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      Η ακάδοζε ηεξ εαοηόηεηάξ μμο ζομβαίκεη θαη’ ανπήκ μέζα από ηε 

ζομμεημπή μμο ζημοξ θμηκμύξ γιςζζηθμύξ θαη κμεμαηηθμύξ μνίδμκηεξ ηςκ 

άιιςκ. Δειαδή μέζα από ηηξ ζπέζεηξ με αοημύξ ημοξ επώκομμοξ θαη 

ακώκομμοξ άιιμοξ, με ημοξ μπμίμοξ μμηναδόμαζηε έκα θμηκό ζώμα εμπεηνηώκ, 

κμεμάηςκ, πεπμηζήζεςκ, παναδόζεςκ θαη ακηηιήρεςκ πμο μαξ εκώκμοκ, 

δειαδή έκακ θμηκό «θόζμμ» ζημκ μπμίμ βνίζθμομε ημκ εαοηό μαξ ήδε 

«εννημέκμ». Η ίδηα ε γιώζζα δεκ απμθαιύπηεη πανά ημκ θμηκό «θόζμμ» ηεξ 

εμπεηνίαξ θαη δη’ αοημύ ηε ζπέζε με ημοξ άιιμοξ. Σε θάζε μμηιία θαη ζε θάζε 

κόεμα μηιά ε εηενόηεηα, μηιά ε ζοκεκμπή με ημοξ άιιμοξ. Η γιώζζα μμο (ε 

ύπανλή μμο) είκαη γεμάηε από ηα δαθηοιηθά απμηοπώμαηα ηςκ άιιςκ. 

     Ο Heidegger περιγράθει δσο ηρόποσς με ηοσς οποίοσς μπορούμε μα 

είμαζηε με ηοσς άλλοσς: 

     α) Σημκ πνώημ –πμο ημκ μκμμάδεη αμασθεμηικό– ημ “Dasein”, θαζειώκεηαη 

ζε μηα ζεηνά πιαζμαηηθά ζηένεςκ θαηαζηάζεςκ, πμο εθιαμβάκμκηαη ςξ 

δεδμμέκεξ θαη αοημκόεηεξ. 

Ο «θόζμμξ» ημο “Da-sein” γίκεηαη, έηζη, ζακ έκα απνόζηημ, άγιςζζμ, άπνμκμ, 

«πνάγμα», μηα θαηά βάζε ζηαηηθή (παν)μοζία με μηα δεδμμέκε ιίγμ πμιύ οπό-

ζηαζε. Τμ “Da-sein” γίκεηαη έκα θακηαζηαθό θαη άπνμκμ Εγώ. 
Σηεκ ακαοζεκηηθόηεηα, ημ Dasein (ημ μπμίμ ήδε, ελ ανπήξ, βνίζθεηαη 

«εννημέκμ» ζε έκακ θμηκό «θόζμμ») έπεη ηεκ ηάζε κα απμθεύγεη θαη κα 

απεθδύεηαη ηεκ εοζύκε ηεξ ελαημμίθεο- 

ζήξ ημο θαη κα «εθπίπηεη» ζε θενέθςκμ ηεξ θονηανπίαξ ηςκ «πμιιώκ». Σε 

αοηήκ ηεκ πενίπηςζε, μη «πμιιμί», ημ απνόζςπμ οπμθείμεκμ (γενμακηθά: das 
Man), ημ απνόζςπμ πιή- 

ζμξ, θαηαδοκαζηεύεη ηεκ θαζεμενηκή δηαβίςζε ηςκ ακζνώπςκ, ζηενεί από ηα 

άημμα ημ αοζεκηηθό ημοξ Είκαη θαη ηα θναηά μέζα ζηα μέηνα θαη ηα ζηαζμά 

ημο μέζμο όνμο. Όκηαξ αθεμέκμη μέζα ζηα δεδμμέκα θαη ηα αοημκόεηα ηςκ 

«πμιιώκ», απαιιαζζόμαζηε από ηεκ οπμπνέςζε κα είμαζηε μ εαοηόξ μαξ. 

Πενηπίπημομε ζε θαηάζηαζε μάδαξ όπμο θονηανπεί ε 

θμηκή γκώμε θαη ε ακεοζοκόηεηα, όπςξ δηαμμνθώκεηαη θαη δηαπιάζεηαη από 

ηηξ ζομβάζεηξ θαη ηηξ πμηθηιόμμνθεξ πίζηεηξ. 

    β) Υπάνπεη, όμςξ, θαη μ άιιμξ ηνόπμξ, αοηόξ ηεξ «ασθεμηικόηηηας». Θα 

πνέπεη κα έπμομε θαηά κμο όηη ςξ «αοζεκηηθόηεηα» μεηαθνάδμομε ηεκ 

γενμακηθή ιέλε “Eigentlichkeit”, 

ε μπμία πανάγεηαη από ηεκ ιέλε “eigen” πμο ζεμαίκεη «ημ δηθό μμο» ή «ημ 

ίδηόκ μμο». Θα μπμνμύζαμε ιμηπόκ κα πμύμε όηη “Eigentlichkeit” ζεμαίκεη «ημ 
ίδημκ ημοεαοημύ μμο». Ωξ εθ ημύημο, μ ηνόπμξ ηεξ αοζεκηηθόηεηαξ ζομβαίκεη, 

θαη’ ανπήκ, ςξ έιεοζε ημο Da-sein ζημκ «ηδηαίηενμ» ηόπμ θαη ηνόπμ ηεξ 



δηθήξ ημο εμπεηνίαξ, πένα από ηηξ θαζειώζεηξ ζηα  «δεδμμέκα» θαη ηα 

«αοημκόεηα» ηεξ θαζεμενηκόηεηαξ. Εδώ, μ «θόζμμξ»» ημο Da-sein 
(παν)μοζηάδεηαη θαζώξ δηακμίγεηαη ςξ γίγκεζζαη, δειαδή ςξ πνμκηθόηεηα. 

