
Α • • ~4 6 εξs·ιt1 το όη η U't'f\ η ε"~σt<ιση~ (En1s.1cllung3S) -:τις ε~t&νμiας μέσα Ο{Ο ,.,ε.ιρο . . 
οημ~ινό_tt\,;:α tου ονε:ίροv σuγχ:αλίtr..:ει την επιθ\ιμί(Ι, ε,.·ώ tό ι::\νηφό ,ov γ,νε,αι OQOV10 
ιςο&c;χ; tινcιι οιtλ(ύς προ.βλημanJ.:ό. 

ι'2 ~ επιθ"υμίcι πι::ιράγeτοι στο eq;.ίθeν τον cηςήματος. εκ 't'OU ότι σρθρώ .. ,ο~~ς rη_ζω~ 
,ον u:ιοκεψ.ε .. •οu σ-:ις προu::οθεce,.; tov, !Ο σ\tημο r:<ισ~ρeύει την ανόγκη- <ι:>~Αα eπιόη.., 
λοξevtται στο ε'ν'te\Ιθεν s:ov. --:cιθώ.; to cιίτημα. όνeν όρων cιίτημCt 1ης ιtαρουσίας ΙC'αι _της 
<,Jςοοοίας. αvοκ,νεί το έλλεφμα,ιου-εiν(ιι v~ό τις -.ρεις μορφές τού 1:1::cxe :cou συν,σtα to 

,ι;:οίτασμa τον czιτή_μ.αιος σγό,rης, ,ον μiοου,; ~ou μtλλe:~:σι να αρνeiται το είναι ,ου άλλου. κ:cιι 
τοv (ινείπωtοu nou χaροκτηρίζeι ό.η οu100γνοεi.~<ιι μέσα στην παράκλησή ,ον L.i:<ι ::λαiσιά 
nυ-,;ής .--ης e .. ·σσρχ:ωμένης οιιορiα,; για την ο-ιτοiο μτtορο'Jμe ιι-eιρασtα cικό να .:.οιίμe ότι 
δο:νt\ζc.t<ι1.. τη βορε.ιό νvχή tης ο:.ό n.; σqριγηλές a::<χ>uάδες της πληγωμένης ροιtής. -.οι ιο 
eι.:).t:πτvσμένο σώμο ~ 01tό tον ε.νεσ1ωποιημένο στη σημοίνοuσα αλληλουχία θόναι:ο. η 
tmθuμi.c κοτ~ιώνεtΟ\ ως οπ:όλum σ\Jνθή-.η. 

Κciτι λιγόtt.ρο χι οι.ό to tiπο,ε ~ου ::tρνόει στην :τeριπολίο t<ι)v οηJι(Jσιών πον 
δο\,-ούν ,ους αvθρώrιοuς, η cπtθυμiο είναι η χ(ΙJ)ΟΎμένη ρότο ,ης διαδρομής χ:αι σοv to σημάδι 
<rχό ~ο ιtυρω-μ.ένο σiδeρο ιου σnμαίVOV"!Qc; <Ηον ώμο t<>υ vι.ο°'eιμtνοv •ου ~ιιλάει. Είνα, 
λιγότερο Jtόθ<>ς Ο,ιι γές του σημοινομένοu :-.σι περιοσότερο πράξη αμιγης τοv σημαiνοντος. η 
οποίο στοJιΟτά τη <:mγμή nου το έuβιο yίνε,αι ση_uείο (sigrιe) ~ςαθιστωνιας την ασήμς:ιντ-η. 

Τ()ύ,τη τη ι:r:ιγμή tομή.; ,;η\' ,α.ιt<ιtJ)(,χει η uopo1\ (630) σ,ιό ένα μα'tωμένο <11t<>peινόρι • 
λ\γα δρ6Jιια σάρχος ιtου :ο:).ηρώ\ει η ζ<ι;ή ·rιο να ta ι.::(Ϊ\.·t, to ση~αί\.'Ον 1ων <:rrιμ(ιινόvt<ι)ν. 
cόρ<<ι J.0\1 εί\'01 σδ\Ινο.τον νςι ειισvο-:<>δοθti αvtούeιcι c;to qο,,.τσσιαιcό σιιl;.10 eιναι ο 
:ιο:1ιέ:νος όολλά; ~ου ε.vωδιοστου Οσίριδοc;, 

