
ΦΡΊΝΤΑ ΦΡΟΜ-ΡΑΙΧΜΑΝ

Μοναξιά

Δεν είμαι σίγουρη ποιες εσωτερικές δυνάμεις με έκαναν, κατά 
τα τελευταία χρόνια, να στοχαστώ και να παλέψω με τα ψυχια-
τρικά προβλήματα της μοναξιάς. Βρήκα παράξενα γοητευτική 
τη σκέψη της – και, κατ’ επέκταση, την προσπάθεια να ξεπερά-
σω το πόσο μόνος είναι όποιος στοχάζεται γύρω από τη μο-
ναξιά, επιχειρώντας να κοινοποιήσω όσα νομίζω πως έμαθα.

Ίσως το ενδιαφέρον μου ξεκίνησε με τη νεαρή κατατονι-
κή γυναίκα, που ξεπέρασε μια περίοδο πλήρως μπλοκαρισμέ-
νης επικοινωνίας και προφανούς άγχους αποκρινόμενη στην 
ερώτησή μου αν ένιωθε δυστυχισμένη ως εξής: ύψωσε το χέρι 
της με τον αντίχειρα σηκωμένο και τα άλλα τέσσερα δάχτυ-
λα διπλωμένα προς την παλάμη της, ώστε να μπορώ να δω 
μόνο τον αντίχειρα, απομονωμένο από τα τέσσερα κρυμμένα 
δάχτυλα. Έρμήνευσα το σήμα με ένα «Τόση μοναξιά;» και τον 
τόνο της φωνής μου να δείχνει συμπάθεια. Έκεί, η έκφραση 
του προσώπου της χαλάρωσε, σαν να ένιωσε μεγάλη ανακού-
φιση κι ευγνωμοσύνη, και τα δάχτυλά της άνοιξαν. Έπειτα, άρ-
χισε να μου μιλά για τον εαυτό της χρησιμοποιώντας τα δάχτυ-
λά της και μου ζήτησε, κάνοντας χειρονομίες, να ανταποκριθώ 
με τον ίδιο τρόπο. Συνεχίσαμε να συζητάμε με τα δάχτυλα για 
τις επόμενες μια-δυο εβδομάδες και, όσο προχωρούσαμε, η 
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αγωνιώδης έντασή της άρχισε να υποχωρεί κι εκείνη άρχισε να 
ξεπερνά τη –βασισμένη στην παντελή έλλειψη επικοινωνίας– 
απομόνωσή της· και, κατ’ επέκταση, αναδύθηκε πλήρως από 
τη μοναξιά της.

Έίχα παρόμοιες εμπειρίες με άλλους ασθενείς· και, έτσι, 
ένιωσα την ώθηση να καταγράψω όσα έμαθα για τη μοναξιά, 
μέσα από τη δουλειά μου με αυτούς τους ασθενείς και από άλ-
λες, δικές μου εμπειρίες.

Ο συγγραφέας που επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω τα 
προβλήματα της μοναξιάς έρχεται αντιμέτωπος με ένα σοβα-
ρό εμπόδιο στην ορολογία. Η μοναξιά εμφανίζεται ως μια τόσο 
οδυνηρή, τρομακτική εμπειρία, που οι άνθρωποι θα κάνουν, 
ουσιαστικά, τα πάντα για να την αποφύγουν. Αυτή η αποφυ-
γή μοιάζει να περιλαμβάνει και έναν παράξενο δισταγμό, από 
πλευράς των ψυχιάτρων, ως προς την επιδίωξη μιας επιστημο-
νικής διασαφήνισης του ζητήματος. Έτσι, η μοναξιά καταλήγει 
να είναι ένα από τα λιγότερο ικανοποιητικά ως προς την εννοι-
ολόγησή τους ψυχολογικά φαινόμενα και δεν αναφέρεται καν 
στα περισσότερα ψυχιατρικά εγχειρίδια. Πολύ λίγα είναι γνω-
στά στους επιστήμονες για τη γενετική και την ψυχοδυναμική 
της διάσταση και πολλές διαφορετικές εμπειρίες –οι οποίες, σε 
επίπεδο περιγραφής και δυναμικής, είναι τόσο διαφορετικές 
μεταξύ τους όσο η πολιτισμικά καθορισμένη μοναξιά από το 
να μένει κάποιος μόνος του οικειοθελώς, την ψυχαναγκαστική 
μοναχικότητα, την απομόνωση και την πραγματική μοναξιά– 
βρίσκονται όλες ριγμένες φύρδην-μίγδην στο ένα και μοναδι-
κό καλάθι του όρου «μοναξιά».

