
ΑΝΤΊ ΕΊΣΑΓΩΓΗΣ 

Ιχνογραφώντας την Hannah Arendt

Συνήθως, ο αναγνώστης μιας εισαγωγής περιμένει μια συνοπτική παρουσίαση 
των κεφαλαίων από τα οποία απαρτίζεται ένα βιβλίο, καθώς και μια κάποια 
αναφορά στα συμπεράσματα της μελέτης. Αντ’ αυτού, επέλεξα μια ιχνογράφη-
ση της σκέψης της Hannah Arendt (εφεξής Η.Α.), προκειμένου να φωτισθούν 
οι κεντρικοί άξονες και τα διακυβεύματα που καθόρισαν τις προσεγγίσεις της. 
Χάρη σ’ αυτές, άλλωστε, ομολογώ ότι απώλεσα τη γνωστή μακαριότητα του 
μελετητή της φιλοσοφίας, εφόσον η τελευταία έχασε πια, για μένα, την αθωό-
τητά της.

Η ημερομηνία η οποία καθόρισε τη στροφή της Η.Α. από τη φιλοσοφική 
θεωρία στον στοχασμό πάνω στα συμβάντα του κόσμου υπήρξε, σύμφωνα με 
τα λεγόμενά της, η «27η Φεβρουαρίου 1933, η πυρπόληση του Reichstag και οι 
παράνομες συλλήψεις που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας».1 
Πριν από την έλευση του ναζισμού, ο H. Jonas αναφέρει στον επικήδειο λόγο 
του, ότι η Η.Α. ήταν, «όπως τόσοι πολλοί νεαροί φιλόσοφοι στη Γερμανία, εντε-
λώς απολιτική ‒ η υψιπετής ζωή του πνεύματος, περιφρονώντας τη χυδαιότητα 
της πολιτικής αρένας».2

Όπως το γράφει ο Κ. Καστοριάδης, αυτό που καθιστά την Η.Α. συνεχώς 
επίκαιρη έχει να κάνει με τις δύο κύριες διαστάσεις του έργου της:

Την ανάλυση του ολοκληρωτισμού και το εγχείρημα ανασυγκρότησης του 
πολιτικού σκέπτεσθαι. Η βαθιά σύνδεση μεταξύ των δύο θα έπρεπε να είναι 
προφανής. Είναι η εμπειρία του ολοκληρωτισμού –και η συνακόλουθη κατάρ-
ρευση τόσο της φιλελεύθερης όσο και της μαρξιστικής θεώρησης των πραγμά-
των– που οδήγησε την Arendt στην αναζήτηση ενός νέου πλαισίου πολιτικής 
σκέψης.3 

1. «“What remains? The Language remains”: A Conversation with Günter Gauss», EU, σ. 4.
2. H. Jonas, «Hannah Arendt», σ. 12.
3. C. Castoriadis, «The Destinies of Totalitarianism», σ. 107.
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Για όποιον έχει ασχοληθεί αρκετά χρόνια με τη σκέψη της Η.Α. είναι γνωστό 
ότι οι δύο αυτές διαστάσεις προδίδουν τη δυσκολία κατηγοριοποίησης αυτής της 
θρακιώτισσας κόρης ‒για να χρησιμοποιήσουμε τον εύστοχο χαρακτηρισμό του 
J. Taminiaux4‒, η οποία την ίδια στιγμή που γέλαγε με την πτώση του Θαλή στο 
πηγάδι, ποτέ, σε όλο το έργο της, δεν έπαψε να κουβεντιάζει με τους φιλοσόφους. 
Σε σχέση με τους τελευταίους, αν μου είχε ζητηθεί να την τοποθετήσω, θα έκα-
να λόγο για μια στοχάστρια που παρέμεινε μεταξύ Αρχαιότητας και Νεωτερικό-
τητας, Αριστοτέλη και Kant, Κικέρωνα και Machiavelli, Αυγουστίνου και Karl 
Jaspers. Ακριβώς γι’ αυτό, δεν εντάσσεται ούτε στους νεο-αριστοτελιστές, όπως 
ο L. Srauss, ούτε στα γνήσια τέκνα του Heidegger, όπως έχει ήδη υποστηριχθεί.5

Αυτό το μεταξύ, το οποίο επιτρέπει τον διάλογο, εμποδίζοντας την προσχώ-
ρηση, διαφαίνεται και στα όσα η ίδια διατυπώνει στις σημειώσεις των παρα-
δόσεών της:

Δεν θα χειρισθούμε τους φιλοσόφους με το πνεύμα του ipse dixit ή σαν να 
επρόκειτο για αποκεκαλυμμένη αλήθεια, όπως η Βίβλος. Αντίθετα, μάλλον 
θα τους φερθούμε με τον τρόπο με τον οποίο φερόντουσαν οι Έλληνες ο ένας 
στον άλλον – όχι πάρα πολύ ευγενικά (Crs 1969, ταξ. κωδ. 024421). 

Η αντικειμενική αδυναμία ένταξής της σε ένα συγκεκριμένο ρεύμα οφείλεται 
στο γεγονός ότι η ίδια σκέφθηκε πάντα «χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα».6 
Με αυτήν τη μεταφορική έκφραση, την οποία –όπως έχει πει–7 την κράτησε 
πάντα για τον εαυτό της, δηλώνεται ακριβώς το γεγονός ότι, καθ’ όλη την ακα-
ταπόνητη προσπάθειά της να κατανοήσει τα ανθρώπινα, θέλησε να παραμεί-
νει ακηδεμόνευτη, χωρίς να επιτρέψει σε καμία καθοριστική κρίση, δηλαδή 
προ-κατάληψη, να ματαιώσει την άσκηση της κριτικής της ικανότητας. 

Αντιμέτωπη με την εποχή της μεταολοκληρωτικής μαζικής κοινωνίας, το 
διακύβευμα για την Η.Α. –της οποίας οι θεωρήσεις δεν συνηγορούν υπέρ του 
πολιτιστικού σχετικισμού–8 είναι η ανάδειξη εκείνης της πολιτικής κουλτούρας 
την οποία παρήγαγε η θαυματουργική ικανότητα των ανθρώπων να αποφυσι-
κοποιούνται, δημιουργώντας αμιγώς επίγειους κόσμους.

4. J. Taminiaux, La fille de Thrace et le penseur professionnel.
5. Βλ. ενδεικτικά R. Wolin, Heidegger’s Children, όπως και E. Faye, Arendt et Heidegger. 

Όσον αφορά την πλήρη αποστασιοποίηση της Η.Α. από τις πολιτικές αντιλήψεις του Heidegger, 
και ενάντια στην προσπάθεια μερίδας ερευνητών, με αφετηρία το βιβλίο της κλειδαρότρυπας 
της Ε. Ettinger Hannah Arendt / Martin Heidegger, να την εντάξουν –ως πιστή οπαδό τού 
Heidegger, σκεπτόμενη πάντοτε υπό τη σκιά του– ανάμεσα στους εχθρούς της δημοκρατίας, 
βλ. D. R. Villa, Politics, Philosophy, Terror, σ. 63 κ.ε., σ. 81 κ.ε.

6. «Thinking without a Banister / Denken ohne Geländer», OHA, σ. 336.
7. Στο ίδιο.
8. Βλ. και Μ. Cedronio, Hannah Arendt: Politique et Histoire, σ. 70. 
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Πρέπει να προσπαθήσουμε να σκεφθούμε και να κρίνουμε και να πράξουμε 
όχι χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το παρελθόν, αλλά χωρίς να εμπιστευόμαστε 
την εγκυρότητα των αποκαλούμενων διδαγμάτων της ιστορίας. Αυτό είναι δύ-
σκολο και άβολο, όμως εμπεριέχει επίσης μεγάλες προκλήσεις και ίσως ακόμη 
υποσχέσεις («The Crisis Character of Modern Society», TWB, empl. 6567-
6569).