13. Η λειtοuργiσ ovto\ι toUtou ,ov Φαλλιι.οU <rημοίνοvtος στην οναζήτηση τη; 
ε-::ιθvμίας είναι orcox,δηr:oτt. ό:ι;<~ δ,cιπίσ1(ι)Q,; ο Φρόινt. το ._λ.ε,δί τον tι :.ρ.έ:~1 να ξέρει 
,ςανeίς γιο: ν(ι ttρμ<ηίζει 11.; vυχ(Ι~·<ιλ\Ι<;t:ι,; ,ον . κο:ι )(Clνένα tέ:,;νοσμα δeν θά to 
Ο\.'(Jπληpc,)Οει ώσtt να σιιοι.ομi.σονμΡ- 10 eν λόγω τέλος. 

rια να δο'>σουμε μια ιδέα του ι:ρ,άyμ<ιτος. ea 1tερ1γρ6νοvuε έV(J ι:.εισόδιο :.ov ανvέβη 
cHO ~έλος της ψvχανάλνσης ε\·ό.; ι&εονuχavσγ-.οσtιl(ΟU. Uσteρa δηλαδή ()ιςό ερyασίa 
ι,.<ικροχρόV\α. όnov δεν ορ~εσ,η-.cμε νο 'Όνcιλ\)C)νμt την eπιθeη...-ότηta tOu ν:ιο1,,--εψενοu·· 11,te 
ά.λ>.a Αόγιο· \'(J. :ςα\ζον,μι.; την ::1vq>.\J)~η με :ις «ιvτuσιο"'ές tου t:.ι&έοετ,;). αλλά ()ιςου τον 
κά~•cφ.ε ν(J cινtrγνωρίοtι ~rι θέ<Jη :tou tι,(e: :tάρeι μ(:σcz <;tO πa,γvi.δι της χaτσσφοοή.; :ςοu 
ιειtέQερ.f. ο έν(J,;<m:ό τοι,ς; yονεi.; tου σ-:ην t,:ιθυμίο. ':Ο\Ι όλλου. Μ<ινττ\Ιει την αV\Κ(Ι\.•ότηtο 
ο την ο:ιι:οia. βρiσχf>'CΟ1 ,'(J enιθιιμεί χω.ρi.; vo ~ο~<ισ•ρέ~ε ι tον Αλλο. -:eιι ~έσω 01,ttης tην ίδ,α 
~ov την ε.ιtι&uμia ,ι:οv είναι ειtιθvμ1α Ίον· Αλλου. 

Γιο νο *!(ι:οουμt e-:eί. ιοv σ::οιccλuvομε τοv ελιγμό 1ου ':'11ς κci:θe σ-ιιγμη,; ώσtt νο 
ηκ)Οtαtε.\Jει 1ον • Αλλο. eξαν:),,ιi>ν':<ι; .:cι1ό τη ~τα~fκιιntι<'i\ εργασία (D.1n:h.arbt:1ung) όλο tσ 
~t:ι\."<ic;μσ-ι<ι J~ιας λειcτιιcοι:οί ηση.; :tov ,;.t.;ιωρiζeι τον ό>.λο οιtό tον Αλλο ιμη::ρο σ -.:ο, με.γάλο 
Α> και :cου 1-ον ,αiνει, aιςό ~◊ θeωι,.eίο ~ο -::ροτημέ\·ο Ύιcι τιιν cινίο- 101.1 Αλλοu (μεγόλο Α). vcr 



διευθeτε, 1,ς μ.Ονομα:χ_ίες tη-; ορένας ον<iμtσα 01:ου,; δV-0 (ίλλονι; (tον μη.ρό <: χ<η ,ο Εγω. -rη 
οt.:ια tΟ\ι)36 

