινόταν δυνατό πώς ή Ευρώπη ηταν ωριμη 
γιά τήν εμφάνιση ενός πολιτικού καί θρησκευτικού ουμα
νισμού , αυτή ή ύπόσχεση δέ μπόρεσε νά ύλοποιηθεί. Έμ
φανίστηκαν νέες μορφές όμαδικού ναρκισσισμού πού κυ
ριάρχησαν στούς επόμενους αιώνες. Αυτός δ δμαδικός 
ναρκισσισμός πήρε πολυάριθμες μορφές: Θρησκευτικές, 
εθνικές, φυλετικές, πολιτικές. Προτεστάντες ενάντια σέ 
καθολικούς, Γάλλοι  ενάντια σέ Γερμανούς, λευκοί ενάντια 
σέ μαύρους, άριο ι ενάντια σέ μή άριους, κομμουν ιστές 
ενάντια σέ καπιταλιστές. 'Όσο κι άν ύπάρχουν διαφορές 
στό περιεχόμενο, ψυχολογικά εχουμε νά κάνουμε μέ τό 
'ίδιο ναρκισσιστικό φαινόμενο δπως καί μέ τό φανατισμό 
καί τήν καταστροφικότητα πού προκαλεί l 2 •  

Παράλληλα μέ τήν ανάπτυξη τού δμαδικού ναρκισσι
σμού, αναπτυσσόταν επίσης καί τό αντίστο ιχό του - ό O'u
μανισμός. Τό 1 80 καί 1 90 αιώνα - από τόν Σπινόζα, τόν 
Λάιμπνιτς, τόν Ρουσώ, τόν Χέρντερ, τόν Κάντ, τόν Γκαίτε 
καί τόν Μάρξ - καλλιεργούνταν ή άποψη δτι ή ανθρωπό
τητα εΙναι μιά, δτι τό κάθε άτομο φέρει μέσα του δλη τήν 
ανθρωπότητα, δτι δέν πρέπει νά ύπάρχουν προνομιούχες 
όμάδες πού νά ισχυρίζονται πώς τά προνόμιά τους Όασί
ζονται στήν εσωτερική τους ανωτερότητα. Ό πρώτος παγ
κόσμιος πόλεμος κατάφερε σοΌαρό χτύπημα στόν ουμανι
σμό καί προκάλεσε ενα όλοένα εντεινόμενο όργιο όμαδι
κού ναρκισσισμού :  εθνική ύστερία σέ δλες τίς εμπόλεμες 
χώρες τού πρώτου παγκόσμιου πολέμου , τό ρατσισμό τού 
Χίτλερ, τήν κομματική ειδωλοποίηση τού Στάλιν, τό μου
σουλμανικό καί ινδουιστικό θρησκευτικό φανατισμό, τόν 
αντικομμουνιστικό φανατισμό τής Δύσης. Λυτές οί διάφο
ρες εκδηλώσεις τού όμαδΙΚΟύ ναρκισσισμού όδήγησαν τόν 

1 2 . Ύ πάρχουν κι iΊλλες ολαοερές μορφές όμαδΙΚΟύ ναρκισσισμού πού 
κατευθύνονται σέ μικρές όμάδες, δπως οί τεκτονικές στοές, οί μικρές 
θρησκευτικές αίρέσεις, "δ δεσμός άπό τήν εποχή τού σχολείου» κλπ. 
Ένώ ό βαθμός τοί, ναρκ ισσισμού στίς περιπτώσεις αύτές μπορεί νά μήν 
ειναι μικρότερος απ' σ,τι στίς μεγαλύτερες \'ιμ('tbr;. () ναρκισσισμός εΙναι 
λιγότερο επικίνδυνος γιά τόν άπλό λόγο στι οί όμάδες πού αφορά εχουν 
μικρή δύναμη καί ετσι περιορισμένη ίκανότητα νά προκαλέσουν ζημιά. 



κόσμο στό χείλος τής Μύσσου μιας όλοκλη ρωτικής κατα
στροφής. 

Σάν αντίδραση σ' αυτή τήν απειλή κατά τού ουμανι
σμού , παρατηρείται σήμερα σ' δλες τίς χώρες καί ανάμεσα 
aτούς εκπρόσωπους τών διαφόρων Ιδεολογιών, μιά ανα
γέννηση τού ουμανισμού . Ύπάρχουν προοδευτικοί ουμα
νιστές ανάμεσα στούς καθολικούς καί προτεστάντες θεο
λόγους, ανάμεσα στούς σοσιαλιστές καί μή σοσιαλιστές φι
λόσοφους. Κατά πόσο ό κίνδυνος τής όλοκληρωτικής 
καταστροφής, οί ιδέες τών νεοουμανιστών καί ο ί δεσμοί 
πού δη μιουργήθηκαν ανάμεσα σ' δλους τούς ανθρώπους μέ 
τά νέα μέσα επικοινωνίας είναι αρκετά γιά νά σταματή
σουν τίς επιδράσεις τού όμαδικού ναρκισσισμού ,  αποτελεί 
ενα θέμα πού μπορεί νά καθορίσει τή μοίρα τής ανθρωπό
τητας. 

Ή αυξανόμενη ενταση τού όμαδικού ναρκισσισμού 
- πού άπλά μεταλλάσσει από θρησκευτικός σέ Εθν ικό, ρα
τσιστικό καί κομματικό ναρκισσισμό - αποτελεί πραγμα
τικά 1:κπληκτικό φαινόμενο . Πρώτα απ' δλα γιατί από τήν 
Άναγέννηση καί υστερα εχει σημειωθεί Τι ανάπτυξη τών 
ουμανιστικών δυνάμεων, στήν όποία αναφερθήκαμε στά 
προηγούμενα. Καί υστερα, γιατί ή επιστημονική σκέψη 
εχει τόσο εξελιχθεί, πού ύπονομεύει  τό ναρκισσισμό. Ή 
επιστημονική μέθοδος απαιτεί αντικειμενικότητα καί ρεα
λισμό, απαιτεί νά αλέπουμε τόν κόσμο δπως είναι κι όχι 
παραμορφωμένο από τίς επιθυμίες καί τούς φόαους μας. 
'Απαιτεί νά ε'ίμαστε ταπεινοί απέναντι στά γεγονότα τής 
πραγματικότητας καί νά απορρίπτουμε κάθε ελπίδα παν
τοδυναμίας καί πανταχού παρουσίας. Άνάγκη γιά κριτικό 
στοχασμό, πειραματισμό, απόδειξη καί τάση γιά αμφισαή
τηση - νά ποιά είναι τά χαρακτηριστικά τής επιστημον ι
κής προσπάθειας, καί είναι ακρ ιαώς οί μέθοδοι στοχασμού 
πού τείνουν νά αντισταθμίσουν τό ναρκισσιστικό προ
σανατολισμό. Ή μέθοδος τού επιστημονικού στοχασμού 
ασκησε αναμφισαήτητα τήν 1:πίδρασή της πάνω στήν 
1:ξέλιξη (ανάπτυξη ) τού σύγχρονου νεοουμανισμού καί δέν 
είναι τυχαίο τό δτι οί πιό 1:ξέχοντες ανάμεσα στούς φυσι
κούς επιστήμονες τού καιρού μας είναι ουμανιστές. Στή 
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συντριπτική τους σμως πλειονότητα οί ανθρωποι στή 
Δύση, αν κι εχουν «μάθει» τήν επιστημονική μεθοδολογία 
aτά σχολεία 11 στό πανεπιστήμιο, ποτέ δέν ενιωσαν νά τούς 
αγγίζει στήν πραγματικότητα ή μέθοδος τού επιστημονικού 
κριτικού στοχασμού . Άκόμη καί οί περισσότερο ι από τούς 
επαγγελματίες στόν τομέα τών φυσικών επιστημών εχουν 
παραμείνει τεχνικοί, καί δέν εχουν αποκτήσει επισrημo
νική θέση απέναντι στά γεγονότα. Γιά τήν πλειονότητα 
τών ανθρώπων Τι επιστημονική μέθοδος πού διδάχτηκαν 
εχει ακόμη μικρότερη σπουδαιότητα. Είναι αλήθεια πώς ή 
ανώτερη εκπαίδευση εχει προσπαθήσει νά αμσλύνει καί νά 
τροποποιήσει σέ κάποιο σαθμό τόν προσωπικό καί όμα
δικό ναρκισσισμό. 'Ωστόσο δέ μπόρεσε νά εμποδίσει τούς 
περισσότερους « μορφωμένους» ανθρώπους από τό νά 
προσχωρήσουν μέ ενθουσιασμό στά εθν ικά, φυλετικά καί 
πολι τικά κινήματα, πού αποτελούν τήν εκφραση τού σύγ
χρονου όμαδικού ναρκισσισμού . 

, Απεναντίας, φαίνεται στι Τι επιστήμη εχει δημιουργήσει 
ενα νέο αντικείμενο γιά τό ναρκισσισμό - τήν τεχνική. Ή 
ναρκισσιστική επαρση τού ανθρώπου σχετικά μέ τό δτι 
είναι ό δημιουργός ένός κόσμου πραγμάτων πού πρίν δέ 
μπορούσε Ο'υτε κάν νά τόν όνειρευτεί, ό εφευρέτης τού 
ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, της ατομικής ενέργειας, τών 
διαστημικών ταξιδιών, καί ακόμη στι μπορεί νά είναι εν
δεχόμενα αυτός πού θά καταστρέψει όλόκλη ρο τόν κόσμο, 
τού εδωσε ενα νέο αντικείμενο γιά τό ναρκισσιστικό φαν
φαρονισμό του. Μελετώντας στό σύνολό του όλόκληρο 
αυτό τό πρόσλημα της ανάπτυξη ς  τού ναρκισσισμού στή 
σύγχρονη ίστορία, φέρνουμε στό νού μας τή δήλωση τού 
Φρόυντ πώς ό Κοπέρνικος, ό Δαρσίνος, κ ι  αυτός ό 'ίδιος ό 
Φρόυντ, τραυμάτισαν σαθ ιά τό ναρκισσισμό τού ανθρώ
που ύπονομεύοντας τήν πίστη του σχετικά μέ τό μοναδικό 
ρόλο πού παίζει στό σύμπαν καί σχετικά μέ τή συνείδησή 
του πού τή θεωρεί σάν στοιχειακή καί μή ανατάξιμη πρα
γματικότητα. Ένώ ό ναρκισσισμός τού ανθρώπου δμως 
τραυματίστηκε μ' αυτό τόν τρόπο, δέν περ ιορίστηκε στό 
σαθμό πού θά πίστευε κανείς. Ό ανθρωπος αντέδρασε 
μεταφέροντας τό ναρκισσισμό του σέ αλλα αντικείμενα: Τό 
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εθνος, τή φυλή, τό πολιτικό πιστεύω, τήν τεχνική . 
Σέ δ,τι αφορά τήν παθολογία τού όμαδικού ναρκισσι

σμού, τό πιό φανερό καί συχνό σύμπτωμα είναι, δπως καί 
στήν περίπτωση τού ατομικού ναρκισσισμού,  ή Ελλειψη 
αντικειμενικότητας καί ορθολογικής κρίσης. "Αν εξετά
σουμε τό πώς κρίνουν οί φτωχοί λευκοί τούς νέγρους η ο ί 
ναζί τούς Έοραίους, εύκολα αναγνωρίζουμε τόν παρα
μορφωμένο χαρακτήρα τής κρίσης τους σέ καθεμιά περί
πτωση . Συναθροίζονται ψ ίχουλα αλήθειας, αλλά τό σύνολο 
πού σχηματίζεται ετσι αποτελείται από ψεύδη καί επινοή
σεις. 'Όταν ή πολιτική δράση στηρίζεται στή ναρκισσι
στική α1JΤΟεξύμνηση, ή ελλειψη αντικειμενικότητας όδηγεί 
συχνά σέ καταστροφικές συνέπειες. Στή διάρκεια τού πρώ
του μισού τού 200ύ αιώνα παρασταθήκαμε μάρτυρες δυό 
ξεχωριστών παραδειγμάτων σχετικά μέ τίς συνέπειες τού 
εθνικιστικού ναρκισσισμού .  Πολλά χρόνια πρίν από τόν 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, επίσημο δόγμα τής γαλλικής 
στρατηγικής ήταν ό ισχυρισμός πώς ό γαλλικός στρατός δέ 
χρειαζόταν αφθονο οαρύ πυροοολικό η μεγάλο αριθμό 
όπλοπολυΟόλων. Ό γάλλος στρατιώτης ελεγαν, ηταν τόσο 
πλούσια προικισμένος μέ τίς γαλλικές αρετές τού θάρρους 
καί τού επιθετικού πνεύματος, πού τό μόνο πού χρειαζό
ταν γιά νά νικήσει τόν εχθρό ηταν ή μπαγιονέτα του . Τό 
γεγονός είναι δτι έκατοντάδες χιλιάδες γάλλων στρατιω
τών θερίστηκαν από τά γερμανικά όπλοπολυοόλα καί δτι ή 
Γαλλία διέφυγε τήν ηττα μόνο χάρη στά γερμανικά στρα
τηγικά λάθη καί στήν αμερικάνικη οοήθεια πού ήρθε αρ
γότερα. Στό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, παρόμοιο σφάλμα 
εκανε ή Γερμανία. Ό Χ ίτλερ, ανθρωπος μέ εξαιρετικά εν
τονο ατομικό ναρκισσισμό, πού προκαλούσε τόν όμαδικό 
ναρκισσισμό σέ έκατομμύρια Γερμανούς, ύπερεκτίμησε τή 
δύναμη τής Γερμανίας καί ύποτίμησε δχι μόνο τή δύναμη 
τών Ήνωμένων Πολιτειών, αλλά καί τό ρωσικό χειμώ
να - δπως είχε κάνει ενας αλλος ναρκισσιστής στρατηγός, 
ό Ναπολέοντας. Παρά τήν εξυπνάδα του, ό Χίτλερ δέ στά
θηκε ίκανός νά δεί τήν αντικειμενική πραγματικότητα, 
γιατί ή επιθυμία του νά ν ικήσει καί νά κυοερνήσει είχε 
περισσότερη οαρύτητα γι' αυτόν από τίς πραγματικότητες 



πού άντιπροσώπευαν οί εξοπλισμοί καί τό κλίμα. 
Ό όμαδικός ναρκισσισμός χρειάζεται, δπως καί ό άτο

μικός, ίκανοποίηση.  Ή ίκανοποίηση αυτή παρέχεται σ' ενα 
επίπεδο άπό τήν κο ινή ιδεολογία σχετικά μέ τήν ανωτερό
τητα τής όμάδας πού άνήκει τό άτομο καί τήν κατωτερό
τητα δλων τών άλλων. Ή ίκανοποίηση αυτή παρέχεται ευ 
κολα στίς θρησκευτικές όμάδες μέ τήν ύπόθεση δτι ή δική 
μου όμάδα είναι ή μόνη πού πιστεύει στόν άληθινό Θεό, κι 
ετσι, άφού ό Θεός μου είναι ό μόνος άληθινός, δλες οί 
άλλες όμάδες άποτελούνται άπό παραπλανημένους καί 
άπιστους. Άλλά άκόμη καί χωρίς άναφορά στό Θεό σάν 
εγγύηση γιά τήν άνωτερότητα τού ατόμου, ό όμαδικός 
ναρκισσισμός μπορεί νά φτάσει σέ παρόμοια συμπερά
σματα καί στό κοσμικό επίπεδο .  Ή ναρκισσιστική πεποί
θηση σχετικά μέ τήν ανωτερότητα τών λευκών σέ σύγκριση 
μέ τούς νέγρους σ' όρισμένα μέρη τών Ήνωμένων Πολι
τειών καί στή νότια 'Αφρική, δε ίχνει πώς δέν ύπάρχει 
περιορ ισμός στήν αϊσθη ση άνωτερότητας μιάς όμάδας γιά 
τόν εαυτό της η κατωτερότητας γιά μιά άλλη όμάδα. 
Ώστόσο, ή ίκανοποίηση αυτών τών ναρκισσιστικών ειδώ
λων πού εχει μιά όμάδα γιά τόν εαυτό της άπαιτεί νά 
ύπάρχει καί στήν πραγματικότητα ενας όρισμένος οαθμός 
επι6εΟαίωσης. 'Όσο οί λευκοί τής ' Αλαμπάμας καί τής Νό
τιας 'Αφρικής θά εχουν τή δύναμη νά δείχνουν τήν ανωτε
ρότητά τους σέ σχέση μέ τούς νέγρους, μέ κοινωνικές, οι
κονομικές καί πολιτικές πράξεις διάκρισης, ή ναρκισσι
στική πίστη τους εχει κάποια στοιχεία πραγματικότητας κι 
ετσι στηρίζει όλόκληρο τό ναρκισσιστικό νοητικό σύστημα. 
Τό 'ίδιο άλήθευε καί γιά τούς ναζί. Στή ναζιστική Γερμα
νία ή φυσική έξόντωση δλων τών Έοραίων επρεπε νά 
χρησιμέψει σάν άπόδειξη τής άνωτερότητας τών άρίων 
(γιά ενα ναζιστή τό γεγονός δτι μπορεί νά σκοτώσει εναν 
άνθρωπο αποδείχνει πώς ό φον ιάς είναι άνώτερος) . V Αν 
δμως ή ναρκισσιστικά παραφουσκωμένη όμάδα δέν εχει 
στή διάθεσή της μιά αρκετά ανίσχυρη μειονότητα γιά νά 
τή χρησιμοποιήσει σάν αντικείμενο τής ναρκισσιστικής 
ίκανοποίησής  της, πολύ ευκολα ό όμαδικός ναρκισσισμός 
καλλιεργεί τήν επιθυμία γιά στρατιωτικές κατακτήσεις. 
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Αυτό τό δρόμο ακολούθησαν ό πανγερμανισμός καί ό 
πανσλασισμός πρίν από τό 1 9 1 4. Καί στίς δυό περιπτώσεις 
τά αντίστοιχα εθνη είχαν επωμιστεί τό ρόλο τού «έκλεκτού 
εθνους» , πού είναι ανώτερο απ' δλα τ' αλλα, κ ι  ετσι δικιο
λογημένα μπορούσε νά ΙΟπιτεθεί ένάντια σ' έκείνους πού 
δέν αποδέχονταν τήν ανωτερότητά του . Έδώ δέ θέλω νά 
πώ πώς «ή» αΙτία τού πρώτου παγκόσμιου πολέμου ήταν ό 
ναρκισσισμός τού πανγερμανικού καί πανσλασικού κινή
ματος, αλλά δτι ό φανατισμός τους αποτέλεσε σίγουρα ενα 
παράγοντα πού συνέσαλε στήν εκρηξη τού πολέμου . Πέρα 
απ' αυτό δμως, δέ θά πρέπει νά ξεχνάμε πώς μιά κι αρχί
σει ενας πόλεμος, οί διάφορες κυσερνήσεις προσπαθούν νά 
καλλιεργήσουν τόν έθν ικό ναρκισσισμό σάν απαραίτητη 
ψυχολογική προϋπόθεση γιά τήν επιτυχή διεξαγωγή τού 
πολέμου. 

"Αν τραυματιστεί ό ναρκισσισμός μιάς όμάδας, διαπι
στώνουμε τότε τήν 'ίδια αντίδραση όργής πού έξετάσαμε σέ 
σχέση μέ τόν ατομικό ναρκισσισμό. Ύ πάρχουν πολλά 
ίστορικά παραδείγματα σχετικά μέ τό δτι ό ΙΟξευτελισμός 
τών συμσόλων τού όμαδικού ναρκισσισμού προκαλεί συ
νήθως τέτοια όργή πού φτάνει στά δρια τής παραφροσύ
νης. Ή προσσολή τής σημαίας, τού Θεού ,  τού αυτοκράτο
ρα, τού ήγέτη, ή απώλεια ένός πολέμου καί ΙΟδάφους, συ
χνά όδήγησαν σέ σίαια μαζικά αΙσθήματα ΙΟκδίκησης πού 
μέ τή σειρά τους όδήγησαν σέ νέους πολέμους. Ό τραυμα
τισμένος ναρκισσισμός μπορεί νά θεραπευτεί μόνο αν συν
τρισεί ό φταίχτης καί ξεπλυθεί ετσι ή προσσολή στό ναρ
κισσισμό τού ατόμου. Ή εκδίκηση - ατομική καί εθνι
κή - σασίζεται συχνά στόν τραυματισμένο ναρκισσισμό 
καί τήν ανάγκη νά «θεραπευτεί» ή πληγή μέ τήν εκμηδέ
νιση τού φταίχτη. 

Έδώ πρέπει νά προσθέσουμε ενα τελευταίο στοιχείο 
ναρκισσιστικής παθολογίας. Ή όμάδα μέ μεγάλο ναρκισ
σισμό επιδιώκει νά εχει εναν ήγέτη μέ τόν όποίο νά ταυτί
ζεται . Ό ήγέτης αποτελεί τότε αντικείμενο θαυμασμού από 
τήν όμάδα πού προσάλλει  τό ναρκισσισμό της πάνω του . 
Στήν 'ίδια τήν πράξη ύποταγής στόν πανίσχυρο ήγέτη, πού 
είναι στό σάθος μιά πράξη συμσίωσης καί ταύτισης, ό 
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ναρκισσισμός τού ατόμου μεταφέρεται στόν ήγέτη . 'Όσο 
πιό μεγάλος είναι ό ήγέτης, τόσο πιό μεγάλος είναι καί ό 
οπαδός. Πιό κατάλληλοι γιά τήν εκπλήρωση αυτού τού 
καθήκοντος είναι προσωπικότητες πού σάν ατομα εχουν 
Ιδιαίτερα εντονο ναρκισσισμό. Ό ναρκισσισμός τού ήγέτη 
πού είναι οέοαιος γιά τή μεγαλοσύνη του καί πού δέν εχει 
αμφιοολίες, είναι ακρ ιοώς εκείνο πού ελκει τό ναρκισσι
σμό δσων υποτάσσονται σ' αυτόν. Τή μεγαλύτερη επιτυχία 
σημειώνει συνήθως ό μισότρελος ήγέτης, ως τήν ωρα πού ή 
απουσία αντικειμενικής κρίσης από μέρους του, ο ί αντι
δράσεις του όργής πού προκαλούνται από αναποδιές, ή 
ανάγκη του νά διατηρήσει τό ε'ίδωλο τής παντοδυναμίας, 
μπορεί νά τόν σπρώξουν σέ λάθη πού όδηγούν στήν κατα
στροφή του . Ύπάρχουν δμως πάντοτε προικισμένοι  μισο
ψυχωτικοί πού εΙναι πρόθυμοι νά ίκανοποιήσουν τίς απαι
τήσεις μιας ναρκισσιστικής όμάδας. 

'Εξετάσαμε ως τώρα τό φαινόμενο τού ναρκισσισμού ,  
τήν παθολογία του καί τή οιολογική καί κοινωνιολογική 
λειτουργία του . Σάν αποτέλεσμα μπορούμε νά καταλή
ξουμε στό συμπέρασμα δτι ό ναρκισσισμός είναι ενας 
απαραίτητος καί πολύτιμος προσανατολισμός, μέ τόν δρο 
νά είναι καλοήθης καί νά μήν ξεπερνάει ενα όρισμένο 
πλαίσιο. Ώστόσο, ή εικόνα μας εχει μείνει ασυμπλήρωτη . 
Ό ανθρωπος δέν ένδιαφέρεται μονάχα γιά τή οιολογική 
καί κοινωνική επιοίωση αλλά ενδιαφέρεται καί γιά αξίες, 
γιά τήν ανάπτυξη τού στοιχείου εκείνου χάρη στό όποίο 
εχει τίς ανθρώπινες Ιδιότητες. 

'Εξετάζοντας τό θέμα από τήν αποψη τών αξιών είναι 
όλοφάνερο πώς ό ναρκισσισμός συγκρούεται μέ τή λογική 
καί τήν αγάπη.  Αυτή ή διαπίστωση δέ χρειάζεται παρα
πέρα ανάπτυξη .  'Από τήν 'ίδια τή φύση τού ναρκισσιστι
κοϋ προσανατολισμού , ό προσανατολισμός αυτός - στό 
οαθμό πού ύπάρχει - δέν επιτρέπει στό ατομο νά δεί τήν 
πραγματικότητα δπως είναι, δηλαδή αντικειμενικά. Μέ 
αλλα λόγια περ ιορίζει τή λογική. Μπορεί νά μήν είναι τό 
'ίδιο φανερό αλλά περιορίζει καί τήν αγάπη - ιδιαίτερα 
δταν φέρνουμε στό νού μας πώς ό Φρόυντ ελεγε δτι στήν 
αγάπη ύπάρχει ενα ισχυρό ναρκισσιστικό στοιχείο · δτι 
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ενας άντρας πού άγαπάει μ ιά γυναίκα τήν κάνει άντικεί
μενο τού ναρκισσισμού του καί κατά συνέπεια εκείνη γίνε
ται θαυμαστή καί επιθυμητή ,  επειδή είναι ενα μέρος άπό 
τόν έαυτό του . Έκείνη μπορεί νά κάνει τό 'ίδιο μ' αυτόν, 
κι ετσι εχουμε τήν περίπτωση τού «μεγάλου ερωτα» , πού 
συχνά είναι περισσότερο folίe α deux παρά άγάπη . Καί οί 
δυό αυτοί άνθρωποι διατηρούν τό ναρκισσισμό τους, δέν 
εχουν κανένα πραγματικό, οαθύ ενδιαφέρον γιά τόν άλλο 
(γιά νά μήν πούμε γιά κανέναν άλλο) ,  αλλά παραμένουν 
ευθικτοι καί καχύποπτο ι καί πολύ πιθανό ό καθένας άπ' 
αυτούς νιώθει τήν ανάγκη ένός νέου προσώπου πού μπο
ρεί νά τού δώσει φρέσκια ναρκισσιστική ίκανοποίηση.  Γιά 
τό ναρκισσιστικό άτομο ό σύντροφος δέν είναι ποτέ ενα 
άνεξάρτητο πρόσωπο η μιά όλοκλη ρωμένη πραγματικότη
τα. Ύ πάρχει μόνο σάν σκιά τού ναρκισσιστικά παραφου
σκωμένου εγώ τού συντρόφου . Άπό τό άλλο μέρος, ή μή 
παθολογική άγάπη δέ οασίζεται στόν άμοιοαίο ναρκισσι
σμό. Είναι μιά σχέση ανάμεσα σέ δύο άνθρώπους πού 
νιώθουν τόν έαυτό τους σάν ξεχωριστές όντότητες, αλλά 
πού μπορεί δμως ό καθένας νά ανοίξει  τόν έαυτό του καί 
νά γίνει ενα μέ τόν άλλο .  Γιά νά ν ιώσουν τήν αγάπη πρέ
πει νά νιώσουν τό διαχωρισμό. 

Ή σημασία τού φαινόμενου τού ναρκισσισμού από τήν 
ηθικοπνευματική άποψη γίνεται όλοφάνερη άν λάοουμε 
ύπόψη μας πώς τά ουσιαστικά διδάγματα δλων τών μεγ&
λωl' ουμανιστικών θρησκειών μπορούν νά συνοψιστούν σέ 
μιά πρόταση : σκοπός του ανθρώπου ειναι νά ξεπεράσει τό 
ναρκισσισμό του. Ή αρχή αυτή δέν εκφράζεται 'ίσως που
θενά άλλού τόσο ριζοσπαστικά δσο στό Βουδισμό. Ή δι 
δασκαλία τού Βούδα συνοψίζεται στό δτι ό ανθρωπος 
μπορεί νά σώσει τόν έαυτό του άπό τά οάσανα μονάχα αν 
ξυπνήσει άπό τ ίς αυταπάτες του καί αποκτήσει επίγνωση 
της πραγματικότητάς του, της πραγματικότητας της άρρώ
στιας, τών γηρατειών καί τού θανάτου, καί της άδυναμίας 
νά πετύχει ποτέ τούς σκοπούς της πλεονεξίας του . Ό «ξύ
πνιος» ανθρωπος γιά τόν όποίο μιλάει ή οουδιστική διδα
σκαλία είναι εκείνος πού εχει ξεπεράσει τό ναρκισσισμό 
του, καί είναι κατά συνέπεια σέ θέση νά ξυπνήσει απόλυ-
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τα. Μπορούμε νά διατυπώσουμε τήν ίδια σκέψη καί δια
φορετικά: μόνο αν απαλλαχτεί ό ανθρωπος από τίς α'iJτα
πάτες του σχετικά μέ τό αφθαρτο εγώ του, μόνο αν μπορέ
σει νά τό απορρίψει μαζί μ' δλα τ' αλλα αντικείμενα της 
πλεονεξίας του, τότε καί μόνο τότε μπορεί νά εΙναι ανοι
χτός στόν κόσμο καί νά εχει όλοκλη ρωμένη συνάφεια μ' 
αυτόν .  Ψυχολογικά α'iJτή ή διαδικασία τού όλοκλη ρωτικού 
ξυπνήματος ταυτίζεται μέ τήν αντικατάσταση τού ναρκισ
σισμού από τή συνάφεια μέ τόν κόσμο. 

Στήν έδραίκή καί χριστιανική παράδοση ό 'ίδιος σκοπός 
εκφράζεται μέ διαφορετικούς  δρους πού ή σημασία τους 
εΙναι καί πάλι τό ξεπέρασμα τού ναρκισσισμού .  Ή Παλαιά 
Διαθήκη λέει: «Άγάπα τόν πλησίον σου ώς έαυτόν» . Έδώ 
τό α'ίτημα είναι νά ξεπεράσει τό ατομο τό ναρκισσισμό του 
τό λιγότερο ως  τό σημείο πού ό γείτονάς του αποκτά τήν 
ίδια σημασία δπως καί ό ίδιος ό έαυτός του . 'Αλλά ή 
Παλαιά Διαθήκη προχωράει ακόμη πιό πέρα, ζητώντας 
τήν αγάπη γιά τόν «ξένο» . (Γνωρίζετε τήν ψυχή τού ξένου , 
γιατί ξένοι είσαστε στή χώρα της ΑΙγύπτου .) Ό ξένος εί
ναι ακριδώς τό ατομο πού δέν αποτελεί μέρος τού γένους 
μου, της οικογένειάς μου, τού εθνους μου . Δέν αποτελεί 
μέρος τής όμάδας στήν όποία είμαι ναρκισσιστικά προ
σαρτημένος. Δέν είναι τίποτε αλλο από ανθρώπινο πλά
σμα. 'Ανακαλύπτουμε τό ανθρώπινο πλάσμα στόν ξένο, 
δπως τόνισε ό Χέρμαν Κοέν 1 3 •  Στήν αγάπη γιά τόν ξένο 
εξαφανίστηκε ή ναρκισσιστική αγάπη.  Γιατί σημασία της 
είναι τό νά αγαπώ ενα αλλο ανθρώπινο πλάσμα δπως εί
ναι, διαφορετικό από εμένα, κ ι  Όχι επειδή εΙναι δμοιο μ' 
εμένα. 'Όταν ή Καινή Δ ιαθήκη λέει «Άγάπα τόν εχθρό 
σου» ,  εκφράζει τήν 'ίδια ιδέα μέ όξύτερη μορφή . "Αν ό 
ξένος εχει γίνει όλοκλη ρωτικά ανθρώπινος γιά σένα, τότε 
δέν υπάρχει πιά εχθρός, γιατί κι έσύ εχεις γίνει αληθινά 
ανθρώπινος. Τό νά αγαπάς τόν ξένο καί τόν εχθρό είναι 
κάτι πού μπορεί νά γίνει μόνο αν εχει ξεπεραστεί ό ναρ
κισσισμός, μόνο αν « εγώ είμαι εσύ» .  

1 3 . Η .  Cohen: Die ReliRion deι- νeι-IIIl ΙΙ!! (/U8 '/1'/1 Qllellen '/" .' 
.IIlden!I/I/H (Frankfurt-am-Main : F. Kaufman, 1 929) .  
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Ή πάλη ενάντια στήν εΙδωλολατρ ία, πού αποτελεί τό 
κύριο θέμα τής προφητικής διδασκαλίας, είναι ταυτόχρονα 
καί πάλη ενάντια στό ναρκισσισμό. Στήν εΙδωλολατρία μιά 
μερική ίκανότητα τού ανθρώπου απολυτοποιείται καί γί
νεται ε'ίδωλο . Κατόπιν ό ανθρωπος λατρεύει  τόν έαυτό του 
μέ αλλοτριωμένη μορφή . Τό ε'ίδωλο μέσα στό όποίο δυθί
ζεται γίνεται τό αντικείμενο τού ναρκισσιστικού πάθους 
του . Ή Ιδέα τού Θεού είναι απεναντίας ή αρνηση τού 
ναρκισσισμού γιατί μόνο ό Θεός - όχι ό ανθρωπος - είναι 
πανταχού παρών καί παντοδύναμος. Ένώ Όμως Τι αντί
ληψη ένός απροσδιόριστου καί απερίγραπτου Θεού ηταν Τι 
αρνηση τής εΙδωλολατρίας καί τού ναρκισσισμού ,  πολύ 
σύντομα ό Θεός εγινε καί πάλι ε'ίδωλο. Ό ανθρωπος ταυ
τίστηκε μέ τό Θεό μέ τρόπο ναρκισσιστικό, κι ετσι, σέ 
πλήρη αντίθεση μέ τήν αρχική λειτουργία τής εννο ιας τού 
Θεού , ή θρησκεία εγινε μιά εκδήλωση τού δμαδικού ναρ
κισσισμού . 

Ή πλήρης ώριμότητα τού ανθρώπου κατορθώνεται μέ 
τήν όλοκλη ρωτική απαλλαγή του από τό ναρκισσισμό, 
ατομικό 11 όμαδικό. Αυτός ό σκοπός ψυχικής ανάπτυξης 
πού ετσι εκφρά.ζεται μέ ψυχολογικούς Όρους, είναι ουσια
στικά ό 'ίδιος μέ τό σκοπό πού εχουν διατυπώσει οί με
γάλοι πνευματικοί ήγέτες τής ανθρωπότητας μέ θρη
σκευτικο-πνευματικούς Όρους. Ένώ διαφέρουν οί εννοιες, 
Τι ουσία καί τά διώματα πού αναφέρονται στίς διάφορες 
εννοιες είναι τά 'ίδια. 

Ζούμε σέ μιά ίστορική περ ίοδο πού χαρακτηρίζεται από 
μιά μεγάλη διαφορά ανάμεσα στή διανοητική ανάπτυξη 
τού ανθρώπου, πού τόν δδήγησε στή δημιουργία τών πιό 
καταστροφικών εξοπλισμών, καί τήν ψυχικο-συναισθη 
ματική του ανάπτυξη ,  πού τόν εχει αφήσει ακόμη σέ μιά 
κατάσταση εντονου ναρκισσισμού μ' Όλα τά παθολογικά 
συμπτώματά της. Τί μπορεί νά γίνει γιά νά αποφύγει τήν 
καταστροφή πού εϋκολα μπορεί νά προκύψει από αυτή 
τήν αντίφαση ;  Είναι δυνατό νά κάνει στό προδλεπτό μέλ
λον δ ανθρωπος ενα δήμα πού, παρόλες τίς θρησκευτικές 
διδασκαλίες δέ μπόρεσε νά τό κάνει ως τώρα; Τόσο δαθιά 
είναι ρ ιζωμένος δ ναρκισσισμός μέσα του, πού ό ανθρωπος 
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δέ θά μπορέσει ποτέ νά ξεπεράσει τό «ναρκισσιστικό πυ
ρήνα» του, δπως πίστευε ό Φρόυντ; 'Υπάρχει λο ιπόν κα
μιά ελπίδα γιά νά μήν όδηγήσει ή ναρκισσιστική παρα
φροσύνη στήν καταστροφή τού άνθρώπου πρίν τού δοθεί ή 
ευκαιρία νά γίνει όλοκλη ρωτικά άνθρώπινος; Κανένας δέ 
μπορεί νά δώσει άπάντηση σ' αυτά τά ερωτήματα. Τό μόνο 
πού μπορούμε νά κάνουμε είναι νά εξετάσουμε ποιές είναι 
οί καλύτερες δυνατότητες πού μπορούν νά οοηθήσουν τόν 
ανθρωπο ν' άποφύγει τήν καταστροφή. 