Αναλαμβάνοντας έτσι το μέρος της ευθύνης της για τον ανθρώπινο τρόπο 
ύπαρξης πάνω στη γη, η Η.Α. θα επιζητήσει, αναδιφώντας και ανασκάπτοντας 
τα ερείπια, να φέρει στο φως τα λησμονημένα νοήματα και τις εμπειρίες που 
συνάδουν προς τη γνήσια ανθρώπινη κατάσταση. Ως παραδείγματα, δηλαδή 
υποστηρίγματα της ανθρώπινης κρίσης, τα τελευταία ‒αντικαθιστώντας τα 
αρνητικά πρότυπα που παρήγαγε ο 20ός αιώνας‒ ίσως καταστούν ικανά να 
εμπνεύσουν τις δράσεις για ένα νέο ξεκίνημα του κοινού κόσμου. Υπό αυτούς 
τους όρους, η ακηδεμόνευτη στροφή προς τα πίσω μπορεί να αποτελέσει το 
έναυσμα για μια νέα ώθηση προς τα μπρος.9

Ακόμη και αν έχουμε χάσει τα μέτρα σύγκρισης με τα οποία μπορούμε να 
υπολογίσουμε, και τους κανόνες στους οποίους υπάγουμε το επιμέρους, ένα 
ον, η ουσία του οποίου είναι το αρχίνημα, μπορεί να έχει μέσα του αρκετή 
από την απαρχή, ώστε να κατανοεί χωρίς προεννοημένες κατηγορίες και να 
κρίνει χωρίς το σύνολο των εθιμικών κανόνων που είναι η ηθική. Εάν η ου-
σία όλων των ενεργειών, και ιδιαίτερα της πολιτικής, είναι το να κάνει μια 
νέα αρχή, τότε η κατανόηση γίνεται η άλλη πλευρά της πράξης, δηλαδή αυτή 
η μορφή εννόησης, διακριτή από όλες τις άλλες, μέσω της οποίας οι δρώντες 
άνθρωποι […] μπορούν ενδεχομένως να αποδεχθούν σταδιακά αυτό που έχει 
αμετάκλητα συμβεί και να το ξανασκεφθούν μαζί με αυτό που αμετάκλητα 
υπάρχει («Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding)», 
EU, σ. 321-322).

Τα βασικά ερωτήματα του ανά χείρας βιβλίου περιστρέφονται γύρω από τη 
θεμελιώδη θέση της Η.Α. ότι η πολιτική βασίζεται στο γεγονός της πληθύος, 
η οποία είναι ο «νόμος της γης». Με βάση την επίγνωση της συστηματικής 
προσπάθειας απανθρωποποίησης την οποία κατέβαλαν τα ολοκληρωτικά κα-
θεστώτα, ο τρόπος που μας έχει δοθεί η ζωή στη γη αποτέλεσε για την Η.Α. 
τη μόνη πυξίδα, προκειμένου ο ανθρώπινος κόσμος να διασωθεί από την εντε-
λή απουσία νοήματος, στην οποία τον καταδίκασε η συγκεκριμένη ιστορική 
εμπειρία. Με τα λόγια και πάλι του Κ. Καστοριάδη:

9. Βλ. «Το χάσμα μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος», ΜΠΜ, σ. 22. Επίσης, J.-C. 
Poizat, «Hannah Arendt et Eric Voegelin: Un débat philosophique et politique autour de la 
sécularisation», σ. 55 κ.ε.
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Η ιστορία είναι η δημιουργία νοήματος – και δεν μπορεί να υπάρξει «εξήγη-
ση» μιας δημιουργίας, μόνο μια ex post facto κατανόηση του νοήματός της 
[…]. Τώρα η Hannah Arendt είδε πολύ καθαρά ότι με τον ολοκληρωτισμό 
αντιμετωπίζουμε κάτι διαφορετικό πάλι: αντιμετωπίζουμε τη δημιουργία του 
άνευ νοήματος.10

Οι οντολογικές και επιστημολογικές αντιλήψεις στις οποίες θεμελιώνεται η 
θέση για την ουσιώδη σχέση της πολιτικής με το πλήθος διατυπώνονται με 
σαφήνεια στο πρώτο μέρος του ύστατου, ημιτελούς, έργου της Η.Α. που είναι 
το The Life of the Mind (Η Ζωή του πνεύματος).11 Πρόκειται για τον τόμο που 
φέρει τον τίτλο Thinking. Συγκεκριμένα, η H.A. έφυγε από τη ζωή αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση και του δεύτερου μέρους του The Life of the Mind, το οποίο 
πραγματεύεται το φαινόμενο της βούλησης και φέρει τον τίτλο Willing. Το τρί-
το μέρος δεν πρόλαβε να το συντάξει. Στη γραφομηχανή της βρέθηκε η πρώτη 
σελίδα με τον τίτλο Judging.12

Στη Ζωή του πνεύματος, συνεχίζοντας την ανοιχτή συζήτηση με τους 
«επαγγελματίες στοχαστές»,13 η Η.Α. επικεντρώνεται στο φαινόμενο της 
σκέψης με γνώμονα την αξεδιάλυτη σχέση του με την ανθρώπινη κατάστα-
ση ως αναπόδραστα επίγεια.14 Συγκεκριμένα, στον ορίζοντα της αδυναμίας 
των παραδοσιακών φιλοσοφικών κατηγοριών να βοηθήσουν στην κατανόη-
ση των ανθρωπίνων ύστερα από τα εγκλήματα του ολοκληρωτισμού, η ίδια 
σημειώνει ότι: 

10. C. Castoriadis, «The Destinies of Totalitarianism», σ. 108. [Τα πλάγια είναι του συγ-
γραφέα].

11. Η απόδοση του τίτλου είναι της συγγραφέα. Το βιβλίο δεν κυκλοφορεί στα ελληνικά.
12. Βλ. Ε. Young-Bruehl, Hannah Arendt. For Love of the World, σ. 467 και σημ. 50. Σχετι-

κά με τη διερεύνηση των τριών διανοητικών διαδικασιών στη Ζωή του πνεύματος, σε αντιστοι-
χία μάλιστα με τις τρεις θεμελιώδεις δραστηριότητες της vita activa, αξίζει να αναφερθούμε 
και στη θέση του R. Fine (Cosmopolitanism, σ. 116-117): «Η πρότασή μου είναι ότι η Arendt 
υπήρξε κοσμοπολίτης διανοήτρια από αυτή την άποψη, εκ του ότι δηλαδή είχε κάποια αί-
σθηση της ύπαρξης μιας πιθανής αρμονίας μεταξύ αυτών των “νοητικών ικανοτήτων”∙ όμως, 
είδε ότι μια τέτοια αρμονία κινδυνεύει σοβαρά στον σύγχρονο κόσμο όπου οι δραστηριότητες 
του σκέπτεσθαι, του βούλεσθαι και του κρίνειν έχουν ριζικά διαφοροποιηθεί, εξειδικευθεί και 
διατρέχουν συνεχώς τον κίνδυνο της απομόνωσης. Ο κίνδυνος τον οποίο είδε εδράζεται τόσο 
στην ατροφία όσο και στην υπερτροφία της μίας ή των περισσότερων από αυτές τις ικανότητες 
[…]. Αυτό στο οποίο εστιάζει η μελέτη της Arendt είναι στις παθολογίες του σύγχρονου νου». 
[Τα πλάγια είναι του συγγραφέα]. Πρβλ. και A.-M. Roviello, Sens commun et modernité chez 
Hannah Arendt, σ. 132.

13. «Professional thinkers». DT, Ίούλιος 1970 [68], σ. 786.
14. Βλ. και ΗΑΚ, σ. 23: «[…] μια μετανάστευση των ανθρώπων από τη γη σε κάποιον άλλο 

πλανήτη» θα σήμαινε, σε σχέση με την ανθρώπινη κατάσταση, την πιο «ριζική αλλαγή που 
μπορούμε να φαντασθούμε».
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Για μια νέα πολιτική φιλοσοφία, θα αποβεί καθοριστική η διερεύνηση της 
πολιτικής σημασίας της σκέψης∙ δηλαδή του πλήρους νοήματος και των συν-
θηκών του σκέπτεσθαι για ένα ον το οποίο δεν υπάρχει ποτέ στον ενικό και 
του οποίου η ουσιώδης πληθύς απέχει πολύ από το να έχει διερευνηθεί, όταν 
στην παραδοσιακή κατανόηση της ανθρώπινης φύσης προστίθεται μια σχέση 
του τύπου Εγώ-Εσύ («Concern with Politics in Recent European Philosophical 
Thought», EU, σ. 445). 