Ασοcιλώς. δe_ν cψι:::cί να ιι:ό6οuιιe βόλ,ες σε ι-6:ςοια .._α.λά εξερe1.1νημέvη ·tωνία •ι'\ζ 
ιδε.ο!u,χφ.-αyιι:ο.σωςης νε\>ρωσtις ώσ,ε να tον οέροv,με ο (lutό to κομβικό σημείο. ού,ε να 
yνωρ_ιζοvμε. tO τε.λευtαi.ο <i>σtε να τον οδη1ήσουμε εκεί αιτ:ό ένσ δρόμο που ιtοτέ δeν θι:iναι ο 
.:.,ο σρεσος. Δεν c:~ταιtε\tαι μό"ο το σ:χ.eδιάyρομμα e~ α .. ·(Ι<(ι1:αοκεοοσμtνοu λαβuρi νθου. 
0\)1:έ μόνο μιcι σειρά ήδη cιn.οτv!'(ωμένων αχcδίων. Απcιι.είτ<η π.ρο,ι<ίντων νσ "-Οtέχονμe ςη 
ΥtV\κή σuνδ\)οστική ιtΟ\) διέr.ε1 την ιιοηcιλομορ{)i.α toi,ς 011ωσδήποtε. ολλci κοι η οnοίσ, 
ιtepιooόttρo ε.π~λώc;. μα; er..eξηyeί ~,, 0Qθo4L(l.lt(neς. -.:ολutερσ ης αιονίδιες μεcαλλαγες 
1:ou λαβ1Jρί νθου. Διόtι και οι μεν κοι οι δε δεν ).έ\~ονv <ιJ"J::ό --ιην ιδεοψυχΟν(ι-Υ"-<ιστιΚ'ή 
-.~\Ιpωσ,\, ΟΡ'.(ιtει«ονική αvιιθέσι:;ων ιιοu δεν tχουν Ο"-όμη eπ<.ιρ~ επισημο:ν&ί ιαη πον δeν 
οpκι:ί vo τις <ιn:οδίδονμε σe (δια()ορeη χέςl μορο,iς προσόψεως. Μέσcr οπό τα ,όσcr 
οαγηνεν.ι~ά. εξε-,ερτήρι<ι. οιιcιθtσ10:ιο *eρσίμοτα. πρt:ςtι -.·cz :tιόνο1.1με ~a όyχrι το 
οuvνοοσμtνα με 10 eπιtε\ιγμatc. η.; μνησ,κα ... ίtι; πον δeν eμ~οδίζονν 11ς yεννα,οδωρiες 
i63LJ (wtοσ-.ηρίχθηχ:ε ό~:ι Οι ,δe:01,1νχOVOy"-CZOt1~Qi. δεν έχουν δοtικότητο'). ης νοηη.._t~ 
οσ«iθε,eι; :tου οπιρi.ζονν cι:ρροyeί.:; n:ιcrtόtrιteς. 'Ο'-α τού-τ<ι c,(Jλe\)Ouν μt. ~ρό.:t<> αλληλriyyν<> σε 
μι<ι ~υχανάλuση, όχι δίχως τc;:ικέ.; εξαοθενή<ϊεις- ιο β(ισιιcό ~ρtίΟ ::Qρομένει ωστόσο. 

Κ(J.ι ιδο\) λοιnόν 10 un:o-:-eiμe-.-ό μας αwU :rλέον είπε ό,τι είχε -.·c, J"J::1H. ♦το:νει σ10 
<rημείο να μας ιtαίξεt τον πα:.ά μt φόι::ο ορκetό: ιδιόμοροο. λόγω cz_uto\ι ιιοι., σπο.:αλ1Jr. ,ει γιcι 
τη δο,ιή της εr.ιθνμί<ις. 

Ας πού~ιt δη. oe ηλι)(ί<ι ώρι,μη, όπως χωμ,._ο λtμt. ,,_α, απΟλΛ(Γ(μt.-.•ο,ς αιtό αυ~σιtάteς. 
θc μσς ξεyελοuοε εvχαρίσ.ως μt μιο διιcή ιον εμμη,•όπαοοη για ,·α συη:ωρήσει στον εου~ό 
τοu την r.pοκύγασο. αvt~α-.•ότη,ο. -._cn νο !Ι'(ιτηγοpήσe, Π1 διι..,i μος. 

Ηράyμσιι οι <rν<ι"-Οtονομέ.; ,η.; 1.i\>ido δεν -,i.-.>εtαι -.•α μην -.:οσtίσοuν σε ορισ.ι-ιένα 
ον~:ιιceίμeνα ,:ο χόσ~ο -.ους. έ<J"tω '<'t αν είναι ιιμe!(ιθetο. 