Πριν μπω σε μια συζήτηση γύρω από τις ψυχιατρικές όψεις 
αυτού που αποκαλώ πραγματική μοναξιά, θα αναφερθώ σύ-
ντομα σε δυο τύπους μοναξιάς, που δεν αποτελούν αντικείμε-
νο αυτής της μελέτης. Τα γραπτά των σύγχρονων κοινωνιολό-



ΜΟΝΑΞΙΑ 11

γων και κοινωνικών ψυχολόγων ασχολούνται ευρέως με την 
πολιτισμικά καθορισμένη μοναξιά, την «τάση των πολιτισμέ-
νων ανθρώπων για αποκοπή και διάθεση για μοναχικότητα 
– τον «ερημητισμό», κατά την έκφραση του Κίρκεγκωρ,1 τον 
οποίο περιγράφουν ως χαρακτηριστικό αυτού του πολιτισμού. 
Πρόκειται για μια πολύ βασανιστική και επώδυνη εμπειρία, 
που είναι ωστόσο, εξ ορισμού, κοινή μοίρα πολλών ανθρώπων 
του πολιτισμού αυτού. Και, ενώ παραμένει ανέκφραστη λεκτι-
κά, είναι δυνάμει μια εμπειρία που μπορεί να κοινοποιηθεί, 
που μπορεί κανείς να τη μοιραστεί. Έτσι, δεν φέρει τη βαριά 
απειλή της μη-κοινοποιήσιμης, ιδιωτικής συναισθηματικής 
εμπειρίας της σοβαρής μοναξιάς, με την οποία θα ασχοληθεί 
τούτη η μελέτη.

Δεν με απασχολεί εδώ η αίσθηση της μοναχικότητας που 
έχουν κάποιοι άνθρωποι όταν –κατάμονοι– βιώνουν την απε-
ραντοσύνη της φύσης όπως αυτή εμφανίζεται στα βουνά, 
στην έρημο ή στον ωκεανό – η εμπειρία που περιγράφεται με 
την έκφραση «ωκεάνια αισθήματα».2 Αυτά τα ωκεάνια αισθή-
ματα μπορεί κάλλιστα να είναι μια έκφραση δημιουργικής μο-
ναξιάς, αν κάποιος ορίσει τη δημιουργικότητα –όπως ο Πάουλ 
Τίλιχ– με την ευρεία έννοια του όρου, ως «ζην αυθορμήτως, 
σε δράση και αντίδραση, με όσα περικλείει η πολιτισμική ζωή 
κάποιου».3

1. Søren Kierkegaard, The Concept of Dread, μτφρ. W. Lowrie, Πρίνστον 
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from Freedom, Νέα Ύόρκη: Rinehart, 1941 [ελλ. έκδ.: O φόβος μπροστά στην 
Ελευθερία, μτφρ. Ο. Τουτουντζή, Αθήνα: Διόπτρα, 2017].
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1939, βλ. για παράδειγμα σ. 8 [ελλ. έκδ.: Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας, μτφρ. 
Γ. Σαγκριώτης, Αθήνα: Μίνωας, 2015].
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Δεν με απασχολεί επίσης, σ’ αυτή τη μελέτη, η απομόνωση 
που αποφέρει δημιουργικά καλλιτεχνικά ή επιστημονικά προϊ-
όντα. Σε αντίθεση με την αποσυνθετική μοναξιά του ψυχασθε-
νούς, αυτές είναι καταστάσεις εποικοδομητικής μοναξιάς και 
είναι συχνά προσωρινές κι εκούσιες και μπορεί να επιδιώκο-
νται και να απορρίπτονται οικειοθελώς και κατά διαστήματα. 
Σχεδόν όλα τα πρωτότυπα δημιουργικά έργα έχουν συλληφθεί 
σε τέτοιες εποικοδομητικές καταστάσεις στις οποίες κάποιος 
είναι μόνος· και, στην πραγματικότητα, μόνο ο δημιουργικός 
άνθρωπος, που δεν φοβάται αυτό τον εποικοδομητικό τρόπο 
να μένει μόνος, θα έχει απόλυτο έλεγχο της δημιουργικότητάς 
του. Κάποιοι απ’ αυτούς τους ανθρώπους –σχιζοειδείς καλλι-
τεχνικές προσωπικότητες σύμφωνα με την ονοματολογία του 
Καρλ Μένινγκερ– υποβάλλουν στον κόσμο, ως προϊόν της 
αποκοπής τους από την κανονική ζωή, «θραύσματα του δικού 
τους κόσμου –κομμάτια από όνειρα και οράματα και τραγού-
δια που εμείς, εδώ έξω, δεν ακούμε, παρά μόνο καθώς εκείνοι 
τα αποδίδουν».4 Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ένας πρωτό-
τυπος, δημιουργικός άνθρωπος μπορεί να είναι μοναχικός όχι 
μόνο όσο διαρκεί η εμπλοκή του στις διάφορες δημιουργικες 
διαδικασίες, αλλά κατ’ επέκταση εξαιτίας τους, μια που η εμφά-
νιση νέων δημιουργημάτων, πραγματικά πρωτότυπων, συχνά 
προηγείται της ικανότητας των συγχρόνων του δημιουργού 
να τα κατανοήσουν ή να τα αποδεχτούν.