Θά μπορούσαμε ν' άρχίσουμε μ' αυτό πού φαίνεται ό 
ευκολότερος δρόμος. Χωρίς νά μειωθεί ή ναρκισσιστική 
ενέργεια σέ κάθε ατομο, θά μπορούσε νά αλλάξει  τό αντι
κείμενό της. Θά ε'ίχαμε πολύ μεγάλο όφελος αν άντικεί
μενο τού όμαδικού ναρκισσισμού μπορούσε νά γίνει ή αν
θρωπότητα, όλόκληρη ή οΙκογένεια τών ανθρώπων, αντί 
γιά ενα έθνος, μιά φυλή, ενα πολιτικό σύστημα. "Αν μπο
ρούσε τό ατομο νά ν ιώσει τόν έαυτό του πρωταρχικά σάν 
πολίτη τού κόσμου καί νά αΙσθανθεί περηφάνια γιά τήν 
άνθρωπότητα καί τίς επιτυχίες της, ό ναρκισσισμός του θά 
κατευθυνόταν πρός τήν άνθρώπινη φυλή σάν άντικείμενό 
του κι όχι στά αλληλοσυγκρουόμενα τμήματα τής ανθρω
πότητας. "Αν τά εκπαιδευτικά συστήματα δλων τών χωρών 
τόνιζαν τίς επιτυχίες όλόκλη ρη ς  τής άνθρωπότητας άντί νά 
τονίζουν τά επιτεύγματα τού κάθε άτομικού έθνους, τότε 
θά προσφερόταν ενας πιό πειστικός καί πιό συναρπαστι
κός λόγος γι6 νά ύπερηφανεύεται κανείς πού είναι αν
θρωπος. "Αν τό α'ίσθημα πού εκφρασε ό ελληνας ποιητής 
μέ τό στόμα τής Άντιγόνης, «δέν ύπάρχει τίποτα πιό θαυ
μαστό άπό τόν ανθρωπο» , μπορούσε νά γίνει οίωμα σ' 
δλους μας, σίγουρα αυτό θά άποτελούσε μεγάλο οήμα 
πρός τά μπρός. Θά έπρεπε επιπλέον νά προστεθεί ενα 
άκόμη στοιχείο :  τό γνώρισμα κάθε καλοήθους ναρκισσι
σμού ,  αυτό δηλαδή πού αναφέρεται σ' ενα επίτευγμα. Θά 
πρέπει όλόκλη ρη ή άνθρωπότητα, κ ι  όχι μ ιά όμάδα, τάξη η 
θρησκείι;χ., νά αναλαμοάνει τήν εκτέλεση εργων πού επι
τρέπουν σΥόν καθένα μας νά ύπερηφανεύεται επειδή είναι 
μέλος τόύ άνθρώπινου γένους. Κο ινά καθήκοντα γιά δλη 
τήν &νθρωπότητα ύπάρχουν: ό κοινός άγώνας ενάντια στίς 
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ασθένειες καί τήν πείνα, καθώς καί γιά τή διάδΟ'ση τών 
γνώσεων καί της τέχνης  σ' όλΟ'υς τΟ'ύς λαΟ'ύς τΟ'ύ κόσμΟ'υ 
μέ τά μέσα επικΟ'ινωνίας. Καί είναι αλήθεια πώς παρόλες 
τίς διαφΟ'ρές πΟ'λιτικης καί θρησκευτικης ΙδεΟ'λΟ'γίας, δέν 
ύπάρχει τΟ'μέας πΟ'ύ νά μπορεί νά απΟ'κλειστεί από αύτά 
τά κΟ'ινά καθήκΟ'ντα. Γιατί τό μεγαλύτερΟ' επίτευγμα αύτΟ'ύ 
τΟ'ύ αΙώνα είναι ότι νικήθηκε όριστικά καί αμετάκλητα ή 
πεπΟ'ίθηση σχετικά μέ τή φυσική καί δΟ'σμένη από τό Θεό 
ανισότητα τών ανθρώπων, σχετικά μέ τήν αναγκαιότητα η 
τή νΟ'μιμότητα της εκμετάλλευσης τΟ'ύ ανθρώπΟ'υ από τόν 
ανθρωπΟ'. Ό Ο'όμανισμός της Άναγέννησης, Ο'ί αστικές 
επαναστάσεις, ή Ρωσική καί ή Κινεζική Έπανάσταση, Ο'ί  
απΟ'ικιακές έπαναστάσεις - όλα οασίστηκαν σέ μιά κΟ'ινή 
Ιδέα:  τήν Ισότητα τΟ'ύ ανθρώπΟ'υ.  Άκόμη κι αν μερικές απ' 
αυτές τίς επαναστάσεις όδήγησαν στήν παραοίαση της αν
θρώπινης Ισότητας σέ μερικά συστήματα, απΟ'τελεί ίστΟ'
ρικό γεγΟ'νός ότι ή Ιδέα της Ισότητας όλων τών ανθρώπων, 
καί κατά συνέπεια της ελευθερίας καί της αξιΟ'πρέπειάς 
τΟ'υς, εχει κατακτήσει τόν κόσμΟ', καί είναι αδιανόητΟ' ότι 
μπΟ'ρεί πΟ'τέ ή ανθρωπότητα νά επιστρέψει σέ αντιλήψεις 
πΟ'ύ κυριαρχΟ'ύσαν στήν πΟ'λιτισμένη ίστΟ'ρία μέχρι πρίν 
λίγΟ' καιρό. 

Ή εικόνα τΟ'ύ ανθρώπινΟ'υ γένΟ'υς καί τών επιτευγμάτων 
τΟ'υ σάν αντικείμενΟ' καλΟ'ήθΟ'υς ναρκισσισμΟ'ύ πρέπει νά 
αντιπρΟ'σωπεύεται από ύπερεθν ικΟ'ύς όργανισμΟ'ύς όπως τά 
Ήνωμένα VΕθνη. Θά μπΟ'ρΟ'ύσε ακόμη νά αρχίσει νά δη 
μιΟ'υργεί τά δικά τΟ'υ σύμοΟ'λα, τίς δικές τΟ'υ γιΟ'ρτές, τά 
δικά τΟ'υ φεστιΟάλ. Ή μεγαλύτερη γιορτή τΟ'ύ ετΟ'υς πρέπει 
νά είναι όχι ή εθνική γιΟ'ρτή, αλλά ή «ήμέρα τΟ'ύ ανθρώ
πΟ'υ» .  Είναι ώστόσΟ' φανερό ότι κάτι τέτΟ'ιΟ' θά μπΟ'ρΟ'ύσε 
νά συμοεί μόνΟ' αν αρκετά καί μέ τόν καιρό όλα τά εθνη 
συμφωνήσΟ'υν κι εχΟ'υν τήν επιθυμία νά περιΟ'ρίσΟ'υν τήν 
εθνική τΟ'υς κυριαρχία ύπέρ της κυριαρχίας τΟ'ύ ανθρώ
πΟ'υ.  'Όχι μόνΟ' από πΟ'λιτική αλλά καί από συναισθημα
τική απΟ'ψη . 'Ένας ενισχυμένΟ'ς 'Οργανισμός Ήνωμένων 
Έθνών καί ή λογική καί εΙρηνική επίλυση τών όμαδικών 
διαφΟ'ρών απΟ'τελΟ'ύν τίς απαραίτητες συνθηκες γιά νά 
μπορέσει ή ανθρωπότητα καί τά κΟ'ινά της έπιτεύγματα νά 
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γίνουν αντικείμενο όμαδικού ναρκισσισμού 1 4 .  

Μιά τέτοια αλλαγή τού αντικειμένου τού ναρκισσισμού 
από τίς άπλές όμάδες σ' δλη τήν ανθρωπότητα καί τά επι
τεύγματά της, θά ετεινε πραγματικά νά αντισταθμίσει τούς 
κινδύνους τού εθν ικού καί τού ιδεολογικού ναρκισσισμού . 
Αuτό δμως δέν αρκεί. "Αν ε'ίμαστε πιστο ί στό πολιτικό καί 
θρησκευτικό ιδανικό μας, τόσο τό χριστιανικό δσο καί τό 
σοσιαλιστικό ιδανικό τής ανιδιοτέλειας καί τής αδελφοσύ
νης, καθήκον εχουμε νά περ ιορίσουμε τό οαθμό τού ναρ
κισσισμού σέ κάθε άτομο. Γιά νά γίνει αυτό πρέπει νά 
περάσουν γενιές καί γενιές, σήμερα δμως είναι πιό πιθανό 
από πρίν, γιατί ό άνθρωπος εχει τίς δυνατότητες νά δη 
μιουργήσει τίς ύλικές συνθήκες πού θ ά  εξασφαλίσουν 
αξιόπρεπη ζωή στόν καθένα. Ή ανάπτυξη τής τεχν ικής θά 
παραμερίσει τήν ανάγκη νά ύποδουλώνει καί νά εκμεταλ
λεύεται ή μιά όμάδα τήν άλλη .  'Έχει κιόλας καταργήσει 
τόν πόλεμο σάν οικονομική πράξη . Γιά πρώτη φορά ό άν
θρωπος θά ογεί από τή μισοζωώδη κατάστασή του γιά νά 
περάσει σέ μιά κατάσταση όλοκλη ρωτικά ανθρώπινη, κ ι  
ετσι δέ  θά χρειάζεται τή ναρκισσιστική ικανοποίηση γιά 
νά αντισταθμίζει τήν ύλική καί πνευματική φτώχια του. 

Μέ οάση αυτές τίς νέες συνθήκες, οι επιστημονικοί καί 
ανθρωπιστικο ί προσανατολισμοί θά οοηθήσουν σημαντικά 
τήν προσπάθεια τού ανθρώπου νά ξεπεράσει τό ναρκισσι
σμό του . 'Όπως ηδη τόνισα, πρέπει νά μεταθέσουμε τήν 
εκπαιδευτική μας προσπάθεια από τή διδασκαλία ένός τε
χνικού κατά κύριο λόγο προσανατολισμού στή διδασκαλία 
ένός επιστημονικού προσανατολισμΟύ . Δηλαδή πρός τήν 

14.  Σάν παράδειγμα πιό εΙδικών μέτρων γιά μιά τέτοια προσπάθεια. 
εχω νά κάνω λίγες μόνο προτάσεις. Τά ίστορικά εγχειρίδια πρέπει νά 
ξαναγραφτούν σάν εγχειρίδια τής παγκόσμιας ίστορίας, όπου οί αναλο
γίες τής ζωής κάθε εθνους θά αντιστοιχούν στήν πραγματικότητα καί δέ 
θά εΙναι παραμορφωμένες, κατά τόν ίδιο ακριοώς τρόπο πού οί παγκό
σμιοι  χάρτες είναι οί 'ίδιοι σέ όλες τίς χώρες καί δέν παραφουσκώνουν τό 
μέγεθος τής αντίστοιχης χώρας. Άκόμη ,  πρέπει νά γυριστούν κινηματο
γραφικές ταινίες πού νά καλλιεργούν τήν περηφάνια γιά τήν ανάπτυξη 
τού ανθρώπινου γένους, νά δείχνουν ότι ή ανθρωπότητα καί τά επιτεύ
γματά της είναι ή τελική όλοκλήρωση τών πολλών επιμέρους οημάτων 
πού εγιναν από διάφορες όμάδες. 
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παραπέρα ανάπτυξη τής κριτικής σκέψης, τής αντικειμενι
κότητας, τής αποδοχής τής πραγματικότητας καί μιας 
αντίληψης τής αλήθειας πού νά μήν ύπόκειται σέ καμιά 
εγκριση, καί νά είναι εγκυρη γιά κάθε όμάδα πού μπο
ρούμε νά διανοηθούμε. Άν τά πολιτισμένα εθνη μπορούν 
νά δη μιουργήσουν εναν επιστημονικό προσανατολισμό πού 
θά χρησιμεύει σάν θεμελιακή συμπεριφορά γιά τή νεολαία 
τους, θά εχουν επιτευχθεί πολλά στόν αγώνα ενάντια στό 
ναρκισσισμό. Ό δεύτερος παράγοντας πού δδηγεί στήν 
'ίδια κατεύθυνση είναι Τι διδασκαλία τής ουμανιστικής φι
λοσοφίας καί ανθρωπολογίας. Δέ μπορούμε νά περιμέ
νουμε πώς θ ά  εξαφανιστούν δλες οί φιλοσοφικές καί θρη 
σκευτικές διαφορές. Καί συτε θά τό επιθυμούσαμε κάτι 
τέτοιο, αφού ή έδραίωση ένός συστήματος πού θά προ6άλ
λεται σάν «όρθόδοξο» μπορεί νά όδηγήσει σέ μιά άλλη 
πηγή ναρκισσιστικής όπισθοδρόμησης. Παρά τήν ϋπαρξη 
δμως τών διαφορών, θά ύπάρχει ενα κο ινό ουμανιστικό 
πιστεύω καί 6ίωμα. Είναι τό πιστεύω πώς κάθε ατομο εχει 
μέσα του δλη τήν ανθρωπότητα, δτι ή «ανθρώπινη μοίρα» 
είναι μία καί κοινή γιά δλους τούς ανθρώπους, παρά τίς 
αναπόφευκτες διαφορές εξυπνάδας, ταλέντου, ϋψους καί 
χρώματος. Τό ουμανιστικό 6 ίωμα είναι τό νά νιώθουμε δτι 
τίποτα τό ανθρώπινο δέν είναι ξένο γιά μας, δτι « είμαι 
εσύ » ,  δτι μπορεί τό ενα ανθρώπινο πλάσμα νά καταλά6ει 
τό άλλο γιατί καί τά δυό εχουν τά ίδια στοιχεία ανθρώπι
νης ϋπαρξης. Τό ουμανιστικό αυτό 6ίωμα είναι πέρα γιά 
πέρα δννατό μόνο άν ευρύνουμε τή σφαίρα τής επίγνωσής 
μας. Ή επίγνωσή μας περ ιορίζεται συνήθως στήν επί
γνωση πού μας επιτρέπει ή κοινωνία τής δποίας ε'ίμαστε 
μέλη .  Τά ανθρώπινα 6ιώματα πού δέν εκπληρώνουν αυτό 
τόν δρο απωθούνται. 'Έτσι Τι συνείδησή μας αντιπροσω
πεύει κατά κύριο λόγο τήν κοινωνία μας καί τήν κουλ
τούρα μας, ενώ τό ασυνείδητό μας αντιπροσωπεύει τόν 
παγκόσμιο άνθρωπο πού 6ρίσκεται μέσα σέ καθέναν από 
μαςΙ 5 . Τό πλάτεμα τής αυτεπίγνωση ς πού θά ξεπερνα τή 

1 5 .  Βλ. Ε. Φρόμ, Zel1. BuddhiSll1 al1d Ρ5νι·h(){/I1{/IΥ.�Ι� (Νέα 'Υόρκη : 
Harper & Row, 1 960), καί Πέρα άπό τά δεσμά τής αιίτππάτης. 'Εκδόσεις 
Μπουκουμάνη . 
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συνείδηση καί θά φωτίζει τή σφαίρα τού κοινωνικού ασυ
νείδητου, θά δώσει στόν άνθρωπο τή δυνατότητα νά ν ιώ
σει μέσα στόν έαυτό του δλόκλη ρη τήν ανθρωπότητα. Θ ά  
νιώσει τό γεγονός πώς είναι άμαρτωλός καί αγιος, παιδί 
καί ενήλικος, ύγιής καί τρελός, άνθρωπος τού παρελθόντος 
καί άνθρωπος τού μέλλοντος - δτι κουσαλάει μέσα του 
αυτό πού ηταν κι αυτό πού θά είναι ή ανθρωπότητα. 

Πιστεύω πώς μιά πραγματική άναγέννηση τής ουμανι
στικής μας παράδοσης πού τήν πραγματοποίησή της θά  
αναλάμσαναν δλα τά θρησκευτικά, πολιτικά καί φιλοσο
φικά συστήματα πού ισχυρίζονται πώς αντιπροσωπεύουν 
τόν ουμανισμό, θά είχε σάν αποτέλεσμα νά σημειωθεί ση
μαντική πρόοδος πρός τό πιό σπουδαίο «νέο μέτωπο» πού 
ύπάρχει σήμερα - τήν εξέλιξη τού ανθρώπου σέ όλοκλη 
ρωμένο ανθρώπινο πλάσμα. 

Παρουσιάζοντας δλες αυτές τίς σκέψεις δέ θέλω νά πώ 
πώς τό αποφασιστικό σήμα πρός τήν πραγματοποίηση τού 
ου μανισμού μπορεί νά είναι, δπως πίστευαν οί ουμανιστές 
τής 'Αναγέννησης, μονάχα ή διδασκαλία. 'Όλες αυτές ο ί 
διδασκαλίες θά ασκήσουν επίδραση μόνο στήν περ ίπτωση 
πού θά αλλάξουν οί ουσιαστικές κοινωνικές, οικονομικές 
καί πολιτικές συνθήκες. Μόνο δταν γίνει μιά αλλαγή από 
τό γραφειοκρατικό σιομηχανισμό στόν ουμανιστικό-σο
σιαλιστικό σιομηχανισμό, από τό συγκεντρωτισμό στήν 
αποκέντρωση, από τόν άνθρωπο τών όργανώσεων στόν 
πολίτη μέ ύπευθυνότη<tα καί συμμετοχή, μέ τήν ύποταγή 
τής εθνικής κυριαρχ ίας στήν κυριαρχία τού ανθρώπινου 
γένους καί τών αίρετών όργάνων του, μέ τήν κοινή προσ
πάθεια τών εθνών πού « εχουν» σέ συνεργασία μέ τά εθνη 
πού «δέν εχουν» γιά νά συγκροτηθεί τό οικονομικό σύ
στημα τών τελευταίων, μέ τόν παγκόσμιο αφοπλισμό καί 
τή διάθεση τών ύλικών πόρων πού ύπάρχουν γιά δη μιουρ
γ ικά εργα. Ό παγκόσμιος άφοπλισμός εΙναι απαραίτητος 
καί γιά εναν άλλο λόγο: άν ενα μέρος τής άνθρωπότητας 
ζεί κάτω από τό φόσο τού όλοκληρωτικού αφανισμού από 
εναν άλλο συνασπισμό, τότε είναι αδύνατο νά περιοριστεί 
ό όμαδικός ναρκισσισμός. Ό άνθρωπος μπορεί νά εΙναι 
άνθρωπος μόνο μέσα σ' ενα κλίμα δπου εχει τήν προσδο-
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κία δτι αυτός καί τά παιδιά του εχουν τήν ελπίδα νά ζή 
σουν από χρόνο σέ χρόνο καί γιά πολλά χρόν ια. 

ι ι ι  



ν 

Α ίμομικτικοί Δ εσμοί 

Στά προηγούμενα κεφάλαια πραγματεύτηκα δύο προσανα
τολισμούς - τή νεκροφιλία καί τό ναρκισσισμό - πού στίς 
ακραίες μορφές τους ενεργούν ενάντια στή ζωή καί τήν 
ανάπτυξη καί ευνοούν τό στραγγαλισμό, τήν καταστροφή 
καί τό θάνατο. Σ' αυτό τό κεφάλαιο θά πραγματευτω ενα 
τρίτο προσανατολισμό, τήν αίμομικτική συμοίωση, πού 
στήν κακοήθη μορφή της όδηγεί σέ αποτελέσματα δμοια 
μ' εκείνα των δύο προσανατολισμων πού εξετάσαμε στά 
προηγούμενα. 

Θά ξεκινήσω καί πάλι από μιά κεντρική εννοια της 
θεωρίας τού Φρόυντ, τήν εννοια της αίμομικτικης προ
σήλωσης στή μητέρα. Ό Φρόυντ πίστευε δτι η εννοια αυτή 
ήταν ενας από τούς θεμέλιους λίθους τού επιστημονικού 
του οικοδομήματος, καί πιστεύω κι εγώ ότι η ανακάλυψή 
του γιά τήν προσήλωση στή μητέρα αποτελεί πραγματικά 
μιά από τίς πιό σπουδαίες ανακαλύψεις στήν ερευνα της 
ανθρώπινης προσωπικότητας. 'Αλλά καί στόν τομέα αυτό, 
όπως καί στούς αλλους πού εξετάσαμε στά προηγούμενα, ό 
Φρόυντ στένεψε τήν ανακάλυψή του καί τίς συνέπειές της 
ύποχρεώνοντάς τη νά περ ιοριστεί στά καλούπια της θεω
ρίας του γιά τή λίμπιντο. 

Ό Φρόυντ παρατήρη σε τήν εξαιρετικά μεγάλη ενέργεια 
πού ύπάρχει στήν προσήλωση ενός παιδιού στή μητέρα, 
μιά προσήλωση πού σπάνια ξεπερν ιέται όλοκληρωτικά 
από τό μέσο ανθρωπο. Ό Φρόυντ παρατήρησε τήν εξα
σθένηση πού προκαλείται στήν ίκανότητα τού αντρα νά 
συνδεθεί μέ γυναίκες, καθώς καί τό γεγονός ότι ή ανεξαρ
τησία του αποδυναμώνει καί δτι η σύγκρουση ανάμεσα 
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aτούς συνειδητούς σκοπούς του καί τήν απωθημένη αίμο
μικτική προσήλωση μπορεί νά όδηγήσει σέ διάφορες νευ
ρωτικές συγκρούσεις καί συμπτώματα. Ό Φρόυντ πίστευε 
δτι ή δύναμη πού ορίσκεται πίσω από τήν προσήλωση στή 
μητέρα αποτελούσε, στήν περίπτωση τού μικρού αγορ ιού , 
τή δύναμη τής γενετήσιας λίμπιντο, πού τό κάνει νά επι
θυμεί τή μητέρα του σεξουαλικά καί νά μισεί τόν πατέρα 
του σάν σεξουαλικό ανταγωνιστή. Μπροστά στή μεγαλύ 
τερη δύναμη δμως αυτού τού ανταγωνιστή, τό μικρό αγόρι 
απωθεί τίς αίμομικτικές επιθυμίες του καί συμμορφώνεται 
μέ τίς εντολές καί απαγορεύσεις τού πατέρα του . Ώστόσο 
αυτές οί απωθημένες αίμομικτικές επιθυμίες του εξακο
λουθούν νά παραμένουν ασυνείδητες, καί παρουσιάζουν 
μεγάλη ενταση μόνο στίς παθολογικές περ ιπτώσεις. 

Σέ δ,τι αφορά τό μικρό κορίτσι ό Φρόυντ παραδέχτηκε 
τό 1 93 1  δτι είχε υποτιμήσει τήν προσήλωσή της στή μητέ
ρα. Μερικές φορές «εκτεινόταν πολύ πιό πέρα από τήν 
περίοδο τής πρώτης σεξουαλΙΚής ανθησης . . .  Τά γεγονότα 
αυτά αποδε ίχνουν δτι ή προ-οιδιπόδεια φάση στίς γυναί
κες εΙναι πιό σημαντική απ' δσο πιστευόταν ως τώρα» . Ό 
Φρόυντ συνεχίζει: «Φαίνεται δτι πρέπει νά αναιρέσουμε 
τήν καθολικότητα τού ισχυρισμού πώς τό οιδιπόδειο σύμ
πλεγμα εΙναι ό πυρήνας τής νεύρωσης» . Προσθέτει ώστόσο 
δτι αν κάποιος είναι απρόθυμος νά υίοθετήσει τή διόρ
θωση αυτή , δέ χρειάζεται νά τό κάνει, γιατί μπορούμε ε'ίτε 
νά επεκτείνουμε τά περ ιεχόμενα τού οιδιπόδειου συμπλέ
γματος καί νά περ ιλάΌουμε δλες τίς σχέσεις τού παιδού 
καί μέ τούς δυό γονείς, ε'ίτε μπορούμε νά πούμε δτι «οί 
γυναίκες φτάνουν στήν κανονική οιδιπόδεια κατάσταση . 
μόνο αφού ξεπεράσουν μιά πρώτη φάση πού κυριαρχείται 
από τό αρνητικό σύμπλεγμα . . .  τήν ενόρασή μας σ' αυτή τήν 
προ-οιδιπόδεια φάση στήν ανάπτυξη τού μικρού κορι
τσιού » - καταλήγει ό Φρόυντ - «τή δεχόμαστε σάν εκ
πληξη πού μπορεί νά συγκριθεί σ' ενα αλλο επίπεδο μέ τό 
αποτέλεσμα τής ανακάλυψης τής ϋπαρξη ς τού μινωμυκη 
να'ίκού πολιτισμού πίσω από τόν πολιτισμό τής αρχαίας 
Έλλάδας» 1 .  

Ι .  Φρόυντ, CO//lY{l'll Ρaρα.ι , τόμ ο  Υ ,  σσ. 2 5 3 -54.  
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Σ' αυτη τήν τελευταία πρόταση ό Φρόυντ αναγνώριζε, 
περισσότερο εμμεσα παρά αμεσα, δτι ή προσήλωση στή 
μητέρα είναι κοινή καί γιά τά δύο φύλα σάν ή πρώτη 
φάση ανάπτυξη ς, καί δτι μπορεί νά συγκριθεί μέ τά μη
τριαρχικά γνωρίσματα τού προελληνικού πολιτισμού . Δέν 
ακολούθησε δμως αύτή τή σκέψη. Πρώτα απ' δλα, συμπέ
ρανε, κάπως παράξοδα πώς ή φάση τής οιδιπόδειας προ
σήλωσης στή μητέρα, πού μπορεί νά Ονομαστεί προ
οιδιπόδεια φάση, είναι πολύ πιό σπουδαία γιά τίς γυναί
κες απ' δ,τι μπορούμε νά ισχυριστούμε γιά τούς δντρες2. 
Δεύτερο, εξηγεί τήν προ-οιδιπόδεια φάση τού μικρού κο
ριτσιού μόνο μέ οάση τή θεωρία τής λίμπιντο. Φτάνει στό 
σημείο νά τό ξεπεράσει αύτό δταν παρατηρεί δτι τό παρά
πονο πολλών γυναικών πώς δέν εχουν θηλάσει γιά αρκετό 
διάστημα τού δημιουργεί αμφιΟολίες.  «"Αν αναλύσουμε 
παιδιά πού θήλασαν δσο θηλάζουν στίς πρωτόγονες φυλές, 
δέ θά ορεθούμε μπροστά στό 'ίδιο παράπονο. »  Άλλά περι
ορίζεται στό νά απαντήσει μόνο: «τόσο μεγάλη είναι ή 
λαιμαργία τής παιδικής λίμπιντο» 3.4. 

Αύτή ή προ-οιδιπόδεια προσήλωση τών αγοριών καί 
τών κοριτσιών στίς μητέρες τους, πού ποιοτικά διαφέρει 
από τήν οιδιπόδεια προσήλωση τών αγοριών στίς μητέρες 
τους, είναι σύμφωνα μέ τήν εμπειρία μου πολύ πιό σημαν
τικό φαινόμενο, σέ σύγκριση μέ τό όποίο οί γενετήσιες 
αίμομικτικές επιθυμίες τού μίκρού αγοριού ερχονται σέ 
δευτερεύουσα κατά πολύ μοίρα. Θεωρώ δτι ή προ
οιδιπόδεια προσήλωση τού αγοριού 11 τού κοριτσιού πρός 
τή μητέρα του είναι ενα από τά κεντρικά φαινόμενα τού 
εξελικτικΟύ προτσές καί μιά από τίς κύριες αιτίες τής νεύ
ρωσης 11 τής ψύχωσης. Άντί νά τό αποκαλέσω εκδήλωση 
τής λίμπιντο, προτιμώ νά περ ιγρ·άψω τήν ποιότητα ή 
όποία, ε'ίτε χρη σιμοποιούμε ε'ίτε οχι τόν δρο λίμπιντο, εί-

2. Στό ίδιο. σελ. 258.  

3 .  Στό ίδιο. σελ. 262. 
4.  Ό Φρόυντ διατυπώνει ρητά τίς αντιρρήσεις του γιά τή θεωρία τής 

Μέλανι Κλάιν ,  σύμφωνα μέ τήν όποία τι) οΙδιπόδειο σύμπλεγμα αρχίζει 
από τό δεύτερο χρόνο τής ζωής τού παιδιού (στό παραπάνω, σελ. 270 ) .  
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ναι κάτι όλότελα διαφορετικό από τίς γενετήσιες επιθυμίες 
τού αγοριού . Αυτή ή « αίμομικτική» παρόρμηση, στήν προ
γενετήσια εννοια, εΙναι ενα από τά θεμελιακά πάθη σέ 
αντρες καί γυναίκες, πού περιλαμοάνει τήν επιθυμία τού 
ανθρώπινου πλάσματος γιά προστασία, τήν ίκανοποίηση 
τού ναρκισσισμού του, τήν επιθυμία του νά απ αλλαχτεί 
από τούς κινδύνους τών ευθυνών, τής ελευθερίας, τής επί
γνωσης, τήν επιθυμία του γιά μιά χωρίς δρους αγάπη πού 
προσφέρεται χωρίς τήν προσδοκία τής δικής του ανταπό
κρισης. ΕΙναι αλήθεια δτι οί ανάγκες αυτές ύπάρχουν κα
νονικά στό παιδί, καί δτι ή μητέρα εΙναι τό πρόσωπο πού 
τίς εκπλη ρώνει. νΑν δέν ήταν ετσι, τό παιδί δέ θά μπο
ρούσε νά ζήσει. Τό παιδί εΙναι αδύναμο, δέ μπορεί νά 
οασιστεί στίς δικές του δυνάμεις, χρειάζεται αγάπη καί 
φροντίδα πού δέν εξαρτώνται από τόν 'ίδιο τόν έαυτό του. 
"Αν δέν ύπάρχει ή μητέρα γιά νά εκπλη ρώσει αυτή τήν 
αποστολή, τότε πρέπει νά ύπάρχει ενα αλλο «μητρ ικό 
πρόσωπο» , δπως τό αποκαλεί ό Χ. Σ. Σάλιοαν, πού νά 
μπορεί νά αναλάΟει τό ρόλο τής μητέρας. Μπορεί νά εΙναι 
μιά γιαγιά η μιά θεία. 

, Αλλά τό πιό φανερό γεγονός - δτι δηλαδή τό παιδί 
χρειάζεται ενα μητρικό πρόσωπο - κρύοει τό δτι δέν εΙναι 
μόνο τό ορέφος &Οοήθητο καί δέν επιθυμεί μόνο αυτό τή 
σιγουριά. Καί ό ενήλικος από πολλές απόψεις δέν είναι 
λιγότερο αδύναμος. Μπορεί νά δουλεύε ι  καί νά εκπλη ρώ
νει τά καθήκοντα πού τού ανατέθηκαν στήν κο ινωνία. 
'Έχει επίσης περισσότερη επίγνωση από τό ορέφος γιά 
τούς κινδύνους τής ζωής. Γνωρίζει τά σχετικά μέ τίς φυσι
κές καί κοινωνικές δυνάμεις πού δέ μπορεί νά ελέγξει, γιά 
τά ατυχήματα πού δέ μπορεί νά προολέψει, τήν αρρώστια 
καί τό θάνατο πού δέ μπορεί νά αποφύγει. Τί θά ήταν πιό 
φυσικό, κάτω απ' αυτές τίς συνθήκες, από τό νά επιθυμεί 
αφάνταστα ό ανθρωπος μιά δύναμη πού νά τού δώσει σι
γουριά, προστασία καί αγάπη ; Αυτή ή επιθυμία δέν εΙναι 
μόνο «επανάληψη »  τής επιθυμίας του γιά μ ιά μητέρα. Γεν
νιέται γιατί δέν παύουν νά ύπάρχουν, αν καί σέ διαφορε
τικό επίπεδο, οί συνθήκες πού κάνουν τό ορέφος νά επι
θυμεί τήν αγάπη τής μητέρας. "Αν τά ανθρώπινα σν-
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τα - αντρες καί γυναίκες - μπορούσαν νά ορούν «Μητέ
ρα» γιά τήν υπόλοιπη ζωή τους, ή ζωή θά ηταν απαλλα
γμένη από τούς κινδύνους καί τήν τραγωδία. Πρέπει νά 
νιώθουμε εκπληξη πού ό ανθρωπος όδηγείται τόσο ακατα
μάχητα στήν επιδίωξη αυτης της fata Inorgana ; * 

Ό ανθρωπος γνωρίζει ώστόσο πολύ καθαρά δτι δέ μπο
ρεί νά ορεί τό χαμένο παράδεισο. 'Ότι είναι καταδικασμέ
νος νά ζεί μέ αοεοαιότητα καί κινδύνους. 'Ότι πρέπει νά 
οασίζεται στίς δικές του προσπάθειες καί δτι μόνο ή πλή
ρη ς ανάπτυξη των δυνάμεών του μπορεί νά τού δώσει ενα 
κομματάκι δύναμης καί ελλειψης φόΟου. 'Έτσι οασανίζεται 
ανάμεσα σέ δύο τάσεις από τή στιγμή κιόλας πού γεννιέ
ται : ή μιά νά ογεί στό φως καί ή αλλη νά γυρ ίσει πάλι στή 
μήτρα. Ή μιά πρός τήν περιπέτεια καί ή αλλη πρός τή 
σιγουριά. Ή μιά πρός τόν κίνδυνο της ανεξαρτησίας καί η 
αλλη πρός τήν προστασία καί ·τήν εξάρτηση. 

Γεννητικά, ή μητέρα είναι ή πρώτη προσωποποίηση της 
δύναμης πού προστατεύει καί εξασφαλίζει τή σιγουριά. 
Δέν είναι δμως καθόλου ή μόνη . 'Αργότερα, δταν τό παιδί 
μεγαλώσει, η μητέρα σάν πρόσωπο παραχωρεί τή θέση της 
η συμπληρώνεται από τήν οικογένεια, τό γένος, απ' δλους 
δσους εχουν τό 'ίδιο αΕμα καί γεννήθηκαν στό 'ίδιο εδαφος. 
Άργότερα, δταν τό μέγεθος της όμάδας μεγαλώσει, ή φυλή 
καί τό εθνος, ή θρησκεία η τά πολιτικά κόμματα γίνονται 
οί « μητέρες» , οί εγγυητές της προστασίας καί της αγάπης. 
Στά πρόσωπα μέ πιό αρχα·ίκό προσανατολισμό, οί μεγάλοι 
αντιπρόσωποι της «μητέρας» γίνονται ή 'ίδια η φύση, ή γη 
καί ή θάλασσα. Ή μετάθεση της μητρικης λειτουργίας από 
τήν πραγματική μητέρα στήν οικογένεια, τό γένος, τό 
εθνος, τή φυλή, παρουσιάζει τό 'ίδιο πλεονέκτημα πού το
νίσαμε στά παραπάνω σχετικά μέ τή μετατροπή τού ναρ
κισσισμού από προσωπικό σέ όμαδικό. πρωτα απ' δλα, ή 
μητέρα τού καθενός είναι πιθανότερο νά πεθάνει πρίν απ' 
τά παιδιά της. 'Από εδω προκύπτει ή ανάγκη γιά τήν εΙ
κόνα μιας μητέρας πού νά είναι ό.θάνατη. 'Ύστερα, ή πίστη 
ενός ατόμου στή μητέρα του αφήνει τό ατομο μόνο καί 

*Fata morgana = αντικατοπτρισμός. (Σ.τ.μ.) 
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απομονωμένο από τούς αλλους που εχουν διαφορετικές 
μητέρες. "Αν δμως όλόκλη ρο τό γένος, τό εθνος, ή φυλή, ή 
θρησκεία η ό Θεός μπορούν νά γίνουν μιά κο ινή << μητέ
ρα» , τότε ή μητρολατρ ία ξεπερνάει τό ατομο καί τό ενώνει 
μέ δλους εκείνους πού λατρεύουν τό 'ίδιο μητρικό ε'ίδωλο. 
Τότε κανένας δέ χρειάζεται νά αρίσκεται σέ δύσκολη θέση 
μέ τήν ειδωλοποίηση τής μητέρας του . Ή κοινή γιά δλη 
τήν όμάδα εξύμνηση τής « μητέρας» ενώνει δλα τά πνεύ
ματα καί εξαφανίζει τίς ζήλιες. Ο ί  πολλές λατρείες τής 
Μεγάλης  Μητέρας, ή λατρεία τής Παρθένου, ή λατρεία τού 
εθνικισμού καί τού πατριωτισμού - δλα αυτά αποτελούν 
μαρτυρία γιά τήν ενταση αυτής τής λατρείας. Έμπειρικά 
μπορούμε ευκολα νά διαπιστώσουμε δτι ύπάρχει στενός 
συσχετισμός ανάμεσα στά ατομα μέ Ισχυρή προσήλωση 
στίς μητέρες τους καί στά ατομα πού εχουν εξαιρετικά 
ισχυρούς δεσμούς μέ τό εθνος, τή φυλή, τό εδαφος καί τό 
αίμα5 • 

Έπιαάλλεται νά προσθέσουμε μιά ακόμη λέξη σχετικά 
μέ τό ρόλο τού σεξουαλικού παράγοντα στό δεσμό μέ τή 
μητέρα. Γιά τόν Φρόυντ ό σεξουαλικός παράγοντας ήταν 
τό αποφασιστικό στοιχείο στήν ελξη πού ενιωθε τό μικρό 
αγόρι γιά τή μητέρα του . Ό Φρόυντ εφτασε στό αποτέλε
σμα αυτό συνδυάζοντας δύο στοιχεία: τήν ελξη τού αγο
ριού πρός τή μητέρα του καί τό γεγονός τής παρουσίας 
γενετήσιας δρμής στό αγόρι σέ πρώιμη ήλικία. Ό Φρόυντ 
εξηγούσε τό πρώτο στοιχείο μέ αάση τό δεύτερο. Δέν 
ύπάρχει αμφιαολία δτι σέ πολλές περ ιπτώσεις τό μικρό 
αγόρι εχει σεξουαλικές επιθυμίες γιά τή μητέρα του, καί τό 
μικρό κορίτσι γιά τόν πατέρα του . Άλλά ξέχωρα από τό 
γεγονός (πού ό Φρόυντ τό είδε στήν αρχή, γιά νά τό αρνη
θεί κατόπιν καί νά τό υ ίοθετήσει καί πάλι δ Φερέντσι) 
πώς ή αποπλανητική επιρροή τών γονιών αποτελεί σπου
δαία αΙτία γιά τίς αίμομικτικές αυτές επιθυμίες, ο ί σε-

5. Άξίζει νά σημειώσουμε στό πλαίσιο α1Jτό ότι ή Μαφία της Σικε
λίας, μιά σφιχτοδεμένη μυστική έταιρία αντρών, από τήν όποία απο
κλείονται οί γυναικες (καί από τήν όποία, ας τό πούμε μέ τήν ευκαιρία, 
ποτέ δέν προσ6άλλονται) όνομάζεται από τά μέλη της  « Μ άμα» .  
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ξουαλικές επιθυμίες δέν αποτελούν τό α'ίτιο τής προσήλω
σης στή μητέρα, αλλά τό αποτέλεσμα. 'Ακόμη, στίς αιμο
μικτικές σεξουαλικές επιθυμίες πού διαπιστώνουμε στά 
όνειρα τών ενήλικων, μπορεί νά αποδειχτεί στι ή σεξΟ'υα
λική επιθυμία είναι συχνά αμυνα ενάντια σέ μ ιά ακόμη πιό 
μακρινή όπισθοδρόμη ση . Ό αντρας, 6ε6αιώνοντας τήν 
αρσενική σεξουαλικότητά του, ύπερασπίζεται τόν έαυτό 
του, ενάντια στήν επιθυμία του νά επιστρέψει στό στήθος 
τής μητέρας του η στή μήτρα της. 

Μιά αλλη αποψη τού 'ίδιου προ6λήματος είναι ή αιμομι
κτική προσήλωση τών θυγατέρων στίς μητέρες τους.  Ένώ 
στό αγόρι ή προσήλωση στή « μητέρα» μέ τήν πιό πλατιά 
ΕWoια πού χρησιμοποιείται εδώ ταυτίζεται μέ όποιαδή
πΟ'τε σεξουαλικά στοιχεία ύπεισέρχονται στή σχέση αυτή, 
μέ τά κορίτσια δέν είναι τό 'ίδιο. Ή σεξουαλική ελξη τΟ'ύ 
κοριτσιού πρέπει νά κατευθύνεται πρός τόν πατέρα, ενώ ή 
αιμομικτική προσήλωση, μέ τήν �ννo ια πού χρησιμο
ποιούμε εδώ, πρέπει νά κατευθύνεται πρός τή μητέρα. Αυ
τός τούτος ό διαχωρισμός κάνει όλοφάνερο καί σαφές στι 
μπορεί νά ύπάρχει ακόμη καί ό πιό ίσχυρός αιμομικτικός 
δεσμός μέ τή μητέρα χωρίς συτε ενα 'ίχνος σεξουαλικής 
διέγερσης. Ύπάρχουν πάρα πολλά κλινικά εμπειρικά στο ι
χεία σχετικά μέ γυναίκες πού �χoυν τόν 'ίδιο, σπως καί 
στήν περίπτωση τού αντρα, εντονο αιμΟ'μικτικό δεσμό μέ 
τή μητέρα. 