Εν ολi.yοις. εi. νσι (ιν\"-<ι\-ο,..; ιιε την t:.ι>ωJΙi ν11 tΟυ, χ<η ιtροτιθέμ.eνο,:; ν<:ι χρ11σιμο~οιrισ1a.1 
tα ειψ~'ιμο1ό 1ou σχεη"'ό •ιe tι\ Αει τοuργi.ο :ον eν δννό.μει φi. ~ου ~ιέσσ σt<> ζεύγος. της 
,ιροιείνει ν(;Ι κοιμηθεί μ • έναν (1)j..o άνδρα γιο -.'(:ι δει 

Ομω,; ον e"-εiνrι r.cφσi1ciνe1 στη Οεση Ι)που 1ην έβαλε η νεU"ρωση ΚQι ον eκti Η\ν 
<ryyίζει η ννχσν(ίλuσrι. τοUτο ο~ii.ε-:-οι οιο ονν1ονισμό ποu αιιιό ιιολύ χαιρό t:tέtν:<e 
11.ιβ(lνόιαtα με ης e:ι:ιθυμίες τον οσθενο~. -.:ο:ι (1"'όμη ~ιeρισοότερο με ης οσυνtίδη-:-e.; 
<ιξιώοεις ιtou οι t.πιθνμίeς σνντη{)()\)v 

Δεν 6(ι C"-πλαγοίιμe λοιπόν :tou χωρίς ιρονοτριβiι, ~Ι'Ιλοδfι to ίδιο βραδu. rι ερωJ1tvη 

ιcάνει το παρα-.:ά::w όνειρο, που to διηγeίtα, ~pεσ.:ο qρtσι«> ΟtΟν ξ~).ηιιένο μα.; 
Εχει ένσ ~ό. ν1ώθeι το σ-,.<ή,μcz tov ιι:άtαι α~ό ,ο ρο\>χο της. :!p(1yμ(ι 1to1J δεν tην 

tμ:~:οδίζtι να έχει και έναν "'όλπο. -..aι ιδiως -.'(ι e,:~θuμeί νcι εισέλ&ε.ι t.:ι:\ Ο «zλλός <ιvtό-;. 
Ο c<Jθενής μας cι~ι.ρο~eνο.; ξαναβρiο.:ε1 ιt(Ιραvtα τα ·μέσο·· του 1((11 !Ο <ιπο&ε,χV\Ιε\ 

;ttρiλομιφα σιη yαλιάνφ(Ι ,ον 

Ποι<.ι. ερμηνεία ενδεi.νν\11Οι εδώ. 
Μον,;έγο~ε oJW to Οi"":ημ(Ι ιιου ο cσθενη~ υπtβο:λt στην ερωμένη tov. ό-:-ι μ<ι.:; ζη~<ιeι 

αχό ).Οφό να ι:;:,'ΙC'νρώσο\Ιμ.t. r11v α:tωθημtνη ομ~υ>..ο4ιλία tου. 
Ειtί~tωση ~ου ο ΦJΧ)1νt :τpοέβλενε ιιολ\> yρirιόl>C, τη~ n .. -α-.άλνγη~ ,ον οσυνt1δrι,οv: 

cr,'όμεσα ο..cι n(ι).ινδρομι"-CΖ αιtήμ(Ιt<ι. έ-.·σ οηη•ιΟ yιο μiι-θοuς θα ;c:οριόσει ςη δiψο 1:ου μe rι.; 
(V.ηθειες ιτον διοδί~ι 11 νυχ:ανάλuση. Η t.f. Aμttnιcfiι; αόι:<θεί:σα ννχανάλυση υπeι)έβη !ην 
χp()Οδοl("ίΟ 't()U. 

1 

1 

1 



Όμως χαραμeίνομε, όπως 90vι:όζεστε, μόλλον δύσφο~οι ως προς (1\)"tό ,ο σημεiο (τηι; 
ομοοvλοουλi.οc.}. 
• 16321 Ας παρα,ηρήσουμε ότι η ονεφεvόμενη δεν είναι περισσό-:ερο 
σιrr...::α1αec,;η"') ειt' αvτοU. αοοU to σενάριό tης ο.ϊtοκλείει κάθε πορο.κοθήμενον. Σtοιχεiο που 
θο οδηγούσε ο.~-:όμη '"ένον πρωτόπειρο (ψυχcrνολυτή) νσ εμπιστεύε:t(n ,ο ~είμενο και μόνο. 
t:όν εiνQ.ι καtαρuσμ~\•Ος σύμόωνο με τις αρχές μας. 