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, Η Ζωή του πνεύματος αποτελεί την επιστροφή 
της στην «“πρώτη αγάπη” της, τη φιλοσοφία».15 Προς τιμήν του Πλάτωνα, με 
τον οποίο ποτέ δεν έπαψε να λογομαχεί, αυτή η επιστροφή θα μπορούσε να 
εκληφθεί ως η αρεντική περιαγωγή του νου. Το συγκεκριμένο εγχείρημα το πε-
ριγράφει με ακρίβεια η διατύπωση του É. Tassin: «Αντί να σκεφθούμε το Είναι 
εκκινώντας από τη σκέψη, θα πρέπει να σκεφθούμε τη σκέψη εκκινώντας από 
τον κόσμο».16

Υπό το βάρος της τρομακτικής εμπειρίας του ολοκληρωτισμού και όντας 
μπροστά στην απειλή ενός πυρηνικού ολέθρου,17 η Η.Α. διατείνεται ότι η επο-
χή όπου η φιλοσοφία παρέμενε εσώκλειστη στον ελεφάντινο πύργο της έχει 
παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η εγελιανή προσπάθεια σχετικοποίησης του κακού, 
προκειμένου να επιτευχθεί η συμφιλίωση του πνεύματος με την πραγματικότη-
τα, δεν έχει πλέον νόημα ύστερα από αυτά τα συμβάντα:

15. Ε. Young-Bruehl, Hannah Arendt. For Love of the World, σ. 327. Να σημειώσουμε εδώ 
ότι το 1972, η Η.Α. θα δηλώσει: «To βασικό ελάττωμα και λάθος της Ανθρώπινης κατάστασης 
είναι το ακόλουθο: Αυτό το οποίο στις παραδόσεις αποκαλείται η vita activa εξακολουθώ να 
το κοιτάζω από την οπτική γωνία τής vita contemplativa, χωρίς ποτέ να λέω πραγματικά κάτι 
για τη vita contemplativa» (ΟΗΑ, σ. 305). Υπό αυτούς τους όρους, είναι εύλογο να υποθέσου-
με ότι το The Life of the Mind γράφθηκε υπό τη σκιά της Ανθρώπινης κατάστασης. Σύμφωνα 
πάντως με την ανάλυση του J. Taminiaux «The Philosophical Stakes in Arendt’s Genealogy of 
Totalitarianism» (σ. 430 κ.ε., σ. 446), τόσο Η ανθρώπινη κατάσταση, όσο και Η Ζωή του πνεύ-
ματος δεν συνιστούν παρά τις θεματοποιήσεις των θέσεων που διατυπώνονται χωρίς περαιτέρω 
ανάλυση στις Απαρχές του ολοκληρωτισμού, το πρώτο από τα τρία αυτά σημαντικά έργα της. 
Έτσι, όπως καταδεικνύει η συγκεκριμένη προσέγγιση, Οι απαρχές του ολοκληρωτισμού, παρά 
τα όσα διατείνεται η Η.Α. στην εισαγωγή του τριμερούς αυτού βιβλίου, είναι ήδη ένα έργο που 
συνδέεται στενά με τη φιλοσοφία.

16. É. Tassin, «La question de l’apparence», σ. 64.
17. Γράφοντας την εποχή όπου ο κίνδυνος του πυρηνικού ολέθρου βιωνόταν ως άμεσος, η 

Η.Α. επισημαίνει: «Όχι μόνον η πρόοδος της επιστήμης έχει πάψει να συμπίπτει με την πρόοδο 
της ανθρωπότητας (ό,τι κι αν σημαίνει αυτή), αλλά θα μπορούσε να σημαδεύει ακόμη και το 
τέλος της, ακριβώς όπως η περαιτέρω πρόοδος της επιστημονικής δουλειάς μπορεί κάλλιστα 
να καταλήξει στην καταστροφή όλων όσα έκαναν την επιστημονική δουλειά να αξίζει τον 
κόπο» (ΠΒ, σ. 92). Πρβλ. στο ίδιο, σ. 80. Βλ. ακόμα ΗΑΚ, σ. 17: «Από επιστημονική άποψη, η 
σύγχρονη εποχή άρχισε τον δέκατο έβδομο αιώνα και τερματίζεται με την έναρξη του εικοστού 
αιώνα∙ από πολιτική άποψη, ο σύγχρονος κόσμος, στον οποίο ζούμε σήμερα, γεννήθηκε με τις 
πρώτες ατομικές εκρήξεις».
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Ποιος θα τολμούσε να συμφιλιώσει τον εαυτό του με την πραγματικότητα των 
στρατοπέδων εξόντωσης ή να παίξει το παιχνίδι της θέσης-αντίθεσης-σύνθε-
σης μέχρις ότου η διαλεκτική του να ανακαλύψει «νόημα» στον μόχθο του 
δούλου; («Concern with Politics in Recent European Philosophical Thought», 
EU, σ. 444).

Μια νέα πολιτική φιλοσοφία, για να υπάρξει, οφείλει, παίρνοντας στα σοβα-
ρά αυτές τις εμπειρίες, να αναγνωρίσει ότι «οι ανθρώπινες υποθέσεις θέτουν 
αυθεντικά φιλοσοφικά προβλήματα και ότι η πολιτική είναι ένα πεδίο εντός 
του οποίου εγείρονται αυθεντικά φιλοσοφικά ερωτήματα».18 Με άλλα λόγια, 
οφείλει να εγκαταλείψει τη θεώρηση της επίγειας πραγματικότητας από ένα 
αρχιμήδειο σημείο, δηλαδή τη στάση που της κληροδότησε η παράδοσή της. 
Αυτό σημαίνει ότι οφείλει να έρθει αντιμέτωπη με την «ατόφια φρίκη των σύγ-
χρονων πολιτικών συμβάντων, μαζί με τα ακόμη πιο φρικώδη ενδεχόμενα του 
μέλλοντος», προκειμένου να αναλύσει με «φιλοσοφικούς όρους αυτό το βιω-
ματικό υπόβαθρο».19

Με γνώμονα ακριβώς αυτή την επικέντρωση στην πραγματικότητα, η ίδια 
επιδίωξε να επαναπροσδιορίσει τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της αλήθειας 
σύμφωνα με τον Jaspers,20 να αναδείξει τις πολιτικο-οντολογικές υποδηλώ-
σεις του «είναι-μέσα-στον-κόσμο» –όπως αυτές συνάγονται από την ανάλυ-
ση του Heidegger σχετικά με την καθημερινότητα‒ και να επανακαθορίσει το 
νόημα της «πράξης», στην οποία οι Γάλλοι υπαρξιστές έδωσαν την απόλυτη 
προτεραιότητα ενάντια στην παραδοσιακή υπεροχή του θεωρητικού βίου.21 
Την απόκλισή της και από τους τελευταίους θα την εκφράσει δανειζόμενη τη 
διατύπωση του A. Malraux. Συγκεκριμένα, θα δηλώσει ότι για τους Γάλλους 
υπαρξιστές –οι οποίοι ψάχνουν στην πολιτική τη λύση για ανεπίλυτα, κατά τη 
γνώμη τους, φιλοσοφικά προβλήματα– η επανάσταση έρχεται να πάρει τη θέση 
της αιώνιας σωτηρίας, «“σώζει αυτούς που την κάνουν”».22 

Στην προσπάθειά της, λοιπόν, να σκεφθεί την πολιτική ab initio, η Η.Α. 

18. «Concern with Politics in Recent European Philosophical Thought», EU, σ. 430.
19. Στο ίδιο, σ. 444-445.
20. Στο ίδιο, σ. 441 και 442: «Ο Jaspers, για όσο γνωρίζω, είναι ο μόνος φιλόσοφος που 

διαμαρτυρήθηκε ενάντια στη μοναχικότητα, που η μοναχικότητα του φαίνεται “ολέθρια” και 
ο οποίος θέλει ακόμη να εξετάζει “κάθε σκέψη, κάθε εμπειρία, κάθε ζήτημα” ως προς το “τι 
σημαίνουν για την επικοινωνία”. Είναι του είδους που μπορεί να βοηθήσει ή του είδους που θα 
εμποδίσει την επικοινωνία; […] Η φιλοσοφία εδώ γίνεται ο διαμεσολαβητής μεταξύ πολλών 
αληθειών, όχι επειδή κατέχει τη μια έγκυρη για όλους τους ανθρώπους αλήθεια, αλλά γιατί 
μόνο με την έλλογη επικοινωνία μπορεί αυτό που κάθε άνθρωπος πιστεύει, απομονωμένος από 
όλους τους άλλους, να γίνει ανθρώπινα και πραγματικά αληθές». [Τα πλάγια είναι της Η.Α.]

21. Στο ίδιο, σ. 445.
22. Στο ίδιο, σ. 437. Ακόμα, βλ. «Το χάσμα μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος», ΜΠΜ, σ. 

18 κ.ε.
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επέστρεψε στο ύστατο έργο της στη φιλοσοφία, με στόχο την κατεδάφιση της 
μεταφυσικής και την ανάδειξη του γεγονότος ότι η φιλοσοφική παράδοση πα-
ρέμεινε δέσμια του χωρισμού των δύο κόσμων: αυτού του ανέστιου σκεπτόμε-
νου εγώ και της αποκλειστικά εγκόσμιας ανθρώπινης ύπαρξης. 

Όσο σκέπτομαι, παύω να είμαι ον. Είμαι χωρίς ηλικία, χωρίς ιδιότητες κ.λπ. 
– τα πάντα συμβαίνουν σαν να μην είμαι άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος. Οι πλά-
νες των φιλοσόφων δεν είναι, όπως το νομίζει ο Heidegger, οι πλάνες της με-
ταφυσικής, αλλά οι πλάνες της σκέψης (DT, Αύγουστος 1969 [27], σ. 723).23 
[Η υπογράμμιση είναι της Η.Α.]