Ό αιμομικτικός δεσμός μέ τή μητέρα συνεπάγεται πολύ 
συχνά δχι μόνο μιά εντονη επιθυμία γιά τήν αγάπη καί τήν 
προστασία τής μητέρας, αλλά καί φό60 γι' αυτή. Αυτός ό 
φό60ς είναι πρώτα απ' δλα αποτέλεσμα τής έξάρτησης πού 
αποδυναμώνει τήν α'ίσθηση δύναμη ς καί ανεξαρτησίας τού 
ατόμου . Μπορεί ακόμη νά είναι ό φό60ς τών τάσεων πού 
6ρίσκουμε στήν περίπτωση τής όπισθοδρόμησης στό από
μακρο παρελθόν:  ό φό60ς πώς τό ατομο είναι τό παιδί 
πού θηλάζει η πώ ς επιστρέφει στή μήτρα τής μητέρας. ΟΙ 
επιθυμίες αυτές μεταμορφώνουν τή μητέρα σέ επικίνδυνΟ' 
κανί6αλο η σ' ενα τέρας πού καταστρέφει τά πάντα. Πρέ
πει ώστόσο νά προσθέσουμε στι οι πολύ συχνοί τέτοιοι 
φό60Ι δέν εΙναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα τών φαντα-
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σιώσεων οπισθοδρόμη σης ένός προσώπου, αλλά προκα
λούνται από τό γεγονός δτι ή μητέρα είναι στήν πραγματι
κότητα ενα πρόσωπο κανιΌαλιστικό, πού μοιάζει μέ Όρυ
κόλακα 11 ενα νεκρόφιλο πρόσωπο. Υ Αν ενας γιός η μ ιά 
κόρη μιάς τέτοιας μητέρας μεγαλώσει χωρίς νά σπάσει 
τούς δεσμούς μαζί της, τότε ό γιός iΊ ή κόρη δέ μπορεί 
παρά νά Όασανίζεται από εντονους φόΌους πώς τόν τρώει 
11 τόν καταστρέφει ή μητέρα του .  Ή μόνη θεραπεία πού 
μπορεί σέ τέτοιες περιπτώσεις νά θεραπεύσει τούς φόΌους 
πού είναι δυνατό νά όδηγήσουν ενα πρόσωπο στά πρό
θυρα τής παραφροσύνης, είναι ή ίκανότητα νά αποκόψει 
τούς δεσμούς του μέ τή μητέρα. Άλλά ό φόΌος πού γενν ιέ
ται σέ μιά τέτοια σχέση είναι ταυτόχρονα καί ή αιτία πού 
τόσο δύσκολα μπορεί ενα πρόσωπο νά αποκόψει τόν ομ
φάλιο λώρο. 'Όσο ενα πρόσωπο παραμένει δεμένο μ' αύτή 
τήν εξάρτηση, ή ανεξαρτησία του, ή ελευθερ ία του καί ή 
ύπευθυνότητά του αποδυναμώνουν6. 

Προσπάθησα νά δώσω ως τώρα μιά γενική εικόνα τής 
φύσης τής παράλογης εξάρτησης καί τού φόΌου τής μητέ
ρας σέ αντιδιαστολή μέ τούς σεξουαλικούς δεσμούς στούς 
όποίους ό Φρόυντ είδε τόν πυρήνα τών αίμομικτικών επι
θυμιών. 'Υπάρχει δμως μιά αλλη αποψη στό πρόΌλημα, 
δπως καί σ' αλλα φαινόμενα πού εξετάσαμε ως τώρα, συγ
κεκριμένα ό Όαθμός όπισθοδρόμησης πού .ύπάρχει στό αί
μομικτικό σύμπλεγμα. Μπορούμε κι εδώ νά κάνουμε διά
κριση ανάμεσα στίς πολύ καλοήθεις μορφές τής « μητρικής 
προσήλωσης», μορφές πού στήν πραγματικότητα εΙναι 
τόσο καλοήθεις πού δύσκολα μπορούμε νά τίς πούμε πα
θολογικές, καί τίς κακοήθεις μορφές αίμομικτικης προ
σήλωσης πού τίς αποκαλώ « αίμομικτική συμΌίωση» . 

Στό καλόηθες επίπεδο Όρίσκουμε μιά μορφή μητρ ικής 
προσήλωσης πού είναι μάλλον συχνή . Ο ί  αντρες αύτοί 

6. Σέ μερικές σημαντικές πλευρές οί απόψεις μου μοιάζουν μ' tκείνες 
τού Γιούνγκ, πού ήταν ό πρώτος πού απελευθέριοοε τι'ι αίμομικτικό σύμ
πλεγμα από τά στενά σεξουαλικά του δρια. Διαφέρουν σέ πολλά ούσια
στικά σημεία από τόν Γιούνγκ, αλλά θά φόρτωνα πάρα πολύ αύτό τόν 
τόμο αν επιχειρούσα νά συζητήσω αύτές τίς διαφορές. 
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χρειάζονται μιά γυναίκα νά τούς δίνει ανεση, νά τούς 
αγαπάει, νά τούς θαυμάζει. Θέλουν νά τούς νταντεύει, νά 
τούς τρέφει, νά τούς φροντίζει. "Αν δέ μπορέσουν νά 
ορούν αυτό τό είδος τής αγάπη ς �χoυν τήν τάση νά νιώ
θουν ελαφρό αγχος καί κατάθλιψη .  'Όταν αυτή ή μητρική 
προσήλωση εχει χαμηλή ενταση, δέν προσοάλλει τή σε
ξουαλική 11 συγκινησιακή δυναμικότητα τού αντρα η τήν 
ανεξαρτησία καί τήν ακεραιότητά του. Μπορούμε ακόμη 
νά ύποθέσουμε δτι στούς περισσότερους αντρες εξακολου
θεί νά ύπάρχει ενα στοιχείο τέτοιας προσήλωσης, καθώς 
καί ή επιθυμία νά ορούν σέ μιά γυναίκα κάτι από τή μητέ
ρα. "Αν δμως ή ενταση αυτού τού δεσμού είναι ισχυρότε
ρη , διαπιστώνουμε συνήθως όρισμένες συγκρούσεις καί 
συμπτώματα σεξουαλικής 11 συναισθηματικής φύσης. 

Ύπάρχει ενα δεύτερο επίπεδο αίμομικτικής προσήλωσης 
πού είναι πολύ πιό σο6αρό καί νευρωτικό. (Μιλώντας εδώ 
γιά ξεχωριστά επίπεδα, τό μόνο πού κάνω είναι νά δια
λέγω μιά μορφή περιγραφής πού προσφέρεται στό σκοπό 
μιας σύντομης παρουσίασης. Στήν πραγματικότητα δέν 
ύπάρχουν τρία ξεχωριστά επίπεδα. Ύπάρχει ενα συνεχές 
πού εκτείνεται από τίς πιό ανώδυνες μέχρι τίς πιό κακοή
θεις μορφές αίμομικτικής προσήλωσης. Τά επίπεδα πού 
περιγράφω εδώ είναι χαρακτηρ ιστικά αυτού τού συνεχούς. 
Σέ μιά πιό λεπτομερειακή εξέταση αυτού τού θέματος, τό 
κάθε επίπεδο πρέπει νά χωριστεί τό λιγότερο σέ αρκετά 
«ύποεπίπεδα» .)  Στό επίπεδο αυτό τής μητρικής προσήλω
σης τό πρόσωπο δέν κατάφερε νά αναπτύξει τήν ανεξαρ
τησία του . Στίς λιγότερο 6αριές μορφές της πρόκειται γιά 
προσήλωση πού κάνει πάντοτε απαραίτητη τήν υπαρξη 

_ - - , ι  l' " ,  _ ι 
μιας μητρικης μορφης που να ειναι σε σταση αναμονης, να 
εχει λίγες η καμιά απαίτηση, νά είναι τό πρόσωπο από τό 
όποίο μπορεί κανείς νά εξαρταται δίχως δρους. Στίς πιό 
σο6αρές εκδηλώσεις μπορεί νά δούμε εναν αντρα, λ.χ. ,  νά 
διαλέγει μιά γυναίκα πού είναι ή αυστηρή μητρική μορφή . 
Νιώθει σάν φυλακισμένος πού δέν εχει τό δικαίωμα νά 
κάνει κάτι τό όποίο δέν εξυπηρετεί τή σύζυγο-μητέρα καί 
νιώθει συνέχεια φό60 γι' αυτή, μήν τυχόν καί θυμώσει. 
Προφανώς θά επαναστατήσει ασυνείδητα. κατόπιν Ηά 
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νιώσει ενοχος καί θά ύποταχθεί πιό πειθήν ια. Ή εξέγερση 
μπορεί νά εκδηλωθεί μέ σεξουαλική απιστία, καταθλιπτι
κές καταστάσεις, ξαφν ικά ξεσπάσματα θυμού, ψυχοσωμα
τικά συμπτώματα Τι γενική κωλυσιεργία. Ό αντρας αυτός 
μπορεί επίσης νά οασανίζεται από σοοαρές αμφιοολίες 
σχετικά μέ τόν ανδρισμό του, Τι από σεξουαλικές διαταρα
χές, δπως ανικανότητα Τι όμοφυλοφιλία. 

Διαφορετική από τήν εΙκόνα αυτή δπου κυριαρχεί τό 
αγχος καί ή εξέγερση, είναι μιά αλλη κατάσταση δπου ή 
μητρική προσήλωση ανακατεύεται μέ τήν αποπλανητική 
αρσενικο-ναρκισσιστική στάση. Συχνά οί τέτοιοι αντρες 
ενιωσαν σέ πρώιμη ήλικία δτι ή μητέρα τους έδε ιχνε σ' 
αυτούς περ ισσότερη προτίμηση από τόν πατέρα τους. 'Ότι 
ή μητέρα τους τούς θαύμαζε περιφρονώντας τόν πατέρα 
τους.  Άνέπτυξαν λο ιπόν εναν έντονο ναρκ ισσισμό πού 
τούς έκανε νά νιώθουν πώς ήταν καλύτεροι από τόν πατέ
ρα - 11 μάλλον δτι ήταν καλύτεροι από κάθε αλλον αντρα. 
Αυτή ή ναρκισσιστική πεποίθηση τούς ελεγε πώς δέ χρεια
ζόταν νά κάνουν πάρα πολλά πράγματα 11 νά κάνουν κάτι 
γιά νά αποδείξουν τή μεγαλοσύνη τους. Ή μεγαλοσύνη 
τους οασίζεται στό δεσμό μέ τή μητέρα. Κατά συνέπεια ή 
αίσθηση πού έχουν οί ανθρωποι αυτοί γιά τό πόσο αξί
ζουν συνδέεται μέ τίς σχέσεις τους μέ γυναίκες πού τούς 
θαυμάζουν χωρίς δρους καί χωρ ίς δρια. Ό μεγαλύτερος 
φόοος τους είναι μήπως δέν εξασφαλίσουν τό θαυμασμό 
τής γυναίκας πού έχουν διαλέξει, καθώς μιά τέτοια αποτυ
χία θά ύπονόμευε τή οάση τής ναρκισσιστικής εκτίμησης 
πού εχουν κάνει γιά τόν έαυτό τους. Ένώ δμως φοοούνται 
τίς γυναίκες, ό φόοος αυτός είναι λιγότερο φανερός απ' 
δσο στήν προηγούμενη περίπτωση, γιατί ή εικόνα κυριαρ
χείται από τή ναρκ ισσιστική-αποπλανητική στάση τους 
πού δίνει τήν εντύπωση εντονου ανδρ ισμΟύ .  'Ωστόσο, σ' 
αυτόν, καθώς καί σ' αλλους τύπους εντονης μητρικής 
προσήλωσης, είναι έγκλη μα τό νά νιώθεις αγάπη, ενδιαφέ
ρον, πίστη γιά εναν ανθρωπο, αντρα Τι γυναίκα, εκτός από 
τή μορφή τή ς μητέρας. Δέν πρέπει νά ενδιαφέρεσαι γιά 
κανέναν αλλο 11 γιά τίποτε αλλο, περ ιλαμοανομένης καί 
τής έργασίας, γιατί ή μητέρα απαιτεί αποκλειστική αφο-
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σίωση. Συχνά οί  τέτοιο ι ανθρωποι �χoυν �νoχη συνείδηση 
αν δείξουν καί τό πιό ανώδυνο ενδιαφέρον γιά κατιτί, η 
διαμορφώνονται στόν τύπο τού «προδότη» πού δέ μπορεί 
νά εΙναι πιστός σέ κάποιον, γιατί δέ μπορεί νά δε ίχνεται 
&πιστος στή μητέρα. 

Παραθέτουμε μερικά χαρακτηρ ιστικά δνειρα μητρικής 
προσήλωσης. 

1 .  'Ένας αντρας όνειρεύεται δτι είναι μόνος στήν αμμου
διά. Τόν σιμώνει μ ιά ήλικιωμένη γυναίκα καί τού χα
μογελάει.  Τού δείχνει πώς μπορεί νά πιεί από τό στή
θος της. 

2. 'Ένας δντρας όνειρεύεται δτι μιά δυνατή γυναίκα τόν 
εχει πιάσει γερά, τόν κρατάει πάνω από ενα οαθύ φα
ράΥ'(Ι, τόν πετάει, κι αυτός πέφτει γιά νά σκοτωθ εί. 

3. Μιά γυναίκα όνειρεύεται πώς συναντάει εναν αντρα. 
Τήν 'ίδια στιγμή παρουσιάζεται μιά μάγισσα καί ή γυ
ναίκα πού όνειρεύεται νιώθει εντονο φόΟο. Ό αντρας 
παίρνει ενα τουφέκι  καί σκοτώνει τή μάγισσα. Ή γυ
ναίκα ολέπει στό δνειρό της πώς φεύγει τρέχοντας μέ 
τό φόοο μήπως ανακαλυφθεί καί γνέφει στόν αντρα νά 
τήν ακολουθήσει. 

Τά δνειρα αυτά δέ χρειάζονται εξήγηση. Στό πρώτο απ' 
αυτά κύριο στοιχείο είναι νά τόν νταντέψει ή μητέρα του. 
Στό δεύτερο, ό φόοος καταστροφής από μιά παντοδύναμη 
μητέρα. Στό τρ ίτο, ή γυναίκα όνειρεύεται δτι ή μητέρα της 
(ή μάγισσα) θά τήν καταστρέψει αν αγαπήσει εναν αντρα, 
καί μόνο ό θάνατος τής μητέρας της μπορεί νά τήν απε
λευθερώσει. 

Τί εχουμε δμως νά πούμε γιά τήν προσήλωση στόν πατέ-. 
ρα; Δέν ύπάρχει αμφιοολία πώς μιά τέτοια προσήλωση 
ύπάρχει καί ανάμεσα στούς αντρες καί ανάμεσα στίς γυ
ναίκες. Στή δεύτερη περίπτωση ανακατώνεται πολλές φο
ρές μέ σεξουαλικές επιθυμίες. Φαίνεται δμως πώς ή προ
σήλωση στόν πατέρα ποτέ δέ φτάνει σέ οάθος τήν προ
σήλωση στή μητέρα-οΙκογένεια-αίμα-γη.  Ένώ μπορεί φυ
σικά σέ μερικές ξεχωριστές περιπτώσεις ό 'ίδιος ό πατέρας 
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νά είναι ή μητρική μορφή, κανονικά ή λειτουργία του είναι 
διαφορετική από κείνη της μητέρας. Ή μητέρα είναι 
εκείνη πού φροντίζει τό παιδί στά πρώτα χρόνια της ζωης 
του καί τού δίνει τό α'ίσθη μα εκείνο προστασίας πού άπο
τελεί ενα άπό τά στοιχεία τής αιώνιας επιθυμίας τού 
προσηλωμένου στή μητέρα προσώπου . Ή ζωή τού ορέφους 
εξαρτάται απ' τή μητέρα - ετσι ή μητέρα μπορεί νά δώσει 
ζωή καί μπορεί νά πάρει ζωή. Ή μορφή τής μητέρας είναι 
ταυτόχρονα μορφή πού μπορεί νά' δώσει ζωή, ζωοδότρα, 
αλλά καί μορφή πού καταστρέφει τή ζωή, πρόσωπο πού τό 
αγαπούν καί πρόσωπο πού τό φοΟούνται7 • Ή λειτουργία 
τού πατέρα, από τό αλλο μέρος, είναι διαφορετική. 'Αντι
προσωπεύει τόν ανθρώπινο νόμο καί τήν τάξη , τούς κοι
νωνικούς κανόνες καί τά καθήκοντα, καί είναι αυτός πού 
τιμωρεί η ανταμείΟει. Ή αγάπη του δίνεται ύπό δρους καί 
μπορεί νά κερδη θεί κάνοντας αυτό πού απαιτείται. Γιά τό 
λόγο αυτό τό πρόσωπο πού συνδέεται μέ τόν πατέρα ευ 
κολα ελπίζει νά κερδίσει τήν αγάπη του εκτελώντας τίς 
επιθυμίες του. 'Αλλά τό γεμάτο ευφορία αίσθημα της όλό
πλευρης καί δίχως δρους αγάπης, τής σιγουριάς καί τής 
προστασίας, σπάνια ύπάρχει στά οιώματα τού δεμένου μέ 
τόν πατέρα ατόμου8 . Σπάνια επίσης ορίσκουμε στό πατρο
κεντρικό ατομο τήν άπόμακρη όπισθοδρόμηση πού πρό
κειται νά περιγράψουμε παρακάτω σχετικά μέ τή μητρική 
προσήλωση . 

Τό οαθύτερο επίπεδο τής μητρικής προσήλωσης είναι τό 
επίπεδο τής «αίμομικτικής συμΟίωσης» . Τί εννοώ λέγοντας 
«συμοίωση» ; Ύπάρχοιϊν bιάφορο ι  οαθμοί συμοίωσης, σ' 
δλους δμως ύπάρχει ενα κο ινό στοιχείο : Τό συμοιωτικά 

7. Βλ. στή μυθολογία λ.χ. τό διπλό ρόλο τής Ινδικής θεάς Κάλι, καί 
στά όνειρα τό συμ60λισμό τής μητέρας σάν τίγρη, λιοντάρι, η μάγισσα 
πού τρώει παιδιά. 
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προσδεμένο ατομο είναι απαραίτητο κομμάτι του ατομου 
«ξενιστή» μέ τό όποίο είναι προσδεμένο. Δέ μπορεί νά 
ζήσει χωρίς αυτό τό ατομο, κ ι  αν αυτή ή σχέση απειλη θεί, 
νιώθει εντονο αγχος καί φόβο. (Σέ ασθενείς πού βρ ίσκον
ται στά πρόθυρα τής σχιζοφρέν ιας, ό χωρ ισμός μπορεί νά 
όδηγήσει σ' ενα ξαφν ικό σχιζοφρενικό ξέσπασμα.) 'Όταν 
λέω δτι δέ μπορει νά ζήσει χωρίς αυτό τό ατομο, δέν εν
νοώ Ότι αναγκαστικά βρ ίσκεται πάντοτε σωματικά μαζί μέ 
τόν ξενιστή .  Μπορεί νά τόν (η τήν) βλέπει σπάνια, η 
ακόμη μπορεί ό ξενιστή ς νά είναι νεκρός (σ' αυτή τήν 
περίπτωση ή συμβίωση μπορεί νά πάρει τή μορφή τής λα
τρείας πού μερ ικο ί  πολιτισμοί εχουν θ εσμοποιήσει ώς «λα
τρεία τών προγόνων») .  Ό δεσμός είναι ουσιαστικά δεσμός 
αισθήματος καί φαντασίας. Γιά τό συμβιωτικά προσδεμένο 
ατομο είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν δχι αδύνατο, νά δεί 
πώς ύπάρχει μιά σαφής διαχωρ ιστική γραμμή άνάμεσα σ' 
αυτόν καί τόν ξενιστή του . Ν ιώθει πώς είναι ενα μαζί του, 
άποτελεί μέρος του, είναι ένωμένος μαζί του . 'Όσο πιό 
άκραία είναι ή μορφή τής συμβίωσης, τόσο λιγότερο δυ
νατή είναι μιά σαφής πραγματοποίηση τού χωρ ισμού τών 
δύο ατόμων. Αυτή ή ελλειψη διαχωρ ισμού εξηγεί επίσης τό 
γ ιατί στίς πιό β αρ ιές περιπτώσεις είναι παραπλανητικό νά 
μιλάμε γιά « εξάρτηση » τού συμβιωτικά προσδεμένου άτό
μου από τόν ξενιστή του . Ή «εξάρτηση» προϋποθέτει τό 
σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σέ δύο ατομα, τό ενα άπό τά 
όποία είναι εξαρτημένο από τό αλλο. Στήν περίπτωση μιάς 
συμβιωτικής σχέσης μπορεί μερικές φορές τό συμβιωτικά 
δεμένο ατομο νά αΙσθάνεται άνώτερο καί μερικές φορές νά 
αισθάνεται κατώτερο, ενώ αλλες φορές νά αισθάνεται 'ίσο 
μέ τόν ξενιστή - σ' δλες δμως τίς περ ιπτώσεις αυτά τά δύο 
ατομα είναι αδιαχώριστα. Αυτή ή συμβιωτική ενότητα 
μπορεί νά παρασταθεί καλύτερα αν αναφερθούμε στήν έ 
νίnητα τής μητέρας μέ τό εμΟρυο. 'Έμβρυο καί μητέρα είναι 
δύο πράγματα, αλλά αποτελούν ώστόσο ενα9. Συμβαίνει 

9. Βλ. 'τό f\!,10 τού Μ. Α. Lechehaye, SYInbo/i(' R('{//iZ{/ fiOIl , Intematio
nal Universities Press, 1 955, μιά εξαιρετική περιγραφή τής συμΌιωτικής 
προσήλωσης ένός ασθενή μέ σοΌαρές διαταραχές. 
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επίσης, όχι σπάνια, τά δυό ατομα νά είναι αμοιοαία προ σ
δεμένα συμοιωτικά τό ενα μέ τό αλλο. Στήν περίπτωση 
αυτή εχουμε νά κάνουμε μέ μιάjοlίe α deux, πού κάνει καί 
τούς δυό νά μήν αντιλαμοάνονται τήν τρέλα τους γιατί τό 
κοινό τους σύστημα αποτελεί γι' αυτούς πραγματικότητα. 
Στίς εξαιρετικά οπισθοδρομικές μορφές συμοίωσης ή ασυ
νείδητη επιθυμία είναι ουσιαστικά ή επιθυμία επιστροφης 
στή μήτρα. Ή επιθυμία αυτή εκφράζεται συχνά μέ συμοο
λική μορφή δπως ή επιθυμία (1'1 ό φόοος) πν ιγμού στόν 
ωκεανό η ό φόοος πού νιώθει τό ατομο πώς θά τόν κατα
π ιεί ή γη. Είναι μιά επιθυμία τού ατόμου νά χάσει τήν 
ατομικότητά του, γιά νά γίνει πάλι ενα μέ τή φύση . Συμ
περασματικά αυτή ή οαθιά οπισθοδρομική επιθυμία ερχε
ται σέ σύγκρουση μέ τήν επιθυμία της ζωης. Τό νά είναι τό 
ατομο στή μήτρα σημαίνει δτι δέ ορίσκεται στή ζωή. 

Αυτό πού προσπαθω νά πω είναι δτι ό δεσμός μέ τή 
μητέρα, τόσο ή επιθυμία γιά τήν αγάπη τη ς δσο καί ό 
φόοος της καταστροφικότητάς της, είναι πολύ πιό ισχυρός 
καί πολύ πιό ουσιώδη ς από τόν «οιδιπόδειο δεσμό» τού 
Φρόυντ, πού πίστευε δτι είχε τή οάση του σέ σεξουαλικές 
επιθυμίες. Ύπάρχει ώστόσο ενα πρόολημα, πού ορίσκεται 
στή διαφορά ανάμεσα στή συνειδητή μας αντίληψη καί τήν 
ασυνείδητη πραγματικότητα. "Αν ενας αντρας θυμάται η 
φαντάζεται σεξουαλικές επιθυμίες πρός τή μητέρα του, 
ορίσκεται μπροστά στή δυσκολία αντίστασης σ' αυτές τίς 
επιθυμίες ' καθώς δμως τού είναι γνωστή ή φύση της σε
ξουαλικης έπιθυμίας, αυτό γιά τό όποίο δέ θέλει νά εχει 
επίγνωση ή συνείδη σή του είναι τό αντικείμενο μονάχα της 
επιθυμίας του . Μέ τή συμοιωτική προσήλωση πού εξε
τάσαμε εδώ, τά πράγματα είναι όλότελα διαφορετικά. 
Έδώ εχουμε νά κάνουμε μέ τήν επιθυμία νά αγαπηθεί τό 
ατομο σάν παιδί, νά χάσει δλη του τήν ανεξαρτησία, νά 
γυρίσει πάλι στό στάδιο τού θηλασμού η νά ορεθεί καί 
πάλι στή μήτρα της μητέρας. 'Όλα αυτά είναι επιθυμίες 
πού μέ κανένα τρόπο δέν καλύπτονται από τίς λέξεις 
«αγάΠη»,  « εξάρτηση» ,  η ακόμη «σεξουαλική προσήλωση» .  
'Όλες αυτές ο ί λέξεις ωχρ ιούν σέ σύγκριση μέ τή δύναμη 
τού οιώματος πού κρύοεται πίσω τους. Τό 'ίδιο Ισχύει καί 
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γιά τό «φόσο τής μητέρας» . 'Όλο ι γνωρίζουμε τί σημαίνει 
νά φοδασαι ενα πρόσωπο. Μπορεί νά μας μαλώσει, νά μας 
ταπεινώσει, νά μας τιμωρήσει. �Eχoυμε γευτεί αυτή τήν 
εμπειρία καί τήν αντιμετωπίσαμε μέ λιγότερο η περ ισσό
τερο θάρρος. Ξέρουμε δμως πώς θά νιώθαμε δ.ν μας εσα
ζαν σ' ενα κλουδί δπου μας περιμένει ενα λιοντάρ ι, η αν 
μάς εριχναν σ' ενα πηγάδι γεμάτο φίδια; Μπορούμε νά 
εκφράσουμε τόν τρόμο πού θά νιώθαμε σλέποντας τόν 
έαυτό μας καταδικασμένο σέ πλήρη αδυναμία; 'Όμως αυτό 
ακριδώς είναι τό εΙδος τού σ ιώματος πού αντιπροσωπεύει 
τό «φόδο»  τής μητέρας. Τά λόγια πού χρησιμοποιούμε εδώ 
δύσκολα μπορούν νά εκφράσουν τό ασυνείδητο δίωμα καί 
γιαυτό οί δ.νθρωποι μ ιλανε συχνά γιά τήν εξάρτησή του ς  η 
γιά τό φόσο τους, χωρίς νά ξέρουν τί ακριδώς είναι αυτό 
γ ιά τό όποίο μιλάνε. Ή γλώσσα πού μπορεί νά περιγράψει 
τό πραγματικό δίωμα είναι ή γλώσσα τών όνείρων η τών 
συμ6όλων στή μυθολογία καί τή θρησκεία. "Αν όνειρεύο
μαι πώς πνίγομαι στή θάλασσα (κι αυτό συνοδεύεται από 
ενα α'ίσθημα ανάμικτο από φόδο καί μακαριότητα) , η δ.ν 
όνειρεύομαι πώς προσπαθώ νά ξεφύγω από ενα λιοντάρι  
πού έτοιμάζεται νά μέ κατασπαράξει, τότε μόνο όνειρεύο
μαι σέ μιά γλώσσα πού ανταποκρίνεται σ' αυτό πού πρα
γματικά νιώθω.  Φυσικά ή καθημερ ινή μας γλώσσα αντα
ποκρίνεται στά διώματα πού επιτρέπουμε στούς εαυτούς 
μας νά εχουν. "Αν επιθυμούμε νά διεισδύσουμε στήν εσω
τερική μας πραγματικότητα πρέπει νά προσπαθήσουμε νά 
ξεχάσουμε τή συνηθισμένη γλώσσα καί νά συλλογιστσυμε 
μέ τή λησμονημένη γλώσσα τού συ μδολισμού . 

Ή παθολογία τής αίμομικτικής προσήλωσης εξαρτάται 
προφανώς από τό επίπεδο όπισθοδρόμησης. Στίς πιό κα
λοήθεις περιπτώσεις δέ μπορούμε νά μιλάμε σχεδόν καθό
λου γιά παθολογία, εκτός 'ίσως από μιά ελαφριά ύπερε
ξάρτηση από γυναίκες καί κάποιο φόδο γι' αυτές .  'Όσο 
π ιό δαθύ είναι τό επίπεδο όπισθοδρόμησης τόσο πιό εν
τονη είναι καί ή εξάρτηση καί ό φόσος. Στό πιό αρχα'ίκό 
επίπεδο, καί ό φόδος καί ή εξάρτηση εχουν φτάσει σ' ενα 
δαθμό πού ερχεται σέ σύγκρουση μέ τή γεμάτη ύγεία δίω
ση . Ύπάρχουν αλλα στοιχεία παθολογίας πού εξαρτώνται 
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καί αυτά από τό 6άθος τής όπισθοδρόμησης. Ό αίμομι
κτικός προσανατολισμός συγκρούεται, δπως καί ό ναρκισ
σισμός, μέ τό λογικό καί τήν αντικειμενικότητα. Υ Α ν δέν 
κατορθώσω νά κόψω τόν όμφάλιο λώρο, αν επιμένω νά 
λατρεύω τό ε'ίδωλο τής σιγουρ ιάς καί τής προστασίας, τότε 
τό ε'ίδωλο καθαγιάζεται. Δέν πρέπει νά κρ ιτικάρεται. "Αν 
ή «μητέρα» δέ μπορεί νά εχει αδικο, πώς μπορώ νά κρίνω 
κάποιον άλλο αντικειμενικά δταν 6ρίσκεται σέ σύγκρουση 
μέ τή « μητέρα» ή δταν εκείνη δέν τόν επιδοκιμάζει ; Αυτή 
ή μορφή ακρωτηριασμού τής κρίσης γίνεται λιγότερο φα
νερή δταν τό αντικείμενο δέν εΙναι ή μητέρα αλλά ή οικο
γένεια, τό εθνος iΊ Τι φυλή . 'Αφού ύποτίθεται δτι οί προ
σηλώσεις αυτές εΙναι αρετές, μ ιά Ισχυρή εθνική ή θρησκευ
τική προσήλωση ευκολα όδηγεί σέ προκατειλη μμένες καί 
παραμορφωμένες κρίσεις πού θεωρούνται αλήθειες γιατί 
ύποστηρίζονται από δλους δσους ανήκουν στήν 'ίδια 
προσήλωση .  

Μετά τήν παραμόρφωση τού λογικού, τό δεύτερο πιό 
σπουδαίο παθολογικό γνώρ ισμα τής αίμομικτικής προ
σήλωσης εΙναι ή απουσία τής α'ίσθησης ένός άλλου σντος 
σάν όλόπλευρα ανθρώπινου . Μόνο εκείνοι πού εχουν τό 
'ίδιο αΙμα 11 εδαφος θεωρούνται ανθρώπινα πλάσματα. Ό 
«ξένος» εΙναι 6άρ6αρος. Σάν συνέπεια παραμένω κ ι  εγώ ό 
'ίδιος «ξένος» στόν έαυτό μου, αφού δέ μπορώ νά νιώσω 
τήν ανθρωπιά πέρα από τήν ακρωτηριασμένη μορφή πού 
τή νιώθει ή όμάδα ένωμένη μέ κο ινό αΙμα. Ή αίμομικτική 
προσήλωση παρεμποδίζει 11 καταστρέφει - σύμφωνα μέ τό 
6αθμό οπισθοδρόμησης - τήν ίκανότητα αγάπης. 

Τό τρίτο παθολογικό σύμπτωμα τής αίμομικτικής προ
σήλωσης είναι Τι σύγκρουση μέ τήν ανεξαρτησία καί τήν 
ακεραιότητα. Έκείνος πού συνδέεται μέ τή μητέρα καί τή 
φυλή δέν είναι ελεύθερος νά εΙναι αυτό πού εΙναι, νά εχει 
μιά δική του πεποίθηση, νά γίνεται παραδεκτός. Ό αν
θρωπος αυτός εΙναι κλειστός γιά τόν κόσμο κι ουτε μπορεί 
νά τόν αγκαλιάσει. Βρίσκεται πάντοτε στή φυλακή τής μη 
τρικής φυλετο-εθνικο-θρησκευτικής προσήλωσης. Ό άν
θρωπος μπορεί νά γεννηθεί όλόπλευρα γιά νά είναι ετσι 
ελεύ θερος νά κινηθεί πρός τά μπρός καί νά γίνει ό έαυτός 

1 27 



του, μόνο στό οαθμό πού απελευθερώνει τόν έαυτό του 
από Όλες τίς μορφές αΙμομικτικής προσήλωσης. 

Συνήθως ή αΙμομικτική προσήλωση δέν αναγνωρίζεται 
σάν τέτοια 11 αΙτιολογείται μέ τέτο ιο τρόπο πού νά φαίνε
ται λογική. 'Ένας πού είναι γερά δεμένος μέ τή μητέρα του 
μπορεί νά αιτιολογεϊ: τόν αΙμομικτικό δεσμό του μέ διάφο
ρους τρόπους: 'Έχω καθήκον νά τόν εξυπηρετώ. 'Ή εκανε 
τόσα πολλά γιά μένα καί τής χρωστάω τή ζωή μου . 'Ή 
ύπέφερε τόσο πολύ. ΥΗ είναι τόσο θαυμάσια. "Αν τό αντι
κείμενο προσήλωσης δέν είναι ή ατομική μητέρα αλλά τό 
εθνος, τότε προοάλλονται παρόμοιες αιτιολογήσεις. Στό 
κέντρο τών αιτιολογήσεων ορίσκεται ή αντίληψη πώς χρω
σταμε πάρα πολλά στό εθνος, 11 Ότι τό εθνος είναι εξαιρε
τικό καί θαυμάσιο. 

Συνοψίζοντας: Ή τάση νά παραμένουμε δεμένοι μέ τό 
μητρικό πρόσωπο καί τά Ισοδύναμά του - τό αίμα, τήν 
οικογένεια, τή φυλή - είναι εμφυτη σέ δλους μας, αντρες 
καί γυναίκες. Βρίσκεται συνέχεια σέ σύγκρουση μέ τήν 
αντίθετη τάση - νά γεννιόμαστε, νά προοδεύουμε, νά με
γαλώνουμε. Στήν περίπτωση τής όμαλής εξέλιξη ς επικρατεί 
ή τάση γιά τήν ανάπτυξη . Στήν περίπτωση τής οαριας πα
θολογίας επικρατεί ή οπισθοδρομική τάση γιά τή συμοιω
τική ενωση καί εχει σάν αποτέλεσμα τήν όλοκλη ρωτική 
λίγο πολύ ανικανότητα τού ατόμου . Ή αντίληψη τού 
Φρόυντ γιά τίς αΙμομικτικές τάσεις πού ορίσκουμε σέ κάθε 
παιδί είναι απόλυτα σωστή. Ώστόσο ή σημασία αυτής τής 
αντίληψης ξεπερνάει τήν ύπόθεση τού Φρόυντ. Οί αΙμομι
κτικές επιθυμίες δέν είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα 
τών σεξουαλικών επιθυμιών, αλλά αποτελούν μιά από τίς 
θεμελιώδεις τάσεις στόν ανθρωπο:  τής επιθυμίας νά παρα
μείνει δεμένος εκει από δπου ήρθε, τού φόοου απελευθέ
ρωσης καί τού φόοου μήπως καταστραφεϊ: απ' α-υτήν ακρι
οώς τή μορφή πού απέναντί της εγινε ανίσχυρος, απαρ
νού μενος κάθε ανεξαρτησία. 

Βρ ισκόμαστε τώρα σέ θέση νά συγκρίνουμε τίς τρείς τά
σεις πού πραγματεύεται α-υτό τό ο ιολίο μέ τήν αλληλοσύν
δεσή τους. Στίς λιγότερο οαριές εκδηλώσεις τους, ή νεκρο
φιλία, ό ναρκισσισμός καί ή αΙμομικτική προσήλωση δια-
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φέρουν πάρα πολύ τό ενα από τό αλλο, καί πολύ συχνά 
!:να ατομο μπορεί νά εχει εναν απ' αυτούς τούς προσανα
τολισμούς χωρίς τήν παρουσία τών αλλων. 'Επίσης, στίς 
μή κακοήθεις μορφές τους κανένας από αυτούς τούς 
προσανατολισμούς δέν προξενεί σοοαρή ανικανότητα λο
γικού καί αγάπης καί κανένας δέ δη μιουργεί εντονη κατα
στροφικότητα. (Σάν σχετικό παράδειγμα θά επιθυμούσα 
νά αναφέρω τό πρόσωπο τού Φραγκλίνου Ντ. ΡούσΟελτ .  
Ήταν ενα ατομο μέτρια προσηλωμένο στή μητέρα, μέτρ ια 
ναρκισσιστικό καί εντονα Οιόφιλο .  Άντίθετα ό Χ ίτλερ 
ηταν ενα πρόσωπο σχεδόν όλοκλη ρωτικά νεκρόφιλο, ναρ
κισσιστικό καί αίμομικτικό. ) 'Όσο κακοήθεις είναι δμως οί 
τρεις αυτοί προσανατολισμοί, τόσο περ ισσότερο συγκλί
νουν . Πρώτα απ' Όλα ύπάρχει μιά στενή συγγένεια ανά
μεσα στήν αίμομικτική προσήλωση καί τό ναρκισσισμό. 
'Όσο τό ατομο δέν εχει ακόμη απαλλαχτεί όλοκλη ρωτικά 
από τή μήτρα τής μητέρας η τό σΤήθος της, δέν είναι ελεύ
θερο νά σχετιστεί μέ τούς αλλους η νά τούς αγαπήσει. 
Αυτό καί ή μητέρα του (σάν ενα) είναι τό αντικείμενο τού 
ναρκισσισμού του . Αυτό μπορεί νά φανεί πιό καθαρά Όταν 
ό προσωπικός ναρκισσισμός μεταμορφώνεται σέ όμαδικό 
ναρκισσισμό .  Τότε διαπιστώνουμε πολύ καθαρά πώς ή αί
μομικτική προσήλωση είναι ανακατωμένη μέ ναρκισσισμό. 
Αυτό τό Ιδιόμορφο μίγμα μπορεί νά δώσει τήν εξήγηση γιά 
τή δύναμη καί τό παράλογο πού εκδηλώνουν ό εθνικός, ό 
φυλετικός, ό θρησκευτικός καί πολιτικός φανατισμός. 