. . .. . 

Δεν ογαλύουttε <ι>σtόσο το όνειρό της, α).λό το εmι:έ>..εσμό '!OU στον cισθεvή μσς. 
Θα αλλάζαμε ;η σtάση μcι.; ,cόνονt6ς tον να διοβόσει ε-:εί tΟύtη ι:ην αλήθεια. 

λιγόteρcιδιΟδεδομένη εϊtειδrι εtvοι cτην ιστορία συvεισς)ορά δική μ.σς: ότι η άρνηση του 
ε.uνουχισμού. αν uπό:ρχeι ΧΊi11 ποu να της μοιάζει. eί νοι Κ"ertαρχήν όρ-..ηση tου εu-..·ουχισμ<>ύ 
,ου Αλλου (της μrrtέpcι πρ<ιΧ\στως). 

Ορθή γνώμ,1 δeν eiνοι επ,σf'ήμη37. ιςαι συνε.ίδηση χωρίς ε::ιστήμη δεν εi-.·αι ιισρ6 
σύμπραξη στην άγνοια. Η επισ,ήμη μας δεν με1:οδίδε"tοι :-ι(Ιρ() ~•όνο (Ιρθρώνονιος μέσο σ::ην 
Ιtξ.pίσtοση ~ο κατ' ιδίαν. 

Εδώ η περiσ-το.ση εtναι μονοδιι..-ή γισ νο δείξουμε to {θεωρητικό) σχήμσ πον 
διαtuϊtώνοuμε ως tξής : ότι η ασυνeίδl'\tη επ\θuμiό εivαι η ε:.ιθuμίό τοu • Αλ:..ου • ΟΦΟU tO 
όνε.ιpο γiνttαι για να ικσνο:'{οιήοει tην ε:ηθυμία ,ου πέρα αϊtό το αίτημό =.ου. ό:..ως 
u;:αινiσσε.:αι το όη το eιi.1-ημό tOu ο <ισθενής το εrtιtυγχάνει. Το όη δεν είναι όνειρο tou 
ασ&ενοU<;. δεν μειώνει etιtopcιίτηto την αξiα ,ου για μας. εφόσον αν καt δεν σιτευθtiνετσι σe 
μcις όϊtως ο~.εuΟUνε,αι στον vu:ι<:ι-.•αλ vόμtνο. του cι:.eυθύνεται με την ίδια ευθυβολία rτou θα 
μ~οροΟΟ:e -.·ο. tχeιι ο ψυχαναλυτής. 

Είν<:zι η πeρίοταση για να '-άνοuμe τον ασθενή w, σuλλόβει τη 4:ιτουργieι 
σηuαiνοντος :ι:ου έχει ο όολλό-.; μέσ<:ι ς;-ηιν tιηθuμία ,;ου. Δtό.:ι ακριβώς ω,; σημοiν<>ν 

εr.ι:.νεργεi μέσα στο όνεφο ο 9Qλλός ώστε ν,cι 'tΟν κά.,.ει V(.( ξ(tν(Ιβρεί τη χρήση τοu ορyόνου 
ιtου c:φ<>σωπεί. όπως "'αι θα αποδείξουμε α:1ό τη Οεση tην ο:ιοiο στο-,<εύε.ι ~ο όνεφο μεσςι στη 
δομή ό:τον η ε;ςιθυμία ,ον έχει εμ;;:λ(ιιςεί. 

Ε~ός ο-πό <:ι\Jtό itOU η γννQί1C"<ι ονeφeύτη~α. u:τόρχει ,ο όn tO\I tO λέει. Το όn uέσcι 
cι11:ό tQ λ.eyό~ιtΥΟ t'11'-παρονσι(Ι~tοι Cι>-.; έzουσο οο/.λό. εi ναι 6ραγε το στοιχείο άuτό και μό-.·ο 
εκεi\.'(Ι :τοu -τη; ξ<ι-.'(Σδ\vει την ερ<οnκή της <ι.ξί<ι : Πρό:γμαtι. το να έχει ένο: ψcιλλό δεν ορκεί 
yια vo της e11:QV(ιιtο.δώσtι θέση Ο\'tι "-ειμένου χου ν<t ,;ην ενορμονiζt:t ,uε μιο οαντοσίοχ,η. 
ο,;ότε ο οσθενης μας ω,; ιδεοvυχΟ'Vάγ!(Ο<r.'ιχός -.u μιιορεί να διατηρι\σeι tην εmθι)ιιiο ιον στα 
::λοίσια ε:-.•όι; ανtόίι,ς:.οu (impossiblt) ποu διαουλόσσει. Ης μετωνuμιχές τη:; ttρουποθεσει.; Οι 
τελευταίες νιταyορe\Ιοuν ση,; ειηλογές tou έvσ ιτο.ιχνiδι v11:eΚ"Οuγής nου η ψνχονάλυση 
r:αρtνόχ.λησε. oW ;ςον η γυνο:tt.:ο εδώ επανοοέρει με μιο: Πά\-Οuργiα. η σ1C<11όtrιτcι ,η.; οποίο.; 