Για την Η.Α. –η οποία επιδιώκει να διαλύσει τις μεταφυσικές ψευδαισθήσεις 
που γεννά η μεταφορική χρήση της γλώσσας προκειμένου να εκφράσει το άυλο 
και το αφηρημένο–, ποτέ το «σκεπτόμενο εγώ» δεν εγκαταλείπει πλήρως τον 
κόσμο των φαινομένων: «Δεν υπάρχουν δύο κόσμοι γιατί η μεταφορά τούς 
ενώνει».24

Υπό αυτή την προοπτική, η αποστασιοποίηση από το ορατό, την οποία αξι-
ώνει η διαδικασία της σκέψης, δεν σημαίνει την παραγνώριση του εγκόσμιου 
χαρακτήρα της. Με άλλα λόγια, ως αναζήτηση νοήματος, το σκέπτεσθαι λαμ-
βάνει χώρα μέσα στο ακηδεμόνευτο πεδίο που διανοίγεται μεταξύ του εγκλει-
σμού στο «αμιγώς αόρατο» και της προσκόλλησης στην «αμιγή “ορατότητα”», 
δηλαδή σε «όλες τις μορφές θετικισμού».25

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η αρεντική αντίληψη για την πολιτική 
–η οποία αντιτίθεται σε όλες τις εξωγενείς θεμελιώσεις αυτής της δραστηριότη-

23. Βλ. επίσης LM 1, σ. 212: «Έχω σαφώς περάσει στις τάξεις εκείνων οι οποίοι εδώ και 
καιρό επιχειρούν να αποσαθρώσουν τη μεταφυσική και τη φιλοσοφία με όλες τις κατηγορίες 
της, όπως τις γνωρίζουμε από το ξεκίνημά τους στην Ελλάδα έως σήμερα». Όπως εύστοχα 
σχολιάζει σχετικά ο J. Taminiaux (La fille de Thrace et le penseur professionnel, σ. 35-36): «Για 
εκείνους που διαβάζουν πάρα πολύ γρήγορα, αυτό μοιάζει να θέλει να πει: “Τελικά, συμφωνώ 
απόλυτα με τον Heidegger”». Όμως, στην πραγματικότητα, η Η.Α. «αντί να ξαναπιαστεί εκ 
νέου με τη ζωογόνηση του αρχαίου προνομίου της σκέψης, όπως συνέβη με τον Heidegger 
μετά την Kehre, η δική της αποσάθρωση της μεταφυσικής απέβλεπε στο να διαλύσει τις πλά-
νες τις οποίες συνεπάγεται αυτό το προνόμιο». Όσον αφορά την ερμηνευτική προσέγγιση του 
ύστερου Heidegger, στην οποία προβαίνει η H.A., και της μετάβασης από το κάλεσμα της 
συνείδησης στο κάλεσμα του Είναι, βλ. LM 2, σ. 172 κ.ε. Επίσης, βλ. D. R. Villa, Hannah 
Arendt and Heidegger, σ. 230 κ.ε.· J. Taminiaux, La fille de Thrace et le penseur professionnel, 
σ. 177 κ.ε.

24. LM 1, σ. 110. «Αποκαλούμε έννοια στη φιλοσοφία αυτό που αποκαλείται μεταφορά 
στην ποίηση. Η σκέψη δημιουργεί τις “έννοιές” της ξεκινώντας από το ορατό για να χαρακτη-
ρίσει το αόρατο» (DT, Αύγουστος 1969 [30], σ. 728). Πρβλ. στο ίδιο, Φεβρουάριος 1966 [62], 
σ. 645-646 και LM 1, σ. 32.

25. A.-M. Roviello, Sens commun et modernité chez Hannah Arendt, σ. 121. Πρβλ. και 
LM 1, σ. 39.
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τας– προϋποθέτει την εναντίωση τόσο στις οντολογικές ιεραρχήσεις του φιλοσό-
φου νου, όσο και στην εμπειριοκρατική διάλυση του πραγματικού σε φυσικές 
και βιολογικές διαδικασίες. Στο ίδιο πλαίσιο, αντιτίθεται στη «σχολή δυσπι-
στίας» που εγκαινίασε ο «πατέρας της μοντέρνας φιλοσοφίας» Descartes.26 
Αντιπαραθέτοντας στη ριζική αμφιβολία27 τον θαυμασμό για τα εγκόσμια, η 
Η.Α. επιχειρεί να επανιδρύσει τη σχέση των ανθρώπων με τον κόσμο. Την τε-
λευταία τη διέρρηξε η μετατροπή των πραγμάτων σε μια άνευ σημασίας res 
extensa, υποχείρια ενός εσωστρεφούς υποκειμένου, από το cogito του οποίου 
αντλείται η βεβαιότητα της ύπαρξής της.

Αντίστοιχα, αρνείται να οικειοποιηθεί τις μηδενιστικές επιλογές των Γάλ-
λων επιγόνων του Heidegger και της φιλοσοφικής κατανόησης του ανθρώπου 
ως μιας ερριμμένης ατομικής ύπαρξης, η οποία προηγείται της ουσίας της, ενώ 
βρίσκεται συνεχώς και αναπόδραστα αντιμέτωπη με ένα στερούμενο νοήμα-
τος, ακατανόητο Ον.28 

Σύμφωνα με την Η.Α., αυτή η απώλεια του αισθήματος ασφάλειας που προ-
ξενούσε στον άνθρωπο η διαμονή του εντός του Είναι, δηλαδή του κόσμου ως 
κατοικίας, αποτελεί ουσιαστικά απότοκο της καντιανής κατάλυσης της «αρχαίας 
ταυτότητας» του νοεῖν και του εἶναι. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για την κα-
τάργηση της «προ-εγκατεστημένης αρμονίας» μεταξύ ανθρώπου και κόσμου, με 
σκοπό την ανάδειξη της ανθρώπινης ελευθερίας. Από την άλλη όμως πλευρά, 
αυτή η επαναστατική εξύψωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας προσέκρουσε στο 
γεγονός ότι η καντιανή «καταστροφή της αρχαίας έννοιας του Είναι» –ως αυτού 
που έχει δοθεί, και στους νόμους του οποίου υπόκειται οπωσδήποτε το ανθρώπι-
νο ον στο μέτρο που είναι εμπειρική ύπαρξη– υπήρξε μερική. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα την «αντινομική δομή του ανθρώπινου όντος ως τοποθετημένου μέσα 
στον κόσμο». Με άλλα λόγια, το ότι η ελευθερία του υποκειμένου, προκειμένου 
να πραγματωθεί, εισέρχεται αναπόφευκτα στο φυσικό πεδίο της αιτιότητας,29 δεν 
μπορεί παρά να καταλήγει στην παραδοξότητα μιας ετερόνομης αυτονομίας:

Ο Kant την ίδια στιγμή που έκανε τον άνθρωπο τον κύριο και το μέτρο του αν-
θρώπου τον έκανε συνάμα δούλο του Είναι […]. Ποτέ ο άνθρωπος δεν φάνηκε 

26. «Η έννοια της ιστορίας. Αρχαία και μοντέρνα», ΜΠΜ, σ. 91. Πρβλ. H. Heine, De 
l’Allemagne, σ. 78: «Ουδόλως είναι ο Bacon, όπως έτσι συνήθως τον διδάσκουν, αλλά ο René 
Descartes είναι ο πατέρας της μοντέρνας φιλοσοφίας».

27. «Όποιος αναζητά την αλήθεια πρέπει, μια φορά στη ζωή του, να υποβάλει τα πάντα σε 
αμφιβολία, όσο είναι αυτό δυνατόν» (R. Descartes, Οι αρχές της φιλοσοφίας, I, σ. 193).

28. Βλ. και «French Existentialism», EU, σ. 189 κ.ε.
29. «Οποιαδήποτε έννοια για την ελευθερία της βούλησης και αν σχηματίσει κανείς με 

πρόθεση μεταφυσική [θα παραδεχθεί ότι] οι εκδηλώσεις της, οι ανθρώπινες πράξεις, διακα-
θορίζονται σύμφωνα με γενικούς φυσικούς νόμους, όπως και κάθε άλλο φυσικό δεδομένο» (I. 
Kant, «Ίδέα μιας γενικής ιστορίας με πρίσμα κοσμοπολιτικό», σ. 24).
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να έχει σηκωθεί τόσο ψηλά και συγχρόνως να έχει πέσει τόσο χαμηλά («What 
is Existential Philosophy?», EU, σ. 171).30

H Η.Α. θεωρούσε τον εαυτό της «ένα είδος φαινομενολόγου», όχι όμως με τον 
«τρόπο του Hegel ή του Husserl».31 

Όπως εύστοχα επισημαίνει ο M. Abensour, η αρεντική φαινομενολογία δεν 
έχει ως πρωτεύοντα στόχο την απελευθέρωση από τον «ψυχολογισμό και τον 
κοινωνιολογισμό». Εκείνο που προτείνει και επιχειρεί είναι η αποκάθαρση του 
βλέμματος από τον φιλοσοφικό τρόπο θεώρησης των ανθρωπίνων υποθέσεων. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η αρεντική εποχή σημαίνει το να τεθεί εντός παρενθέσεως 
η φιλοσοφία, προκειμένου να επιτευχθεί η πρόσβαση «στα ίδια τα πολιτικά 
πράγματα».32 