Στίς πιό αρχα'ίκές μορφές τους ή αίμομικτική προσή
λωση καί ό ναρκισσισμός συνδυάζονται μέ τή νεκροφιλία. 
Ή επιθυμία επιστροφής στή μήτρα καί τό παρελθόν είναι 
παράλληλα επιθυμία θανάτου καί καταστροφής. 'Όταν 
ανακατώνονται ακρες μορφές νεκροφιλίας, ναρκισσισμού 
καί αίμομικτικής συμοίωσης, τότε μπορούμε νά μιλάμε γιά 
ενα σύνόρομο πού προτείνω νά τό όνομάσουμε «σύνδρο
μο :ταρακμης» . Τό ατομο πού πάσχε ι από τό σύνδρομο 
αυτό ειναι πραγματικά κακό, αφού προδίδει τή ζωή καί 
τήν ανάπτυξη καί αφοσιώνεται στό θάνατο καί τόν ακρω
τηριασμό. Τό πιό εντυπωσιακό παράδειγμα ανθρώπου πού 
ύποφέρει από τό «σύνδρομο παρακμής» είναι ό Χίτλερ . 
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ΥΕνιωθε, δπως τόνισα πρίν, νά τόν ελκει ό θάνατος καί ή 
καταστροφή. Ήταν ενα εξαιρετικά ναρκισσιστικό ατομο, 
γιά τό όποίο ή μόνη πραγματικότητα πού ύπήρχε ήταν οί 
δικές του επιθυμίες καί σκέψεις. Τέλος, ήταν εξαιρετικά 
αίμομικτικό ατομο. 'Όποιες κι αν ήταν οί σχέσεις του μέ 
τή μητέρα του, ή αίμομικτικότητά του εκφραζόταν κυρίως 
στή φανατική αφοσίωσή του στή φυλή, τό λαό πού εΙχε τό 
'ίδιο αίμα μ' αυτόν. Τόν Όασάνιζε ή ιδέα νά σώσει τή γερ
μανική φυλή καί νά μήν επιτρέψει νά δηλητηριαστεί τό 
αίμα της. Νά τή σώσει, πρώτα απ' δλα - δπως αναφέρει 
στό Mein Kαmpj - από τή σύφιλη .  Δεύτερο, νά τή σώσει 
από τό μίασμα τών ΈΌραίων. Ό ναρκισσισμός, ό θάνατος 
καί ή αίμομιξία ήταν τό μοιραίο κράμα 'πού εκανε εναν 
ανθρωπο σάν τόν Χίτλερ ίοχθρό τής ανθρωπότητας καί τής 
ζωής. Αυτή ή τριάδα γνωρ ισμάτων περιγράφεται πολύ ευ 
στοχα από τόν Ρίτσαρντ Χιούζ στό εργο του Ή 'Αλεπού 
aτή Σοφίτα (The Fox in the Attic) : 
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Στό κάτω κάτω, πώς μπορούσε αυτο τό μοναστικό 
« 'Εγώ» τού Χίτλερ νά ενδώσει αζημίωτα στήν όλο
κληρωμένη πράξη τού σέξ, πού δλη της ή ουσία Όρί
σκεται στήν αναγνώριση ένός «Υ Αλλου» ; Άζημίωτα 
εννοώ γιά τήν έδραιωμένη του πεποίθηση πώς αυτός 
ήταν τό μοναδικό αΙσθητήριο κέντρο τού σύμπαντος, ή 
μοναδική αυθεντική ενσαρκωμένη Βούληση πού περι
είχε ποτέ τό σύμπαν; Γιατί αυτή ήταν φυσικά ή λογική 
τής θεσπέσιας εσωτερ ικής του « Δύναμης» : μονάχα ό 
Χίτλερ ύπηρχε. « 'Εγώ ύπάρχω, τίποτ' αλλο εκτός από 
μένα.» Τό σύμπαν δέν περ ιείχε κανένα αλλο πρόσωπο 
εκτός απ' αυτόν,  μόνο πράγματα. Κ ι  ετσι, γι' αυτόν, 
όλόκλη ρη ή γκάμα τών «προσωπικών» αντωνυμιών 
είχε στερηθεί πέρα γιά πέρα τό κανονικό συναισθημα
τικό της περ ιεχόμενο. ΥΕτσι ο ί κινήσεις σχεδιασμού 
καί δημιουργίας τού Χίτλερ γίνονταν τεράστιες καί 
χωρίς κανένα χαλινάρ ι: ήταν λο ιπόν φυσικό γι' αυτό 
τόν αρχιτέκτονα νά γίνει καί πολιτικός, γιατί δέν 
εΌλεπε νά ύπάρχει ουσιαστική διαφορά στά νέα πρά
γματα πού εΙχε νά χειριστεί: αυτοί οί « ανθρωποι» δέν 



ήταν τίποτ' αλλο από «πράγματα» πού τόν μιμούνταν, 
ανήκαν στήν 'ίδια κατηγορία μέ τά αλλα εργαλεία καί 
τίς πέτρες. 'Όλα τά εργαλεία εχουν χερούλια - τούτο 
τό είδος είχε αφτιά. Καί είναι ανοησία να αγαπάς η 
νά μισείς η νά λυπάσαι πέτρες (Ύ'Ι νά τούς λές τήν 
αλήθεια) . 

Ό Χίτλερ λοιπόν είχε μιά σπάνια αρρωστημένη 
προσωπικότητα, ενα εγώ ουσιαστικά χωρίς ημίφως: 
σπάνιο καί αρρωστημένο είναι, δταν ενα τέτοιο ανώ
μαλο εγώ επιζεί σέ μιά ωριμη κατά τά αλλα ενήλικη 
διάνοια, πού είναι κλινικά ύγιής  (γιατί στό νεογέννητο 
είναι αναμφί60λα μιά αρχή αρκετά όμαλή ακόμα καί 
αν επιζήσει αργότερα στό μικρό παιδί) . Τό ενήλικο 
«εγώ» τού Χίτλερ είχε αναπτυχθεί ετσι σέ μιά μεγαλύ
τερη αλλά μή διαφοροποιημένη ακόμα δομή, δπως 
ακρι6ώς αναπτύσσεται μιά κακοήθης νεοπλασία . . .  

Τό 6ασανισμένο, τρελό πλάσμα τινάχτηκε στό κρε-
6άτι του . . . .  

Έκείνη η νύχτα στό Φράινμπεργκ πάνω από τό 
Λίντς, υστερα από τήν όπερα: σίγουρα ηταν ή νύχτα 
καμπής τής παιδικής του ηλικίας, γιατί τότε επι6ε-
6αίωσε γιά πρώτη φορά αυτή τήν παντοδυναμία πού 
μόναζε μέσα του. Ύποχρεωμένος ν' ανέ6ει εκεί ψηλά 
μέσ' στό σκοτάδι δέν είχε δεί από κεί πάνω δλα τά 
επίγεια 6ασίλεια σέ μιά στιγμή τού χρόνου ; καί αντι
μετωπίζοντας εκεί τό πανάρχαιο ευαγγελικό ερώτημα 
δέν είχε απαντήσει όλόκληρο τό είναι του μέ ενα 
καταφατικό Ναί; Δέν είχε πετύχει τήν αιώνια ευκαι
ρία εκεί ψηλά κάτω από τήν ψυχρή μαρτυρία τών 
αστρων τού Νοέμ6ρη ; Άλλά τώρα . . . .  τώρα πού φαινό
ταν πώς κα6αλούσε τήν κορυφή τού κύματος, τό ακα
ταμάχητο κύμα πού θά τόν εφερνε κυλώντας μέ δλο 
καί μεγαλύτερη δύναμη στό Β ερολίνο, αυτή ή κορφή 
αρχισε ν' αφρίζει: αφριζε κι εσπαζε πέφτοντας πάνω 
του, ρίχνοντάς τον χάμω, χάμω στό πράσινο νερό πού 
μούγκριζε 6αθιά. 

Τινάζοντας τό κορμί του απελπισμένα πάνω στό 
κρε6άτι, ενιωθε νά τού κό6εται ή ανάσα - πν ιγόταν 
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(αΏτό πού φοοόταν περωσότερο από καθετί αλλο δ 
Χίτλερ) .  Πν ιγόταν ; Τότε . . .  �κείνo τό τρίκλισμα τή στι
γμή τής αΏτοκτονίας στήν παιδική του ήλικία, πολύ 
παλιά, στή γέφυρα τού Δούναοη στό Λίντς. . . .  στό 
κάτω κάτω τό μελαγχολικό παιδί εΙχε πηδήσει �κείνη 
τή μέρα, κι από τότε δλα ήταν δνειρο! Τότε αυτός ό 
θόρυοος ηταν ό πανίσχυρος Δούναοης πού τραγου
δούσε στ' αφτιά του . 

Στό πράσινο νερουλό φως ,πού τό τύλιγε, ενα νεκρό 
πρόσωπο επλεε ανάσκελα πρός τό μέρος του : ενα νε
κρό πρόσωπο μέ τά γουρλωμένα του μάτια όλάνοιχτα: 
τό νεκρό πρόσωπο τής Μητέρας δπως τήν είχε δεί τε
λευταία φορά μέ τά ασπρα όλάνοιχτα μάτια της πάνω 
στό ασπρο μαξιλάρ ι. Νεκρή καί κάτασπρη καί αδειανή 
ακόμα καί γιά τήν αγάπη της γι' αΏτόν .  

Άλλά τώρα αυτό τό πρόσωπο εγινε πολλά - όλό
γυρά του μέσα στό νερό. 'Έτσι ή Μητέρα του ήταν 
τούτο τό νερό, τούτα τά νερά πού τόν επνιγαν! 

Σ' αυτό τό σημείο επαψε νά παλεύει. Λύγισε τά γό
νατά του ως τό πηγούνι του παίρνοντας τήν tμορυ'ί
κή στάση κι εμεινε ετσι, αφήνοντας τόν έαυτό του νά 
πνιγεί. 

"Ετσι δ Χίτλερ κο ιμήθηκε επιτέλουςιΟ. 

Στή σύντομη αυτή περ ικοπή αναφέρονται δλα τά στοι
χεία τού « σύνδρομου παρακμής» μέ τρόπο πού μπορούσε 
νά κάνει μόνο ενας μεγάλος συγγραφέας. Βλέπουμε τό 
ναρκισσισμό τού Χίτλερ, τήν επιθυμία του νά πνιγεί - τό 
νερό είναι ή μητέρα του - καί τή συγγένειά του μέ τό θά
νατο, νά συμοολίζονται μέ τό νεκρό πρόσωπο τής μητέρας 
του. Ή όπισθοδρόμηση στή μήτρα συμ60λίζεται μέ τή 
στάση του, μέ τά γόνατά του λυγισμένα ως τό πηγούνι 
στήν αρχική στάση . 

Ό Χίτλερ είναι ενα μόνο χτυπητό παράδειγμα τού 
«σύνδρομου παρακμής» . 'Υπάρχουν πολλοί πού επιδί-

1 0. Ρίτσαρντ .χ ιούζ, The Fox in the Α ιιίι' (Νέα 'Υόρκη :  Harper & Row, 
196 1 ) . σσ, 266-68. 
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bονται στή ο ία, τό μίσος, τό ρατσισμ6, καί τό ναρκισσι
στικό εθνικισμό, καί πού υποφέρουν από τι) σύνδρομο αυ 
τό. Ύπάρχουν οί  ήγέτες η ο ί  « αληθινοί πιστοί» τής ο ίας, 
τού πολέμου καί τής καταστροφής. Μόνο οί πιό ανισόρρο
ποι καί οί πιό αρρωστημένοι απ' αυτούς θ ά  εκφράσουν 
καθαρά τούς αληθινούς σκοπούς τους η θά εχουν συνει
όητή επίγνωση αυτών τών σκοπών . Θά τείνουν νά δικιο
λογήσουν τόν προσανατολισμό τους σάν αγάπη στήν πα
τρίδα, τό καθήκον , τήν τιμή κλπ. '"Όταν σμως καταρρεύ
σουν οί μορφές τής  όμαλής πολιτισμένης ζωής, σπως συμ
οαίνει μέ τό διεθνή η τόν εμφύλιο πόλεμο, οί άνθρωποι 
αυτοί δέ χρειάζονται πιά ν' απωθούν τίς οαθύτερες επιθυ
μίες τους. Τότε υμνολογούν τό μίσος. Ζωντανεύουν καί 
αναπτύσσουν δλη τους τήν ενεργητικότητα σέ περιόδους 
πού μπορούν νά εξυπηρετήσουν Η) θάνατο. Ό πόλεμος 
καί ή ατμόσφαιρα οίας εΙ ναι καταστάσεις, σπου τό άτο
μο μέ τό «σύνδρομο παρακμής» αναπτύσσει όλόπλευρα 
τόν εαυτό του . Πολύ πιθανό νά υποκινείται απ' αυτό τό 
σύνδρομο μιά μικρή μόνο μειοψηφία ανθρώπων. Ώστόσο 
τό γεγονός δτι ουτε αυτοί ουτε εκείνοι πού δέν υποκινούν
ται από τό σύνδρομο αυτό εχουν επίγνωση σχετικά μέ τό 
πο ιό είναι τό πραγματικό κίνητρο, τούς κάνει επικ ίνδυ
νους φορείς μιας μεταδοτικής ασθένειας, ενός μεταδοτικΟύ 
μίσους, σέ περιόδους αγώνων, συγκρούσεων, ψυχρού καί 
θερμού πολέμου . Γιά τό λόγο αυτό είναι σημαντικό ν' ανα
γνωρίζονται τί ακρ ιοώς είναι : άνθρωποι πού αγαπούν τό 
θάνατο, πού φοοούνται τήν ανεξαρτησία, γιά τούς οποίους 
μόνο ο ί  ανάγκες τής δικής τους ομάδας υπάρχουν. Δέ 
χρειάζεται ν '  απομονωθούν φυσικά σπως οί  λεπροί.  Άρκει 
τά φυσιολογικά άτομα νά καταλάοουν τόν ακρωτηριασμό 
τους  καί τήν κακία τών επιθυμιών πo�1 κρύοονται πίσω 
από τίς ευσεοείς αιτιολογίες τους γιά νά μπορέσουν νά 
αποκτήσουν εναν όρισμένο οαθμό ανοσίας από τήν παθο
λογ ική επιρροή τους. Καί γιά νά τό κάνουν αυτό είναι 
φυσικά απαραίτητο νά μάθουν ενα πράγμα: νά μήν παίρ
νουν τά λόγια γιά πραγματικότητα καί νά ολέπουν καθαρά 
τίς απατηλές αιτιολογήσεις εκείνων πού υποφέρουν από 
μία ασθένεια από τήν όπο ία μόνο ό άνθρωπος είναι ίκανός 



ν{( ύποφέρει: τήν αρνηση τής ζωής πρίν νά εχει εξαφανι
στεί ή ζωή 1 1  • 

Ή ανάλυ σή μας γιά τή νεκροφιλία, τό ναρκισσισμό καί 
τήν αίμομικτική προσήλωση προδάλλει τό θέμα τής συζή
τησης τής αποψης πού παρουσιάζεται εδώ σέ σχέση μέ τή 
φροϋδική θεωρ ία, αν καί στά πλαίσια αύτου τού δι6λίου ή 
συζήτηση αυτή πρέπει νά είναι αναγκαστικά σύντομη . 

Ό συλλογισμός τού Φρόυντ δασιζόταν σ' ενα εξελικτικό 
σχή μα τής ανάπτυξη ς τής λίμπιντο, από τό ναρκισσιστι
κό προσανατολισμό στούς προσανατολισμούς: στοματικο
επιθετικό, πρωκτοσαδιστικό, στόν προσανατολισμό φαλλι
κου χαρακτήρα καί στόν προσανατολισμό γενετήσιου χα
ρακτήρα. Σύ μφωνα μέ τόν Φρόυντ ό σοδαρότερος τύπος 
ψυχικής ασθένειας είναι εκείνη πού τήν προκαλεί μιά 
προσήλωση (η  ύποχώρηση) στά πρώτα στάδια ανάπτυξης 
τής λίμπιντο. Σάν συνέπεια, ή οπισθοδρόμηση λ.χ στό στο
ματικο-δεκτικό επίπεδο πρέπει νά θεωρείται πιό σοδαρή 
παθολογία από τήν ύποχώρηση στό πρωκτοσαδιστικό επί
πεδο . 'Από τήν εμπειρία πού εχω, ώστόσο, ή γενική αυτή 
αρχή δέ συνάγεται από κλινικά εξακριδωμένα γεγονότα. 
Ό στοματικο-δεκτικός προσανατολισμός είναι αυτός κα
θαυτός ενας προσανατολισμός πού δρίσκεται πιό κοντά 
στή ζωή από τόν πρωκτικό προσανατολισμό. 'Έτσι, μιλών
τας γενικά, πρέπει νά που με πώς δ πρωκτικός προσανατο
λισμός συντελεί πιό πολύ στή δαριά παθολογία από τό 
στοματικο-δεκτικό, εξαιτίας τού στοιχείου τού σαδισμού 
καί τής καταστροφικότητας πού εμπεριέχεται σ' αυτόν . 
Σάν αποτέλεσμα, φτάσαμε σχεδόν στό αντίστροφο τού 
φροϋδικου σχή ματος. Ή λιγότερο σοδαρή παθολογία πρέ-

1 1 . Προτείνω ενα εμπειρικό πρόγραμμα ερευνας πού θά επιτρέψει νά 
ανακαλί'ψουμε, μέ τό μέσο ένός «προδολικού ερωτηματολογίου» , τό πο
σοστό τών άνθρώπων πού ύποφέρουν άπό νεκροφιλία, ύπέρτατο ναρκισ
σισμό καί αΙμομικτική ουμδίωση. 'Ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο θά μπο
ρούσε νά απευθυνθεί ο' ενα αντιπροσωπευτικό δείγμα τού πληθυσμού 
τών Ήνωμένων Πολιτειών κατά στρώματα, Αυτό θά κάνει δυνατό όχι 
μι}νο νι', άνακαλύψοιομr τ ι l  σι'χνότητα τού «σύνδρομου :ταρακμΥρ> 
αλλά καί τή σχέση του μέ iΊλλoυς παράγοντες, δπως ή κοινωνικο
οικονομική κατάσταση, ή μόρφωση, τ6 θρήσκευμα καί ή γεωγραφική 
προέλευση , 
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πει νά είναι εκείνη πού συνδέεται μέ τό στοματικο-δεκτικό 
προσανατολισμό, ακολουθούμενη από πιό σαριά παθολο
γία στό στοματικο-επιθετικό καί τόν πρωκτοσαδιστικό 
προσανατολισμό. Θεωρώντας σάν εγκυρη τήν παρατήρηση 
τού Φρόυντ ότι γενετικά ή σειρά τής έξέλιξης  είναι από τό 
στοματικο-δεκτικό στό στοματικο-επιθετικό, στόν πρωκτο
σαδιστικό προσανατολισμό, θά πρέπει νά διαφωνήσουμε 
μέ τήν αποψή του ότι ή προσήλωση σέ μιά πρωιμότερη 
φάση σημαίνει πιό σαριά παθολογία. 

Ώστόσο, πιστεύω πώς τό πρό6λη μα δέ μπορεί νά λυθεί 
μέ τήν εξελικτική υπόθεση ότι ο ί πρωιμότερο ι προσανατο
λισμοί αποτελούν τά αίτια γιά τίς πιό παθολογικές εκδη 
λώσεις. 'Όπως πιστεύω, κάθε προσανατολισμός Εχει διά
φορα επίπεδα οπισθοδρόμησης, πού φτάνουν από τό κα
νονικό ως τό πιό αρχαίκό παθολογικό επίπεδο .  Ό στο
ματικο-δεκτικός προσανατολισμός λ.χ. μπορεί νά είναι 
ήπιος όταν συ\'δυάζεται μέ μιά γενικά ωρ ψη δομή χαρα
κτήρα, δηλαδή υψηλό 6αθμό παραγωγικότητας. 'Από τό 
άλλο μέρος, μπορεί νά συνδυαστεί μέ υψηλό 6αθμό ναρ
κισσισμού καί αίμομικτικής συμ6ίωσης. Σ' αύτή τήν περί
πτωση δ στοματικο-δεκτικός προσανατολισμός θά είναι 
ενας προσανατολισμός εξαιρετικής εξάρτησης καί κακοή
θους παθολογίας. Τό ίδιο Ισχύει καί σχετικά μέ τό σχεδόν 
φυσιολογικό πρωκτικό χαρακτήρα σέ σύγκριση μέ τό νε
κρόφιλο χαρακτήρα. Προτείνω κατά συνέπεια ή παθολο
γία νά καθορίζεται οχι σύμφωνα μέ τή διάκριση ανάμεσα 
στά διάφορα επίπεδα τής ανάπτυξης της λίμπιντο, αλλά 
σύμφωνα μέ τό σαθμό οπισθοδρόμησης πού μπορεί νά κα
θοριστεί μέσα σέ κάθε προσανατολισμό (στοματικο
δεκτικό, στοματικο-επιθετικό κλπ.) 'Ακόμη πρέπει νά 
εχουμε ύπόψη δτι πραγματευόμαστε οχι μόνο τόν προσ
ανατολισμό πού τίς ρ ίζες του σλέπει δ Φρόυντ στίς αντί
στοιχες ερωτογόνες ζώνες (τρόποι αφομοίωσης), αλλά καί 
τίς μορφές προσωπικής συνάφειας (δπως ή αγάπη, ή 
καταστροφικότητα, ό σαδομαζοχισμός) πού εχουν δρισμέ
νες συγγένειες μέ τούς διάφορους τρόπους αφομο ίωσηςΙ 2 . 

12 .  Βλ. Ε. Φρόμ, Ό άνθρωπος γιά τόν έαυτό του. 
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'Έτσι λ .χ. ύπάρχει συγγένεια αναμεσα στό στοματικο
δεκτικό καί τόν αίμομικτικό, ανάμεσα στόν πρωκτικό καί 
τόν καταστροφικό προσανατολισμό . Σ '  αυτό τό α ιαλίο 
πραγματεύομαι περισσότερο τούς προσανατολισμούς στόν 
τομέα της συνάφειας (ναρκισσισμός, νεκροφιλία, αίμομι
κτικός προσανατολισμός - «τρόποι κοινωνικοποίησης» ) 
καί λιγότερο τούς τρόπους αφομοίωσης. Ύπάρχει δμως 
ενας συσχετισμός ανάμεσα στούς δύο τρόπους προσανατο
λισμού . Στήν περίπτωση της συγγένειας ανάμεσα στή νε
κροφιλία καί τόν πρωκτικό προσανατολισμό ό συσχετισμός 
αυτός εχει αποδειχτεϊ στό αιαλίο αυτό λεπτομερειακά. Ή 
συγγένεια αυτή ύπάρχει επίση ς ανάμεσα στή α ιοφιλία καί 
τό «γενετήσιο χαρακτήρα» ,  καθώς καί ανάμεσα στήν αιμο
μικτική προσ11λωση καί τό στοματικό χαρακτήρα. 

Προσπάθησα νά αποδείξω δτι καθένας από τούς τρεΊς 
προσανατολισμούς πού περιγράφονται εδώ μπορούν νά 
παρουσιαστούν σέ διάφορα επίπεδα οπισθοδρόμησης. 
'Όσο πιό ααθιά είναι ή οπισθοδρόμηση σέ κάθε προσα
νατολισμό τόσο περισσότερο τείνουν καί οι τρείς νά συγ
κλίνουν. Στήν κατάσταση της ακρας οπισθοδρ6μησης συγ
κλίνουν καί σχηματίζουν αυτό πού Ονομάζω «σύνδρο
μο παρ ακμης» . Άπό τό αλλο μέρος, στό ατομο πού εφ
τασε ενα optimum ωρ ιμότητας, ο ί τρείς προσανατολισμοί 
τείνουν επίσης στή σύγκλιση . Τό αντίθετο της νεκροφιλίας 
είναι ή αιοφιλία. Τό αντίθετο τού ναρκισσισμού ειναι ή 
αγάπη . Τό αντίθετο της αιμομικτικης συμαίωσης είναι ή 
ανεξαρτησία καί ή ελευθερ ία. Τό σύνδρομο αυτιον τών 
τριών στάσεων τό ονομάζω «σύνδρομο ανάπτυξη ς» . Τό 
ακόλουθο σχημα δείχνει μέ σχηματική μορφή αυτή τήν 
αντίληψη . 
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'Ελευ θερία , Ντετερμινισμός, 
'Λλ τερνατιΌισμός 

'Εξετάσαμε μερ ικά εμπειρικά προολήματα καταστροφικό
τητας καί οίας. VΕτσι 'ίσως ε'ίμαστε τώρα καλύτερα εξοπλι 
σμένοι νά ξαναπάρουμε στά χέρ ια μας τά νήματα πού ε'ί" 
χαμε αφήσει στό κεφάλαιο Ι .  "Ας επιστρέψουμε λο ιπόν στό 
ερώτημα: είναι ό ανθρωπος καλός η κακός; Είναι ελεύθε
ρος η καθορίζεται iι στάση του από τίς περιστάσεις ; 'Ή 
μήπως αυτές ο ί εναλλακτικές περιπτώσεις είναι λαθεμένες 
καί ό άνθρωπος δέν είναι ούτε τό ενα ούτε τό αλλο - 11 
μήπως είναι καί τό ενα καί τό αλλο ;  

Γιά νά απαντήσουμε στά ερωτήματα αυτά θ ά  εξυπηρε
τηθούμε καλύτερα αν αρχίσουμε μέ τή συζήτηση ένός 
ακόμη ερωτήματος. Μπορούμε νά μ ιλάμε γιά τήν ουσία η 
τή φύση τού ανθρώπου, κι αν ναί, πώς όρίζεται αυτή ή 
ουσία 11 φύση ; 

'Ω ς πρός τό ερώτημα αν μπορούμε νά μιλάμε γιά ουσία 
τού ανθρώπου, ορ ίσκουμε αμέσως δυό αντιφατικές από
ψεις: ή μία λέει οτι δέν ύπάρχει τίποτα πού νά μοιάζει μέ 
ούσία τού ανθρώπου. Τήν αποψη αυτή ύποστηρίζει ό αν
θρωπολογικός ρελατιοισμός πού ίσχυρίζεται δτι ό ανθρω
πος δέν είναι τίποτε αλλο παρά τό προ'ίόν πολιτιστικών 
προτύπων πού τόν διαπλάθουν. 'Από τό αλλο μέρος, iι 
εμπειρ ική συζήτηση γιά τήν καταστροφικότητα στό οιολίο 
αυτό οασίζεται στήν αποψη πού ύποστήριζε ό Φρόυντ καί 
πολλοί  άλλοι  πώς ύπάρχει iι φύση τού ανθρώπου. Στήν 
πραγματικότητα δλη ή δυναμική ψυχολογία στηρίζεται 
πάνω σ' αυτή τήν προϋπόθεση. 
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Ή δυσκολία νά ορούμε ίκανοποιητικό όρισμό γιά τή 
φύση τού ανθρώπου ορίσκεται στό ακόλουθο δίλη μμα: "Αν 
ύποθέσουμε δτι ύπάρχει μιά όρισμένη ουσία πού αποτελεί 
τή φύση τού ί'ινθρώπου, ύποχρεωνόμαστε νά υίοθετήσουμε 
τή μή εξελικτική αντιιστορική θέση πού ύποστηρίζει δτι 
στόν ανθρωπο δέ σημειώθηκε καμιά ουσιαστική ί'ιλλαγή 
από τότε πού δη μιουργήθηκε. Μιά τέτοια αποψη δέ συμ
οιοάζεται μέ τό γεγονός δτι διαπιστώνουμε πώς ύπάρχει 
τρομαχτική διαφορά ανάμεσα στούς πιό καθυστερημένους 
προγόνους μας καί τόν πολιτισμένο ανθρωπο, δπως πα
ρουσιάζεται κατά τίς τελευταίες τέσσερ ις 11 εξι χιλιετηρίδες 
τής ίστορίαςl . Άπό τό αλλο μέρος, αν αποδεχτούμε τήν 
Ιδέα γιά τήν εξέλιξη καί πιστέψουμε πώς ό ανθρωπος ί'ιλ
λάζει συνέχεια, τί μένει τότε σάν περιεχόμενο μιάς ύποτι
θέμενης «φύσης» 11 «ουσίας» τού ανθρώπου ; Τό δίλημμα 
αυτό δέ λύνεται ουτε καί μέ «όρισμούς» γιά τόν ανθρωπο 
πώς είναι ζώο πολιτικό (Άρ ιστοτέλη ς), ζώο πού δίνει 
ύποσχέσεις (Νίτσε) 11 ζώο πού παράγει μέ πρόολεψη καί 
φαντασία (Μάρξ) .  Οί όρισμοί αυτοί εκφράζουν ουσιαστι
κές ιδιότητες τού ανθρώπου, ί'ιλλά δέν αναφέρονται στήν 
ουσία τού ί'ινθρώπου . 

Πιστεύω δτι τό δίλημμα μπορεί νά λυθεί αν όρίσουμε 

1 .  Ό Μάρξ �νιωθε νά τόν ενοχλεί ιδιαίτερα αυτό τό δίλημμα. Μιλούσε 
γιά τήν «ουσία τού ανθρώπου» , δ:ν καί μετά τά Οικονομικά καί Φιλοσο
φικά χειρόγραφα τού 1 844, επαψε νά χρησιμοποιεί αυτή τήν εκφραση 
καί μιλούσε λ.χ. γιά τόν <ψή ακρωτηριασμένο» άνθρωπο, πράγμα πού 
προϋποθέτει τήν εννοια μιας φύσης τού ανθρώπου, πού μπορεί νά τή 
στερηθεί ό άνθρωπος. (Στό Κεφάλαιο, τόμο πι, συνεχίζει νά χρησιμοποιεί 
τήν εννοια τής «ανθρώπινης φύσης»,  μ ιλώντας γιά τήν αναπαλλοτρίωτη 
εργασία σάν μιά από τίς συνθήκες «πού ταιριάζει πάρα πολύ στήν αν
θρώπινη φύση τους καί πού τό αξίζουν πάρα πολύ » .) Άπό τό άλλο 
μέρος, ό Μάρξ τόνιζε πώς ό άνθρωπος δη μιουργεί τόν έαυτό του στό 
προτσές τής ίστορίας, καί σ' ενα σημείο προχώρησε τόσο πού νά τονίσει 
πώς ή ουσία τού ανθρώπου δέν είναι τίποτ' ΙJ.λλο από τό «κοινωνικό 
σύνολο» στό όποίο ζεί. Είναι όλοφάνερο πώς ό Μάρξ δέν ήθελε νά εγκα
ταλείψει τήν ιδέα μιας φύσης τού ανθρώπου, παράλληλα δμως δέν ήθελε 
καί νά παραδοθεί σέ μιά αντιιστορική, μή εξελικτική εννοια. Γεγονός 
είναι πώς ό Μάρξ ποτέ δέν ελυσε τό δίλημμα καί δέν κατέληξε στόν 
όρισμό τής φύσης τού ανθρώπου. Έτσι δσα αναφέρει πάνω σ' αυτό τό 
θέμα εΙναι κάπως αόριστα καί αντιφατικά. 
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τήν ουσία τού ανθρώπου όχι σάν μιά δοσμένη ιδιότητα η 
ουσία, αλλά σάν μιά αντίφαση σύμφυτη μέ τήν ανθρώπινη 
ϋπαρξη2 . Τήν αντίφαση αυτή θά τή 6ρούμε σέ δυό σειρές 
γεγονότων : ( 1 )  Ό άνθρωπος είναι ζώο, ώστόσο ό εξοπλι
σμός του σέ ενστικτα είναι ατελής, σέ σύγκριση μέ τόν 
εξοπλισμό δλων τών άλλων ζώων, καί δέν αρκεί γιά νά 
τού εξασφαλίσει τήν επι6ίωση άν δέν παράγει τά μέσα γιά 
τήν ίκανοποίηση τών ύλικών αναγκών του, δέν αναπτύξει 
τό λόγο καί δέν κατασκευάσει εργαλεία. (2) Ό άνθρωπος 
εχει διάνοια, δπως τά άλλα ζώα, πού τού επιτρέπει νά 
χρη σιμοποιεί νοητικά προτσές γιά νά πραγματοποιεί άμε
σους, πρακτικούς σκοπούς. Ό άνθρωπος δμως εχει μ ιά 
άλλη πνευματική ιδιότητα πού λείπει από τά ζώα. 'Έχει 
επίγνωση γιά τόν έαυτό του, γιά τό παρελθόν καί γιά τό 
μέλλον του,  πού είναι ό θάνατος. Γιά τή μικρότητα καί τήν 
αδυναμία του . �Eχει επίγνωση γιά τούς ι'Χλλους, σάν άλ
λους - σάν φίλους, σάν εχθρούς, σάν ξένους. Ό άνθρωπος 
ξεπερνάει κάθε άλλη ζωή, γιατί εΙναι, γιά πρώτη φορά, 
ζωή πού εχει επίγνωση τού έαυτού της. Ό άνθρωπος 6ρί
σκεται μέσα στή φύση γιατί τού λε ίπει ή μή επίγνωση πού 
κάνει τό ζώο νά είναι μέρος τής φύσης, ενα μαζί της. Ό 
άνθρωπος 6ρίσκεται μπροστά στήν τρομαχτική σύγκρουση 
νά είναι αιχμάλωτος τής φύσης αλλά ελεύθερος στά δια
νοήματά του, νά αποτελεί μέρος τής φύσης αλλά νά είναι 
σάν ιδιοτροπία τής φύσης, νά μήν είναι ουτε εδώ ουτε 
εκεί. Ή αυτεπίγνωση τού ανθρώπου εκανε νά είναι ό άν
θρωπος ξένος στόν κόσμο, απομονωμένος, μοναχικός καί 
φο6 ισμένος. 

Ή αντίφαση πού εχω περιγράψει ως εδώ ταυτίζεται ου
σιαστικά μέ τήν κλασική άποψη σύμφωνα μέ τήν όποία ό 
άνθρωπος εΙναι σώμα καί ψυχή, άγγελος καί ζώο, δτι ανή
κει σέ δύο κόσμους πού 6ρίσκονται σέ σύγκρουση δ ενας 
μέ τόν άλλο. Αυτό πού επιθυμώ νά τονίσω τώρα εΙναι δτι 

2. Τίς ιδέες πού εκθέτω σέ λίγες σελίδες πού άκολουθούν τίς εχω άνα
πτύξει στό Ή ύγι ής κοινωνία (Έκδόσεις Μπουκουμάνη, Άθήνα 1 973).  
Τίς έπαναλαμδάνω εδώ μέ συμπυκνωμένη μορφή γιατί διαφορετικά δέ θά 
είχε δάση τό κύριο μέρος αυτού τού κεφαλαίου. 
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δέν αρκεί νά δουμε αυτή τή σύγκρουση σάν τήν ουσία του 
ανθρώπου, δη λαδή σάν αυτό χάρη στό όποίο ό ανθρωπος 
είναι ανθρωπος. Είναι απαραίτητο νά προχωρήσω πέρα 
από αύτή τήν περ ιγραφή καί νά αναγνωρίσω δτι αυτή ή 
'ίδια ή σύγκρουση μέσα στόν ανθρωπο απαιτεί μιά λύση. 
'Από τή διατύπωση τής σύγκρουση ς προοάλλουν αμέσως 
όρισμένα έρωτήματα: Τί μπορεί νά κάνει ό ανθρωπος γιά 
νά αντιμετωπίσει αυτό τόν σύμφυτο μέ τήν ύπαρξή του 
τρόμο ; Τί μπορεί νά κάνει γιά νά ορεί μιά αρμονία πού θά 
τόν απελευθερώσει από τό μαρτύριο της μοναξιάς καί θά 
τού έπιτρέψει νά νιώθει σάν στό σπίτι του στόν κόσμο, νά 
ορεί μιά α'ίσθηση ένότητας; 

Ή απάντηση πού μπορεί νά δώσει ό ανθρωπος στά ερω
τήματα αύτά δέν είναι θεωρητική (αν καί ορίσκει τήν αν
τανάκλασή της στίς ιδέες καί τίς θεωρ ίες γιά τή ζωή) ,  
αλλά είναι μ ιά απάντηση πού ογαίνει από όλόκληρο τό 
είναι του, από τό α'ίσθη μα καί τή δράση του. Ή απάντηση 
μπορεί νά είναι καλύτερη η χειρότερη , αλλά ακόμη καί ή 
χειρότερη απάντηση είναι καλύτερη από καθόλου . Ύπάρ
χει ενας δρος πού πρέπει νά ικανοποιεί κάθε απάντηση : 
πρέπει νά οοηθάει τόν ανθρωπο νά ξεπεράσει τήν α'ίσθηση 
απομόνωσης καί ν' αποκτήσει τήν α'ίσθηση ένότητας, τήν 
α'ίσθη ση πώς είναι ενα μέ τούς αλλους, πώς ανήκει κάπου . 
Ύπάρχουν πολλές απαντήσεις πού μπορεί νά δώσει ό αν
θρωπος στό ερώτημα πού τού θέτει τό γεγονός δτι γεννή
θηκε ανθρωπος, καί τίς απαντήσεις αυτές θά προσπαθήσω 
νά συζητήσω στίς σελίδες πού άκολουθούν. 'Επιθυμώ νά 
τονίσω καί πάλι δτι καμιά από τίς απαντήσεις αυτές δέν 
αποτελεί, αύτή καθαυτή, τήν ουσία του άνθρώπου . Αυτό 
πού αποτελεί τήν ουσία είναι τό ερώτημα καί ή άνάγκη 
γιά μιά άπάντηση . ουσία δέν εΙναι ο ι διάφορες μορφές 
άνθρώπινης ύπαρξη ς, άλλά οι άπαντήσεις στή σύγκρουση 
αυτή καθαυτή . 