χρ\Ιβει μια λε,ιτότηtα rtou εχ:οραζε, με τον καλύτeρο τρόπο 'Π\V tπι(Jτημη ~.ου περιεχετοι στο 
ασν-.-είδη,ο. Διό-η γιο ,ον αdθενη μο.;. οντόν το Q(ιυ..ό. σε ήποtε δεν tou χρησιμεύει νο tΟν 
ί;ιει, εφόσον η emΘυμία του εi.νο1 να είνο:ι ο φαλλός. Και η ε:cιθuμία της yν'ΙΙ)ί-.:α,; εδώ tον 
χαροχωρe\ στη διl(I) του e:nθvμi.o. δείχνοντας tou ex:eί-.-o ποιι η tδι(Ι δe.ν tχ.ει. 

(6331 Η ι,ςλ,vι'-ή προσέγγιση τοv Ο;tΟtονδήποτt {vυχσνο:νcλυτη) θα δωοeι πό:ντοtε 

ξeχοοριστή βαρύ1:η-~c <Τtην ον<ιne:λί(J μιοζ εuνοuχισηκ:ής μητέρας. ♦τόνει λίγο μόνο vα 
;,ιροσ+tρtτοι tΌ ιmοριt.:ό_ Εδω είνcη δεόν.ω,; eκ-tε:tομ.Cνο. 

Πιστεύει -~ότι πλiον κοveίς πως έχει ξεμπeρδtνe:ι. Ωσ,;όοο (την ευvοuχισtοςή 
μη,;έρο:) δεν txouμe τι να την «;-.·ονμe στην ερμη-.-είο. αφού to νο την υnεvθυμίσοuμε δΡ.ν θα 
:cpοαιθούσt τα rφάγματα. et:tό,; οιι:ό -:ο vo. επο.vο.Qέρe, τον ο:σθeντ\ σtο σημe\ο a.._ρ,β(ί)..; όrtου 
ξeγλιστρόtι ο-.•αμεc,ο στη ιχι&uμ,σ ι,::αι t'ην -:<ttο(ιρόνηοη 'Π)ς. ασ9(Ιλώ,; την \:Ο~ΟQρόνηση τηc; 
,ιιιφόχόλη.; μηtiρος του όtΟΥ' ξεοώνιζε την ψ:eρφλογιρή eιηθuμίο. τον 11ατέρα. eικόνο 

εΙt"ιθυμiας rrou αυτός τοv .,_ληpοδόf1\«. 



Ε~ςεiνο ΙtΟ\Ι θςι tou μαθαίναμε όμως 9cι ήι:<ιν λ1γό1:εpο σηJιΟ:νη,ιςό οπό (ιvτό :tον του 
Jiει η tρωμ.ένη t()\I : όtt σtο όνειρό tης :ο QΟΗό αυtό, 1:0 όη tOv έχeι δεν τη .. , εμποδίζει νrr 
τονε.:ιι&uμeί. Σ1:01χeίο <ιιφιfkiις ι:οu άyγιξε το διχό tou έλι.ειμμα--ιοu-εi.,.·<.η. 

Έλλειμμ(Ι ιιοu ιιηyάζeι οπό μια εξορiο. : το είναι tou eί ναι :ςάντο,ε αλλο\Ι. Το έχει 
Ί.\ιciλει σtη μχάντα''. θα ).iγσμε. Μή:tως tO λέμe yι(Ι vo: (111,oλc)γήQ()VJΙC: 1ην δuσι.::ολίο t!'Ις 
ε..,ι&uμ\ςις; • Μάλλον ercειδη η ειηθνμ\α είναι γιcι δοο-ιι:ολία. 

