ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΟΥΗ-ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΗ
Ο όνμξ Εποχή, παναπέμπεη βεβαίςξ ζηεκ Φαιμομεμολογία θαη ζημκ
Husserl μ μπμίμξ πανέιαβε ημκ όνμ από ημοξ ανπαίμοξ ζθεπηηθμύξ. Καη ζηηξ
δύμ θηιμζμθίεξ ε «επμπή» παίδεη θεκηνηθό νόιμ, είκαη ζημ πονήκα ημοξ, όμςξ
ιεηημονγεί δηαθμνεηηθά γηα ηεκ θάζε μία. ημοξ ζθεπηηθμύξ οπμδειώκεη μηα
ζηάζε ζθεπηηθηζμμύ θαη πιήνμοξ απμπήξ από μπμηαδήπμηε θνίζε: ηίπμηα δεκ
δέπμμαη, ηίπμηα δεκ ανκμύμαη, μύηε επαιεζεύς, μύηε δηαρεύδς.

Αοημύ ημο

είδμοξ ε «επμπή» ένπεηαη ζημ ηέιμξ ημο ζημπαζμμύ, όηακ μ ζθεπηηθόξ θηάκεη
ζηα όνηα ηεξ θηιμζμθίαξ, βνίζθεηαη μπνμζηά ζημοξ πενημνηζμμύξ ημο θαη
απμδέπεηαη όηη δεκ οπάνπεη πνόζβαζε ζε μηα ακηηθεημεκηθή αιήζεηα ( «ςξ

πνμξ ηεκ αιεζηκήκ θύζηκ επέπμομε»). Η θαηκμμεκμιμγηθή «επμπή» ένπεηαη
ζηεκ ανπή ημο ζημπαζμμύ θαη δηαθένεη από αοηήκ ηςκ ζθεπηηθώκ, θαζόηη δεκ
ζημπεύεη ζε μηα πιήνε άνκεζε θαη εγθαηάιεηρε ηεξ ακαδήηεζεξ ηεξ αιήζεηαξ
από ημκ μνίδμκηα μαξ, αιιά ζηεκ οημζέηεζε μηαξ μεζμδηθήξ αμθηβμιίαξ,
δειαδή μηαξ ηέημηαξ ζηάζεξ, πμο ζα δηαιύεη θάζε είδμοξ δμγμαηηθή
ακηημεηώπηζε ηεξ πναγμαηηθόηεηαξ. Ο ζθεπηηθόξ θαηαιήγεη ζηεκ «επμπή»

εκώ μ θαηκμμεκμιόγμξ λεθηκά από ηεκ «επμπή».
Γηα ημκ θαηκμμεκμιόγμ ροπμζεναπεοηή, «επέπς» ζεμαίκεη κα μπμοκ ζε
πανέκζεζε όιεξ μη πνμθαηαιήρεηξ μμο, κα ακαζηαιμύκ όιεξ εθείκεξ μη
παγηςμέκεξ θνίζεηξ πμο με πνμθαζμνίδμοκ ή με επενεάδμοκ πνμξ δμγμαηηθέξ
θαηεοζύκζεηξ, κα αθήζς πίζς μμο αθόμε θαη θάζε θηιμζμθηθή, ζνεζθεοηηθή,
ηδεμιμγηθή ή επηζηεμμκηθή πεπμίζεζε. Σεμαίκεη όηη εθ-ζέημομε ημκ εαοηό μαξ
ζε μηα επίπμκε θαη επώδοκε θαηάζηαζε, αθμύ θαιμύμαζηε κα αδεηάζμομε ημ
κμο μαξ από θαζεηί ημ επίπιαζημ, ημ πενηηηό, ημ ρεύηηθμ, ημ ηοπαίμ, ημ
μενμιεπηηθό. Δεκ θηάκμομε όπςξ μη ανπαίμη ζηςηθμί ζημκ ζθεπηηθηζμό, αιιά
μαξ δίκεηαη ε δοκαηόηεηα κα πνμζεγγίζμομε ηα πνάγμαηα ζακ κα ηα
ακαθαιύπημομε γηα πνώηε θμνά, ώζηε κα μπμνέζμομε κα ηα δμύμε με μηα
θνέζθηα θαη θαζανή μαηηά. Δεκ ανκμύμαζηε ηεκ πναγμαηηθόηεηα, αιιά ηεκ
ακηημεηςπίδμομε με έκακ πημ δηαογή ηνόπμ.
Σε μηα ροπμζεναπεία πνμζακαημιηζμέκε πνμξ ηεκ Ερμημευτική
Φαιμομεμολογία -θαη ζηε βάζε ημο μκημιμγηθμύ ενςηήμαημξ όπςξ ημ ζέηεη μ
Heidegger- ε επμπή νηδηθμπμηείηαη επί πιέμκ ςξ «ημ βήμα πίζς», επημέκεη
κα ζηέθεηαη ζηεκ άμεζα βημύμεκε πναγμαηηθόηεηα θαη ακανςηηέηαη γηα ημκ
ηνόπμ ηεξ πνμ-θαηακόεζεξ θαη ηεξ ενμήκεοζεξ πμο εμπενηέπμκηαη ζε αοηήκ.
Η θαηακόεζε ζηεκ ροπμζεναπεία, δεκ εθιαμβάκεηαη πιέμκ ςξ δήηεμα μηαξ

απνόζςπεξ, θαιιηενγεμέκεξ, μεζμδηθήξ θαη πςνίξ πνμθαηαιήρεηξ ηεπκηθήξ
εμθμνμύμεκε θαηά βάζε από ημ πκεύμα ηςκ επηζηεμώκ ηεξ Νεςηενηθόηεηαξ.
Δεκ ζημπεύεη πιέμκ ζηεκ «ακηηθεημεκηθή θαη βέβαηε γκώζε» πμο αθμνά έκα
εκηέιεη απμζηαζημπμηεμέκμ άημμμ πμο βνίζθεηαη εθηόξ ζπέζεςκ, αιιά
πνμϋπμζέηεη ηεκ εμπιμθή μαξ θαη ηε ζομμεημπή μαξ. Πνόθεηηαη γηα μηα
δηαδηθαζία ζοκάκηεζεξ θαη ακηαπόθνηζεξ ζηεκ μπμία δίκεηαη έμθαζε ζηε
ζπέζε μέζα ζηεκ μπμία, ημ πνμξ θαηακόεζε, θαηακμείηαη θαη απμθηά ζάνθα
θαη μζηά. Τμ επηδηςθόμεκμ απμηέιεζμα δεκ είκαη απιώξ μηα θαιύηενε
θαηακόεζε αιιά ε εμπεηνία μηαξ αιεζηκήξ ζοκάκηεζεξ.