Τήν πρώτη απάντηση στήν αναζήτηση του ξεπεράσματος 
της άπομόνωσης καί γιά νά πραγματοποιηθεί ή ένότητα 
τήν όνομάζω οπισθοδρομική απάντηση . "Αν έπιθυμεί ό 
ανθρωπος νά ορεί τήν ένότητα, αν θέλει νά άπελευθερωθεί 
από τό φόοο της μοναξιάς καί της άΟεοαιότητας, μπορεί 
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νά προσπαθήσει νά επιστρέψει εκεί απ' δπου ήρθε - στή 
φύση, τή φυσική ζωή η τούς προγόνους του. Μπορεί νά 
προσπαθήσει νά απαλλαχτεί απ' αυτό πού τόν κάνει άν
θρωπο καί πού ώστόσο τόν οασανίζει : τό λογικό καί τήν 
αυτεπίγνωσή του . Φαίνεται πώς ό άνθρωπος προσπαθούσε 
νά τό κάνει αυτό έκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Ή ίστορία 
τών πρωτόγονων θρησκειών αποτελεί μιά μαρτυρία γιά 
τήν προσπάθεια αυτή, καθώς καί ή οαριά ψυχοπαθολογία 
πού ύπάρχει στό άτομο. Τόσο στίς πρωτόγονες θρησκείες 
δσο καί στήν ατομική ψυχολογία, ορ ίσκουμε μέ τή μιά η 
τήν άλλη μορφή τήν 'ίδια οαριά παθολογία: τήν οπισθο
δρόμηση στή ζωώδη ϋπαρξη , στήν κατάσταση τής προεξα
τομίκευση ς, τήν προσπάθεια απαλλαγής από αυτό πού εί
ναι είδικά ανθρώπινο. Ή διατύπωση αυτή δμως πρέπει νά 
προσδιοριστεί κατά μία εννοια. "Αν τίς όπισθοδρομικές 
αρχα"ίκές τάσεις τίς συμμερ ίζονται πολλοί, τότε εχουμε τήν 
εικόνα τής folie a tnillions . Τό γεγονός τής συγκατάθεσης 
καί μόνο κάνει τήν τρέλα νά φα ίνεται σάν σοφία, τό μύθο 
σάν πραγματικότητα. Τό άτομο πού συμμετέχει σ' αυτή τήν 
κοινή τρέλα δέν εχει τήν α'ίσθηση τής όλοκλη ρωτικής απο
μόνωσης καί τού απόλυτου διαχωρισμού, κι ετσι αποφεύ
γει τό Εντονο άγχος πού θά ενιωθε σέ μιά προοδευτική 
κοινωνία. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι γιά τούς περ ισσότε
ρους ανθρώπους ή λογική καί ή πραγματικότητα δέν είναι 
τίποτε άλλο από δη μόσια συγκατάθεση . Ποτέ δέ «χάνει 
κανένας τό μυαλό του» δταν κανενός αλλου τό μυαλό δέ 
διαφέρει από τό δικό του . 

'Εναλλακτική στήν οπισθοδρομική, αρχα"ίκή λύση στό 
πρόολημα τής ανθρώπινης υπαρξης, στό 6άρος τού νά 
είσαι ανθρωπος, είναι ή προοδευτική λύση, ή λύση τής 
ανεύρεσης μιας νέας αρμονίας όχι μέ τήν όπισθοδρόμηση 
αλλά μέ τήν όλόπλευρη ανάπτυξη δλων τών ανθρώπινων 
δννάμεων, της ανθρωπότητας πού ύπάρχει μέσα στόν κα
θένα. Ό όραματισμός τής προοδευτικής λύσης �γινε γιά 
πρώτη φορά μέ ρ ιζοσπαστική μορφή (ύπάρχουν πολλές 
θρησκείες πού σημαδεύουν τό πέρασμα ανάμεσα στήν αρ
χα·ίκή όπισθοδρομική καί τήν ουμανιστική θρησκεία) στήν 
αξιοθαύμαστη περίοδο της ίστορίας ανάμεσα στά 1 500 
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π.Χ. καί τό 500 π.Χ. Έμφανίστηκε στήν Α'ίγυπτο γύρω 
στά 1 350 πΧ. στή διδασκαλία τού 'Ιχνατών καί μέ τούς 
Έοραίους γύρω στήν 'ίδια εποχή μέ τή διδασκαλία τού 
Μωυσή. Ή 'ίδια Ιδέα εξαγγέλθηκε γύρω στά 600 μέ 500 
π.Χ. από τόν Λάο-Τσέ στήν Κίνα, από τόν Βούδα στήν 
'Ινδία, από τόν Ζαρατούστρα στήν Περσία καί από τούς 
φιλόσοφους στήν Έλλάbα, καθώς καί από τούς προφήτες 
στό 'Ισραήλ. Ό νέος σκοπός τού ανθρώπου, τό νά γίνει 
όλόπλευρα ανθρώπινος καί νά κερδίσει ετσι τή χαμένη άρ
μονία του εκφράστηκε μέ διαφορετικές αντιλήψεις καί 
σύμ60λα. Γιά τόν Άμενχοτέπ (Ίχνατών) ό σκοπός συμοο
λιζόταν μέ τόν 'Ήλιο. Γιά τόν Μωυσή μέ τόν αγνωστο Θεό 
τής ίστορίας. Ό Λάο-Τσέ ονόμαζε τό σκοπό Ταό (δρόμο) . 
Ό Βούδας τόν συμοόλιζε σάν ΝιρΟάνα. Οί ελληνες φιλό
σοφοι  σάν τό μή κινούμενο πού κινούσε τά πάντα. Οί 
Πέρσες σάν Ζαρατούστρα. Οί προφήτες σάν τό μεσσιανικό 
«τέλος τών ήμερών» .  Οί αντιλήψεις αυτές καθορίστηκαν 
σέ μεγάλο οαθμό από τούς τρόπους σκέψης, καί σέ τελευ
ταία ανάλυση από τήν πρακτική τής ζωής καί τήν 
κοινωνικο-οικονομικο-πολι τική δομή καθενός από αυτούς 
τούς πολιτισμούς. Ένώ δμως ή ίδιαίτερη μορφή μέ τήν 
όποία εκφραζόταν ό νέος σκοπός εξαρτιόταν από διάφο
ρες ίστορικές περιστάσεις, ό σκοπός ηταν ουσιαστικά ό 
'ίδιος: ή λύση τού προολήματος τής ανθρώπινης ϋπαρξη ς 
δίνοντας τή σωστή απάντηση στό ερώτημα πού θέτει Τι 
ζωή, τό νά γίνει δηλαδή ό ανθρωπος όλόπλευρα ανθρώπι
νος κι ετσι νά απαλλαχτεί από τόν τρόμο τής απομόνω
σης. 'Όταν ό Χριστιανισμός καί ό 'Ισλαμισμός μετέφεραν 
αργότερα - πεντακόσια χρόνια ό πρώτος καί χίλια ό δεύ
τερος - τήν 'ίδια Ιδέα στήν Ευρώπη καί τίς μεσογειακές 
χώρες, ενα μεγάλο μέρος τού κόσμου εΙχε μάθει πιά τό νέο 
μήνυμα. Μόλις  δμως ό ανθρωπος ακουσε τό μήνυμα, αρ
χισε νά τό νοθεύει. Άντί νά γίνει όλόπλευρα ανθρώπινος, 
είδωλοποίησε τό Θεό καί τά δόγματα σάν εκδηλώσεις τού 
«νέου σκοπού» ,  αντικαθ ιστώντας ετσι τήν πραγματικότητα 
τής δικής του εμπειρίας μέ μιά εΙκόνα 11 μέ μ ιά λέξη .  Πα
ρόλα αυτά ό ανθρωπος προσπάθησε πολλές φορές νά επι
στρέψει στόν αυθεντικό σκοπό. Τέτοιες προσπάθειες έκδη-
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λώθηκαν μέσα στή θρησκεία, μέ τίς αίρέσεις, μέ τούς νέους 
φιλοσοφικούς στοχασμούς καί τίς πολιτικές φιλοσοφίες. 

'Όσο κι αν είναι διαφορετικές ο ί αντιλήψεις δλων αυτών 
των νέων θρησκειών καί κ ινημάτων, κο ινό στοιχείο τους 
είναι ή ιδέα τής οασικής εναλλακτικής εκλογής γιά τόν 
ανθρωπο. Ό ανθρωπος μπορεί νά διαλέξει ανάμεσα σέ 
δυό μονάχα δυνατότητες: νά οπισθοδρομήσει fι νά κινηθεί 
πρός τά μπρός. Μπορεί ε'ίτε νά επιστρέψει σέ μιά αρχα"ίκή, 
παθογονική λύση , ε'ίτε νά προχωρήσει πρός τά μπρός καί 
νά αναπτύξει τήν ανθρωπιά του . Αυτή τήν εναλλακτική 
εκλογή τή ορίσκουμε διατυπωμένη μέ πολλούς τρόπους. 
Σάν εκλογή ανάμεσα στό φώς καί τό σκοτάδι ( Περσία) , 
ανάμεσα στήν ευλογία καί τήν κατάρα, τή ζωή καί τό θά
νατο ( Παλαιά Δ ιαθήκη) fι τής σοσιαλιστικής διατύπωσης 
τής εκλογής ανάμεσα στό σοσιαλισμό καί τό ΟαρΟαρισμό. 

Ή 'ίδια εκλογή όχι μόνο προολήθηκε από τίς διάφορες 
ουμανιστικές θρησκείες, αλλά φαίνεται δτι αποτελεί τή 
οασική διαφορά ανάμεσα στήν ψυχική ύγεία καί τήν ψυ
χική ασθένεια. Τί ακριοώς εννοούμε δταν λέμε ύγιές ατο
μο, εξαρτάται από τό γενικό πλαίσιο αναφοράς μιάς δο
σμένης κουλτούρας. Στούς τευτονικούς Μπέρσεκ* ύγιής 
ανθρωπος είναι εκείνος πού μπορεί νά δράσει σάν αγριο 
ζώο. Ό 'ίδιος ανθρωπος μπορούσε νά είναι ψυχωτικός σή
μερα. 'Όλες ο ί αρχα'ίκές μορφές ψυχικών οιωμάτων - νε
κροφιλία, ύπέρτατος ναρκισσισμός, αίμομικτική συμοίω
ση - πού αποτελούσαν μέ τή μιά fι τήν αλλη μορφή τό 
«φυσιολογικό» fι ακόμη τό « ιδανικό» στίς οπισθοδρο
μικές-αρχα'ίκές κουλτούρες, επειδή τούς ανθρώπους ενω
ναν οί κο ινές αρχα'ίκές επιθυμίες τους, χαρακτηρ ίζονται 
σήμερα σάν οαριές μορφές ψυχικής παθολογίας. Σέ μιά 
λιγότερο εντονη μορφή, δταν αντιμετωπίζουν αντίθετες 
δυνάμεις, απωθούνται, καί τό αποτέλεσμα αυτής τής απώ
θησης είναι μιά «νεύρωση» . Ή ουσιαστική διαφορά ανά-

* Στή σκανδιναδική μυθολογία ό Μπέρσεκ είναι μιά όμάδα πολεμιστιον 
πού δταν αναδε ή μάχη �παιρναν τίς ιδιότητες αγριων ζώων. Φορούσαν 
δέρμα αρκούδας (αυτό σημαίνει τό δνομά τους στήν αρχαία νορ6ηγική) 
καί ηταν ατρωτο ι  στά δπλα καί τή φωτιά. (Σ.τ.μ. ) 
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μεσα στόν αρχα'ίκό προσανατολισμό σέ μ ιά οπισθοδρομική 
χαί μιά προοδευτική κουλτούρα, αντίστοιχα, ορ ίσκεται στό 
δτι τό αρχαίκά προσανατολισμένο ατομο σέ μιά αρχα'ίκή 
κουλτούρα δέ νιώθει απομονωμένο, αλλά, απεναντίας, 
ύποστηρ ίζεται από τήν κο ινή συναίνεση, ενώ σέ μιι προο
δευτική κουλτούρα γι.ά τό 'ίδιο πρόσωπο ισχύει τό 'χντίθε
το. Τό πρόσωπο α-Ότό « χάνει τό μυαλό του» ,  γι ατί τό 
πνευμα του, τό μυαλό του, ορίσκεται σέ αντίθεση μέ τό 
μυαλό δλων τών αλλων. Γεγονός είναι δη ακόμη καί σ' 
ενα προοδευτικό πολιτισμό δπως ό σημερινός, μ cγάλος 
αριθμός τών μελών του εχουν οπισθοδρομικές τάσει ; ύπο
λογίσιμης εντασης, αλλά απωθούνται στήν κανονι} ή πο
ρεία τής ζωής καί εκδηλώνονται μόνο κάτω από ι ιδικές 
συνθήκες, δπως ό πόλεμος. 

"Ας συνοψ ίσουμε τί μας λένε αυτές ο ι σκί::ψεις οχετικά 
μί:: ΤΙ! ζητήματα μέ τά όποια ξεκ ινήσαμε. ΠράJτα (Υπ' Ολα. 
σχετικά μέ τό ζήτημα τής φύσης τού ανθρώπου, φωνουμε 
στό συμπέρασμα δτι ή φύση η ο-Όσία τού ανθρώπ. , ί!  δέν 
είναι μιά ειδική ο/ισίrι , σπως τό καλό καί τό κακό αλλά 
μιά rΊ.. vτίφαση πού εχει τ ίς ρίζες της σ' αυτές τίς Ίδι ες τίς 
συνθήκες τής ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή ή σί'γκρουση 
(lπαιτεί μιά λύση καί οασικά ύπάρχουν δυό μοναχα λύ
σεις: ή οπισθοδρομική καί ή προοδευτική . Αυτό πού κά
ποιες φορές εμφανιζόταν στόν ανθρωπο σάν μιίι , οώτερη 
παρόρμηση πρός τήν πρόοδο δέν είναι τίποτε Μλο <'Lno τή 
δυναμική μ ιας ερευνας γιά νέες λύσεις. Σέ όποιο ι πίπεδο 
φτάσει ό ανθρωπος, εμφανίζονται νέες αντιφάσης τού τόν 
ύποχρεώνουν νά συνεχίζει αδιάκοπα τό εργο τψ:= εξεύρε
σης νέων λύσεων. Τό προτσές α-Ότό συνεχίζεται μι χρ ι πού 
ν(1 φτάσει ό ανθρωπος νά γίνει όλόπλευρα ανθριόπινος καί 
νά πετύχει τήν πλήρη ένότητα μέ τόν κόσμο .  Κατά π6σο ό 
ανθρωπος μπορεί νά πετύχει αυτό τόν τελικό σκωτό. φτά
νοντας στήν όλοκλη ρωτική « αφύπνιση» όπου ή πλεονεξία 
καί ή σύγκρουση εξαφανίζονται ( όπως διδάσκει ό BouhL 
σμός \ η κατά πόσο αυτό είναι δυνατό μόνο μc ιά θάνατο 
(όπως διδάσκει ή χριστιανική διδασκαλία\ δέ μας ενδια
φέρει εδώ. Α-Ότό πού εχει σημασία είναι ότι \ .' όλες τίς 
ουμανιστικές θρησκείες καί ο-Όμανιστικί::ς bιδιωκαλίες ό 
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«Νέος Σκοπός» είναι ό 'ίδιος καί ό ανθρωπος ζεί μέ τήν 
πίστη δτι μπορεί νά φτάνει όλοένα καί πιό κοντά σ' αυτόν. 
(" Αν ό.πό τό σλλο μέρος οι λύσεις αναζητούνται μέ οπι
σθοδρομικό τρόπο, τότε ό ανθρωπος δαδίζει πρός τόν 
όλοκλη ρωτικό ό.πανθρωπισμό, πράγμα πού είναι Ισοδύ 
ναμο μέ τήν τρέλα.)  

V Αν ή ουσία τού ανθρώπου δέν είναι ούτε τό καλό ου τε 
τό κακό, ούτε 'Q αγάπη ούτε τό μίσος, ό.λλά μιά αντίφαση 
πού απαιτεί τήν αναζήτηση νέων λύσεων, πού δη μιουρ
γούν μέ τή σειρά τους νέες ό.ντιφάσεις, τότε μπορεί πρα
γματικά ό ανθρωπος νά δώσει άπάντηση στό δίλη μμά του 
ε'ίτε μέ οπισθοδρομικό ε'ίτε μέ προοδευτικό τρόπο. Σχετικά 
μ' αυτό ή πρόσφατη ιστορία προσφέρει πολλά παραδεί
γματα. Έκατομμύρ ια Γερμανοί, Ιδιαίτερα τής κατώτερη ς 
μεσαίας τάξη ς, πού είχαν χάσει χρήμα καί κοινωνική θέση, 
ξαναγύρισαν κάτω άπό τήν ήγεσία τού Χίτλερ στήν τευτο
νική λατρεία τών προγόνων τους κι εγιναν << μπέρσεκ» . Τό 
'ίδιο εγινε καί στήν περίπτωση τών Ρώσων κάτω από τήν 
ήγεσία τού Στάλιν, τών Γιαπωνέζων στή διάρκεια τής 
« αρπαγής» τού Νανκίν, τών Άμερ ικανών τού Νότου μέ τά 
λυντσαρίσματά τους. Ή άρχα'ίκή μορφή τού διώματος 
αποτελεί πάντοτε πραγματική πιθανότητα γιά τήν πλειονό
τητα τών ανθρώπων. Πάντοτε μπορεί νά εμφανιστεί. 
Ώστόσο πρέπει νά κάνουμε μιά διάκριση άνάμεσα στίς 
δυό μορφές εμφάνισης. Ή μία είναι δταν οι άρχαίκές πα
ρωθήσεις εχουν παραμείνει πολύ Ισχυρές άλλά εχουν απω
θηθεί επειδή ήταν ό.ντίθετες μέ τά πολιτιστικά πρότυπα 
ένός δοσμένου πολιτισμΟύ . Στήν περίπτωση αυτή , κάτω 
ό.πό εΙδικές περιπτώσεις δπως ό πόλεμος,. ο ι φυσικές 
καταστροφές η ή κοινωνική άποσύνθεση, εύκολα μπορούν 
ν' άνοίξουν τά κανάλια καί ν' αφήσουν νά δγούν στό 
προσκήνιο οι άπωθημένες παρωθήσεις, Ή σλλη δυνατό
τητα είναι δταν κατά τήν ό.νάπτυξή του ενα ατομο η τά 
μέλη μιάς όμάδας φτάσουν πραγματικά στό προοδευτικό 
στάδιο καί τό σταθεροποιήσουν. Στήν περίπτωση αυτή τά 
τραυματικά επεισόδια δπως αυτά πού άναφέρθηκαν 
παραπάνω δέν προκαλούν ευκολα μιά επανεμφάνιση τών 
άρχα'ίκών παρωθήσεων, γιατΙ οι παρωθήσεις αυτές δέν 
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απωθήθηκαν τόσο, δσο αντικαταστάθηκαν. Ώστόσο ακόμη 
καί στήν περίπτωση αυτή τό αρχαίκό δυναμικό δέν εξαφα
νίστηκε όλοκληρωτικά. Κάτω από εξαιρετικές περιστάσεις 
δπως ό μακροχρόν ιος εγκλεισμός σέ στρατόπεδα συγκέν
τρωσης, η στήν περίπτωση πού γίνονται όρισμένες χημικές 
διεργασίες στό σώμα, μπορεί νά καταρρεύσει όλόκληρο τό 
ψυχικό σύστημα ένός ατόμου καί νά λευτερωθούν καί νά 
Όγούν στό προσκήνιο οί αρχα'ίκές δυνάμεις μέ καινούργια 
ενταση . Ύπάρχουν φυσικά αναρίθμητες ενδιάμεσες κατα
στάσεις ανάμεσα στά δυό ακρα - τίς αρχα'ίκές, απωθη μέ
νες παρωθήσεις από τό ενα μέρος, καί τήν όλοκληρωτική 
αντικατάστασή τους από τόν προοδευτικό προσανατολι
σμό, από τό αλλο .  Σέ κάθε ατομο θά είναι διαφορετική ή 
αναλογία καθώς καί ό Όαθμός απώθησης ενάντια στό Όα
θμό Επίγνωσης τού αρχα'ίκού προσανατολισμΟύ .  Ύπάρ
χουν ανθρωποι στούς όποίους ή αρχα'ίκή πλευρά εχει 
εξαλειφθεί σέ τέτοιο ,Όαθμό, δχι από τήν απώθηση αλλά 
από τήν ανάπτυξη τού προοδευτικού προσανατολισμού , 
πού μπορεί νά εχουν χάσει τήν ίκανότητα καί νά οπισθο
δρομήσουν ακόμη στήν πλευρά αυτή . Κατά τόν 'ίδιο τρόπο 
ύπάρχουν ατομα πού εχουν σέ τέτοιο Όαθμό καταστρέψει 
δλες τίς δυνατότητες γιά τήν ανάπτυξη ένός προοδευτικού 
προσανατολισμού, ωστε εχασαν καί τήν ελευθερία εκλο
γής - στήν περίπτωση αυτή τής εκλογής προόδου . 

Περιττεύει νά πούμε δτι τό γενικό πνεύμα μιας δοσμένης 
κοινωνίας θά επηρεάσει σέ μεγάλο Όαθμό τήν ανάπτυξη 
τών δύο πλευρών σέ κάθε ατομο. Ώστόσο, ακόμη καί στό 
σημείο αυτό, τά ατομα μπορεί νά διαφέρουν πάρα πολύ 
από τό κοινωνικό πρότυπο προσανατολισμού . 'Όπως εχω 
κιόλας τονίσει, στή σύγχρονη κοινωνία ύπάρχουν έκατομ
μύρια αρχαίκά προσανατολισμένα ατομα πού πιστεύουν 
συνειδητά στά δόγματα τού Χρ ιστιανισμού η τού Διαφω
τισμού, αλλά πού είναι δμως πίσω απ' αυτή τήν πρόσοψη 
<<μπέρσεκ» ,  νεκρόφιλοι  η λάτρες τού Β άαλ η τής Άστάρ
της. Δέν είναι απαραίτητο τά ατομα αυτά νά νιώθουν κά
ποια σύγκρουση, γιατί οί προοδευτικές Ιδέες πού διαλογί
ζονται δέν εχουν Όαρύτητα καί ενεργούν μέ Όάση τίς αρ
χαίκές παρωθήσεις τους μέ κρυφές μονάχα η καλυμμένες 
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μορφες. 'Από τό αλλο μέρος, πολλές φορές παρουσιάστη
καν στίς αρχα'ίκές κουλτούρες ατομα πού ανέπτυξαν 
προοδευτικό προσανατολισμό. 'Έγιναν ήγέτες πού κάτω 
από όρισμένες περιστάσεις φώτισαν τά περισσότερα μέλη 
τής ομάδας τους, καί εθεσαν τίς οάσεις γιά μιά σταδιακή 
αλλαγή ολόκληρης τής κο ινων ίας. 'Όταν τά ατομα αυτά 
είχαν ξεχωριστό ανάστημα καί από τή διδασκαλία τους 
εμεναν 'ίχνη , ονομάζονταν προφήτες, δάσκαλοι  η μέ δι ά
φορα &λλα τέτοια ονόματα. Χωρίς αυτά τά ατομα ή αν
θρωπότητα ποτέ δέ θά μποορούσε νά ογει από τό σκοτάδι 
τής αρχα'ίκής κατάστασης. "Αν μπόρεσαν Όμως νά επηρεά
σουν τόν ανθρωπο, αυτό εγινε γιατί κατά τή διάρκεια τής 
εξέλιξη ς τής εργασίας ό ανθρωπος απελευθερώθηκε στα
διακά από τίς αγνωστες δυνάμεις τής φύσης, ανέπτυξε τό 
λογικό καί τήν αντικειμενικότητά του, επαψε νά ζει σάν 
αγριο ζωο η σάν ύποζύγιο. 

'Ο,τι Ισχύει  γιά τίς όμάδες Ισχύει καί γιά τά ατομα. Σέ 
κάθε ατομο υπάρχει ενα δυναμικό αρχα'ίκων δυνάμεων 
στίς όποιες μόλις αναφερθήκαμε σχετικά. Μόνο ό όλοκλη 
ρωτικά «κακός» καί ό όλοκληρωτικά «καλός» δ έ  μπορούν 
π ιά νά διαλέξουν.  Καθένας σχεδόν μπορεί νά οπισθοδρο
μήσει στόν αρχα"ίκό προσανατολισμό, η νά προχωρήσει 
στήν όλοκλη ρωμένη προοδευτική ανάπτυξη τής προσωπι
κότητάς του. Στήν πρώτη περίπτωση μιλάμε γιά εκδήλωση 
οαριάς ψυχικής ασθένειας. Στή δεύτερη περίπτωση μ ιλάμε 
γ ιά αυθόρμητη ανάρρωση από ασθένεια η γιά τό πέρασμα 
ένός ατόμου στήν όλοκληρωτική αφύπνωη καί ώρ ιμότητα. 
Ή ψυχιατρική, ή ψυχανάλυση καί τά διάφορα πνευματικά 
δόγματα εχουν σάν εργο τους νά μελετήσουν τίς συνθήκες 
κάτω από τίς όποιες συμοαίνει ή μ ιά η ή αλλη εξέλιξη ,  
καί, ακόμη , νά επινοήσουν μεθόδους μέ τίς όποιες μπορεί 
νά προωθη θεί ή ευνο'ίκή εξέλιξη καί νά αναχαιτιστει ή 
χαοήθης3 . Ή περιγραφή αυτων των μεθόδων δέν ανήκει 

3 .  Βλ. ειδικά τή διδασκαλία καί πρακτική τού Ζέν Βουδισμού δπως 
τήν εκθέτει ό Ντ. Τ. Σουζούκι στά πολυάριθμα οιολία του. Β λ. ιδιαίτερα 
τό εργο των Ντ. Τ. Σουζούκι, Ε. Φρόμ καί Ρ. ντέ Μαρτίνο, Zen Buddhism 
([n,! Psychoana/ysis (Νέα Ύόρκη : Harper & Row, 1961) .  



στά πλαίσια αυτού τού οιολίου καί μπορεί νά ορεθεί στήν 
κλινική φιλολογία τής ψυχανάλυσης καί τής ψυχιατρικής. 
Γιά τό πρόολη μά μας ομως εΙναι σημαντικό νά αναγνωρί
σουμε ατι, ξέχωρα από τίς ακραίες περιπτώσεις. κάθε 
ατομο καί κάθε όμάδα ατόμων μπορεί σ' ενα δοσμένο ση
μείο νά οπισθοδρομήσει στούς πιό παράλογους καί τούς 
πιό καταστροφικούς προσανατολισμούς, αλλά καί νά προ
χωρήσει στούς φωτισμένους καί προοδευτικούς προσανα
τολισμούς. Ό ανθρωπος δέν ε[ναι ουτε καλός ουτε κακός. 
"Αν πιστέψουμε στήν καλοσύνη τού ανθρώπου σάν τή μόνη 
δυνατότητα, θά όδηγηθούμε σέ μιά γοητευτική παρα
ποίηση των γεγονότων Τι σέ πικρή απογοήτευση . "Α ν πι
στέψουμε στό αλλο ακρο, θά καταντήσουμε νά ε'ίμαστε κυ 
ν ικοί καί τυφλοί στίς τόσες δυνατότητες γιά τό καλό πού 
ύπάρχουν στούς αλλους καί στόν 'ίδιο τόν έαυτό μας. Μιά 
ρεαλιστική αποψη ολέπει καί τά δυό ενδεχόμενα σάν πρα
γματικές δυνατότητες καί μελετάει τίς συνθήκες γιά την 
ανάπτυξη τής μιας Τι τής αλλη ς. 

Οί σκέψεις αυτές μας οδηγούν στό πρόολη μα τής ελει ι  
θερίας τού ανθρώπου . ΕΙναι ό ανθρωπος ελεύθερος νά 
διαλέξει τό καλό σέ μιά δοσμένη στιγμή Τι μήπως δέν εχει 
μιά τέτοια ελευθερία εκλογής επειδή όρίζεται από δυνά
μεις πού oρ �σκoνται μέσα κι εξω απ' αυτόν ; Σχετικά μέ τό 
θέμα τής ελευθερίας της οούλησης �χoυν γραφτεί πολλο ι  
τόμοι  καί δ έ  μπορω νά ορω σχετικά καλύτερη διατύπωση 
σάν εισαγωγή στίς σελίδες πού ακολουθούν, από τίς παρα
τηρήσεις πάνω στό θέμα αυτό τού Γου ίλιαμ Τζαίημς. 
«'Έχει επικρατήσει στήν κοινή γνώμη ή αποψψ > ,  αναφέρει , 
«οτι εχει πιά ξεζουμιστεί ή συζήτηση σχετικά μέ τήν έλεύ
θερη οούληση καί ότι κάθε καινούργιος ύπέρμαχος δέν 
κάνει τίποτε αλλο από τό νά ξαναζεσταίνει μπαγιάτικα 
επιχειρήματα γνωστά σέ δλους μας. Πρόκειται γιά σοοαρό 
λάθος. Δέ γνωρίζω θέμα πού νά εχει φθαρεί λιγότερο Τι 
θέμα πού νά μπορεί νά ορεί καλύτερη ευκαιρία ενα ερευ
νητικό πνεύμα γιά ν' ανοίξει καινούργιους ορίζοντες - Όχι 
επιοάλλοντας ενα συμπέρασμα Τι αποσπώντας μιά εκοια
στική συγκατάθεση, αλλά οαθαίνοντας τήν α'ίσθησή μα 
σχετικά μέ τό ποιά εΙναι ακριαως ή διαφωνία ανάμεσα στα 
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δυό μέρη καί τί πραγματικά εκφράζουν οί ιδέες σχετικά μέ 
τό πεπρωμένο καί τήν ελεύθερη Οούληση» 4. Ή προσπάθειά 
μου νά παρουσιάσω στίς επόμενες σελίδες μερ ικές προτά
σεις σχετικά μ' αυτό τό πρόολημα, οασίζεται στό ότι ή 
ψυχαναλυτική εμπειρία μπορεί νά ρίξε ι  κάποιο καινούργιο 
φώς πάνω στό θέμα τής Ελευθερ ίας κι ετσι νά μας επιτρέ
ψει νά δούμε μερικές νέες πλευρές. 

Ό παραδοσιακός χειρισμός τής ελευθερίας επασχε από 
τή μή χρησιμοποίηση εμπειρικών,  ψυχολογικών στοιχείων, 
κι ετσι δη μιούργησε τήν τάση τής εξέτασης τού προολήμα
τος μέ γενικούς καί αφη ρημένους δρους. "Αν λέγοντας 
ελευθερία εννοούμε έλευθερία εκλογής, τότε τό θέμα συ
νοψίζεται στό ερώτημα κατά πόσο ε'ίμαστε ελεύθεροι νά 
διαλέξουμε ανάμεσα, ας πούμε, στό Α καί τό Β .  Οί  ντε
τερμινιστές λένε δτι δέν ε'ίμαστε ελεύθεροι, γιατί ό ανθρω
πος - όπως καί όλα τά αλλα πράγματα στή φύση - δρίζε
ται από α'ίτια. 'Όπως μιά πέτρα πού ρίχνεται στόν αέρα 
δέν είναι ελεύθερη νά μήν πέσει, ετσι καί ό ανθρωπος 
ύποχρεώνεται νά διαλέξει ανάμεσα στό Α καί τό Β , εξαι
τίας τών κινήτρων πού τόν όρίζουν, πού τόν εξαναγκά
ζουν fΊ τόν κάνουν νά διαλέξει τό Α η τό Β 5 .  

Οί  αντίπαλο ι  τού ντετερμινισμού ισχυρίζονται τό αντί
θετο. 'Από θρησκευτική αποψη προοάλλεται τό επιχείρημα 
δτι ό Θεός εδωσε στόν ανθρωπο τήν ελευθερ ία νά διαλέξει 
ανάμεσα στό καλό καί στό κακό - κι  ετσι ό ανθρωπος εχει 
αυτή τήν ελευθερ ία. Δεύτερο, προοάλλεται τό επιχείρη μα 
ότι ό ανθρωπος είναι Ελεύθερος γιατί διαφορετικά δέ θά 

4. Γουίλιαμ Τζαίημς, «Τό Δ ίλημμα τού Ντετερμινισμού» ,  1884,  σέ 
ανατύπωση στό Α Modern Introduction ( ο  Phi/osophy τών Πώλ "Εν
τουαρντς καί Άρθουρ Πάπ. Νέα Ύόρκη : The Free Press, 1957.  

5. Ή λέξη ντετερμινισμός χρησιμοποιείται εδώ καί σ'  δλο τό οιολίο γιά 
νά δηλώσει αυτό πού Εννοούν ό Γουίλιαμ Τζαίημς καί οί  σύγχρονοι άγ
γλοσάξωνες φιλόσοφοι λέγοντας « σκλη ρός ντετερμινισμός» . Τό ντετερμι
νισμό μ' αυτή τήν εννοια πρέπει νά τ6ν ξεχωρίζουμε από τή θεωρία πού 
ορίσκουμε aτά �ργα τού Χιούμ καί τού Μίλ, πού κάποιες φορές ονομάζε
ται « μαλακός ντετερμινισμός» καί σύμφωνα μέ τόν όποίο εΙναι λογικό νά 
πιστεύουμε στό ντετερμινισμό καί τήν ανθρώπινη έλευθερία. Ή θέση μου 
μπορεί νά κλίνει περισσότερο στό < <μαλακό» παρά στό «σκληρό» ντετερ
μινισμό, χωρίς δμως καί νά ταmίζεται μ' αυτόν. 
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ηταν ύπεύθυνος γιά τίς πράξεις του. Τρίτο, προ6άλλεται 
τό επιχείρημα δτι ό άνθρωπος εχει τήν ύποκειμενική εμ
πειρία δτι είναι ελεύθερος, κι ετσι ή συνείδηση πού εχει 
γιά τήν ελευθερ ία αποτελεί απόδειξη γιά τήν ϋπαρξη τής 
ελευθερίας. Καί τά τρία αυτά επιχειρήματα δέ φα ίνονται 
πειστικά. Τό πρώτο απαιτεί πίστη στό Θεό καί κάποια 
γνώση γιά τά σχέδιά του σχετικά μέ τόν ανθρωπο. Τό δεύ
τερο φαίνεται δτι προήλθε από τήν επιθυμία νά γίνει ό 
άνθρωπος ύπεύθυνος γιά νά μπορεί νά τιμωρηθεϊ. Ή Ιδέα 
τής τιμωρ ίας, πού ύπάρχει στά περισσότερα συστήματα 
τού παρελθόντος καί τού παρόντος, 6ασίζεται κατά κύριο 
λόγο σ' αυτό πού είναι (η πού θεωρείται πώς είναι) μέτρο 
προστασίας γιά τή μειονότητα τών «κατεχόντων» ενάντια 
στήν πλειονότητα τών <<μή κατεχόντων» , καί αποτελεί 
σύμ60λο τής σωφρονιστικής εξουσίας τής πολιτείας. Υ Αν 
θέλουμε νά τιμωρήσουμε, πρέπει νά εχουμε κάποιον πού 
νά εΙναι ύπεύθυνος. Στό σημείο αυτό στό νού μας ερχεται 
τό ρητό τού Σώ : «Τό κρέμασμα τέλειωσε - αυτό πού μένει 
είναι ή δίκη » .  Τό τρίτο επιχείρημα, δτι δηλαδή ή συνεί
δηση τής ελευθερίας τής εκλογής αποδείχνει πώς αυτή ή 
ελευθερία ύπάρχει, εχει καταρριφθεί πέρα γιά πέρα από 
τόν Σπινόζα καί τόν Λάιμπνιτς. Ό Σπινόζα τόνιζε δτι 
εχουμε τήν αυταπάτη τής ελευθερίας γιατί εχουμε τήν επί
γνωση τών επιθυμιών μας αλλά όχι καί τών κινήτρων τους. 
Ό Λάιμπνιτς τόνιζε επίσης δτι ή 60ύληση ύποκινείται από 
τάσεις πού είναι κατά ενα μέρος ι'ωυνείδητες. Καί εΙναι 
πραγματικά εκπληκτικό τό δτι, στό μεγαλύτερο μέρος τους 
οί συζητήσεις μετά τόν Σπινόζα καί τόν Λάιμπν ιτς δέ 
μπόρεσαν νά αναγνωρίσουν τό γεγονός πώς τό πρό6λη μα 
τής ελευθερίας τής εκλογής είναι αδύνατο νά λυθεί αν δέ 
ληφθεί ύπόψη δτι μας όρίζουν ασυνείδητες δυνάμεις, πού 
μας αφήνουν δμως νά εχουμε τήν ευχάριστη εντύπωση πώς 
ή εκλογή μας είναι ελεύθερη . Ξέχωρα δμως από αυτές τίς 
εΙδικές αντιρρήσεις, τά επιχειρήματα γιά τήν ελευθερία τής 
60ύλησης φαίνεται νά ερχονται σέ αντίθεση μέ τήν καθη 
μερινή εμπειρία. Ή θέση αυτή, ειτε ύποστηρίζεται από 
θρησκευτικούς ηθ ικολόγους, ε'ίτε από Ιδεαλιστές φιλόσο
φους, ειτε από φιλομαρξιστές ύπαρξιστές, είναι στήν κα-
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λύτερη περίπτωση μιά ανώτερης πΟ'ιότητας ύπόθεση, όχι 
δμως καί τόσΟ' ανώτερη ,  αφΟ'ύ εΙναι πάρα πΟ'λύ Μικη γιά 
τό ατΟ'μο .  ΜπΟ'ρΟ'ύμε νά ΙσχυριστΟ'ύμε δτι εν�ς ανθρωπΟ'ς 
πΟ'ύ μεγάλωσε μέσα στήν ύλική καί πνευματική φτώχια, 
πΟ'ύ δέν ενιωσε πΟ'τέ αγάπη η ενδιαφέρΟ'ν γιά κάπΟ'ιον, 
πΟ'ύ τό σώμα τΟ'υ συνήθισε στό μεθύσι ϋστερα από χρόνιες 
καταχρήσεις οΙνοπνεύματΟ'ς, πΟ'ύ δέν είχε τή δυνατότητα 
νά αλλάξει τίς συνθήκες τής ζωής τΟ'υ - μπορούμε, λέμε, 
νά ΙσχυριστΟ'ύμε δτι είναι « έλεύθερος» νά διαλέξει; Δέν 
ερχεται ή θέση αυτή σέ αντίθεση μέ τά γεγΟ'νότα; Καί δέν 
είναι ανελέητη καί, σέ τελευταία ανάλυση, μιά θέση πού 
στή γλώσσα τού 200ύ αιώνα αντανακλά, δπως καί μεγάλο 
μέρΟ'ς τής φιλΟ'σοφίας τού Σάρτρ, τό πνεύμα τού αστικΟ'ύ 
ατομικισμω-, καί εγωκεντρ ισμού , μιά σύγχρονη εκδοχή τού 
εργΟ'υ τού Μ άξ Στίρνερ Der Einzige und sein Eigentum 
(<<Ό ΜενονωμένΟ'ς κι ή 'Ιδιοκτησία του » ) ;  

Ή αντίθετη θέση, ό ντετερμινισμός, πΟ'ύ ύπΟ'θέτει δτι ό 
ανθρωπος δέν είναι ελε1Υθερος νά διαλέξει, δτι ο ί αποφά
σεις τΟ'υ σ' ενα δΟ'σμένΟ' σημείΟ' προκαλούνται καί όρίζΟ'ν
ται από εξωτερικά καί εσωτερικά γεγονότα πού εχουν 
συμοεί προηγΟ'ύμενα, φαίνεται στήν πρώτη ματιά πιό ρεα
λιστικός καί πιό λογικός. 'Αδιάφορο αν εφαρμόζουμε τό 
ντετερμινισμό σέ κοινωνικές όμάδες καί τάξεις η ατΟ'μα, 
μήπως δέ μάς εχει δείξει ή φροϋδική καί μαρξιστική ανά
λυση πόσο αδύνατΟ'ς είναι ό ανθρωπος στόν αγώνα ενάν
τια στίς καθοριστικές ενστικτώδεις καί κοινωνικές δυνά
μεις; Δέν εχει δείξει ή ψυχανάλυση δτι ενας ανθρωπος πού 
ποτέ δέν ελυσε τό πρόΌλη μα τής εξάρτησής του από τή 
μητέρα του δέν εχει τήν ίκανότητα νά ενεργήσει καί ν' 
αποφασίσει, δτι νιώθει αδύναμος κι ετσι πέφτει σέ μιά 
όλοένα μεγαλύτερη εξάρτηση από τίς μητρικές μΟ'ρφές 
ωσπου νά φτάσει στό σημείο πού δέν ύπάρχει πιά επι
στροφή ; Δέ μάς δείχνει ή μαρξιστική ανάλυση δτι δταν μιά 
τάξη - όπως ή κατώτερη μεσαία τάξη - χάσει περιουσία, 
κουλτούρα καί κοινωνικό λειτούργημα, τά μέλη της χάνουν 
τήν ελπίδα τΟ'υς  καί όπισθοδρομΟ'ύν σέ αρχα'ίκούς, νεκρό
φιλους καί ναρκισσιστικούς προσανατΟ'λισμΟ'ύς; 

Ώστόσο συτε ό Μ άρξ ουτε ό Φρόυντ ήταν ντετερμινι-



στές μέ τήν εννοια ότι πίστευαν στό αμετάκλητο της ντε
τερμινιστικης αιτιότητας. Πίστευαν καί οι δυό στή δυνατό
τητα πώς μπορούσε ν' αλλάξει μιά πορεία πού είχε κ ιόλας 
αρχίσει. Καί οι δυό εσλεπαν πώς αυτή ή δυνατότητα αλ
λαγης πήγαζε από τήν ικανότητα τού ανθρώπου νά απο
κτ ήσει επίγιιωση των δυ ιιάμεων πού τόν κάνουν νά κι ιιεϊ
ται ,  ας πούμε πίσω από τήν πλάτη του , δ ίνοντάς του ετσι 
τή δυνατότητα ν' αποκτήσει καί πάλι τήν ελευθερία του6 •  
Ήταν καί ο ι  δυό τους ι δπως καί ό Σπινόζα, από τόν 
όποίο επηρεάστηκε σέ μεγάλο σαθμό ό Μάρξ - καί ντε
τερμιν ιστές κrι.ί ιντετερμινιστές Τι συτε ντετερμινιστές ουτε 
Ιντετερμιν ιστές. Καί οι δυό διατύπωσαν τήν αποψη πώς δ 
ανθρωπος όρίζεται από τούς νόμους τού αιτιατού καί τού 
αποτελέσματος, αλλά πώς μπορεί μέ τή γνώση καί τή σω
στή δράση νά δη μιουργήσει καί νά πλατύνει τό σασίλεισ 
της ελευθερίας. Σ' αυτόν απόκειται νά αποκτήσει τή μεγα
λύτερη δυνατή ελευθερία καί νά απαλλαχτεί από τά δεσμά 
της αναγκαιότητας. Ο Ι δροι της απελευθέρωσης ηταν γιά 
τόν Φρόυντ ή γνώση τού ασυνείδητου, καί γιά τόν Μάρξ ή 
γνώση τών κοινωνικο-ο ικονομικών δυνάμεων καί τών τα
ξικών συμφερόντων. Έκτός από τή γνώση, απαραίτητος 
δρος γιά τήν απελευθέρωση ηταν καί γιά τούς δυό μιά 
δραστήρια σούλη ση καί πάλη7 . 