Ας μην αQf\σονμt λQ11tόν νο μας ξεγελάσει εκείνη η εγy\tηση ιιου λαμβ(iνει to 

ΙJ:'\Ο'Ι(tίμ.e. .. ,ο ιι:ω;. αοο\t η ονeφeuόμ.eνη eχει QαU.ό. δεν θcι. χρειασ1εί ,,α ~ου τον ι;άρtι. έστω 
«ιι ον yνωμc!εiισοιψ.ε ότι r.ρόιceιtαι yια ey(ύrιση tόσο ισχυρή πον cι,ιοβαi.νει εUθραοοtη 

ό,ιόtι έtσt αι.::ριβώ; π<ιιχιβ).,έ:tοvμe ό-tι σιιtή η εyγUηση δεν θα αχαιtο\Ισε tόσο θ<i~ος. 
εόv δeν :χρειαζόταν ,.,a tν.υπ(Ι)θεί σe t .. ,a σημείο (sig.nc), ).Qι όη t:o επι tέλεσμά mς to α:.ο~,ςτ(ί 
δι:ί;ινΟvt(lt; οιφιβώ,:; αvτό ςο\.Ιτο το σημtίο, -..ό .. ,ο~(ίς io ,..<ι εμΟ(ιvισteί eι.::eί ό~ο" δ,eν γίνεται 

'ο'α βρίσ,cετ(Ιι . 
Η προuπόθεcη t'l'i; e:τιθvμi.<::ιζ :::ov σν,ιι:ροτei. ι.::cι:τ' εξοχήν ςον ,δεον\ί;ι<::ιvσΊ>::Οc7tι~ό. 

εί\/'Οι α).ριβώς η <ηciμπσ: που ~ρ\σχει ν'Q: i:ov ιη χολόe,, r\ 01611.,ιc από την :;ροti.εwη tου 
ανηχειμένου της· το ΛΟ&pε,μ1tόρ10. 

ίρόπ~ tΤΊς χάριτος ιδιόtυιtο,; να μην r:αρισtόνε,αι ;:σ:ρcί wς 6:ρv1\<n1 της οUσης. ~ιιο 
ε.\Ι\'Οια είναι t.κεί ι,φνμμένη. no\J για co \Ι:'!Οιι:εi.μενό μα; ιιεριμ.(:νc, π<ivto σtο,.. π:ρο&σi.(ΙμΟ 
Και μόνο δΗ;.r,-ον.ος rην Θα ;;ηv α~ησει Ιο(ά,ιοιο μέρα \'Ο μ;:ι::i 

14. Η ο:ιοι>δοιο~:ητα ;;ον \'Ο. διο:ηρείtαι η θέση crι; ε:ιιθνμiο~ κotci την ιι:αθοδη'(ηση 
•~ θtρ,Φ:εί(Ις οπωτει 'ο'(Ι ~φοοδιορίσονι.ιε to οιι:ριf\ές σ-;ιη.ια της θtc:rrr.; ονη.,; c:re αχίοη με tα 
c::ιτc>.tσμοιο ~ου οι ιή;ιο~~. 10 μό\Ό' :;ου θεοορο\Ιντσι σήμeρα γνώμονtς τη.; eξοΙJοίeι;3S tης 
θeΡ(ι~ίος, 

Το όη η γε,·εtήοια n;pά(,η οόείλει ιφάγμcιtι να βρεί tη θέση της μεοα στην 

ασυνεi.δη~:-η όρθροκπι ιης επι6νμiα~ οποte.λεί tην σνσ-=:άλvνη tης γυχαvόλυσης. Ι6J.ιl ι<α\ 
e,:tιδr'1 οκρ1Βwς ιο;ιVει <ι,r.◊, δεν δ1<ιν~1~Θι1ιο:ε :ιοιέ 11:(η,;ίς \'(:t cvδώσει στην αυtοrtάcη tov 
cσθεvούς όtι η διευ"όλuνση tO\J αιtήματός ~ou γιcι ~ην ιχcινοποίηση ~ης α..,·α·!κrι.; θα 
εξνmιρε-τούσε εJt Ο\Ιδενi. tηv v~όθεσή tov. {Α"-όμη λιγότερο 'ο'(ι 111ν ι::ιηφι::γε\ οςηριζόμεν°' 
oto ι.:λ.οσ-ικό: coiιus norm.ιlis dosim ~pct.uuι.) 