Σε σχέση με τον Hegel,33 θα δηλώσει ότι: 

Η πραγματικά επαναστατική ιδέα του Hegel ήταν ότι το παλιό απόλυτο των 
φιλοσόφων αποκαλυπτόταν στη σφαίρα των ανθρωπίνων υποθέσεων, δηλαδή 
στον τομέα ακριβώς εκείνο των ανθρωπίνων εμπειριών που οι φιλόσοφοι εί-
χαν ομόφωνα αποκλείσει ως πηγή ή λίκνο απόλυτων κανόνων (ΓτΕ, σ. 69).34

Σε αντίθεση με τον Hegel και την κατανόηση της πραγματικότητας ως ιστο-
ρικής διαδικασίας, απολύτως εξηγήσιμης a posteriori λόγω του ορθολογικού 
χαρακτήρα της, η ίδια θα επιμείνει ότι o ανθρώπινος κόσμος είναι ανίκανος, 
από τη φύση του, να ενσαρκώσει το Απόλυτο. Σε διάλεξή της στην American 
Political Science Association το 1954, δηλαδή κατά την περίοδο της επανασύν-
δεσής της με τον Heidegger, η οποία ξεκινά το 1950, θα επισημάνει ότι:

Η αντίθεση με τον Hegel είναι ότι κανένα υπερβατικό πνεύμα και κανένα από-
λυτο δεν αποκαλύπτεται σε αυτή την οντολογική ιστορία (Seinsgeschichte)∙ 
Mε τα λόγια του Heidegger: «Αφήσαμε την αλαζονεία όλων των Απολύτων 

30. Βλ. και D. R. Villa, Hannah Arendt and Heidegger, σ. 65 κ.ε. Αναφορικά με το καντιανό 
εγχείρημα της ανθρώπινης αυτονόμησης, ως αναδιατύπωσης –εκ μέρους του Kant– της ρουσ-
σωικής διάκρισης μεταξύ της «ανθρωπινότητας του ανθρώπου και της φύσης του», και στον 
ορίζοντα των δυσκολιών που θέτει η αντινομική σχέση μεταξύ ελευθερίας του υποκειμένου 
και ετερονομίας της φυσικής ύπαρξης του ανθρώπου βλ. και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
ανάλυση του B. Yack, The Longing for Total Revolution, σ. 89 κ.ε.

31. Ε. Young-Bruehl, Hannah Arendt. For Love of the World, σ. 405.
32. M. Abensour, «Hannah Arendt contre la philosophie politique?», σ. 16.
33. Όσον αφορά τις συγγένειες των αρεντικών αντιλήψεων με την εγελιανή Φαινομενολογία 

του Πνεύματος, όπως είναι η εναντίωση στην έννοια της ελευθερίας ως αυτονομίας και αυτο-
κυριαρχίας του υποκειμένου, καθώς και στην χριστιανικής προέλευσης «αυτο-απορρόφηση» 
και αποξένωση από τον κόσμο, βλ. D. R. Villa, Public Freedom, σ. 333· J. N. Shklar, Political 
Thought and political Thinkers, σ. 370 κ.ε.

34. Πρβλ. ΓτΕ, σ. 71 κ.ε.
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πίσω μας» […]. Στο δικό μας γενικό πλαίσιο, αυτό σημαίνει ότι ο φιλόσοφος 
άφησε πίσω του την αξίωση να είναι «σοφός» και να γνωρίζει αιώνια πρότυπα 
για τις φθαρτές υποθέσεις της Πόλης των ανθρώπων, γιατί μια τέτοια «σοφία» 
θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνον από μια θέση που βρίσκεται έξω από 
το πεδίο των ανθρωπίνων υποθέσεων και θα μπορούσε να νοηθεί ως νόμιμη 
μόνον δυνάμει της γειτνίασης του φιλοσόφου με το Απόλυτο («Concern with 
Politics in Recent European Thought», EU, σ. 432).

Ο αρεντικός κόσμος δεν ανάγεται στην Ίστορία της προοδευτικής πορείας 
προς την αυτοσυνειδησία του Πνεύματος ως συλλογικού υποκειμένου. Εξ 
αυτού, το νοηματικό του περιεχόμενο παραμένει ασύμβατο με την κατάρ-
γηση των ανθρώπων –μέσω της εργαλειοποίησής τους– και την αντικατά-
σταση των ιστοριών τους με την Ίστορία του ανθρώπου.35 Με άλλα λόγια, ο 
αρεντικός κόσμος παραμένει θεμελιωδώς ατελεολόγητος. Πιο συγκεκριμένα, 
ανάγεται σε ένα πλήθος νοηματικά αυτοτελών ιστοριών, μέσα από τις οποίες 
αποκαλύπτεται η προσωπική ταυτότητα των πρωταγωνιστών τους:

Η ιστορία είναι ένα αφήγημα το οποίο έχει πολλές αρχές, αλλά δεν έχει τέλος. 
Το τέλος με την αυστηρή και οριστική σημασία της λέξης δεν θα μπορούσε να 
είναι παρά η εξαφάνιση του ανθρώπου από τη γη («Understanding and Politics 
(The Difficulties of Understanding)», EU, σ. 320).36

Η Η.Α. χαιρετίζει το γεγονός ότι, με τον Husserl, η φιλοσοφία διέφυγε τον 
κίνδυνο να καταντήσει μια θεωρητικολογία σχετικά με τη δυνατότητα ύπαρ-
ξης «κάποιου είδους νόμου» εγγενούς στην Ίστορία – η οποία νοείται έτσι ως 
προκαθορισμένη διαδικασία.37 Επίσης, αναγνωρίζει ότι η προθετικότητα της 
συνείδησης, δηλαδή το γεγονός ότι «καμία υποκειμενική ενέργεια δεν είναι 
ποτέ χωρίς αντικείμενο»,38 αποτελεί τη σπουδαιότερη ανακάλυψή του. Από την 
άλλη πλευρά, επισημαίνει ότι η χουσερλιανή εποχή δεν συνιστά μέθοδο, αλλά 
πάγιο γνώρισμα της διαδικασίας της σκέψης. Αυτή η κατάλυση της αίσθησης 
του πραγματικού, η οποία χαρακτηρίζει τους ανθρώπους κάθε φορά που αυτοί 
σταματούν για να σκεφθούν, συνιστά την εξωπραγματική φυγή από τα εγκόσμια 
του φιλοσόφου βίου.39 Δίχως άλλο, θα συμφωνούσε έτσι με την επισήμανση 
του M. Merleau-Ponty ότι:

35. DT, Μάιος 1951 [3], σ. 83 κ.ε.
36. Όπως εύστοχα σχολιάζει ο D. Moran στο Introduction to Phenomenology (σ. 291): «Κα-

νένα σύστημα δεν μπορεί να εξηγήσει την ιστορία, γιατί η ιστορία είναι, στην πραγματικότητα, 
μια σειρά από εκπλήξεις».

37. «What is Existential Philosophy?», EU, σ. 166.
38. LM 1, σ. 46.
39. LM 1, σ. 52 κ.ε.
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Το μεγάλο δίδαγμα της αναγωγής είναι η αδυναμία μιας πλήρους αναγωγής. 
Να γιατί ο Husserl διερωτάται πάντοτε εκ νέου για τη δυνατότητα της ανα-
γωγής.40

Υπό την ίδια προοπτική, η Η.Α. καταγγέλλει την «αλαζονική μετριοφροσύ-
νη»41 του Husserl, ο οποίος επιχειρεί τη συγκρότηση του κόσμου μέσω της 
αυτοσυγκρότησης του υποκειμένου. Ο κόσμος, καθό ανθρώπινος, δεν συνί-
σταται στα πραγματικά αντικείμενα της συνείδησής μου, τα οποία, ως τέτοια, 
παύουν να είναι ανοίκεια.42 Ο πραγματικός κόσμος, ταυτόσημος με τη δημό-
σια σφαίρα,43 δεν αναπαράγει τη «δομή της προθετικότητας του εγώ».44 Αντί 
για την πνευματική «κοινότητα μονάδων»45 του Husserl –όπου, βάσει αυτής 
της καρτεσιανής οδού, η «υπερβατολόγηση του πολιτικού» θα ήταν δυνατή 
ως «πολιτική μοναδολογία»46–, ο αρεντικός κόσμος αντικειμενοποιείται υπό 
τον όρο ακριβώς ότι ο άλλος δεν νοείται ως alter ego. Μακράν κάθε συγκρό-
τησης της διάκρισης μεταξύ του εγώ και του εσύ «εντός του απόλυτου ego»,47 
για την Η.Α., «είμαι εγώ ως ένα εγώ πράγματι υπάρχον» μόνον όταν «συνο-
μιλώ με κάποιον άλλο».48 Συνακόλουθα, η μοναδική ταυτότητα του καθενός, 
ως δρώντος προσώπου, αποκαλύπτεται στον αμερόληπτο εξωτερικό θεατή του 
ενεργήματος, ο οποίος επίσης παραμένει μονίμως εντός τόπου και χρόνου. Ως 
μορφή συνύπαρξης ατομικοτήτων –στη διάκρισή τους από το υποκείμενο και 

40. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, σ. VIII.
41. LM 1, σ. 167.
42. Στο ίδιο, σ. 164 κ.ε. Αναλύοντας τη διαφοροποίηση της Η.Α. από τη φαινομενολογική 

παράδοση που ίδρυσε ο Husserl, ο É. Tassin στο Le trésor perdu (σ. 94-95) σημειώνει: «Εάν 
το πρόβλημα μιας φαινομενολογίας της συνείδησης είναι αυτό της διυποκειμενικότητας, το 
πρόβλημα μιας φαινομενολογίας της πράξης είναι αυτό του πληθυντικού πράττειν». Βλ. και E. 
Faye, Arendt et Heidegger, σ. 280 κ.ε.