Κάθε ψυχαναλυτή ς εχει δει φυσικά ασθενείς πού αντι
στρέψανε τίς τάσεις ο ι  όποίες φαίνονταν νά καθορίζουν τή 
ζωή τους, μόλις τίς αντιλήφθηκαν, καί εκαναν μιά συγκεν
τρωμένη προσπάθεια νά αποκτήσουν τήν ελευθερ ία τους. 
Δέ χρειάζεται δμως νά είναι κάποιος ψυχολόγος γιά νά 

6. Βλ. μι!! πιό λεπτομερειακή εξέταση αυτοΊ, τού σημείου στό εργο το!' 
Ε. Φρόμ, Πέρα άπό τ,ί r)ωμri της ω"τrιτυIτης. 

7. Βασικά τήν 'ίδια θέση παίρνει ό κλασικός Βουδισμός. Ό ανθρωπο: 
είναι άλυσοδεμένος στόν τροχό τής νέας γέννησης, μπορεί δμως ν' απ} 
λευθερώσει τόν έαυτό του απ' αυτό τι) ντετερμινισμό μΙ' τή γνώση τή: 
ύπαρξιαΚής τοι' κατάστασης καί ακολουθώντας τήν «όκταπλή ατραπό» 
τής όρθής δράσης. Παρόμοια είναι καί ή θέση τών προφητών τής Πα
λαιας Διαθήκης. Ό ΙΊνθρωπος εχει νά διαλέξει ανάμεσα στήν « ευλογω 
καί τήν κατάρα, στή ζωή καί τό θάνατο» ,  μπορεί δμως νά φτάσει σ' ενα 
σημείο όπου δέν ύπάρχει επιστροφή αν διστάζει πολύ διαλέγοντας τή 
ζωή.  



εχει αυτη τήν εμπειρία. Μερικοί από μάς τήν απόκτησαν 
ε'ίτε μέ τούς εαυτούς τους ε'ίτε μέ τούς αλλους: ή άλυσίδα 
τής ύποτιθέμενης αΙτιότητας εσπασε καί ακολούθησαν μιά 
πορεία πού φαινόταν « θαυμαστή» γιατί ερχόταν σέ αντί
θεση μέ τίς πιό λογικές προσδοκίες πού μπορούσαν νά 
διαμορφωθούν πάνω στή Όάση τής περασμένης συμπερι
φοράς τους. 

Ή παραδοσιακή συζήτηση γιά τήν η,ευθερία τής Όούλη 
σης ύπέφερε πολλά όχι μόνο γιά τό λ\Ί,/ο δτι ή ανακάλυψη 
τού Σπινόζα καί τού Λάιμπνιτς γιά τό ασυνείδητο κίνητρο 
δέ Όρήκε τή θέση πού τής επρεπε. Ή φαινομενική ματαιό
τητα τής συζήτησης όφε ίλεται καί σέ αλλα α'ίτια. Θά ανα
φέρω στίς παραγράφους πού ακολουθοϋν μερικά από τά 
σφάλματα πού εχουν, κατά τή γνώμη μου, Όαρύνουσα ση
μασία. 

' Ενα από τά σφάλματα εΙναι ή συνήθεια νά μιλάμε 
περισσότερο γιά ελευθερία εκλογής τού ανθρώπου αντί γιά 
ελευθερία εκλογής ένός ξεχωριστού ατόμου8 . Θά προσπα
θήσω νά δε ίξω αργότερα ότι δταν μιλάμε γιά ελευθερ ία 
τού ανθρώπου γενικά, αντί γιά ελευθερία ενός ατόμου, μι
λάμε μέ τρόπο αφη ρημένο πού κάνει τό πρόΌλη μα αλυτο. 
Αυτό συμΌαίνει ακριΌώς γιά τό λόγο Ότι ενας ανθρωπος 
εχει τήν ελευθερία τής εκλογής - ενας αλλος τήν εχει χά
σει. W Αν αναφερθούμε σέ Όλους τούς ανθρώπους, πραγμα
τευόμαστε ε'ίτε μιά αφαίρεση, ε'ίτε ενα άπλό ηθικό αξίωμα 
μέ τήν εννοια τού Κάντ η τού Γου ίλιαμ Τζαίημς. Μιά αλλη 
δυσκολία στήν παραδοσιακή συζήτηση τής ελευθερ ίας 
φαίνεται πώς Όρίσκεται στήν τάση, Ιδιαίτερα τών κλασι
καιν συγγραφέων από τόν Πλάτωνα ως τόν ' Ακινάτο, νά 

8. Τό σφάλμα αίιτό τό ορίσκουμε ακόμη καί σ' ενα συγγραφέα σπως δ 
'Ώστιν Φάραρ, πού τά εργα του γιά τήν ελευθερία κατατάσσονται ανά
μεσα στίς πιό διεξοδικές, πιό Όαθιές καί πιό αντικειμενικές αναλύσεις 
πού εχουν γραφτεί γιά τήν ελευθερία. Γράφει: «'Η εκλογή, από όρισμό, 
6ρίσκεται ανάμεσα σέ εναλλακτικές λύσεις. Τό στι μιά εναλλακτική λύση 
προσφέρεται πραγματικά καί ψυχολογικά γιά εκλογή μπορεί νά ύποστη
ριχτεί από τ ήν παρατήρ ηση πώς τή διάλεξαν ανθρωποι . Τό στι οί U:v
θρωποι δέ μπόρεσαν μερικές φορές νά τή διαλέξουν. δέ θ ά  πεί πώς δέν 
προσφέρεται γιά εκλογή» . (The FreecloIn ΟΙ The Will, Α. καί Κ. Μπλάκ, 
Ι 958, σελ. 1 5 1 .  Οί ύ πογραμμίσεις είναι τού Ε. Φρόμ.) 



πραγματεύονται τό πρόολη μα τού καλού καί τού κακού μέ 
γενικό τρόπο, σά νά είχε ό άνθρωπος τό δικαίωμα εκλογής 
ανάμεσα στό καλό καί τό κακό «γενικά» , καθώς καί τήν 
ελευθερία νά διαλέξει τό καλό. Αυτή ή άποψη όδηγεί τή 
συζήτηση σέ μεγάλη σύγχιση, γιατί δταν οί άνθρωποι ορε
θούν μπροστά στή γενική εκλογή, ο ί περισσότερο ι διαλέ
γουν τό « καλό» σέ αντιδιαστολή μέ τό «κακό» .  Δέν ύπάρ
χει δμως εκλογή ανάμεσα στό «καλό» καί τό «κα
κό» - ύπάρχουν συγκεκριμένες καί ειδικές πράξεις πού 
αποτελούν τά μέσα γιά δ,τι εΙναι καλό, καί άλλες πράξεις 
πού εΙναι τά μέσα γιά δ ,τι εΙναι κακό, μέ τόν δρο νά κα
θορίζονται σωστά τό καλό καί τό κακό. Ή ηθική μας σύγ
κρουση πάνω στό θέμα τής εκλογής προκύπτει δταν πρέπει 
νά πάρουμε μιά συγκεκριμένη απόφαση καί δχι δταν εκλέ
γουμε τό καλό η τό κακό γενικά. 

Μιά ακόμη αδυναμία τής παραδοσιακής συζήτησης ορί
σκεται στό δτι πραγματεύεται περισσότερο τήν ελευθερία 
κατά τού ντετερμινισμού τής εκλογής παρά τό διαφορετικό 
οαθμό προδιάθεσης9. 'Όπως θά προσπαθήσω νά αποδείξω 
αργότερα, τό πρόολη μα της ελευθερ ίας κατά τού ντετερμι
νισμού εΙναι στήν πραγματικότητα ενα πρόολη μα σύγ
κρουσης τών προδιαθέσεων καί τών αντίστοιχων εντάσεών 
τους. 

Τελικά, ύπάρχει σύγχιση στή χρήση τής εννο ιας τής 
«ύπευθυνότητας» . Ό δρος «ύπευθυνότητα» χρησιμοποιεί
ται περ ισσότερο γιά νά ύποδηλωθεί δτι εΙμαι τιμωρητέος η 
κατηγορητέος. Άπό τήν άποψη αυτή πολύ μικρή διαφορά 
ύπάρχει ανάμεσα στό κατά πόσο επιτρέπω στούς άλλους 
νά μέ κατηγορούν η κατά πόσο κατηγορώ τόν έαυτό μου . 
"Αν ορίσκω τόν έαυτό μου ενοχο, τιμωρώ τόν έαυτό μου . 
"Αν μέ ορίσκουν οί άλλο ι  ενοχο, τότε μέ τιμωρούν εκείνοι .  
Ύπάρχει ώστόσο μιά άλλη αντίληψη γιά τήν 'όπευθυνότη
τα, πού δέν εχει σχέση μέ τήν τιμωρία η τήν ενοχή .  Σύμ
φωνα μέ τήν εννοια αυτή ύπευθυνότητα σημαίνει μονάχα 
«εχω επίγνωση δτι τό εκανα» . Στήν πραγματικότητα, μόλις 

9. Ό Λάιμπνιτς εΙναι ενας από τούς λίγους σχετικά συγγραφείς πού 
μιλούν γιά <<Εφεση χωρίς ιΊ:ναγκαιότητω> . 
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ή πράξη μου γίνει αΙσθητή σάν « αμαρτημα» η « ενοχή» 
αλλοτριώνεται. Δέν εΙμαι εγώ πού τό εκανα αΏτό, αλλά ό 
«αμαρτωλός» , ό «κακός» , αΏτό τό « αλλο πρόσωπο» πού 
πρέπει τώρα νά τιμωρηθεί. Γιά νά μήν αναφέρουμε δτι τό 
α'ίσθημα ενοχής καί αΏτοκατηγόρησης δημιουργεί πικρία, 
απέχθεια τού ατόμου γιά τόν έαυτό του καί απέχθεια γιά 
τή ζωή. Τό ση μείο αΏτό εκφράστηκε μέ θαυμαστό τρόπο 
από εναν από τούς μεγάλους χασιδικούς δασκάλου ς, τόν 
'Ισαάκ Μειρ τού Γκέρ : 

'Οποιος αναλογίζεται ενα κακό πράγμα πού εχει κάνει 
καί μιλάει σχετικά μ' αυτό, σκέφτεται τήν αμαρτία 
πού εχει διαπράξει, καί αυτό πού σκέφτεται συνεχίζει 
νά τόν κυριαρχεί, - μ' όλη του τήν ψυχή κυριαρχείται 
από αΏτό πού σκέφτεται, κι ετσι εξακολουθεί νά' εΙναι 
οουτηγμένος στήν άμαρτία. Καί σίγουρα δέ θά μπορέ
σει νά ογεί απ' αυτή τήν κατάσταση, γιατί τό πνεύμα 
του θ& σκληρύνει καί Τι καρδιά του θά σαπίσει, καί 
εκτός απ' αυτό, θά τόν καταλάοει μ ιά διάθεση λύπης. 
Τί μπορεις νά κάνεις; Ή ορωμ ιά, δπως κι αν τήν ανα
κατώσεις, δέν παύει νά είναι Ορωμιά. Είτε άμαρτή
σαμε ε'ίτε δχι - τί εχουμε νά κερδίσουμε στόν ουρανό ;  
Τήν ωρα πού τό σκέφτομαι αυτό θ ά  μπορούσα νά 
απευθύνω υμνους στόν ουρανό . Γιαυτό εχει γραφτει: 
«Φύγε από τό κακό, μήν τό σκέφτεσαι, καί κάνε τό 
καλό» . 'Έκανες κάτι κακό;  Έξουδετέρωσέ το κάνον
τας καλό ' Ο. 

Μέ τό 'ίδιο πνεύμα ή λέξη τής Παλαιάς Διαθήκης τσατάχ, 
πού συνήθως μεταφράζεται σά νά σημαίνει «αμαρτία» , 
στήν πραγματικότητα σημαίνει «χάνω» (τό δρόμο ) .  Δέν 
εχει τήν εννοια τής καταδίκης πού εχουν οί λέξεις « αμαρ
τία» καί «αμαρτωλός» . Κατά τόν 'ίδιο τρόπο ή έορα'ίκή 
λέξη γιά τή « μετάνοια» είναι rετσοvμπάχ πού σημαίνει 
« ι:πιστροφή» (στό Θεό. στόν έαυτό μας, στό σωστό δρόμο ) , 
καί δέν εχει κι αυτή τήν επίπτωση τή ς αυτοκαταδίκης. 

1 0 .  'Αναφέρεται στό 1n TiIIle Ill1d EIernitv, έκδ. Ν .  Ν .  Glatzer (Νέα 
Ύόρκη: Schocken Books, 1 946), σελ. 00. 



'Έτσι τό Ταλμούδ χρησιμοποιεί τήν εκφραση « ό  κύριος τής 
επιστροφής» ( <<ό  μετανοημένος άμαρτωλός» ) καί λέει γι '  
αυτόν πώς στέκεται ακόμη πιό ψηλά από δσους δέν άμάρ
τησαν ποτέ. 

Ύποθέτοντας πώς συμφωνούμε ότι μιλαμε γιά τήν ελευ
θερία τής εκλογής ανάμεσα σέ δύο ειδικές κατευθύνσεις 
δράσης πού αντιμετωπίζει ενα ατομο, μπορούμε ν' αρχί
σουμε τή συζήτησή μας μ' ενα συγκεκριμένο, κοινό παρά
δειγμα: τό παράδειγμα τής εκλογής ανάμεσα στό νά κα
πνίζει κανείς καί στό νά μήν καπνίζει. "Ας  πάρουμε ενα 
μανιώδη καπνιστή πού διάοασε σσα γράφει ό Τύπος γιά 
τούς κινδύνους πού απειλούν τήν ύγεία μέ τό κάπνισμα 
καί εφτασε στό συμπέρασμα πώς πρέπει νά κόψει τό τσι
γάρο. Ή «απόφαση» αυτή δέν είναι απόφαση . Δέν είναι 
παρά ή διατύπωση μιας Ελπίδας. 'Αποφάσισε νά κόψει τό 
τσιγάρο καί τήν πρώτη μέρα νιώθει καλά, τή δεύτερη νιώ
θει πολύ ασχημα, τήν τρίτη δέ θέλει νά τόν νομίζουν 
«ακοινώνητο» , τήν επομένη αμφιοάλλει γιά τήν ορθότητα 
τών όσων γράφονται γιά τήν ύγεία, κ ι  ετσι εξακολουθεί νά 
καπνίζει, μολονότι είχε «αποφασίσει» νά κόψει τό τσιγά
ρο. 'Όλες αυτές ο ι αποφάσεις δέν είναι τίποτε αλλο από 
Ιδέες, σχέδια, φαντασίΕς. "Ως τήν ώρα πού θά γίνει ή πρα
γματική εκλογή 6νταποκρίνεται πολύ λίγο η καθόλου στήν 
πραγματικότητα. Αυτή ή εκλογή γίνεται πραγματική σταν 
ό καπνιστής εχει ενα τσιγάρο μπροστά του καί πρέπει ν' 
αποφασίσει αν θ ά  καπνίσει α υτό τό τσιγάρο η όχι. Άργό
τερα πάλι πρέπει ν'  αποφασίσει αν θά καπνίσει ενα αλλο 
τσιγάρο κ.ο.κ. Σ '  σλες τίς περιπτώσεις είναι ή συγκεκρι
μένη πράξη πού απαιτεί μ ιά απόφαση . Τό ζήτημα σέ κάθε 
τέτοια κατάσταση είναι κατά πόσο ό καπνιστής είναι η δέν 
είναι ελεύθερος νά μήν καπνίσει. 

Έδώ δη μιουργούνται αρκετά ερωτήματα. "Ας ύποθέ
σουμε στι ό καπνιστής δέν πιστεύει στά σσα γράφονται 
σχετικά μέ τήν ί·γεία, η, στήν περίπτωση πού τά πιστεύει, 
στι εχει τήν αποψη πώς είναι προτιμότερο νά ζήσει ε'ίκοσι 
χρόνια λιγότερο παρά νά χάσει τήν απόλαυση τού καπνί
σματος. Στήν :τcρ ίπτωση αυτή είναι φανερό πώς δέν ύπάρ
χει πρόολη μα ;'κλογής. Τό πρόολημα δμως μπορει νά ειναι 
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καμουφλαρισμένο. Μπορεί οί συνειδητές σκέψεις του νά 
μήν είναι τίποτε αλλο παρά αιτιολογίες γιά τό αίσθη μα 
πού εχει πώς ακόμη κι αν δοκίμαζε, δέ θά κέρδιζε τή μάχη 
μέ τόν έαυτό του . Άνεξάρτητα δμως από τό αν τό πρό
ολημα τής εκλογής είναι συνειδητό Τι ασυνείδητο, ή φύση 
τής εκλογής παραμένει ή ίδια. Πρόκειται γιά τήν εκλογή 
ανάμεσα σέ μ ιά ενέργεια πού ύπαγορεύεται από τή λογική 
καί σέ μιά ενέργεια πού ύπαγορεύεται από παράλογα πά
θη. Σύμφωνα μέ τόν Σπινόζα, ή Ελευθερία οασίζεται στίς 
«σωστές ιδέες» , πού στηρίζονται στή γνώση καί τήν απο
δοχή τής πραγματικότητας καί πού καθορίζουν ενέργειες 
πού εξασφαλίζουν τήν πληρέστερη ψυχική καί πνευματική 
ανάπτυξη τού ατόμου .  Ή ανθρώπινη δράση καθορίζεται, 
σύμφωνα μέ τόν Σπινόζα, αιτιακά από τά πάθη Τι από τή 
λογική. 'Όταν διέπεται από τά πάθη , ό ανθρωπος εΙναι 
σκλαΟωμένος. 'Όταν διέπεται από τή λογική, εΙναι ελεύ
θερος. 

Τά παράλογα πάθη εΙναι εκείνα πού καταοάλλουν τόν 
ανθρωπο καί τόν ύποχρεώνουν νά ενεργεί ενάντια στά 
πραγματικά του συμφέροντα, πράγμα πού εξασθενεί καί 
καταστρέφει τίς δυνάμεις του καί τόν κάνει νά ύποφέρει. 
Τό πρόολη μα τής ελευθερίας τής εκλογής δέν εΙναι πρό
ολημα τής εκλογής ανάμεσα σέ δυό τό 'ίδιο καλές δυνατό
τητες. Δέν εΙναι ή εκλογή ανάμεσα στό νά παίζει κανείς 
τένις Τι νά κάνει πεζοπορία, ανάμεσα στό νά επισκεφτεί 
ενα φίλο Τι νά μείνει σπίτι καί νά διαΟάσει. Ή ελευθερ ία 
τής εκλογής δπου παρεμοαίνει ό ντετερμινισμός Τι ό ιντε
τερμινισμός εΙναι πάντα ή ελευθερία εκλογής τού καλύτε
ΡΟ?' σέ αντιδιαστολή μέ τό χειρότερο - καί τό καλύτερο Τι 
τό χειρότερο νοείται πάντοτε σέ αναφορά μέ τό οασικό 
ηθικό ερώτημα τής ζωής - τό ερώτημα ανάμεσα στό προο
δευτικό η τό οπισθοδρομικό, ανάμεσα στήν αγάπη καί τό 
μίσος, ανάμεσα στήν ανεξαρτησία καί τήν εξάρτηση . 
'Ελευθερ ία δέν είναι τίποτε αλλο από τήν ίκανότητα νά 
ακολουθούμε τή φωνή τής λογικής, τής ύγείας, τής εύμά
ρει ιις, τής συνείδησης, σέ αντιδιαστολή μέ τίς φωνές τών 
παράλογων παθών. Στό σημείο αύτό συμφωνούμε μέ τίς 
παραδοσιακές απόψεις τού Σωκράτη, τού Πλάτωνα, τών 
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Στωικών, τού Κάντ. Αυτό πού προσπαθώ νά τονίσω είναι 
δτι ή ελευθερία νά άκολουθεί κανείς τίς επιταγές τής λογι
κής είναι ψυχολογικό πρόαλημα πού μπορεί νά εξεταστεί 
παρακάτω. 

"Ας επανέλθουμε στό παράδειγμά μας μέ τόν άνθρωπο 
πού αρίσκεται μπροστά στήν εκλογή νά καπνίσει η νά μήν 
καπνίσει αυτό τό τσιγάρο, η γιά νά τό θ έσουμε διαφορετι
κά, μπροστά στό πρόαλημα κατά πόσο εχει τήν ελευθερία 
νά άκολουθήσει τίς λογικές προθέσεις του . Μπορούμε νά 
φανταστούμε ενα άτομο πού μπορούμε νά προαλέψουμε μέ 
αρκετή σιγουριά δτι δέν είναι σέ θ έση νά πράξει σύμφωνα 
μέ τήν πρόθεσή του. "Ας ύποθέσουμε δτι είναι ενας άν
θρωπος εντονα δεμένος μέ τό μητρικό πρόσωπο καί μέ 
στοματικο-δεκτικό προσανατολισμό, ενας ανθρωπος πού 
πάντοτε περιμένει κάτι από τούς άλλους, πού ποτέ δέν 
ηταν σέ θέση νά επιαληθεί, καί γιά τό λόγο αυτό είναι 
γεμάτος μέ εντονο καί χρόνιο 'ά.γχος. Γι' αυτόν τό κάπνι
σμα εΙναι ή ίκανοποίηση τής δεκτικής επιθυμίας καί μιά 
άμυνα ενάντια στό άγχος του . Τό τσιγάρο συμαολίζει γι' 
αυτόν τή δύναμη, τήν ώριμότητα, τή δραστηριότητα, καί 
γι' αυτό τό λόγο δέ μπορεί νά κάνει χωρίς αυτό. Ή επιθυ
μία γιά τό τσιγάρο είναι άποτέλεσμα τού αγχους του, τής 
δεκτικότητάς του κλπ. , καί είναι τό ίδιο Ισχυρή δσο καί 
αυτά τά κίνητρα. Ύ πάρχει ενα σημείο δπου είναι τόσο 
ισχυρή πού τό ατομο δέ μπορεί νά κατανικήσει τήν επιθυ
μία του άν δέν επέλθει μιά δραστική αλλαγή στήν ισορρο
πία τών δυνάμεων πού δρούν μέσα του. Διαφορετικά μπο
ρού με νά πού με δτι, γιά δλους τούς πρακτικούς σκοπούς, 
δέν είναι ελεύθερο νά διαλέξει αυτό πού αναγνώρ ισε πώς 
είναι τό καλύτερο. 'Aπ�> τό άλλο μέρος, μπορούμε νά φαν
ταστούμε εναν άνθρωπο μέ τέτοια ώριμότητα, παραγωγι
κότητα, ελλειψη πλεονεξίας, πού δέν είναι ίκανός νά δρά
σει μέ τρόπο πού νά ερχεται σ' αντίθεση μέ τή λογική καί 
τά αλη θινά του συμφέροντα. 'Επίσης δέ θά είναι «ελεύθε
ρος» .  Δέ θά καπνίσει γιατί δέ θά εχει τήν προδιάθεση 
πρός τό κάπν ισμα 1 1 .  

1 1 . Ό 'Άγιος Αύγουστίνος μιλάει γιά τήν κατάσταση μακαριότητας, 
στήν όποία ό ανθρωπος δέν εΙναι ελεύθερσς ν' άμαρτήσει. 
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Ή ελευθερία εκλογής δέν είναι μιά τυπικη αφη ρημένη 
ικανότητα πού ενα πρόσωπο « εχει» η «δέν εχει» . Μπο
ρούμε νά πού με δτι είναι μ ιά λειτουργία τής δομής τού 
χαρακτήρα ένός ατόμου . Μερ ικοί ανθρωποι δέν εχουν τήν 
ελευθερία νά διαλέξουν τό καλό γιατί ή δομή . τού χαρα
κτήρα τους εχει χάσει τήν ικανότητα νά ενεργεί σύμφωνα 
μέ τό καλό. Μερικοί ανθρωποι εχασαν τήν ικανότητα νά 
διαλέγουν τό κακό, ακρ ισως γιά τό λόγο Ότι ή δομή τού 
χαρακτήρα τους εχει χάσει τήν επιθυμία γιά τό κακό. Σ'  
αυτές τίς δυό ακραίες περιπτώσεις μπορούμε νά πούμε δτι 
καί τά δυό ατομα προκαθορίζονται νά ενεργήσουν μ' εναν 
όρισμένο τρόπο, επειδή ή ισορροπία δυνάμεων στό χαρα
κτή ρα τους δέν τούς αφήνει νά διαλέξουν .  Στούς περισσό
τερους ανθρώπους Όμως εχουμε νά κάνουμε μέ αντιφατι
κές προδιαθέσεις πού ισορροπούνται μέ τέτοιο τρόπο ωστε 
νά μπορεί νά γίνει εκλογή. Ή πράξη είναι τό αποτέλεσμα 
τής αντίστοιχης δύναμη ς των αλληλοσυγκρουόμενων ρο
πων μέσα στό χαρακτήρα τού ατόμου . 

Πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τώρα δτι μπορούμε νά χρησι
μοποιήσουμε τήν εννοια « ελευθερ ία» μέ δυό διαφορετικές 
σημασίες: Μέ τή μ ιά, ελευθερ ία είναι μ ιά στάση, ενας 
προσανατολισμός, μέρος τής δομής τού χαρακτήρα ένός 
ωριμου, ολόπλευρα αναπτυγμένου , παραγωγικού ατόμου . 
Μέ τή σημασία αυτή μπορω νά μιλω γιά ενα «ελεύθερο» 
ατομο δπως μπορω νά μιλώ γιά ενα αξιαγάπητο, παραγω
γικό, ανεξάρτητο ατομο. Στήν πραγματικότητα, ενα ελεύ 
θερο ατομο μέ τή σημασία αυτή, εΙναι ενα αξιαγάπητο, 
παραγωγικό, ανεξάρτητο ατομο. Ή ελευθερ ία μέ αυτή τή 
σημασία δέν αναφέρεται σέ μιά ειδική εκλογή ανάμεσα σέ 
δυό πιθανές δράσεις, αλλά στή δομή τού χαρακτήρα τού 
ενδιαφερόμενου προσώπου. Καί μέ τή σημασία αυτή τό 
πρόσωπο πού «δέν είναι ελεύθερο νά διαλέξει τό κακό» 
είναι τό ολοκλη ρωτικά ελεύθερο ατομο. Τό δεύτερο νόημα 
τής ελευθερίας είναι ενα νόημα πού χρησιμοποιούσαμε 
κατά κύριο λόγο ως τώρα, δηλαδή ή ικανότητα νά κά
νουμε μιά εκλογή ανάμεσα σέ αντίθετες λύσεις. Άλλά λύ
σεις πού ύπονοούν πάντοτε τήν εκλογή ανάμεσα στό λο
γικό καί τό παράλογο ενδιαφέρον γιά τή ζωή καί τήν 
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πρόοδό της σέ αντιδιαστολή μέ τή στασιμότητα καί τό θά
νατο. 'Όταν χρησιμοποιείται ή Ελευθερία μ' αυτή τή δεύ
τερη σημασία, ό καλύτερος καί ό χειρότερος ανθρωπος δέν 
είναι ελεύθερο ι νά διαλέξουν, καί τότε τό πρόΌλη μα τής 
ελευθερίας τής εκλογής ύπάρχει μόνο γιά τό μέσο ανθρωπο 
μέ τίς αντιφατικές προδιαθέσεις. 

Άν μιλάμε γιά ελευθερία μ ' αυτή τή δεύτερη σημασία, 
προΌάλλει τό ερώτημα: 'Από ποιούς παράγοντες εξαρτα
ται αυτή ή ελευθερία εκλογής ανάμεσα σέ αντιφατικές 
προδιαθέσεις; 

Είναι όλότελα φανερό δτι ό πιό σπουδαίος παράγοντας 
Όρίσκεται στίς αντίστοιχες δυνάμεις τών αντιφατικών προ
διαθέσεων καί ιδιαίτερα στή δύναμη τών ασυνείδητων 
απόψεων αυτών τών προδιαθέσεων . "Αν όμως ρωτήσουμε 
ποιοί παράγοντες ύποστηρίζουν τήν ελευθερία τής εκλογής 
ακόμη κι αν είναι ισχυρότερη ή παράλογη προδιάθεση, 
διαπιστώνουμε δτι ό αποφασιστικιΊς παράγοντας στήν εκ
λογή τού καλύτερου από τό χειρότερο ορίσκεται στήν Επί
γνωση. ( 1 )  'Επίγνωση τού τί αποτελεί καλό η κακό. (2 ) 
Ποιά ενέργεια είναι στή συγκεκριμένη κατάσταση τό 
κατάλληλο μέσο γιά τόν επιθυμητό σκοπό. (3 )  'Επίγνωση 
·τών δυνάμεων πού Όρίσκονται πίσω από τή φαινομενική 
επιθυμία. Αυτό σημαίνει τήν ανακάλυψη τών ασι ι ιιείδ ητων 
επιθυμιών. (4) 'Επίγνωση τών πραγματικών δυνατοτήτων 
ανάμεσα σέ κείνο πού μπορεί κανείς νά διαλέξει. (5)  'Επί
γνωση τών συνεπειών τής μιας εκλογής σέ αντιδιαστολή μέ 
τήν αλλη .  (6) 'Επίγνωση ότι ή επίγνωση αυτή καθαυτή δέν 
είναι αποτελεσματική αν δέ συνοδεύεται από τή θέλ ηση 
γιά δράση, από τήν προθυμία νά ύποοληθεί κανείς στόν 
πόνο τής απογοήτευση ς πού θά προξεν'ηθεί αναγκαστικά 
από μιά ενέργεια πού είναι αντίθετη στά πάθη τού ατόμου 
πού ενεργεί. 

"Ας εξετάσουμε τώρα αυτά τά διαφορετικά ε'ίδη επίγνω
ση ς. Ή Επίγνωση τού τί είναι καλό η κακό είναι διαφορε
τική από τή θεωρητική γνώση τού τί Ονομάζεται καλό η 
κακό στά περισσότερα ηθικά συστήματα. Τό νά γνωρί
ζουμε από τήν έπιΌολή τής παράδοσης ότι ή αγάπη, ή 
ανεξαρτησία καί τό θάρρος είναι καλά, καί δτι τό μίσος, ή 
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ύποταγή καί ή δειλία είναι κακά, εχει πολύ μικρή σημα
σία, καθώς αυτή ή γνώση εΙναι αλλοτριωμένη γνώση πού 
προέρχεται από επιοολή, από συμοατική διδασκαλία κλπ. ,  
καί πιστεύου με στήν αλήθεια της μόνο καί μόνο γιατί 
προέρχεται από τίς παραπάνω πηγές. Έπίγνωση σημαίνει 
δτι τό πρόσωπο κάνει δικό του αυτό πού μαθαίνει, οιώ
νοντάς το, πειραματιζόμενο μέ τόν έαυτό του , παρατηρών
τας τούς αλλους καί αποκτώντας μέ τόν καιρό πεποίθηση 
αντί νά εχει ανεύθυνη «γνώμη» .  Τό νά αποφασίσει δμως 
κανείς πάνω στίς γενικές αρχές δέν αρκεΙ Πέρα από αυτή 
τήν επίγνωση πρέπει νά ξέρει τήν Ισορροπία των δυνά
μεων πού δρούν μέσα του καί τίς αιτιολογίες πού κρύοουν 
τίς ασυνείδητες δυνάμεις. 

"Ας πάρουμε ενα εΙδικό παράδειγμα: ενας ανθρωπος αι
σθάνεται μεγάλη ελξη γιά μιά γυναίκα καί νιώθει εντονη 
τήν επιθυμία νά εχει σεξουαλική επαφή μαζί της. Σκέφτε
ται συνειδητά δτι τήν επιθυμία αυτή τήν εχει γιατί ή γυ
ναίκα είναι πολύ όμορφη η γιατί δείχνει πολλή κατανόηση, 
η γιατί αυτός εχει μεγάλη ανάγκη νά αγαπηθεί, η γιατί 
ν ιώθει σεξουαλική πείνα, η γιατί χρειάζεται πολλή στοργή, 
η γιατί νιώθει πολύ μόνος η . . .  Μπορεί νά εχει επίγνωση 
δτι τό νά εχει σχέσεις μαζί της μπορεί νά προκαλέσει ανα
στάτωση της ζωης καί των δυό. 'Ότι είναι φοοισμένη καί 
αναζητάει προστατευτική δύναμη καί γιαυτό δέ θά τόν 
αφήσει εύκολα νά φύγει. Παρόλα αυτά προχωρεί στίς σχέ
σεις μαζί της. Γιατί; Έπειδή εχει επίγνωση της επιθυμίας 
του, αλλά οχι καί των δυνάμεων πού ορίσκονται πίσω απ' 
ωJτή. Τί μπορεί νά είναι αυτές οί δυνάμεις ; Θά αναφέρω 
μιά μονάχα από τίς πολλές πού ύπάρχουν, πού είναι δμως 
πολύ αποτελεσματική : ή ματαιοδοξία καί ό ναρκισσισμός 
του . "Αν εοαλε στό μυαλό του νά κατακτήσει αυτό τό κο
ρίτσι γιά νά αποδε ίξει τήν έλκυστικότητα καί τήν αξία 
του, συνήθως ("ιέ t3ά εχει επίγνωση σχετικά μέ τό ποιό εΙναι 
τό πραγματικό κίνητρό του . Θά αποδεχτεί δλες τίς αΙτιο
λογίες πού αναφέραμε παραπάνω, κ ι  αλλες ακόμη , κι ετσι 
θά ενεργήσει σύμφωνα μέ τό πραγματικό του κίνητρο, 
ακριοως γιά τό λόγο δτι δέ μπορεί νά τό δεί καί ορίσκεται 
κάτω από τήν ψευδαίσθηση δτι ενεργεί σύμφωνα μέ αλλα, 
πιό λογικά κίνητρα. 
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Το έπόμενο σήμα �πίγνωσης είναι τό σήμα τής απόλυτης 
επίγνωσης τών συνεπειών τής πράξης του. Τή στιγμή τής 
απόφασης τό μυαλό του ηταν γεμάτο από επιθυμίες καί 
καθησυχαστικές αΙτιολογίες. Ώστόσο ή απόφασή του μπο
ρούσε νά ηταν διαφορετική αν μπορούσε νά δεί καθαρά 
τίς συνέπειες τής πράξη ς του . νΑν μπορούσε νά δεί, λόγου 
χάρη, δτι πρόκειται γιά μιά παρατεινόμενη, ανειλικρινή 
ερωτική Ι;πόθεση, δτι θά τόν κούραζε καθώς δ ναρκισσι
σμός του μπορεί νά ίκανοποιηθεί μονάχα μέ φρέσκιες 
κατακτήσεις, καί δτι παρόλα αυτά συνεχίζει νά δίνει ψεύ
τικες ύποσχέσεις γιατί νιώθει ενοχος καί φοσάται νά 
παραδεχτεί πώς ποτέ δέν τήν αγάπησε πραγματικά, φοσά
ται τήν καταλυτική καί αποδυναμωτική επίδραση αυτής 
τής σύγκρουσης πάνω του καί πάνω της, κλπ. 