Γιαtί σ"έ9tονtα1 διcQΟρετικά ι.::οι &εω,ρο'ύν οuοιο<.Jtι'.(ότtρη για την :-:ρόοδο ,:-η,; 
θeρ~ίσι; :ηv ε:tέμfk~οη οτο Otιδ1\ri:ote μ.ι,:ορεί ','(1 <ιοορό: ό).λ<ι α\ τηματα, \)ιtό tO πρόc7χrτ.ι.ιο ότι 
cα τελεu1:cιια v~οtίθενtαι :":αλινδρομι ,-ό ~ 

Α..; ςει.ινησουpε '(ι' οU.η ,1ιια ~ορά α.πό το γεyο ... όζ ό~ι rι ομιλiα αι,:οτeλ.eί μιίνυιιο 
ιιρωti.σtΦ; γιeι t() ur.oι.::εiμe\'O, διοtι 1tορaγε1αι oto .. • tόr.O tον • Αλλον. Το όtι ως eις :ούιον α::ο 
ειι::eί προέρ;ιt!Ctι ι.::<ι\ ω,; tίto10 διο~U:':(~νtισι ,ο ίδιο 10 οίtηu<ί τον. ΟCν εί,.'CΙ:ι μόνο επειδή 
ν:.ό~οcι,αι στον ι.::ώδιι.::α ςοv • Αλλοv. C.ίνοι εnειδη οπό tον tόιιο >:Ou • Αλλ.ου (είtε eιιtό tΟν χρόνο 
:ουJ ),αμβά,.•ε, tη χρονολόyηαη tou. 

Όιcως co διαβάζeι "Ο',.'tί.; ι,:οθ<:ιpό στο,.. i!ιΟ c).eυθ.-;pcι ;ι.ροQερόμενο οπό to U:':01<.tίμενο 
λόγο. Προ,.; 1η yuνoi"CΙ του ή ~φο.; i:o &ίσχ(Ιλό του. ;:ροι,;tιμενο\J να δε;ι-tοU,., :ηv ~τ:\οιrι :ov. 
tοι,ς eγ..:(Ιλ(.ί μe έ'ο'(Ι tίσαι ... (η μεν ή ο δt). χωρίς νcι δη).ω,·ει τι είναι eι.eίvος, eι.::tό,; μόνο 
.-ιθW)ίζοντσ,; ε .. ·<ιν1ίο,.. ,ου εανιού ςου τη δ\αtαyή εγκλήματος ,ιον το διe<>ρούμεvο :η; 
γώ..Μκής όpιασης Qέpινει oto αοτi..J9. 

Η eιιιθνμιc. e,.\IJ ιιcίντοιe όπως βλίιcουμe εδώ <ι;ι'Ι'ΟΟι(ΙΟ(ι ίνeιοι μtσ<ι οτο cι.ί tημeι. δεν 
,:ούει ,10 έίνο:1 eι.::t:tθtν tOU Οηr,μ(;ι~«- Είν(ιι e,:ί(J'ήc, tνttύθeν eνό,; ό>..Α.ον αι11\μ(Ιt<>; με !Ο 

ο..:οίο ,ο vιcοιι:είμ~νο. ανη:2ναι,;λ(iιμενο στον ,όr.ο ,ου 6λλ.οu. λιγόtερο θ<ι eξαλειοε. :ην 

J41Δ10-~1ρω f1ιν ucόmι ι-~ο«;αiα 11α t'ΙΙ λί~•\ 9()Ι.ι'"Ο1r. tut3ιi a,otl.ι)t(.;t, 1ί(ι\ ο:cι,, :\V.O ;ο,., ~c,μr,ον. 
·οιιοv ~ιορi{ι:ι nι 8ιρο-ι:ιiο tί\01 3ι,νQ ro, ν(Ι ιι:-lιιμ~τι:ιt v:ώ την C"''Οιο nις ~on~όnoιto;. (t.: .ι. l 
39-,το ~iικ,ι (ιιι efl ao:o\fynoι oio 1ω.λ1.:ό όι:ω; η cpoo:o,n,'I\ (ι,eι: Φ-'Οtωο~t. (:.t.ιι.11 
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