43. Ο C. Lefort θεωρεί ότι η αρεντική κατανόηση του κόσμου ως δημόσιας σφαίρας, αντι-
τιθέμενη στις θέσεις της φαινομενολογίας, οδηγεί στην αντίληψη ότι οποιαδήποτε άλλη μορφή 
συνύπαρξης τελεί υπό συνθήκες α-κοσμίας. Κατά συνέπεια, η Η.Α. δείχνει να αγνοεί «την 
τεράστια ποικιλία των πολιτισμών» που συναντάμε πάνω στη γη ή μάλλον τους διαλύει μέσα 
στον ωκεανό της ζωής ως φυσικού φαινομένου. Ο R. Legros θα αντιτείνει εύστοχα ότι, για 
την Η.Α., «η ανθρώπινη ύπαρξη εγγράφεται πάντα μέσα σε έναν κόσμο». Αυτός όμως εν-
δέχεται να έχει είτε τα χαρακτηριστικά που τον φυσικοποιούν ‒όπως αυτό το συναντάμε σε 
κοινωνίες όπου δεσπόζει η θρησκεία ή η παράδοση‒ είτε τη μορφή «μιας δημόσιας σφαίρας» 
(«Discussion sur Hannah Arendt (Alain Finkielkraut, Claude Lefort, Robert Legros)», σ. 273-
274). Πρβλ. R. Legros, L’Humanité éprouvée, σ. 232 κ.ε.

44. A. Kelkel, «La modernité et la mutation politique», σ. 311.
45. E. Husserl, Καρτεσιανοί στοχασμοί, V, § 49, σ. 157.
46. N. Depraz, «Phenomenological reduction and the political», σ. 5.
47. E. Husserl, Η κρίση των ευρωπαϊκών επιστημών και η υπερβατολογική φαινομενολογία, 

ΊΊ, § 19, σ. 154.
48. DT, Απρίλιος 1951 [29], σ. 73: «Erst wenn ich mich einem Anderen ausspreche, bin ich 

qua ich wirklich existent». [H υπογράμμιση είναι της Η.Α.] Βλ. και LM 1, σ. 185.
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την καταγωγή του από την αριστοτελική ουσία‒, η αρεντική συμπράττουσα 
πληθύς βρίσκεται στον αντίποδα μιας «κοινότητας από εγώ που, στην πραγμα-
τικότητα, δεν διαχωρίζονται».49 Εξ αυτού, αμιγώς ανθρώπινη, η πληθύς παρα-
μένει ξένη στην ιδέα μιας «αυθεντικής ηθικής κοινότητας»,50 όπως και σε μια 
«βούληση κράτους (Staatswille), διαφοροποιημένη από κάθε ατομική βούληση 
των πολιτών».51 Η αυθεντική πολιτική κοινότητα δεν είναι μια «επικοινωνούσα 
πολλαπλότητα» που λειτουργεί «σαν ένα υποκείμενο»52 – έστω και αν αυτό 
το συλλογικό υποκείμενο δεν νοείται ως οργανιστική ολότητα, αλλά βασίζε-
ται στην εναρμόνιση των βουλήσεων ενός συνόλου αυτόνομων ορθολογικών 
υποκειμένων που δρουν με στόχο το «καλό της κοινότητας». Ενάντια στην 
υποκειμενικοποίηση της πολιτικής κοινότητας, η αρεντική θεώρηση αρνείται 
την υπαγωγή των δράσεων στην τελεολογία που επιβάλλει κάποιο «απώτατο 
αγαθό».

Πέρα από την εναντίωσή της στην ιεραρχική διάκριση μεταξύ ενός ανώτε-
ρου-ορθολογικού και ενός κατώτερου-μη αναστοχαστικού εγώ, η Η.Α. αρνεί-
ται να ορίσει το «πληθυντικό εμείς» ως επέκταση της διττότητας: «εγώ-και-ο 
εαυτός μου».53 Η σχάση τού εγώ, την οποία αξιώνει η δραστηριότητα του 
σκέπτεσθαι, ενεργοποιώντας «τη διαφορά μέσα στην ταυτότητά μας»,54 δεν 
προηγείται, αλλά αναπαράγει την εμπειρία της συνομιλίας με τους άλλους.55 
Εσωτερικεύοντας τον διάλογο μεταξύ φίλων, ο οποίος δεν μπορεί να τελείται 
παρά υπό συνθήκες ισοτιμίας, ο σιωπηλός διάλογος του εγώ με τον εαυτό του 
–σύμφωνα με το σωκρατικό-πλατωνικό παράδειγμα–56 προϋποθέτει ακριβώς 
την εγκοσμιότητα, δηλαδή τη συνύπαρξη. Με άλλα λόγια, εφόσον η «εσώ-κτι-
στη πληθύς»,57 που είναι το χωρισμένο στα δύο σκεπτόμενο εγώ, καθιστά τους 
άλλους εν σπέρματι παρόντες,58 η θεωρητική αποκοπή από την εγκόσμια πραγ-
ματικότητα59 είναι, κατ’ ουσίαν, αδύνατη.

Στο ημερολόγιο των σκέψεών της, η Η.Α. σημειώνει:

49. P. Guenancia, «Espace et communauté», σ. 90.
50. Βλ. J. J. Drummond, «Political Community», σ. 41 κ.ε.
51. E. Husserl, «Die Phänomenologische Reduktion am Alter Ego und an der 

Interubjektivität», σ. 405-406. Βλ. σχετικά R. P. Buckley, «Personality of Higher Order: 
Husserlian Reflexions on the Québec Problem», σ. 106 κ.ε.

52. E. Husserl, «Personale Einheiten höherer Ordnung du ihre Wirkungskorrelate», σ. 197. 
Βλ. J. Taminiaux, La fille de Thrace et le penseur professionnel, σ. 47 κ.ε.

53. LM 2, σ. 200.
54. «Thinking and Moral Considerations», RJ, σ. 189.
55. LM 1, σ. 189.
56. Στο ίδιο, σ. 185 κ.ε. Βλ. επίσης «Personal Responsibility under Dictatorship», RJ, σ. 45.
57. IntrPol, ταξ. κωδ. 023826.
58. «Some Questions of Moral Philosophy», RJ, σ. 106. Βλ. και PhilP, σ. 86.
59. E. Husserl, La crise de l’humanité européenne et la philosophie, σ. 48 κ.ε. 
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Ίδέα (σκέψη): Μοναχικότητα = δύο-σε-έναν = Εγώ με τον εαυτό μου = με την 
ανθρωπότητα (DT, Οκτώβριος 1953 [21], σ. 462).

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, εφόσον κατά τη διάρκεια του σκέπτεσθαι συζητώ 
με τον εαυτό μου, η μοναχικότητα δεν είναι ποτέ ασυντρόφευτη: Σκεπτόμενος, 
ο καθένας «είναι πάντοτε δύο».60 Άλλωστε, η Η.Α., αποδελτιώνοντας τον Κικέ-
ρωνα, θεωρεί ότι η «ακριβής περιγραφή» της μοναχικότητας κατά τη διαλογική 
δραστηριότητα της σκέψης61 ανευρίσκεται σε αυτό που ο Κάτων μεταφέρει για 
τον Σκιπίωνα τον Αφρικανό, δηλαδή ότι «ποτέ δεν έκανε περισσότερα απ’ όταν 
δεν έκανε τίποτε, ποτέ δεν ήταν λιγότερο μόνος απ’ όταν ήταν μόνος».62

Συνακόλουθα, στη μοναχικότητα, ακριβώς επειδή η δραστηριότητα του 
σκέπτεσθαι προϋποθέτει την επαφή με τον κόσμο, οι συγχύσεις και οι αμφιβο-
λίες που γεννά ο διχασμός του εαυτού, δηλαδή το «δύο-σε-ένα», ξεπερνιούνται 
μέσω της επιστροφής ανάμεσα στους ανθρώπους. 