Άλλά ακόμη καί ή �πίγνωση τών κρυμμένων, πραγματι
κών κινήτρων καί τών συνεπειών δέ φτάνει γιά νά ενισχύ
σει τή ροπή πρός τή σωστή απόφαση . 'Απαραίτητη εΙναι 
καί μιά αλλη σημαντική επίγνωση : ή επίγνωση γιά τό πότε 
γίνεται ή πραγματική εκλογή καί ή επίγνωση γιά τό ποιές 
είναι οί πραγματικές δυνατότητες ανάμεσα στίς δποίες 
μπορεί νά διαλέξει ενα πρόσωπο. 

ν Ας ύποθέσουμε δτι εχει επίγνωση δλων τών κινήτρων 
καί δλων τών συνεπειών. νΑς ύποθέσουμε δτι «αποφάσι
σε» νά μήν πέσει στό κρεσάτι μ' αυτή τή γυναίκα. Τήν 
παίρνει καί πηγαίνουν σέ κάποιο θέαμα καί πρίν τήν πάει 
σπίτι της, προτείνει : «ν Ας πιούμε κάτι μαζί» . Ή πρόταση 
αυτή δέν εχει τίποτα τό Ιδιαίτερο . Φαίνεται δτι δέν πρό
κειται νά συμσεί τίποτα αν πιούν ενα ποτό μαζί. Καί δέ 
θά συνέσαινε τίποτα αν ή Ισορροπία τών δυνάμεων δέν 
ηταν κιόλας τόσο ευαίσθητη . "Αν μπορούσε αυτή τή στιγμή 
νά εχει επίγνωση γιά τό πού θά όδηγούσε αυτό τό « ας 
πιούμε κάτι μαζί» ,  δέ θά τό πρότεινε. Θά εσλεπε δτι ή 
ατμόσφαιρα θά ηταν ρομαντική, δτι τό ποτό θά εξασθένιζε 
τή θέλησή του, δτι δέ θά  μπορούσε νά αντισταθεί στό έπό
μενο σήμα, νά ανέσει δηλαδή στό διαμέρισμά της γιά αλλο 
ενα ποτό καί δτι σχεδόν σίγουρα θά εκανε ερωτα μαζί της. 
'Έχοντας πλήρη επίγνωση, θά μπορούσε νά προσλέψει δτι 
ή αλληλουχία αυτή θά ηταν σχεδόν αναπόφευκτη, κι αν τό 
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πρόολεπε, ασφαλώς δέ θά ελεγε αυτό τό « ας πιούμε κάτι 
μαζί» . Καθώς δμως ή επιθυμία του τόν τυφλώνει καί δέ 
μπορεί νά δεί τήν εξέλιξη των πραγμάτων, δέν κάνει τή 
σωστή εκλογή σταν είχε ακόμη τή δυνατότητα νά τό κάνει. 
Μ' αλλα λόγια, εδω ή πραγματική εκλογή γίνεται δταν τήν 
προσκαλεί νά πιούν ενα ποτό μαζί (η 'ίσως σταν τής λέει 
νά πάνε σέ κάποιο θέαμα) καί δχι τή στιγμή πού αρχίζει 
νά τής κάνει ερωτα. Στόν τελευταίο κρίκο τής άλυσίδας 
των αποφάσεων δέν είναι πιά Ελεύθερος. Σέ κάποιο προη
γούμενο κρίκο μπορούσε νά εΙναι ελεύθερος, αν είχε επί
γνφση δτι εκεί καί τότε επρεπε νά παρθεί ή πραγματική 
απόφαση. Τό επιχείρημα τής αποψης πώς ό ανθρωπος δέν 
εχει ελευθερ ία νά διαλέξει τό καλύτερο σέ αντιδιαστολή μέ 
τό χειρότερο οασίζεται στό στι κο ιτάμε συνή θως τήν τε
λευταία απόφαση στήν άλυσίδα των γεγονότων καί δχι στό 
πρωτο η τό οεύτερο γcγονός. Καί είναι αλήθεια στι στό 
σημείο τής τελικής απόφασης ή Ελευθερία εχει συνήθως 
εξαφανιστεί. Μπορεί Όμως νά ύπήρχε ακόμη σέ κάποιο 
προηγούμενο σημείο, όταν τό πρόσωπο οέν ε1χε γίνει 
ακόμη τόσο πολύ ερμαιο των παθα)ν του . Μπορούμε νά τό 
γενικέψουμε αυτό λέγοντας στι ενας από τούς λόγους πού 
οί περισσότερο ι ανθρωποι αποτυχαίνουν στή ζωή τους ε1-
ναι στι δέν εχουν επίγνωση τού σημείου πού είναι ακόμη 
Ελεύθερο ι νά ενεργήσουν σύμφωνα μέ τή λογική,  καί στι 
εχουν επίγνωση τής εκλογής μόνο στό σημείο πού είναι πιά 
πολύ αργά γιά νά πάρουν απόφαση . 

Μέ τό πράολη μα τοί' πότε παίρνεται ή πραγματική από
φαση συνδέπαι στενά ενα αλλο πρόΌλημα. Ή ίκανότητά 
μας νά διαλέγουμε αλλάζει συνέχεια μέ τήν πρακτική τής 
ζωής μας. 'Οσο περισσότερο συνεχίζουμε νά παίρνουμε 
λαθεμένες αποφάσεις, τόσο περ ισσότερο σκληραίνει ή 
καρδιά μας . . Οσο πιό συχνά παίρνουμε τή σωστή απόφα
ση, τόσο περ ισσότερο μαλακώνει ή καρδιά μας - η ας 
πούμε καλύτερα, τόσο περισσότερο ζωντανεύει .  

' Ενα καλό παράδε ιγμα τής αρχής πού αναφέρεται εδω 
είναι τό σκάκι. "Αν ύποθέσουμε στι δυό τό 'ίδιο καλοί παί
χτες αρχίζουν νά παίζουν μιά παρτίδα, εχουν καί οί δυό 
τήν 'ίδια πιθανότητα νά κερδίσουν ( μιά κάποια μεγαλύτερη 
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πιθανότητα εχουν τα ασπρα πού εδώ δέν τή λα6αίνουμε 
ύπόψη μας) . Μ' αλλα λόγια ό καθένας τους είναι τό 'ίδιο 
ελεύθερος νά κερδίσει. 'Ύστερα από πέντε, ας πούμε, κι
νήσεις, ή εΙκόνα εχει πιά αλλάξει .  Μπορούν ακόμη νά 
κερδίσουν καί οί δυό, αλλά ό Α πού εκανε μιά καλύτερη 
κίνηση, εχει τώρα μεγαλύτερες πιθανότητες. nEXEL, μπο
ρούμε νά πούμε, μεγαλύτερη ελευθερία νά κερδίσει τόν 
αντίπαλό του. Ώστόσο ό Β είναι ακόμη ελεύθερος νά κερ
δίσει. 'Ύστερα από μερικές κινήσεις, ό Α, συνεχίζοντας νά 
κάνει σωστές κινήσεις τίς όποιες δέν αντιμετώπισε σωστά 
ό Β,  είναι σχεδόν 6έ6αιο πώς θά νικήσει, αλλά σχεδόν 
μόνο. Ό Β μπορεί ακόμη νά νικήσει .  'Ύστερα από μερ ικές 
κινήσεις τό παιχνίδι εχει πιά κριθεΙ. Ό Β, πού ε'ίπαμε δτι 
.είναι καλός παίχτης, αναγνωρίζει δτι δέν εχει πιά τήν 
ελευθερία νά κερδίσει. Βλέπει πώς εχει χάσει τό παιχνίδι 
πρίν γίνει μάτ. Μόνο ενας κακός παίχτη ς πού δέ μπορει νά 
αναλύσει σωστά τούς καθοριστικούς παράγοντες, μπορεί 
νά τρέφει τήν αυταπάτη πώς είναι ακόμη δυνατό νά κερ
δίσει δταν �χει χάσει πιά τήν ελευθερία νά τό πραγματο
ποιήσει αυτό. Κάτω από αυτή τήν αυταπάτη συνεχίζει ως 
τό τέλος καί γίνεται μάτ 1 2 . 

Τό συμπέρασμα από τήν αναλογία τού σκακιού είναι 
όλοφάνερο. Ή ελευθερία δέν είναι ενα μόνιμο χαρακτηρι
στικό πού ε'ίτε τό «εχουμε» ε'ίτε «δέν τό εχουμε» . Στήν 
πραγματικότητα δέν ύπάρχει αυτό πού λέμε « ελευθερία» 
εκτός από μιά λέξη καί μιά αφη ρη μένη εννοια. 'Υπάρχει 
μιά πραγματικότητα μονάχα: ή πράξη της απελευθέρωσή ς 
μας κατά τή διαδικασία πού κάνουμε τήν εκλογή μας . Στή 
διαδικασία αυτή ό 6αθμός της Ικαν6τητάς μας νά κάνουμε 
τήν εκλογή μας είναι διαφορετικός σέ κάθε πράξη μας καί 

1 2 . Τό αποτέλεσμα μπορεί νά μήν ε[ναι τόσο σκλη ρό αν πρόκειται γιά 
την απώλεια μιας παρτίδας σκακιού . 'Όταν δμως πρόκειται γιά τό θ6-
νατο έκατομμυρίων ανθρώπινων δντων, tπειδή οί στρατηγοί δέν εχουν 
την ίκανότητα καί τήν αντικειμενικότητα ν' αντιληφθούν πότε εχουν χά
σει, ή κατάληξη εΙναι πραγματικά σκλη ρή. Παρόλα αύτά γευτήκαμε δυό 
φορές στή διάρκεια τού αίώνα μας, ενα τέτοιο σκληρό τέλος. Πρώτα τό 
1 9 1 7  καί ύστερα τό 1 943. Καί τίς δυό φορές οί γερμανοί στρατηγοί δέ 
μπόρεσαν νά αντιληφθούν δτι εΙχαν χάσει τήν ελευθερία νά κερδίσουν, 
αλλά συνέχισαν χωρίς νόημα τόν πόλεμο θυσιάζοντας έκατομμύρια ζωές. 
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ανάλογα μέ τήν πρακτική τής ζωής μας. Κάθε οήμα στή 
ζωή πού δυναμώνει τήν ωJτοπεποί&ησή μου, τήν ακεραιό
τητά μου, τό θάρρος μου, τήν πεποίθησή μου, αυξάνει 
ταυτόχρονα τήν ίκανότητά μου νά διαλέγω τήν Επιθυμητή 
λύση, ωσπου τελικά γίνεται πιό δύσκολο γιά μένα νά δια
λέξω τήν ανεπιθύμητη αντί γιά τήν επιθυμητή πράξη . 'Από 
τό αλλο μέρος, κάθε πράξη συνθηκολόγησης καί δειλίας μέ 
άποδυναμώνει, ανοίγει τό δρόμο καί γιά αλλες πράξεις 
συν&ηκολόγησης καί σιγά σιγά χάνεται ή ελευθερία. 'Ανά
μεσα στήν ακραία περίπτωση δπου δέ μπορώ πιά νά κάνω 
μιά λαθεμένη πράξη καί στήν αλλη ακραία περίπτωση, 
Όπου εχω χάσει τήν ελευθερία μου νά κάνω σωστές πρά
ξεις, ύπάρχουν αναρίθμητοι οαθμο ί ελευθερ ίας Εκλογής. 
Στήν πρακτική τής ζωής ό οαθμός ελευθερίας εκλογής εΙ
ναι διαφορετικός σέ κάθε δοσμένη στιγμή . "Αν ό οαθμός 
ελευθερίας έκλογής τού καλού εΙναι μεγάλος, χρειάζεται 
μικρότερη προσπάθεια γιά τήν εκλογή τού καλού . "Αν εί
ναι μικρός, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, οοήθεια από 
τούς αλλους, καί ευνο"ίκές περιστάσεις. 

Κλασικό παράδειγμα αυτού τού φαινόμενου εΙναι ή οι
ολική αφήγηση τής αντίδρασης τού Φαραώ στό αιτημα νά 
αφήσει τούς Έ6ραίους νά φύγουν . Φοοάται τά μεγαλύ
τερα δεινά πού περιμένουν αυτόν καί τό λαό του . 'Έτσι 
ύπόσχεται νά αφήσει τούς Έοραίους νά φύγουν. Σύντομα 
Όμως ό επικρεμάμενος κίνδυνος έξαφανίζεται. «Ή καρδιά 
του σκλ ηραίνει »  καί παίρνει πάλι τήν απόφαση νά μήν 
αφήσει ελεύθερους τούς ΈΟραίους. Αυτή ή διαδικασία 
πού σκλη ραίνει ή καρδιά είναι τό κεντρικό θ έμα τής συμ
περιφοράς τού Φαραώ. 'Όσο περισσότερο αρνιέται νά 
διαλέξει τό σωστό, τόσο πιό σκλη ρή γίνεται ή καρδιά του . 
Κανένα είδος οάσανου, Όσο μεγάλο κι αν είναι, δέν αλλά
ζει αυτή τή μοιραία εξέλιξη , καί τελικά ή κατάληξη είναι ή 
καταστροφή τού Φαραώ καί τού λαού του. Σέ καμιά περί
πτωση δέ σημειώθηκε αλλαγή στήν καρδιά του, γιατί απο
φάσισε μόνο πάνω στή 6άση τού φόΟου . Καί εξαιτίας αυ 
τής τής ελλειψης αλλαγης, ή καρδιά του εγινε ακόμη σκλη 
ρότερη , ως τό σημείο πού δέν τού εμεινε πιά ελευθερία 
εκλογής.  
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Ή αφήγηση γιά τή σκλήρυνση της καρδιας τού Φαραώ 
δέν είναι παρά ή ποιητική εκφραση αυτού πού μπορούμε 
νά παρατηρήσουμε κάθε μέρα αν κοιτάξουμε τήν εξέλιξη 
τή δική μας καί τών αλλων . 'Ένα λευκό αγόρι οχτώ χρό
νων εχει ενα μικρό φίλο, γιό μ ιας εγχρωμης ύπηρέτριας. 
Στή μητέρα του δέν αρέσει νά παίζει μέ τό μικρό νέγρο 
καί τού λέει νά σταματήσει νά τόν κάνει παρέα. Τό παιδί 
αρνιέται. Ή μητέρα τού τάζει νά τόν πάει στό τσίρκο αν 
συμμορφωθεί, καί κείνος ύποκύπτει. Αυτή ή ενέργεια προ
δοσίας τού έαυτού του καί εξαγορας κάτι προξένησε στό 
μικρό αγόρι. Νιώθει ντροπή, πληγώθηκε τό α'ίσθημα της 
ακεραιότητάς του, εχασε τήν αυτοπεποίθη σή του . Δέν 
εγινε δμως τίποτα τό ανεπανόρθωτο. Δέκα χρόνια αργό
τερα ερωτεύεται ενα κορ ίτσι. Τό α'ίσθη μα αυτό είναι κάτι 
περισσότερο από ξεμυάλισμα. Ν ιώθουν καί οί δυό νά τούς 
ένώνει ενας ανθρώπινος δεσμός. Άλλά τό κορ ίτσι προέρ
χεται από τάξη κατώτερη από τήν τάξη τού αγοριού . Οί 
γονείς του δυσανασχετούν γιά τό δεσμό καί προσπαθούν 
νά τόν πείσουν νά τόν διαλύσει. Βλέποντας τήν επιμονή 
του, τού τάζουν ενα έξάμηνο ταξίδι στήν Ευρώπη μέ μο
ναδικό αντάλλαγμα νά ανααάλει τήν επισημοποίηση τού 
δεσμού του γιά τήν επιστροφή του . Αυτός δέχεται τήν 
προσφορά. Συνειδητά πιστεύει δτι τό ταξίδι θά τού κάνει 
πολύ καλό - καί φυσικά δτι δέ θά αγαπάει λιγότερο αυτό 
τό κορίτσι δταν επιστρέψει .  Τά πράγματα Όμως δέν 
εξελίσσονται ετσι. Β λέπει πολλά αλλα κορίτσια, είναι πολύ 
αγαπητός, ή ματαιοδοξία του ίκανοποιείται καί μέ τόν 
καιρό ή αγάπη του καί ή απόφασή του νά παντρευτεί 
εξασθενεί δλο καί περισσότερο. Πρίν ακόμη επιστρέψει 
της γράφει ενα γράμμα καί διαλύει τό δεσμό . 

Πότε πάρθηκε αυτή ή απόφαση ; 'Όχι, δπως νομίζει, τή 
μέρα πού πηρε τήν τελική απόφαση, αλλά τή μέρα πού 
αποδέχτηκε τήν πρόταση πού τού εκαναν οί γονείς του νά 
πάει στήν Ευρώπη. Διαισθανόταν δμως, αν καί όχι συνει
δητά, δτι αποδεχόμενος τήν προσφορά είχε πουλήσει τόν 
έαυτό του - κι επρεπε νά κάνει αυτό πού είχε ύποσχεθεί :  
νά διακόψει. Ό λόγος πού διέκοψε δέν είναι ή συμπερι
φορά του στήν Ευρώπη, αλλά ό μηχανισμός μέ τόν όποίο 
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πέτυχε νά εκπλη ρώσει τήν ύπόσχεση. Στό σημείο αυτό 
πρόδωσε καί πάλι τόν εαυτό του, μέ αποτέλεσμα μιά πιό 
μεγάλη περιφρόνηση γιά τόν εαυτό του καί (κρυμμένη 
πίσω από τήν ίκανοποίηση τών νέων κατακτήσεων) μιά 
εσωτερική αδυναμία καί ελλειψη αυτοπεποίθησης. Δέ 
χρειάζεται πιά νά παρακολουθήσουμε παραπέρα τή ζωή 
του λεπτομερειακά. Άντί νά σπουδάσει φυσική , δπου είχε 
ταλέντο, καταλήγει στήν επιχείρηση τού πατέρα του. Παν
τρεύεται τήν κόρη πλούσιων φίλων τού πατέρα του, πετυ
χαίνει σάν έπιχειρηματίας καί πολιτικός πού παίρνει μοι
ραίες αποφάσεις ενάντια στή φωνή τής συνείδησής του 
γιατί φοοαται τήν αντίδραση τής κο ινής γνώμης. Ή ίστο
ρία του είναι ή ίστορία μιας καρδιας πού σκληραίνει. Μιά 
ήθική ηττα τόν προδιαθέτει νά γνωρίσει κι αλλες ήττες, 
ωσπου φτάνει στό σημείο πού δέν ύπάρχει πιά επιστροφή . 
'Όταν ηταν όχτώ χρόνων μπορούσε νά αντιταχθεί καί νά 
μή δεχτεί τήν έξαγορά. Τότε ήταν ακόμη έλεύθερος.  Καί 
μπορεί νά τόν οοηθούσε κάποιος φίλος, παππούς, δάσκα
λος, αν ακουγε τό δίλημμά του. Στά δεκαοχτώ ηταν πιά 
λι γότερο ελεύθερος. Ή παραπέρα ζωή του εΙναι μ ιά δια
δικασία όλοένα καί μικρότερης ελευθερίας, ως τό σημείο 
πού θά εχει πιά χάσει τό παιχνίδι τής ζωής. Οί περ ισσότε
ροι ανθρωποι πού τέλε ιωσαν τή ζωή τους σάν ασυνείδητοι 
καί σκληρωτικοί, καί ακόμη σάν αξιωματούχο ι τού Χίτλερ η τού Στάλιν, αρχισαν τή ζωή τους εχοντας τή δυνατότητα 
νά γίνουν καλοί ανθρωποι. Μιά λεπτομερειακή ανάλυση 
τής ζωής τους μπορεί νά μας πει ως ποιό οαθμό σκλήρυνε 
Τι καρδιά τους σέ μιά δοσμένη στιγμή καί πότε χάθηκε ή 
τελευταία ευκαιρία νά παραμείνουν ανθρωποι. Ύπάρχει 
καί ή αντίθετη εικόνα. Ή πρώτη νίκη κάνει τή δεύτερη πιό 
εύκολη ,  ωσπου νά μή χρειάζεται πιά προσπάθεια γιά τήν 
εκλογή τού καλού . 

Τό παράδειγμά μας δείχνει τό. σημείο δπου οί περισσό
τεροι ανθρωποι αποτυχαίνουν στήν τέχνη τής ζωής όχι 
επειδή είναι από φύση τους κακοί η χωρίς θέληση καί γιά 
τό λόγο αυτό δέ μπορούν νά κάνουν μιά καλύτερη ζωή .  
, Αποτυχαίνουν γιατί δέν είναι αγρυπνοι νά δούν μπροστά 
τους δταν ορίσκονται σ' ενα σταυροδρόμι δπου πρέπει νά 
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αποφασίσουν.  Δέν εχουν επίγνωση δταν ή ζωή τούς οάζει 
ενα ερώτημα καί δταν εχουν ακόμη εναλλακτικές απαντή 
σεις. Κατόπιν, μέ κάθε οήμα πού κάνουν στό λαθεμένο 
δρόμο, γίνεται πιό δύσκολο γι' αυτούς νά παραδεχτούν δτι 
Όρί σκονται σέ λαθεμένο δρόμο, πολλές φορές γιά τό μόνο 
λόγο δτι πρέπει νά παραδεχτούν πώς οφείλουν νά γυρί
σουν πίσω ως τήν πρώτη λαθεμένη στροφή πού πήραν, καί 
πώς εχασαν ενεργητικότητα καί χρόνο. 

Τό 'ίδιο αλη θεύει καί γιά τήν κο ινων ική καί πολιτική 
ζωή. Ήταν απαραίτητη ή ν ίκη τού Χίτλερ ; Είχε ό γερμα
νικός λαός σέ κάποια στιγμή τήν ελευθερ ία νά τόν ανα
τρέψει; Τό 1 929 ύπήρχαν παράγοντες πού εκαναν τούς 
Γερμανούς νά κλίνουν πρός τό ναζισμό :  ή ίΊπαρξη μιας 
φαρμακωμένης καί σαδιστικής κατώτερης μεσαίας τάξη ς  
πού ή νοοτροπία της είχε διαμορφωθεί ανάμεσα στά 1 9 1 8  
καί 1 92 3 .  Ή ανεργία σέ μεγάλη κλίμακα πού προκάλεσε ή 
κρίση τού 1 92 9. Ή αυξανόμενη δύναμη των μιλι ταριστι
κων δυνάμεων πού γινόταν ανεκτή από τό 1 9 1 8  κιόλας 
από τούς ήγέτες τής σοσιαλδη μοκρατίας. Ό φόοος πού 
ενιωθαν οί ήγέτες τής οαρ ιας Όιομηχανίας γιά μιά αντικα
π ιταλιστική εξέλιξη . Ή ταχτική των κομμουνιστων νά 
θεωρούν σάν κύριους εχθρούς τους τούς σοσιαλδη μοκρά
τες. Ή παρουσία ένός μισότρελου, μά καί προ ικισμένου, 
καιροσκόπου δη μαγωγού - γιά νά περιοριστούμε μόνο 
στούς πιό σημαντικούς παράγοντες. 'Από τό &λλο μέρος, 
ύπήρχαν ισχυρά αντιναζιστικά εργατικά κόμματα καί παν
τοδύναμες εργατικές ενώσεις. Ύπήρχε μιά αντιναζιστική 
παντοδύναμη φιλελεύθερη μεσαία τάξη .  Ύπήρχε μιά γερ
μανική παράδοση κουλτούρας καί ουμανισμού . Οί συγκλί
νοντες παράγοντες καί από τίς δύο πλευρές αντισταθμί
ζονταν μέ τέτοιο τρόπο πού μιά ηττα τού ναζισμΟύ συ
νέχιζε νά αποτελει δυνατότητα τό 1 929.  Τό 'ίδιο ισχύει καί 
γιά τήν περίοδο πρίν από τήν κατάληψη τή ς Ρηνανίας από 
τόν Χίτλερ .  Ύπήρχε μιά συνωμοσία στρεφόμενη ενάντιά 
του από μερικούς στρατιωτικούς ήγήτορες, καθώς καί ενα 
αποδυνάμωμα τού στρατιωτικού κατεστημένου . Είναι πολύ 
πιθανό δτι ή Όίαιη παρέμοαση των Δυτικων συμμάχων θά 
επέφερε τήν πτώση τού Χ ίτλερ .  'Από τό &λλο μέρος, τί θά 
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γινόταν αν ό Χίτλερ δέν ανταγωνιζόταν μέ τήν παράφρονα 
ωμότητα καί κτηνωδία του, τούς πληθυσμούς τών κατα
κτημένων χωρών ; Τί θά γινόταν αν ακουγε τούς στρατη
γούς του, πού συμ60ύλεψαν τή στρατηγική ύποχώρηση 
από τή Μόσχα, τό Στάλινγκραντ καί αλλες θέσεις; Ήταν 
ακόμη ελεύθερος νά αποφύγει τήν όλοκληρωτική ηττα; 

Τό τελευταίο μας παράδε ιγμα όδηγεί σέ μ ιά αλλη αποψη 
της επίγνωσης πού καθορίζει σέ μεγάλο 6αθμό τήν ίκανό
τητα εκλογης: τήν επίγνωση τών εναλλακτικών εκλογών 
πού είναι πραγματικές σέ αντιδιαστολή μέ τίς εναλλακτι
κές εκλογές πού δέν εΙναι δυνατές επειδή δέ 6ασίζονται σέ 
πραγματικές δυνατότητες. 

Ή θέση τού ντετερμινισμού ισχυρίζεται δτι σέ κάθε 
κατάσταση εκλογης ύπάρχει μιά μονάχα πραγματική δυ
νατότητα. Σύμφωνα μέ τόν Χέγκελ, ό ελεύθερος ανθρωπος 
ενεργεί εχοντας επίγνωση αυτης της μοναδικης δυνατότη 
τας, δηλαδή της αναγκαιότητας. Ό άνθρωπος πού δέν εί
ναι ελεύθερος δέν τήν 6λέπει, καί ετσι αναγκάζεται νά 
ενεργήσει μ' εναν δρισμένο τρόπο χωρίς νά ξέρει πώς εΙναι 
εκτελεστής της αναγκαιότητας, δηλαδή της λογικης. 'Από 
τό αλλο μέρος, από τήν ιντετερμινιστική άποψη , τή στιγμή 
της εκλογης ύπάρχουν πολλές δυνατότητες καί ό ανθρωπος 
είναι ελεύθερος νά διαλέξει μιά απ' αυτές. Πολλές φορές 
δμως δέν ύπάρχει μιά μονάχα «πραγματική δυνατότητα» , 
αλλά δύο η καί περισσότερες. Σέ καμιά περίπτωση δέν 
ύπάρχει iι αυθαιρεσία πού νά αφήνει τόν άνθρωπο νά δια
λέξει ανάμεσα σέ απεριόριστο αριθμό δυνατοτήτων. 

Τί εννοούμε λέγοντας «πραγματική δυνατότητα» ; Πρα
γματική δυνατότητα εΙναι εκείνη πού μπορει νά ύλοποιη
θεί, παίρνοντας ύπόψη τήν αρτια δομή τών δυνάμεων πού 
6ρίσκονται σέ αλληλεπίδραση σ' ενα άτομο η μιά κοινω
νία. Ή πραγματική δυνατότητα 6ρίσκεται σέ αντιδιαστολή 
μέ τήν πλασματική δυνατότητα πού ανταποκρίνεται στίς 
επιθυμίες τού ανθρώπου, αλλά πού, στίς δοσμένες περ ι
στάσεις, ποτέ δέ μπορεί νά πραγματοποιηθεί. Ό ανθρωπος 
είναι ενα σύνολο από δυνάμεις δομημένες μέ τρόπο όρι
σμένο καί διακρ ιΟώσιμο. Αυτό τό ιδιόμορφο δομικό σχέ
διο, ό «ανθρωπος» , επηρεάζεται από πολυάρ ιθμους παρά-
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γοντες: από τίς συνθήκες τού περ ιοάλλοντος (τάξη , κοινω
νία, οικογένεια) καί από κλη ρονομικούς καί ιδιοσυστατι
κούς παράγοντες. Μελετώντας αυτές τίς τάσεις πού δίνον
ται από τήν ιδιοσυστασία τού ατόμου μπορούμε κιόλας νά 
δού με δτι δέν είναι όπωσδήποτε «α'ίτια» πού καθορίζουν 
όρισμένα «αποτελέσματα» . 'Ένα ατομο πού είναι από 
ιδιοσυστασία δειλό, μπορεί νά γίνει ύπεροολικά δειλό, μα
ζεμένο, επιφυλακτικό, παθητικό, αποθαρρυμένο, η ενα 
ατομο μέ μεγάλη ενορατικότητα λόγου χάρη , μπορεί νά 
γίνει προικισμένος ποιητής, ψυχολόγος, γιατρός. Δέν εχει 
δμως καμιά «πραγματική δυνατότητα» νά γίνει ενας αναί
σθητος, ενας «ανέμελος» , « καταφερτζής» . Κατά πόσο θά 
ακολουθήσει τή μιά η τήν αλλη κατεύθυνση,  εξαρτάται 
από αλλους παράγοντες πού τόν προδιαθέτουν. Ή 'ίδια 
αρχή ισχύει καί γιά ενα ατομο μέ ιδιοσυστατικά δοσμένο η 
πρώιμα αποκτημένο σαδιστικό συστατικό. Στήν περίπτωση 
αυτή τό ατομο μπορεί ε'ίτε νά γίνει σαδιστής, ε'ίτε, μέ τήν 
καταπολέμηση καί τήν ύπερν ίκηση τού σαδισμού του, νά 
σχηματίσει ενα ιδιαίτερα ισχυρό «αντίσωμα» πού τόν κά
νει νά φερθεί μέ ωμότητα, καί πού τόν κάνει επίσης εξαι
ρετικά ευαίσθητο σέ κάθε ωμότητα από μέρους αλλων η 
τού έαυτού του.  Σέ καμιά περίπτωση δέ μπορεί νά γίνει 
ενα ατομο αδιάφορο στό σαδισμό. 

Έπανερχόμενοι από τίς «πραγματικές δυνατότητες» των 
παραγόντων ιδιοσυστασίας στό παράδειγμά μας γιά τόν 
καπνιστή, ό καπνιστή ς μας εχει δυό πραγματικές δυνατό
τητες : η νά μείνει μόνιμος καπνιστής η νά μήν ξανακαπνί
σει ουτε ενα τσιγάρο. Ή πεποίθησή του πώς εχει τή δυνα
τότητα νά καπνίσει λίγα τσιγάρα αποδείχνεται αυταπάτη . 
Στό παράδειγμά μας γιά τήν lορωτική ύπόθεση ό αντρας 
εχει δυό πραγματικές δυνατότητες: η νά μή ογάλει τό κο
ρίτσι εξω η νά κάνει ερωτα μαζί της. Ή δυνατότητα πού 
σκέφτηκε, πώς μπορούσε δηλαδή νά πιεί μονάχα ενα ποτό 
μαζί της καί νά μήν κάνει ερωτα, ηταν εξωπραγματική, αν 
λάοουμε ύπόψη μας τό συνδυασμό των δυνάμεων στήν 
προσωπικότητα τή δική του καί τή δική της. 

Ό Χίτλερ είχε μιά πραγματική δυνατότητα νά κερδίσει 
τόν πόλεμο - η τό λιγότερο νά μήν τόν χάσει τόσο κατα-
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στροφικά - αν δέ μεταχειριζόταν τούς κατακτημένους 
πληθυσμούς μέ τόση ωμότητα καί κτηνωδία, αν δέν ήταν 
τόσο ναρκισσιστής πού νά μήν επιτρέψει ποτέ μ ιά στρατη
γική ύποχώρηση κλπ. "Εξω δμως απ' αυτές τίς πραγματι
κές λύσεις δέν ύπήρχαν αλλες πραγματικές δυνατότητες. 
Τό νά ελπίζει, δπως εκανε μάταια, δτι μπορούσε νά ξεθυ
μάνει δλη του τήν καταστροφικότητα πάνω στούς κατα
κτημένους λαούς καί νά Ικανοποιεί τή ματαιοδοξία καί τό 
φανφαρονισμό του, μέ τό νά μήν κάνει ποτέ ύποχωρήσεις 
καί νά απειλεί δλες τίς αλλες καπιταλιστικές δυνάμεις μέ 
τίς απροσμέτρητες φιλοδοξίες του , καί νά κερδίσει τόν πό
λεμο - δλα αυτά δέ ορίσκσνταν μέσα στή γκάμα τών πρα
γματικών δυνατοτήτων. 

Τό 'ίδιο ισχύει καί μέ τή σημερ ινή μας κατάσταση : ύπάρ
χει μιά εντονη προδιάθεση, εφεση γιά πόλεμο, πού τήν 
προκαλεί ή παρουσία τών πυρηνικών όπλων σ' όλες τίς 
πλευρές καί ό αμοιοαίος φόοος καί Τι καχυποψία πού γεν
νιέται απ' αυτό . 'Υπάρχει μιά ειδωλολατρία εθν ικής κυ
ριαρχίας, μιά ελλε ιψη αντικειμενικότητας καί λογικής στήν 
εξωτερική πολιτική.  'Από τό αλλο μέρος ύπάρχει ή επιθυ
μία τής πλειονότητας τών λαών καί στούς δυό συνασπι
σμούς, νά αποφευχθεί Τι καταστροφή τού πυρην ικού αφα
νισμού . 'Υπάρχει Τι φωνή τής ύπόλοιπης ανθρωπότητας 
πού επιμένει νά μήν εμπλέξουν οΙ μεγάλες δυνάμεις τούς 
αλλους λαούς στήν παραφροσύνη τους. 'Υπάρχουν οί κοι
νωνικοί καί οί τεχνολογικοί παράγοντες πού επιτρέπουν 
τή χρησιμοποίηση εΙρηνικών λύσεων, καί πού ανοίγουν τό 
δρόμο γιά ενα ευτυχισμένο μέλλον τού ανθρώπινου γένους. 
'Εφόσον εχουμε αυτές τίς δυό σειρές παραγόντων προδιά
θεσης, ύπάρχουν ακόμη δυό πραγματικές δυνατότητες 
ανάμεσα στίς όποίες μπορεί νά διαλέξει ό ανθρωπος: Τι 
δυνατότητα τής εΙρήνης μέ τόν τερματισμό τού ανταγωνι
σμού τών πυρηνικών όπλων καί τού ψυχρού πολέμου . 'Ή Τι 
δυνατότητα τού πολέμου μέ τή συνέχιση τής σημερ ινής πο
λιτικής. Καί οΙ δυό δυνατότητες είναι πραγματικές, αν καί 
μπορεί Τι μιά νά εχει μεγαλύτερη οαρύτητα από τήν αλλη .  
Ή ελευθερία εκλογής εξακολου θεί νά ύπάρχει. Δέν ύπάρ
χει όμως καμιά δυνατότητα πώς μπορούμε νά. συνεχίσουμε 
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τόν ανταγωνισμό των εξοπλισμων, καί τόν ψυχρό πόλεμο, 
καί μιά παρανο·ίκή νοοτροπία μίσους, καί ταυτόχρονα νά 
αποφύγουμε τήν πυρηνική καταστροφή. 

Τόν Όκτώορη τού 1 962 φάνηκε πώς ή ελευθερία από
φασης είχε πιά χαθεί καί πώς ή καταστροφή ήταν πιά 
αδύνατο ν' αποφευχθεί παρά τήν καλή θέληση δλων μας, 
εκτός 'ίσως από μερικούς παράφρονες εραστές τού θανά
του .  Στην περ ίπτωση αυτή ή ανθρωπότητα σώθηκε. 'Επα
κολούθη σε μ ιά χαλάρωση τής �ντασης χάρη στην οποία 
εγιναν δυνατές διαπραγματεύσεις καί συμΟιΟασμο ί. Σήμε
ρα - 1 964 - είναι 'ίσως ή τελευταία ευκαιρία πού δίνεται 
στήν ανθρωπότητα νά διαλέξει ανάμεσα στή ζωή καί τήν 
καταστροφή . "Αν δέν προχωρήσουμε πέρα από τίς επιφα
νειακές διευθετήσεις πού συμοολίζουν την καλή θέληση,  
χωρίς δμως καί νά σημαίνουν πώς εγιναν ξεκάθαρα αντι
ληπτές οί δοσμένες λύσεις καί οί αντίστοιχες συνέπειές 
τους, τότε ή ελευθερία μας εκλογής θά εξαφανιστεί. "Αν ή 
ανθρωπότητα αυτοκαταστραφεί, αυτό δέ θά όφείλεται στή 
σύμφυτη κακοήθεια τής καρδιάς τού ανθρώπου. Θά όφεί
λεται στήν ανικανότητά του νά αντιλη φθεί τίς ρεαλιστικές 
εναλλακτικές λύσεις καί τίς συνέπειές τους. Ή δυνατότη
τα Ελευθερ ίας ορίσκεται ακριοως στό νά αναγνωρίζουμε 
ποιές εΙναι οί πραγματικές δυνατότητες ανάμεσα στίς 
όποίες μπορούμε νά διαλέξουμε, καί ποιές είναι οί « εξω
πραγματικές δυνατότητες» πού αντιπροσωπεύουν τίς επι
θυμητές σκέψεις μας, μέ τ ίς οποίες επιδιώκουμε νά απαλ
λάξουμε τόν έαυτό μας από τό δυσάρεστο εργο νά πάρει 
απόφαση ανάμεσα σέ διάφορες λύσεις πού είναι πραγμα
τικές αλλά όχι αρεστές (ατομικά η κοινωνικά) . Φυσικά οί 
εξωπραγματικές δυνατότητες δέν είναι καθόλου δυνατότη
τες. Είναι κούφια όνειρα. Τό ατυχές γεγονός δμως είναι 
δτι οί περισσότεροι από μάς, δταν ορισκόμαστε αντιμέτω
ποι μέ τίς πραγματικές λύσεις, καθώς καί μέ τήν ανάγκη 
νά κάνουμε μ ιά εκλογή πού απαιτεί διορατικότητα καί θυ
σίες, προτιμάμε νά σκεφτόμαστε δτι ύπάρχουν άλλες δυνα
τότητες πού μπορούμε νά επιδιώξουμε. 'Έτσι δέ ολέπουμε 
δτι αυτές ο ί εξωπραγματικές δυνατότητες δέν ύπάρχουν 
καί δτι ή επιδίωξή τους είναι ενα προπέτασμα καπνού 
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πίσω από τό όποίο τό πεπρωμένο παίρνει τίς δικές του 
αποφάσεις. Ζώντας μέ τήν ψευδαίσθηση πώς θά υλοποιη 
θούν οί μή δυνατότητες, ό ανθρωπος νιώθει νά ξαφν ιάζε
ται, νά είναι αγανακτισμένος, πληγωμένος, πού εγινε ή εκ
λογή γιά λογαριασμό του καί πού επέρχεται ή ανεπιθύ
μητη καταστροφή. Στό σημείο αυτό όδηγείται λαθεμένα 
στό νά κατηγορεί τούς αλλους, νά υπερασπίζεται τόν 
εαυτό του καί νά παρακαλεί τό Θεό, ενώ τό μόνο πού 
πρέπει νά κάνει είναι νά κατηγορήσει τόν εαυτό του γιά 
ελλειψη θάρρους στήν αντιμετώπιση τού θέματος καί ελ
λειψη λογικής γιά νά τό καταλάΌει. 