Δεν μιλώ εδώ για την περίπτωση που κάποιος μένει προ-
σωρινά μόνος, ενός, παραδείγματος χάριν, προσώπου που 
πρέπει να μείνει κλινήρες, λόγω κρυολογήματος, ένα ευχάρι-
στο κυριακάτικο απόγευμα, την ώρα που η υπόλοιπη οικο-

σ. 46 [ελλ. έκδ.: Το θάρρος της υπάρξεως, μτφρ. Χ. Μαλεβίτσης, Αθήνα: Αρ-
μός, 2011].

4. Karl Menninger, The Human Mind, Νέα Ύόρκη: Knopf, 1930, σ. 79.
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γένεια περνά καλά στο ύπαιθρο. Μπορεί να παραπονεθεί για 
τη μοναξιά του και να οικτίρει τον εαυτό του, επειδή για τους 
«προσανατολισμένους προς στον άλλον» χαρακτήρες του πο-
λιτισμού μας η «μοναξιά είναι μια τόσο παντοδύναμη και επώ-
δυνη απειλή ... ώστε ελάχιστα συλλαμβάνουν τις θετικές αξίες 
της μοναχικότητας κι ακόμη, ενίοτε, τρομάζουν πολύ στην 
προοπτική να μείνουν μόνοι».5 Όσο, όμως, κι αν παραπονεθεί 
για τη μοναξιά του αυτός ο άνθρωπος με το κρυολόγημα, εξα-
κολουθεί –περιττό να το πούμε– να μη βιώνει μοναξιά με τον 
τρόπο που το λέω εγώ· είναι, απλώς, προσωρινά μόνος.

Έδώ θα ήθελα να αναφέρω, επίσης, την έννοια της απομό-
νωσης ή της προσωρινής μοναξιάς που μπορεί ένας άνθρωπος 
να νιώσει όντας σε μια κατάσταση ψευδο-συντροφικότητας με 
άλλους, με τους οποίους δεν μπορεί να μοιραστεί μια εμπειρία 
ή οι οποίοι παρεμβάλλονται στην απόλαυση μιας εμπειρίας 
του. Για να μεταδώσω πιο καθαρά αυτό που έχω στο νου μου, 
παραθέτω το ποίημα του Ρούπερτ Μπρουκ «Η φωνή»:

Στο μαγικό μου μέσα δάσος, ασφαλής,
Ξάπλωσα κι έβλεπα το φως να τρέμει.
Άτονο, στης μοναξιάς τα ύψη, της ωχρής,
Νύχτα απαλά το σκέπαζε, μια μπόρα το ξεπλένει,
Πράσινο κι ασημί και μπλε από μακριά φαινόταν.
Και, σκοτεινό, το δάσος κι άλλο σκοτείνιαζε γοργά·
Και τα πουλιά σωπαίνανε· γαλήνη απλωνόταν·
Και ησυχία στο λόφο ανηφόριζε, συρτά·

5. Rollo May, Man’s Search for Himself, Νέα Ύόρκη: Norton, 1953, σ. 26 [ελλ. 
έκδ.: Η έρευνα του ανθρώπου για τον εαυτό του, μτφρ. Π. Βλοντάκη, Αθήνα: 
Κονιδάρης, 1981]. Βλ. επίσης David Riesman, The Lonely Crowd, Νιου Χέιβεν: 
Yale University Press, 1950 [ελλ. έκδ.: Το μοναχικό πλήθος, μτφρ. Β. Τομανάς, 
Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 2014].