Η κοινότητα είναι η προϋπόθεση της δυνατότητας του να είσαι-ένας (DT, 
Οκτώβριος 1952 [13], σ. 264).

Χάρη στην ανθρώπινη κοινότητα, γινόμαστε και πάλι ένα ακέραιο όλο, κα-
θιστάμενοι αντιληπτοί ως ένα απολύτως διακριτό άτομο –που δεν συγχέεται 
με κανένα άλλο– και το οποίο έτσι απευθύνεται επώνυμα στους εξωτερικούς 
συνομιλητές του με τη μια και μόνη φωνή «ενός αναντάλλακτου προσώπου».63

Άρρηκτα συνδεδεμένο με τον αμερόληπτο θεωρό των δρωμένων εντός 
του κόσμου, το πάθος του πράττοντος για δημόσια εμφάνιση –η οποία επίσης 
προϋποθέτει την υπέρβαση των καθημερινών, προσωπικών ενασχολήσεων– 
αντιτάσσεται στο πάθος του φιλοσόφου για άπειρη θεωρητική γνώση και τον 
συναφή μ’ αυτό το πάθος σολιψισμό.

 Για την Η.Α., ο αντιληπτός κόσμος έχει την απόλυτη προτεραιότητα.64 
Έτσι, η αντίθεσή της στην κάθε είδους ιδεοποίηση της αισθητής πραγματι-
κότητας θα μπορούσε να αποδοθεί με τη συγκεκριμένη διατύπωση του Μ. 
Merleau-Ponty, που, κατά την ίδια, είναι «πολύ καλύτερος και πολύ πιο ενδι-
αφέρων από τον Sartre»:65

60. DT, Ίούνιος 1952 [19], σ. 213.
61. DT, Σεπτέμβριος 1952 [2], σ. 251.
62. Κικέρων, Περί Πολιτείας, Ί, 27 και 31. Βλ. και LM 1, σ. 7 κ.ε., όπως και σ. 122 κ.ε.
63. ΟΛ, σ. 232.
64. «Ο κόσμος των φαινομένων είναι προγενέστερος οποιασδήποτε περιοχής μπορεί ο φι-

λόσοφος να επιλέξει ως το “πραγματικό” του σπίτι, εντός του οποίου όμως δεν γεννήθηκε» 
(LM 1, σ. 23). [Τα πλάγια είναι της H.A.]

65. Επιστολή 2/2/1972 της Η.Α. προς τον Heidegger, HA / MH, σ. 225.
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Η επάνοδος στα ίδια τα πράγματα είναι η επάνοδος σε αυτόν τον κόσμο πριν 
από τη γνώση για την οποία η γνώση μιλάει πάντα, και αναφορικά με τον οποίο 
κάθε επιστημονικός ορισμός είναι αφηρημένος, σημειακός και εξαρτώμενος, 
όπως η γεωγραφία αναφορικά με το τοπίο, όπου πρώτα έχουμε μάθει τι είναι 
δάσος, λιβάδι ή ποτάμι […]. Ο κόσμος είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε.66

Αυτή η προτεραιότητα του κόσμου τον οποίο βιώνουμε εμπειρικά σημαίνει, 
επομένως, την εναντίωση στη διαβάθμιση του πραγματικού, την οποία επέβαλε 
η οντολογική διάκριση μεταξύ νοητού και αισθητού, όπως και η αξιολογική 
εκείνη διάκριση μεταξύ της επιστημονικής μαθηματικοποίησης της φύσης και 
του κόσμου της καθημερινότητας. Σύμφωνα με τη δική της διατύπωση, οι συν-
θήκες αλλοτρίωσης του σύγχρονου ανθρώπου οφείλονται στη «διπλή του φυγή 
από τη γη στο σύμπαν και από τον κόσμο στο εγώ».67

Συνακόλουθα, σε πλήρη αντίθεση με την εγωλογική προσέγγιση του κό-
σμου, αυτή η προτεραιότητα δεν κατανοείται με τους όρους της υπερβατο-
λογικής εμπειρίας. Η Η.Α. –η οποία, ενάντια στη φιλόσοφο ζωή, ανήκει σε 
εκείνους που κατοικούν αδιάλειπτα εντός του κόσμου–68 δεν θέτει ποτέ το 
ερώτημα σχετικά με το έσχατο θεμέλιο των πολιτισμικών διαστρωματώσεων 
του «κόσμου της ζωής». Ως τέτοιο, αυτό το ερώτημα, υπερβαίνοντας τις σχε-
τικότητες της επίγειας κατάστασης, προϋποθέτει τo απροϋπόθετο «καθαρό» ή 
«υπερβατολογικό εγώ», προγενέστερο της υποκειμενικότητας, ενώ δεν μπο-
ρεί παρά να αναφέρεται σε ένα προγενέστερο κάθε σημασιοδότησης «καθαρό 
φαινόμενο», το οποίο, εξ αυτού, διαφέρει ειδητικά από το αντικείμενο της 
καθημερινής εμπειρίας. Κατά συνέπεια, πρόκειται για ερώτημα που τίθεται 
καθ’ υπέρβαση αυτού του κόσμου, στον οποίο –έτσι– δεν μπορεί να ανήκει. 
Σύμφωνα με τις διατυπώσεις του P. Ricœur, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε 
στον «κόσμο της ζωής», όπως επέστρεψε «ο Οδυσσέας στην Ίθάκη, επειδή 
τον έχουμε ήδη εγκαταλείψει για πάντα, όχι μόνον επ’ ωφελεία των μαθη-
ματικών και της φυσικής, αλλά υπό την πίεση μιας ερώτησης που στρέφεται 
εναντίον του: το ερώτημα της έσχατης θεμελίωσης».69

66. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, σ. ΊΊΊ και ΧΊ.
67. ΗΑΚ, σ. 17. Πρβλ. «Η κατάκτηση του διαστήματος και το ανάστημα του ανθρώπου», 

ΚΤΚ, σ. 93 κ.ε., όπως και ΗΑΚ, σ. 345: «Μία από τις πιο έμμονες τάσεις στη νεώτερη φιλο-
σοφία από τους χρόνους του Descartes και η πιο πρωτότυπη ίσως συμβολή της στη φιλοσοφία 
γενικά υπήρξε η αποκλειστική ασχολία με το εγώ, στη διάκρισή του από την ψυχή ή το πρόσω-
πο ή τον άνθρωπο γενικά, η προσπάθεια να αναχθούν όλες οι εμπειρίες ανάμεσα στον άνθρωπο 
και στον κόσμο καθώς και ανάμεσα στον άνθρωπο και στους συνανθρώπους του σε εμπειρίες 
ανάμεσα στον άνθρωπο και στον εαυτό του».

68. «…unser Wohnsitz mitten in der Welt liegt», ΜH80, σ. 902.
69. P. Ricœur, À l’École de la phénoménologie, σ. 292.
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Υιοθετώντας την αντιμεταφυσική στάση του Heidegger,70 η Η.Α. θα απορ-
ρίψει τον ιδεαλιστικό προσανατολισμό του Husserl, μαζί με το ασώματο εγώ 
του Descartes. Όμως, το «είδος φαινομενολόγου» που είναι η ίδια δεν εγκατα-
λείπει την υπερβατολογική ζωή της συνείδησης για να στραφεί στην αναζήτη-
ση του νοήματος του Είναι. Η αρεντική σκέψη δεν θέτει τη Seinsfrage. Εξ αυ-
τού, δεν υιοθετεί την αντίθεση μεταξύ του κόσμου της ζωής και του αυθεντικού 
νοήματος του κόσμου, το οποίο παραμένει λανθάνον πίσω από τις ανθρώπινες 
ενασχολήσεις.71 Όπως σημειώνει προλογίζοντας την Ανθρώπινη κατάσταση:

Αυτό που προτείνω […] είναι η επανεξέταση της ανθρώπινης κατάστασης από 
την πλεονεκτική θέση των πιο πρόσφατων εμπειριών μας και των πιο πρόσφα-
των φόβων μας […]. Κατά συνέπεια, αυτό που προτείνω είναι πολύ απλό: δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από το να σκεφθούμε τι κάνουμε. Το «τι κάνουμε» 
είναι πράγματι το κεντρικό θέμα αυτού του βιβλίου (ΗΑΚ, σ. 16-17).

Αν και, όσον αφορά αυτό το έργο της, ομολογεί το χρέος της στον Heidegger,72 
εντούτοις είναι εμφανές ότι δεν ενδιαφέρεται για τα ερωτήματα που συνδέο-
νται με τη συγκρότηση μιας «θεμελιώδους οντολογίας».73 Παραμένοντας στο 
οντικό πεδίο, η Η.Α. «δεν αντιτάσσει την οντολογία στην ανθρωπολογία»,74 
γιατί εδώ το διακύβευμα δεν είναι το Είναι ως το «εκάστοτε δικό μου» Είναι,75 
αλλά οι συνθήκες που διασφαλίζουν τον εγκόσμιο χαρακτήρα της ανθρώπινης 
ύπαρξης.