Καταλήγουμε, λο ιπόν, δτι οί  πράξεις τού ανθρώπου 
προκαλούνται πάντοτε από προδιαθέσεις πού πηγάζουν 
από (ασυνείδητες συνllθως) δυνάμεις πού ενεργούν στήν 
προσωπικότητά του . "Αν αυτές οί δυνάμεις φτάσουν σέ μιά 
όρισμένη ενταση μπορεί νά γίνουν τόσο ισχυρές πού 6χι 
μόνο προδιαθέτουν τόν ανθρωπο, αλλά καί τόν όρίζουν 
- κι ετσι δέν εχει ελευθερ ία εκλογής. Αυτή ή ελευθερ ία 
περιορίζεται από τίς πραγματικές δυνατότητες πού ύπάρ
χουν. Αυτές οί πραγματικές δυνατότητες καθορίζονται 
από τήν κατάσταση στό σύνολό της. Ή ελευθερ ία τού αν
θρώπου Όρίσκεται στή δυνατότητα πού εχει νά διαλέγει 
ανάμεσα στίς υπάρχουσες πραγματικές δυνατότητες (εναλ
λακτικές λύσεις) . Ή ελευθερ ία μ' αυτή τήν εννοια μπορεί 
νά όριστεί όχι σάν «δράση μέ επίγνωση τής αναγκαιότη
τας» αλλά σάν δράση πάνω aτή οάση τής επίγνωσης τών 
εναλλακτικών εκλογών καί τών συνεπειων τους. Ποτέ δέν 
υπάρχει ιντετερμινισμός. Κάποιες φορές ύπάρχει ντετερμι
νισμός καί κάποιες φορές αλτερνατιΌ ισμός (εναλλακτικό
τητα) πού Όασίζεται στό μοναδικά ανθρώπινο φαινόμενο : 
τήν επίγνωση . Γιά νά τό θέσουμε διαφορετικά, κάθε γεγο
νός προκαλείται. 'Αλλά στό συνδυασμό πού επικρατούσε 
πρίν από τό γεγονός ενδέχεται νά υπάρχουν μερικά κίνη 
τρα πού μπορούν νά γίνουν τό α'ίτιο γιά τό επόμενο γεγο
νός. Ποιό απ' αυτά τά ενδεχόμενα α'ίτια μπορεί νά γίνει 
πραγματικό α'ίτιο, εξαρτάται από τήν επίγνωση τού αν
θρώπου σχετικά μέ τή στιγμή τής απόφασης. Μ' αλλα λό
για, τίποτα δέν είναι αναίτιο, άλλά καί δέν καθορίζονται 
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τά πάντα (μέ τή «σκληρή» σημασία τής λέξης) .  
Ή αποψη τού ντετερμιν ισμού , τού Ιντετερμινισμού καί 

τού αλτερνατιοισμού πού αναπτύσσεται εδώ ακολουθεί 
ουσιαστικά τή σκέψη τριών στοχαστών : τού Σπινόζα, τού 
Μάρξ καί τού Φρόυντ. Καί οί τρείς όνομάζονται συχνά 
«ντετερμινιστές» . Ύπάρχουν πολλοί λόγοι πού γίνεται αυ
τό, καί ό κυριότερος εΙναι δτι όνομάστηκαν οί 'ίδιοι ετσι. 
Ό Σπινόζα εγραψε: «Στό μυαλό δέν ύπάρχει απόλυτη η 
ελεύθερη Οούληση. νΕτσι πιστεύουμε στήν "ελευθερ ία" τών 
επιθυμιών μας. Άλλά τό μυαλό όρίζεται νά επιθυμεί αυτό 
fι εκείνο από μιά αιτία, πού κι αυτή μέ τή σειρά της όρίζε
ται από μιά αιτία καί αυτή ή τελευταία από μιά αλλη 
αιτία καί αiJτό συνεχίζεται στό απειρο» . 1 3  Ό Σπινόζα 
εξηγεί τό δτι ύποκειμενικά νιώθουμε τή οούλησή μας σάν 
ελεύθερη - πράγμα πού γιά τόν Κάντ καί πολλούς αλλους 
φιλόσοφους αποτελούσε τήν απόδειξη γιά τήν ελευθερ ία 
τής οούλησής μας - σάν αποτέλεσμα τής αiJταπάτης μας: 
εχουμε επίγνωση τών επιθυμιών μας, αλλά δέν εχουμε επί
γνωση τών κινήτρων τών επιθυμιών μας. Ό Φρόυντ εκ
φραζε κι εκείνος ντετερμινιστική θέση. Πεποίθηση στή φυ
σική Ελευθερία κι εκλογή . νΕλεγε δτι ό ιντετερμινισμός « εί
ναι όλότελα αντιεπιστημονικός. . .  Πρέπει νά ύποχωρήσει 
μπροστά στίς απαιτήσεις ένός ντετερμινισμού πού κυοερ
νάει ακόμη καί τήν πνευματική ζωή » .  Φαίνεται δτι καί ό 
Μάρξ �ταν ντετερμινιστής. Άνακάλυψε τούς νόμους τής 
ίστορίας πού εξηγούν τά πολιτικά γεγονότα σάν αποτελέ
σματα τής ταξικής στρωματοποίησης καί τών ταξικών 
αγώνων , καί αργότερα σάν τό αποτέλεσμα τών παραγωγι
κών δυνάμεων καί τής εξέλιξής τους. Φαίνεται δτι καί οί 
τρείς αυτοί στοχαστές αρνούνται τήν ανθρώπινη ελευθερία 
καί ολέπουν στόν ανθρωπο τό όργανο δυνάμεων πού ενερ
γούν πίσω από τήν πλάτη του , καί πού όχι μόνο τόν προ
διαθέτουν, αλλά καί τόν κάνουν νά αποφασίζει νά ενεργή
σει δπως ενεργεϊ. Μ' αiJτή τήν εννοια ό Μάρξ μπορεί νά 
χαρακτηριστεί σάν απόλυτα έγελιανός, γιά τόν όποίο ή 

1 3 .  'Ηθικ ή,  ΙΙ, Πρότ. XLVIII. 
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επίγνωση τής αναγκαιότητας είναι τό μάξιμουμ τής ελευ
θερίαςl4 .  

Οί Σπινόζα, Μάρξ καί Φρόυντ, δχι μόνο μίλησαν γιά 
τόν έαυτό τους μέ τρόπο πού τούς χαρακτηρίζει σάν ντε
τερμινιστές, αλλά καί πολλοί από τούς μαθη τές τους τούς 
κατάλαοαν μ' αυτό τό πνεύμα. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα 
γιά τόν Μάρξ καί τόν Φρόυντ. Πολλοί « μαρξιστές» μιλάνε 
σά νά μήν ΊJπάρχ�ι αλλη πορεία γιά τήν ίστορία, δτι τό 
μέλλον καθορίστηκε από τό παρελθόν, δτι όρισμένα γεγο
νότα επρεπε νά γίνουν αναγκαστικά. Πολλοί από τούς μα
θητές τού Φρόυντ ύποστήριζαν τήν 'ίδια αποψη γιά τόν 
Φρόυντ. 'Ισχυρίζονταν δτι ή ψυχολογία τού Φρόυντ ηταν 
επιστημονική ακρ ιοώς γιά τό λόγο δτι προολέπει αποτελέ
σματα από τά α'ίτια πού προηγούνται. 

, Αλλά ή έρμηνεία αυτή σύμφωνα μέ τήν όποία οί Σπινό
ζα, Μάρξ καί Φρόυντ είναι ντετερμινιστές, παραολέπει 
όλοκληρωτικά τήν αλλη αποψη τών τριών στοχαστών. Γιά 
ποιό λόγο τό κύριο εργο τού «ντετερμιν ιστή» Σπινόζα εί
ναι ενα οιολίο γιά τήν ηθική ;  Γιά ποιό λόγο κύρια πρό
θεση τού Μάρξ ηταν ή σοσιαλιστική επανάσταση καί κύ
ρια επιδίωξη τού Φρόυντ μιά θεραπεία πού θά θεράπευε 
τόν ψυχικά ασθενή από τή νεύρωσή του ; 

Ή απάντηση σ' αυτά τά ερωτήματα είναι αρκετά άπλή . 
Καί οί τρείς αυτοί στοχαστές εολεπαν τό οαθμό στόν 
όποίο ό ανθρωπος καί ή κοινωνία εχουν τήν προδιάθεση 
νά ενεργούν σύμφωνα μ' εναν όρισμένο τρόπο, συνήθως σέ 
τέτοιο οαθμό, πού ή προδιάθεση γίνεται καθοριστική. 
Ταυτόχρονα δμως δέν ηταν μόνο φιλόσοφοι πού ηθελαν νά 
εξηγήσουν καί νά έρμηνεύσουν . Ήταν παράλληλα καί αν
θρωποι πού επιθυμούσαν νά αλλάξουν καί νά μεταμορφώ
σουν. Γιά τόν Σπινόζα τό εργο τού ανθρώπου, ό ηθικός 
σκοπός του, είναι ακριοώς νά περιορίσει τόν καθοριστικό 
παράγοντα καί νά πετύχει τή μεγαλύτερη δυνατή ελευθε
ρία. Ό ανθρωπος μπορεί νά τό κάνει αυτό μέ τήν αυτεπί
γνωση, μέ τό μετασχηματισμό τών παθών πού τόν τυφλώ -

1 4 .  Γιά μιά λεπτομερειακή έξέταση αυτών τών σημείων, 6λ. Ε. Φρόμ, 
ΠΕρα από τά δεσμά της αυταπάτης.  
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νουν καί τόν άλυσοδένουν, σέ πράξεις (<<ενεργά αποτελέ
σματα») ,  πού τού επιτρέπουν νά ενεργεί σύμφωνα μέ τά 
πραγματικά του συμφέροντα σάν άνθρώπινο ον. «'Ένα 
συναίσθημα πού είναι πάθος παύει νά είναι πάθος από τή 
στιγμή πού θά  σχηματίσουμε μιά διακριοωμένη καί κα
θαρή εικόνα του.»  15 Ή ελευθερία δέν είναι κάτι πού μάς 
είναι δοσμένο, σύμφωνα μέ τόν Σπινόζα. Είναι κάτι πού 
μέσα σ' όρισμένα δρια μπορούμε νά τό άποκτήσουμε μέ 
τήν ενορατικότητα καί τήν προσπάθεια. 'Έχουμε τό δι
καίωμα νά διαλέξουμε εναλλακτικά αν εχουμε σθένος καί 
γνώση. Ή κατάκτηση της ελευθερίας είναι δύσκολη,  καί 
νά γιατί οι περισσότεροι άπό μάς αποτυχαίνουν . 'Όπως 
γράφει ό Σπινόζα στό τέλος της Ήθικής του : 

"Ετσι όλοκλήρωσα δλα δσα ηθελα νά εκθέσω θ ίγοντας 
τή δύναμη τού μυαλού πάνω στά συναισθήματα καί 
τήν ελευθερία τού μυαλού . Άπ' αυτό φαίνεται πόσο 
δυνατός είναι ό σοφός ανθρωπος καί πόσο ξεπερνάει 
τόν αμαθή πού όδηγείται μόνο από τούς πόθους του . 
Γιατί ό αμαθής οχι μόνο αποσπάται από εξωτερ ικά 
α'ίτια χωρίς ποτέ νά εχει τήν αληθινή συγκατάθεση τού 
πνεύματός του, αλλά επιπρόσθετα ζεί, μπορούμε νά 
πούμε, χωρίς νά εχει συνείδηση τού έαυτού του καί 
τού Θεού καί τών πραγμάτων , καί μόλις πάψει νά 
ύποφέρει Ι μέ τήν εννοια τού Σπινόζα, νά εΙναι παθη 
τικόςJ , παύει καί νά ύπάρχει. 

Ένώ ό σοφός ανθρωπος, στό οαθμό πού θεωρείται 
τέτοιος, πολύ σπάνια παρουσιάζει διαταραχή τού 
πνεύματος, αλλά εχοντας συνείδηση τού έαυτού του 
καί τού Θεού καί τών πραγμάτων, μέ μ ιά όρισμένη 
αιώνια αναγκαιότητα, ποτέ δέν παύει νά ύπάρχει, 
άλλά κατέχει πάντοτε τήν αληθινή συγκατάθεση τού 
πνεύ ματός του . 

"Αν ό τρόπος πού ύπέδειξα πώς όδηγεί σ' αύτό τό 
άποτέλεσμα φα ίνεται ύπεροολικά δύσκολος, μπορεί 
ώστόσο να ανακαλυφθεί. Πρέπει νά είναι δύσκολος, 
αφού σπάνια Ορίσκεται. Πώς θά ήταν δυνατό, αν ή 

1 5 .  'Ηθική ,  Υ, Προτ. Ι Ι Ι  loc. cit. 
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σωτηρία δινόταν ετο ιμη στά χέρια μας χωρίς νά 
χρειάζεται μεγάλος κόπος γιά νά αρεθεί, νά αδιαφο
ρούν γι' αυτό όλοι σχεδόν οί άνθρωποι;  'Όλα τά πρά
γματα όμως είναι τόσο πιό εξαιρετικά δσο πιό δύ
σκολα καί σπάνια αρίσκονται 16•  

Ό Σπινόζα, ό θεμελιωτής τής σύγχρονης ψυχολογίας, πού 
αλέπει τούς παράγοντες πού καθορίζουν τόν άνθρωπο, 
κάθεται ώστόσο καί γράφει μιά 'Ηθική. 'Ήθελε νά δείξει 
πώς μπορούσε ό άνθρωπος νά αλλάξει από τή δουλεία 
στήν ελευθερία. Καί ή αντίληψή του γιά τήν «ηθική» είναι 
ακριαώς ή αντίληψη τής κατάκτησης  τής ελευθερίας. Αυτή 
ή κατάκτηση είναι δυνατή μέ τή λογική, μέ τίς σωστές 
ιδέες, μέ τήν επίγνωση, αλλά είναι δυνατή μονάχα άν ό 
άνθρωπος κάνει τήν προσπάθεια αάζοντας περισσότερο 
μόχθο απ' όσο θ έλουν συνήθως νά αάζουν οί άνθρωποι. 

"Αν τό εργο τού Σπινόζα είναι πραγματεία πού αποσκο
πεί στή «σωτηρία» τού ατόμου (σωτηρία εδώ σημαίνει τήν 
κατάκτηση τής ελευθερ ίας μέ τήν επίγνωση καί τήν εργα
σία) , πρόθεση τού Μάρξ είναι επίσης ή σωτηρία τού ατό
μου. 'Ενώ δμ('ις ό Σπινόζα πραγματεύεται τόν ατομικό 
παραλογισμό, ά Μάρξ επεκτείνει τήν εννοια αυτή. Διαπι
στώνει ότι ό παραλογισμός τού ατόμου προκαλείται από 
τόν παραλογισμό τής κοινωνίας στήν όποία ζεί, καί δτι ό 
'ίδιος αυτός παραλογισμός είναι αποτέλεσμα τής ελλειψης 
προγραμματισμού (σχεδιασμού) καί τών εγγενών αντιφά
σεων τής οικονομικής καί κοινωνικής πραγματικότητας. 
'Επιδίωξη τού Μάρξ, δπως καί τού Σπινόζα, είναι ό ελεύ
θερος καί ανεξάρτητος άνθρωπος, αλλά γιά ν' αποκτήσει 
αυτή τήν ελευθερία ό άνθρωπος πρέπει νά γνωρίσει τίς 
δυνάμεις εκείνες πού ενεργούν πίσω από τήν πλάτη του 
καί τόν όρίζουν. Ή χειραφέτηση είναι αποτέλεσμα τής 
γνώσης καί τής προσπάθειας. Ειδικότερα, ό Μάρξ, πι
στεύοντας ότι ή εργατική τάξη είναι ό ίστορικός φορέας 
τής παγκόσμιας απελευθέρωσης τού ανθρώπου, πίστευε δτι 
ή ταξική συνείδη ση καί πάλη αποτελούσαν τίς απαραίτη-

16. Στό 'ίi"ιιo. Προτ. ΧLΙΙ ,  ύ;τοσημείωσl l .  
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τες συνθηκες γιά τήν απελευθέρωση τού ανθρώπου. 'Όπως 
ό Σπινόζα, ό Μάρξ είναι ντετερμινιστή ς μέ τήν έξης εν
νοια: αν παραμείνεις τυφλός καί δέν κάνεις τίς πιό μεγά
λες προσπάθειες, θά χάσεις τήν ελευθερ ία σου. Άλλά τόσο 
αυτός δσο καί ό Σπινόζα, δέν είναι ενας ανθρωπος πού 
θέλει νά έρμηνεύσει μονάχα. Είναι ενας &νθρωπος πού θέ
λει νά αλλάξει  - ετσι δλο του τό εργο είναι μ ιά προσπά
θεια νά διδάξει τόν ανθρωπο πώς νά γίνει ελεύθερος μέ τή 
γνώση καί τήν προσπάθεια. Ό Μάρξ ποτέ δέν εΙπε, δπως 
συχνά ύποθέτουν, δτι πρόδλεψε τά ίστορικά γεγονότα πού 
όπωσδήποτε θά συμδούν. Ήταν πάντα λλτερνατιδ ιστής. 
Ό ανθρωπος μπορεί νά σπάσει τίς άλυσίδες της αναγκαιό
τητας αν εχει γνώση τών δυν άμεων πού ενεργούν πίσω 
από τήν πλάτη του, αν κάνει τήν τρομαχτική προσπάθεια 
νά κερδίσει τήν ελευθερία του . Αυτό τόν αλτερνατιδισμό 
διατύπωσε ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, πού συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στούς μεγαλύτερους έρμηνευτές τού Μάρξ, μ' 
αυτό τόν τρόπο: στόν αΙώνα πού ζούμε ό ανθρωπος εχει 
τήν εναλλακτική δυνατότητα νά διαλέξε ι  «ανάμεσα στό 
σοσιαλισμό καί τό δαρΟαρισμό» .  

Ό Φρόυντ, ό ντετερμινιστής, ήταν κι αυτός ενας αν
θρωπος πού ηθελε νά μεταμορφώσει:  ηθελε νά μετατρέψει 
τή νεύρωση σέ ύγεία, νά ύποκαταστήσει τήν κυριαρχία τού 
'Εγώ μέ τήν κυριαρχ ία τού 'Εκείνου . Τί αλλο είναι ή νεύ
ρωση - όποιουδήποτε ε'ίδους - από τήν απώλεια της 
ελευθερίας πού εχει ό ανθρωπος νά ενεργεί λογικά; Τί 
αλλο είναι ή ψυχική ύγεία από τήν ίκανότητα τού ανθρώ
που νά ενεργεί σύμφωνα μέ τό πραγματικό συμφέρον του ; 
Ό Φρόυντ, δπως καί ό Σπινόζα καί ό Μάρξ, είδε ως ποιό 
οαθμό όρίζεται ό ανθρωπος. 'Αλλά ό Φρόυντ είδε επίσης 
δτι ό καταναγκασμός νά ενεργεί ό ανθρωπος μέ όρισμέ
νους παράλογους καί κατά συνέπεια καταστροφικούς τρό
πους μπορεί νά αλλάξει - μέ τήν αυτεπίγνωση καί μέ τήν 
προσπάθεια. Έτσι ή εργασία του είναι ή προσπάθεια νά 
επινοήσει μιά μέθοδο θεραπείας της νεύρωσής του μέ τήν 
αυτεπίγνωση,  καί τό σύνθημα τής θεραπείας του είναι : «Ή 
αλήθεια θά σέ κάνει ελεύθερο » .  

Καί ο ί  τρείς στοχαστές εχουν κο ινές μερ ικές από τίς κί1 -
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ριες αντιλήψεις τους :  ( 1 )  Οί πράξεις του ανθρώπου καθο
ρίζονται από προηγούμενα α'ίτια, αλλά μπορεί ν' απελευ
θερωθεί από τήν κυριαρχία αυτών τών αΙτίων μέ τή γνώση 
καί τήν προσπάθεια. (2)  Ή θεωρία καί ή πρακτική δέ 
μπορούν νά διαχωριστούν. Γιά νά πετύχει κανείς τή «σω
τηρία» 11 τήν έλευθερία, πρέπει νά γνωρίζει τή σωστή 
«θε:ωρία» . Δέν είναι δμως δυνατό νά τή γνωρίζει αν δέν 
ενεργεί κι &ν δέν αγωνίζεται!7 . Ή μεγάλη ανακάλυψη καί 
τών τριών στοχαστών ήταν ακριοώς δτι ή θεωρία καί ή 
πρακτική, ή έρμηνεία καί ή αλλαγή είναι αδιαχώριστες. (3) 
Ένώ ηταν ντετερμινιστές μέ τήν εννοια δτι ό ανθρωπος 
μπορεί νά χάσει τή μάχη γιά τήν ανεξαρτησία καί τήν 
ελευθερία, ηταν ουσιαστικά αλτερνατιοιστές:  δίδασκαν δτι 
ό ανθρωπος μπορεί νά διαλέξει ανάμεσα σέ όρισμένες 
εξακριοώσιμες δυνατότητες καί δτι εξαρτάται από τόν αν
θρωπο ποιά απ' αυτές τίς εναλλακτικές λύσεις θά προτι
μήσει. Έξαρτάται απ' αυτόν, εφόσον δέν εχει χάσει τήν 
ελευθερία του . νΕτσι ό Σπινόζα δέν πίστευε δτι ό κάθε 
ανθρωπος μπορούσε νά πετύχει τή σωτηρία, ό Μάρξ δέν 
πίστευε πώς δ σοσιαλισμός επρεπε νά νικήσει, ουτε καί ό 
Φρόυντ πώς ηταν δυνατό νά θεραπευτεί μέ τή μέθοδό του 
κάθε νεύρωση . Στήν πραγματικότητα καί οί τρείς ηταν 
σκεπτικιστές καί ταυτόχρονα ανθρωποι μέ οαθ ιά πίστη. Γι' 
αυτούς ή πραγματικότητα ήταν κάτι περ ισσότερο από 
δράση τής αναγκαιότητας. Ήταν ή μεγάλη ευκαιρία γιά 
τόν ανθρωπο νά διαλέξει τό καλό αντί γιά τό κακό - ήταν 
ή ευκαιρία ν.ά διαλέξει ανάμεσα στίς πραγματικές δυνατό
τητες πάνω στή δάση τής γνώσης καί τής προσπάθειας. Ή 
θέση τους δέν ηταν ουτε ντετερμιν ιστική ουτε Ιντετερμινι
στική . 'Ήταν θέση ρεαλιστικού, κριτικού ουμανισμού !8 .  

17 .  Ό Φρόιιντ, λόγου χάρη , θεωροϋσε πώς γιά ν ά  μπορέσει ό ασθενής 
νά πετύχει μιά θεραπεία, ήταν απαραίτητο νά κάνει μιά οίκονομική θυ
σία πλη ρώνοντας γιά τή θεραπεία του, καθώς καί τή θυσία τής f>ιάψευ
σης μέ τό νά μήν εκδηλώνει ολες τί; παράλογες φαντασιώσεις του. 

18 .  Ή θέση τοϋ αλτερνατιοισμοϋ πού περιγράφεται εδώ είναι ούσια
στικά ή θέση τής Έβρα"ίκής Β ίΟλου. Ό Θεός δέν επεμβαίνει στήν ίστορία 
τοϋ ανθρώπου λλλάζοντας τήν καρδι ά του. Τοϋ στέλνει τούς αγγελιαφό
ρους του, τούς προφήτες, μέ τριπλή αποστολή: νά δείξουν στόν άνθρωπο 
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Ύπάρχει καί ή 6ασική θέση τού ΒουδισμΟύ . Ό Βούδας 
αναγνώριζε τό α'ίτιο τής ανθρώπινης δυστυχίας - τήν 
πλεονεξία. Βάζει τόν ανθρωπο μπροστά στήν εκλογή ε'ίτε 
νά διατηρήσει τήν πλεονεξία του, ύποφέροντας καί παρα
μένοντας αλυσοδεμένος στόν τροχό τής νέας γέννησης, η ν' 
απαρνηθεί τήν πλεονεξία κι ετσι νά 6άλει τέρμα στά 6ά
σανα καί τή νέα γέννηση. Ό ανθρωπος μπορεί νά διαλέξει 
ανάμεσα σ' αυτές τίς δύο δυνατότητες: δέν εχει αλλη δυ
νατότητα. 

'Εξετάσαμε τήν καρδιά τού ανθρώπου, τήν κλίση της 
πρός τό καλό καί τό κακό. Φτάσαμε μήπως σέ εδαφος πιό 
στέρεο από εκείνο πού πατούσαμε δταν θέταμε μερ ικά 
ερωτήματα στό πρώτο κεφάλαιο αυτού τού 6ι6λίου ; 

'Ίσως. Τουλάχιστο μπορεί νά εχει κάποια αξία νά συ
νοψίσουμε τ' αποτελέσματα τής ερευνάς μας. 

1. Ή κακία είναι ενα εΙδικά ανθρώπινο φαινόμενο. Εί
ναι ή προσπάθεια Ωπισθοδρόμησης στήν προανθρώπινη 
κατάσταση καί εξαφάνισης αυτού πού είναι εΙδικά αν
θρώπινο: τής λογικής, τϊΊς όγάπης, τής ελευθερίας. Ή κα
κία ωστόσο δέν είναι μονάχα άνθρώπινη, άλλά καί τραγι
κή . Ό ανθρωπος δέν παύει νά είναι ανθρώπινος ακόμη κι  
αν όπισθοδρομήσει στίς πιό άρχαίκές μορφές εμπειρίας. 
'Έτσι δέ μπορεί νά ίκανοποιηθεί μέ τό κακό σάν λύση. Τό 
ζώο δέ μπορεί νά είναι κακό. 'Ενεργεί σύμφωνα μέ τίς 

όρισμένους σκοπούς, νά τού δείξουν τίς συνέπειες των έκλογων του, καί 
νά τόν προστατέψουν από τη λαθεμένη απόφαση . Στόν ανθρωπο ανήκει ή 
εκλογή. Κανείς, ούτε καί ό Θεός ακόμη , δέ μπορεί νά τόν «σώσει» . Ή 
πιό σαφής εκφραση αυτής τής αρχής έκφράζεται από τόν 'ίδιο τό Θεό 
στην απάντησή του στόν Σαμουήλ δταν οί 'ΕΌραίοι ζητούσαν Όασιλιά: 
"Τώρα λοιπόν ακουσε τή φωνή τους. Άλλά νά διαμαρτυρηθείς θαρραλέα 
μπροστά τους καί δεϊξε τους τόν τρόπο τού Όασιλια πού θά Όασιλέψει σ' 
αυτού ς» . (<<Τώρα λοιπόν ακουσον τής φωνής αυτών ' πλήν διαμαρτυρή
θητι παρρησίι;ι πρός αυτούς καί δείξον είς αυτούς τόν τρόπον τού Όασι
λέως όστις θέλει Όασιλεύσει επ' αυτούς.» , Α' Σαμουήλ, Η': 4 - 1 0) .  Τό 'ίδιο 
πνεύμα αλτερνατιΌισμού εκφράζεται στην πρόταση: «"Εθεσα μπροστά 
σου σήμερα την ευλογία καί τήν κατάρα, τή ζωή καί τό θάνατο. Καί 
διαλεξες τή ζωή » .  Ό άνθρωπος μπορεί νά διαλέξει. Ό Θεός δέ μπορεί 
νά τόν σώσει. Τό μόνο πού μπορεί νά κάνει ό Θεός εΙναι νά τόν Όαλει 
μπροστά στίς Όασικές εναλλακτικές λύσεις, τή ζωή καί τό θάνατο - καί 
νά τόν προτρέψει νά διαλέξει τη ζωή. 

1 8 1  



εσώτερες παρορμήσεις του πού εξυπηρετούν ουσιαστικά τό 
συμφέρον του γιά τήν επιΟίωση. Ή κακία είναι ή προσπά
θεια μετάοασης από τό οασίλειο τού ανθρώπινου στό οα
σίλειο τού απάνθρωπου, ώστόσο είναι οαθ ιά ανθρώπινη 
γιατί ό ανθρωπος δέ μπορεί νά γίνει ζώο, δπως δέ μπορεί 
νά γίνει «Θεός» . Κακό ειναι ή απώλεια από τόν ανθρωπο 
τού έαυτού του στήν τραγική προσπάθεια ν' απαλλαχτεί 
από τό σάρος της ανθρωπιάς του . Καί ή δυνατότητα τού 
κακού γίνεται πολύ μεγαλύτερη , γιατί ό ανθρωπος είναι 
προικισμένος μέ φαντασία πού τόν κάνει ίκανό νά φαντά
ζεται δλες τίς δυνατότητες γιά τό κακό κι ετσι νά επιθυμεί 
αυτές τίς δυνατότητες καί νά ενεργεί πάνω σ' αυτές, νά 
τρέφει τήν κακή φαντασία του 19 . Ή Ιδέα τού καλού καί 
τού κακού πού εκφράζεται εδώ αντιστοιχεί ουσιαστικά 
στήν Ιδέα πού εκφράζεται από τόν Σπινόζα. «Σέ δσα ακο
λουθούν, λο ιπόν - αναφέρει - λέγοντας "καλό" θά εννοώ 
καθετί πού γι' αυτό ε'ίμαστε οέοαιοι δτι αποτελεί μέσο γιά 
νά φτάσουμε δσο γίνεται πλησιέστερα στόν τύπο τής αν
θρώπινης φύσης πού τοποθετήσαμε μπροστά μας Ι πρότυπο 
τής ανθρώπινης φύσης, δπως τό ονομάζει επίσης ό Σπινό
ζαj' λέγοντας "κακό" θά εννοώ καθετί πού γι' αυτό ε'ίμα
στε οέοαιοι  δτι μας εμποδίζει νά φτάσουμε σ' αυτό τόν 
τύπο. » 20 Λογικά, γιά τόν Σπινόζα, « ενα αλογο θά κατα
στραφεί όλοκλη ρωτικά αν μεταολη θεί σέ ανθρωπο δπως κι 
αν μεταοληθεί σέ εντομο» .21  Τό καλό ορίσκεται στό νά 
μεταμορφώνουμε τήν ϋπαρξή μας σέ μιά όλοένα μεγαλύ
τερη προσέγγιση πρός τήν ουσία μας. Τό κακό σέ μ ιά 
όλοένα μεγαλύτερη αποξένωση ανάμεσα στήν υπαρξη καί 
τήν ουσία. 

2. Οί οαθμοί τής κακίας είναι ταυτόχρονα οί οαθμοί τής 
ύποχώρησης. Τό μεγαλύτερο κακό είναι ο ί επιθυμίες εκεί
νες πού κατευθύνονται μέ μεγαλύτερη ενταση ενάντια στή 
ζωή . Ή αγemη γιά τό θάνατο, ή αίμομικτική-συμοιωτική 

1 9. Είναι αξιοσημείωτο δτι ή λέξη γιά τήν παρώθηση στό καλό καί τό 
κακό είναι Γιέζερ, πού στήν έορα'ίκή της Β ίολου σημαίνει «φαντασίες» . 

20. 'Ηθική, IV, Πρόλογος. 

2 1 .  Στό 'ίδιο. 
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επιθυμία επιστροφής στή μήτρα, στό εδαφος, στό ανόργα
νο, ή ναρκισσιστική αυτοθυσία πού κάνει τόν άνθρωπο 
εχθρό τής ζωής επειδή δέ μπορεί νά εγκαταλείψει τή φυ
λακή τού εγώ του. Ζώντας μ' αυτό τόν τρόπο είναι σά νά 
ζε ίς στήν « κόλαση» . 

3 . Ύπάρχει μ ικρότερο κακό, σύμφωνα μέ τό μικρότερο 
οαθμό οπισθοδρόμησης. ΕΙναι ή ελλειψη αγάπης, Τι ελ
λειψη λογικής, ή ελλε ιψη ένδιαφέροντος, ή ελλειψη θάρ
ρους. 

4. Ό l1νθρωπος εχει τήν προδιάθεση νά οπισθοδρομεί 
καί νά κινείται πρός τά μπρός. Αυτός εΙναι ενας άλλος 
τρόπος γιά νά πούμε πώς εχει τήν προδιάθεση πρός τό 
καλό καί τό κακό. "Αν καί ο ί δύο προδιαθέσεις εξακολου
θούν νά ορίσκονται σέ κάποια ισορροπία, είναι ελεύθερος 
νά διαλέξει, μέ τήν προϋπόθεση ότι μπορεί νά κάνει χρήση 
τής γνώσης καί ότι μπορεί νά κάνει μ ιά προσπάθεια. ΕΙναι 
ελεύθερος νά διαλέξει ανάμεσα στίς εναλλακτικές λύσεις 
πού αυτές καθαυτές όρίζονται από τή συνολική κατάσταση 
στήν όποία Ορίσκεται. "Αν, ώστόσο, Τι καρδιά του εχει 
σκλη ρύνει σέ τέτοιο οαθμό πού δέν ύπάρχει πιά ισορροπία 
ανάμεσα στίς προδιαθέσεις, δέν είναι πιά ελεύθερος νά 
διαλέξει. Στήν αλυσίδα τών γεγονότων πού όδηγούν στήν 
απώλεια τής ελευθερίας, ή τελευταία απόφαση είναι συ
νήθως μιά απόφαση στήν όποία ό άνθρωπος δέ μπορεί πιά 
νά διαλέξει ελεύθερα. Στήν πρώτη απόφαση μπορεί νά εί
ναι ελεύθερος νά διαλέξει αυτό πού όδηγεί στό καλό, μέ 
τήν προϋπόθεση πώς θά εχει επίγνωση τής σημασίας αυτής 
τής πρώτης του απόφασης. 

5 . Ό άνθρωπος εΙναι ύπεύθυνος ως τό σημείο πού εΙναι 
ελεύθερος νά διαλέξει τίς πράξεις του. Άλλά ή ύπευθυνό
τητα δέν είναι τίποτ' άλλο από ενα ηθικό αξίωμα καί συ
νήθως είναι μιά αιτιολογία τής επιθυμίας τών εξουσιών νά 
τόν τιμωρήσουν. Άκριοώς γιά τό λόγο ότι τό κακό εΙναι 
ανθρώπινο, ακριοώς γιά τό λόγο ότι είναι τό ένδεχόμενο 
τής όπισθοδρόμησης καί τής απώλειας τής ανθρωπιάς μας, 
αρίσκεται μέσα στόν καθένα από μάς. 'Όσο μεγαλύτερη 
επίγνωση εχουμε γι' αυτό, τόσο λιγότερο ε'ίμαστε ίκανοί νά 
γίνουμε οί κριτές τών l1λλων. 
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6. Ή καρδιά τού ανθρώπου μπορεί νά σκλη ρύνει. Μπο
ρεί νά γίνει απάνθρωπη αλλά ποτέ μή ανθρώπινη. Παρα
μένει πάντοτε καρδιά τού ανθρώπου . 'Όλοι  μας όριζόμα
στε από τό γεγονός δτι γεννηθήκαμε ανθρωποι, καί κατά 
συνέπεια από τό χωρίς τελε ιωμό καθήκον νά παίρνουμε 
αποφάσεις. Πρέπει νά διαλέγουμε τά μέσα μαζί μέ τούς 
σκοπούς. Δέν πρέπει νά οασιζόμαστε πώς κάποιος θά μάς 
σώσει, αλλά νά εχουμε επίγνωση τού γεγονότος δτι οί λα
θεμένες έκλογές μάς κάνουν ό.νίκανους νά σώσουμε τούς 
έαυτούς μας. 

Πρέπει πραγματικά νά αποκτήσουμε γνώση γιά νά μπο
ρέσουμε νά διαλέξουμε τό καλό - αλλά καμιά γνώση δέ θά 
μάς οοηθήσει αν εχουμε χάσει τήν ίκανότητα νά μάς συγ
κινεί ή δυστυχία ένός αλλου ό.νθρώπινου δντος, ή φιλική 
ματιά ένός αλλου προσώπου, τό κελάηδη μα ένός πουλιού, 
τό πράσινο χρώμα τής χλόης. ν Αν ό ανθρωπος γίνει αδιά
φορος στή ζωή, δέν ύπάρχει πιά Ελπίδα πώ ς μπορεί νά 
διαλέξει τό καλό. Καί τότε, ή καρδιά του θά εχει πραγμα
τικά σκληρύνει τόσο, πού ή « ζωή » του θά εχει τελειώσει. 
"Αν αυτό συμοεί σ' όλόκληρη τήν ανθρωπότητα η στά πιό 
δυναμικά μέλη της, τότε ή ζωή τής ανθρωπότητας θά σοή
σει ακριοώς τή στιγμή πού παρουσιάζει τίς πιό μεγάλες  
ύποσχέσεις. 

1 84 


	Περιεχόμενα
	Πρόλογος
	I. Ο άνθρωπος: Λύκος ή Πρόβατο;
	II. Διάφορες μορφές βίας
	III. Η αγάπη του θανάτου και η αγάπη της ζωής
	IV. Ατομικός και κοινωνικός ναρκισσισμός
	V. Αιμομικτικοί δεσμοί
	VI. Ελευθερία, ντετερμινισμός, αλτερνατιβισμός