Αοηό ζεμαίκεη ηεκ ειιεημμαηηθόηεηα θαη ηεκ πεναηόηεηα ημο Da-sein,θαζώξ ε 

δηάκμηλε «θόζμμο» δεκ ελακηιείηαη θαη δεκ μιμθιενώκεηαη πμηέ ζε μηα πιήνε 

(θαη ζηαηηθή) πανμοζία πμο έπεη ημκ παναθηήνα ηεξ πιενόηεηαξ. Πνόθεηηαη 

γηα ηε δοκαηόηεηα ημο ακζνώπμο κα δεπηεί θαη κα δήζεη (πςνίξ ρεοδαπάηεξ 

θαη πςνίξ νεημνείεξ) ημ «ζομβάκ» ηεξ ακάδοζεξ θαη ζογθνόηεζεξ 

«θόζμμο», μέζα από ηε νηδηθή εμπεηνία ηεξ εθμεδεκηζηηθήξ αθαζμνηζηίαξ ημο 

Είκαη, εκώπημξ- εκςπίς με ημ Μεδέκ. 

 

           Τι μας καθηλώμει ζηημ καηάζηαζη ηης αμασθεμηικόηηηας; 

    Γηα κα θαηαιάβμομε ηη ζομβαίκεη ζηεκ ακαοζεκηηθόηεηα, ζα πνέπεη κα 

έπμομε δηανθώξ θαηά κμο όηη ζηεκ ιέλε “Da-sein” μηιά μηα δηαθμνεηηθή 

εμπεηνία ημο Είκαη (θαη ηεξ ακζνώπηκεξ ύπανλεξ) μαθνηά πμιύ από θάζε 

αίζζεζε ζηαηηθόηεηαξ. Τμ “Da-Sein”, ςξ «εκ-ης-θόζμς-είκαη» μηιά ςξ μ 

ηόπμξ (ακμηθηό, αίζνημ, “Da”) εκόξ δηανθμύξ παηπκηδίζμαημξ (ή δηανθμύξ 

έκηαζεξ) θάιορεξ/εθθάιορεξ, πανμοζίαξ/απμοζίαξ, «θόζμμο». 

    Τμ ηδηαίηενμ αοηήξ ηεξ εμπεηνίαξ ζοκίζηαηαη ζημ όηη ημ Είκαη 
πανμοζηάδεηαη ςξ θςηεηκή αιιά θεκή αθαζμνηζηία, ςξ άπεηνε δοκαηόηεηα 

«θόζμμο», εκ ηέιεη ςξ Μεδέκ πμο εθ-μεδεκί- 

δεη θάζε θνάηεμα, θάζε ζεζμό θαη θάζε ζηαηηθή πναγμαηηθόηεηα. Σημ μίιεμα 

ημο Είκαη αθμύγεηαη θαη ημ μίιεμα ημο Μεδεκόξ. Η εμπεηνία ημο Μεδεκόξ 

ένπεηαη, θαη’ ανπήκ, ςξ 

άγτος. Τμ άγπμξ ζεμαίκεη ηεκ απεηιή ηεξ θαηάννεοζεξ εκόξ «θόζμμο» πμο 

αθακίδεηαη θαη βοζίδεηαη ζηεκ (ζύμθςκα με ημκ Heidegger) «δηαογή κύπηα 
ημο Μεδεκόξ». Είκαη ε ζεμαζία ημο μέζμο θαζεμενηκμύ θόζμμο ημο θόζμμο 

πμο ζογθνμηείηαη από ηε ενμεκεία ημο ηύπμο ηεξ «θμηκήξ γκώμεξ» ηςκ 

«πμιιώκ», ημο μπμίμο ε θαηάννεοζε απμθαιύπηεηαη ζημ άγπμξ. 

Με ημ βύζηζμα ζηεκ ακαοζεκηηθόηεηα, (π.π. με ημ εκδηαθένμκ θαη ηεκ ακήζοπε 

πνμζθόιιεζε θαη πνμζμπή ζηηξ ζομβαηηθόηεηεξ, ζηα ηαμπμύ, θαη ζηηξ 

πιαζμαηηθέξ αλίεξ ηεξ θαζεμενηκό- 

ηεηαξ), μη άκζνςπμη πνμζπαζμύκ κα ιοηνςζμύκ από ημ άγπμξ, δειαδή από ημ 

ζογθνμηεζηαθό Μεδέκ ηεξ ύπανλήξ ημοξ, κα ημ θαηαζηείιμοκ θαη κα ημ 

λεπάζμοκ. Ο ακαοζεκηηθόξ ηνόπμξ παναθηενίδεηαη από απώιεηα θαη ιήζε ηεξ 

ύπανλεξ, εκώ μ αοζεκηηθόξ από ηεκ αίζζεζε ημο ακμίθεημο πμο ζοκμδεύεη ηεκ 

ακαγκώνηζε όηη εκοπάνπεη ζηεκ ύπανλή μαξ ε δοκαηόηεηα ηεξ αθάκηζήξ ηεξ. 

Σημ άγπμξ μηιά ε εμπεηνία ημο «ακμίθεημο» (Unheimlich) θαηά ηεκ μπμία ημ 

Da-sein βνίζθεηαη «ακέζηημ» θαηαμεζήξ ημο μοζηενίμο (Geheimnis ) ηεξ 

ύπανλεξ. 