Όπως επισημαίνει η ίδια: 

Ο Heidegger αποκαλεί το είναι τού ανθρώπου Dasein. Αυτό του επιτρέπει 
να αποφύγει τον όρο «άνθρωπος» και καθόλου δεν πρόκειται για παράδειγ-
μα αυθαίρετης ορολογίας. Ο σκοπός του είναι να μετατρέψει τον άνθρωπο 

70. Βλ. ενδεικτικά M. Heidegger, Le principe de raison, σ. 126.
71. Bλ.σχετικά και την ανάλυση του R. Legros, «Hannah Arendt et le retour au monde de la 

vie», σ. 138 κ.ε., όπως και σ. 27 κ.ε. Πρβλ. DT, Δεκέμβριος 1969 [23], σ. 762.
72. Σε επιστολή της στον Heidegger (28/10/1960), με θέμα την επιθυμία της να του αφιε-

ρώσει την Ανθρώπινη κατάσταση, γράφει: «Η σύλληψή της ανάγεται αναμφισβήτητα στις πρώ-
τες μου μέρες στο Freiburg, και σου οφείλει, από κάθε άποψη, περισσότερα από τα πάντα» 
(ΗΑ / ΜΗ, σ. 149). Bλ. επίσης και J. Taminiaux, La fille de Thrace et le penseur professionnel, 
σ. 26. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε επιστολή της προς τον Jaspers (1/11/1961) αναφέρεται με 
πικρία στην ψυχρή υποδοχή που ο Heidegger επιφύλαξε στο βιβλίο της. Όπως η ίδια γράφει: 
«Ξέρω ότι του ήταν ανυπόφορο να βγαίνει το όνομά μου στη δημοσιότητα, το ότι γράφω βιβλία 
κ.λπ.» (ΗΑ / ΚJ, σ. 494). Για τον τρόπο με τον οποίο η Η.Α., στην Ανθρώπινη κατάσταση, οι-
κειοποιείται τις θέσεις του Heidegger προβαίνοντας στην πλήρη ανασημασιοδότησή τους, βλ. 
D. R. Villa, Politics, Philosophy, Terror, σ. 75 κ.ε.

73. Bλ. J. Taminiaux, La fille de Thrace et le penseur professionnel, σ. 21 κ.ε.
74. É. Tassin, Le trésor perdu, σ. 101-102.
75. M. Heidegger, Είναι και χρόνος, Ί, § 42, σ. 85.
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σε διάφορους τρόπους τού είναι οι οποίοι μπορούν να καταδειχθούν φαινο-
μενολογικά. Αυτό καταργεί όλα εκείνα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που ο 
Kant είχε προσωρινά ορίσει ως ελευθερία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ορθό 
Λόγο, τα οποία προκύπτουν από την ανθρώπινη αυθορμησία και, επομένως, 
δεν μπορούν να καταδειχθούν φαινομενολογικά, εφόσον, ως χαρακτηριστικά 
αυθορμησίας, είναι κάτι παραπάνω από απλές λειτουργίες του όντος και επει-
δή μέσα σ’ αυτά ο άνθρωπος εκτείνεται πέραν του εαυτού του. Πίσω από την 
οντολογική προσέγγιση του Heidegger βρίσκεται ένας λειτουργισμός που δεν 
στερείται ομοιότητας με τον ρεαλισμό του Hobbes. Εάν ο άνθρωπος συνίστα-
ται στο γεγονός ότι είναι, δεν είναι τίποτε παραπάνω από τους τρόπους του 
να είναι ή τις λειτουργίες του μέσα στον κόσμο (ή στην κοινωνία, θα έλεγε ο 
Hobbes) («What is Existential Philosophy?», EU, σ. 178).

Ταυτίζοντας την ουσία του ανθρώπου με την ύπαρξή του, ο Heidegger του 
αποδίδει τα γνωρίσματα του Θεού, δηλαδή του «“summum ens”», του οποίου 
η essentia, στην παραδοσιακή μεταφυσική, ταυτίζεται με την existentia, και η 
σκέψη με την πράξη. Ο απεγκλωβισμός του ανθρώπου από το Είναι, στο μέτρο 
που δεν είναι ο ίδιος η γενεσιουργός αιτία του, αντιστρέφει την ex nihilo θεία 
δημιουργία του κόσμου. Με άλλα λόγια, η δική του ενεργοποίηση συνίσταται 
στη μηδενοποίηση αυτού του Είναι που του έχει δοθεί. Εξ αυτού, το Dasein 
είναι δυνατότητα, ούτως ώστε «το μηδέν είναι ίσως το μόνο γνήσιο ελεύθερο 
πεδίο του ανθρώπου».76

Μέσω αυτής της ταύτισης της ουσίας με την ύπαρξη, η «“ουσία” του εδω-
νά-Είναι έγκειται στην ύπαρξή του».77 Σύμφωνα με την Η.Α., η μεγάλη συμβολή 
του Heidegger συνίσταται στο ότι αντικατέστησε το ουσιολογικό ερώτημα περί 
του ανθρωπίνου όντος, δηλαδή το «τι είναι» ο άνθρωπος, με τη διερεύνηση του 
«ποιος» είναι ο άνθρωπος.78

Από την άλλη, το βασικό δομικό στοιχείο του Dasein είναι η μέριμνα για 
τον εαυτό του, δηλαδή για την παραμονή του στην ύπαρξη. Η πρωταρχική αυτή 
έγνοια βρίσκεται πίσω από τις καθημερινές του ασχολίες και φροντίδες, απο-
τελώντας τον λόγο για τον οποίο όλες του οι ενέργειες είναι σκόπιμες, υπαγό-
μενες στην κατηγορία της διαχειρισιμότητας.79 Έτσι, ένας τρόπος με τον οποίο 
το Dasein βιώνει τον εαυτό του μέσα στον κόσμο είναι ο φόβος για ό,τι απειλεί 
την ύπαρξή του. Όπως η μέριμνα είναι και ανθρωπομέριμνα, ο φόβος μπορεί να 
είναι και φόβος για τους άλλους. Η συγκεκριμένη διάθεση συνδέεται πάντα με 
κάποιο ενδοκοσμικό ον που την προκαλεί και από το οποίο το Dasein επιδιώκει 

76. «What is Existential Philosophy?», EU, σ. 177-178.
77. M. Heidegger, Είναι και χρόνος, Ί, § 42, σ. 84.
78. «What is Existential Philosophy?», EU, σ. 177.
79. Στο ίδιο, σ. 179.
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να ξεφύγει, προσφεύγοντας στα όντα που του γεννούν ασφάλεια. Σε αντίθεση 
με τον φόβο, η αγωνία είναι ακαθόριστη: «Αυτό μπρος στο οποίο αγωνιούμε 
είναι αυτό τούτο το μέσα-στον-κόσμο-Είναι».80 Με την αγωνία, ο κόσμος που 
μας περιβάλλει καταρρέει, έτσι ώστε όλα όσα ενυπάρχουν χάνουν τη σπου-
δαιότητά τους και καθίστανται ασήμαντα. Αυτή η μηδαμινότητα αποκαλύπτει 
την ανεστιότητα της ύπαρξης μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο όπου έχει ριχθεί. Η 
θεμελιωδέστερη του φόβου διάθεση, «κάνοντας τα ενδοκοσμικά όντα να εξα-
φανισθούν», αφαιρεί από το Dasein τη δυνατότητα να κατανοήσει τον εαυτό 
του με αφετηρία τις σχετικές με τα άλλα όντα δυνατότητές του.81 Εξ αυτού, η 
αγωνία, οδηγώντας την ύπαρξη «να κατανοηθεί ξεκινώντας από τον εαυτό της, 
την επαναφέρει στον εαυτό της».82

Αντιμέτωπο με το απολύτως δικό του fatum, το Dasein αποσυνδέεται, ριζι-
κά, από τους πολλούς. Με άλλα λόγια, ο μόνος τρόπος για να ιδιοποιηθεί τον 
εαυτό του είναι η απόσυρση από αυτόν τον αλλότριο κόσμο εντός του οποίου 
αλλοτριώνεται. Όμως, το να μην είναι-εν-τω-κόσμω μαζί-με-τους-άλλους αντί-
κειται στην ίδια τη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης. Συνακόλουθα, μόνο στον 
θάνατο, τον οποίο –ως απολύτως δικό του– δεν τον μοιράζεται με κανέναν 
άλλο, μπορεί το Dasein να είναι με αυθεντικό τρόπο. Έτσι, ως ανάληψη της 
ευθύνης γι’ αυτό που η ίδια είναι, η απόφαση της ανθρώπινης ύπαρξης να προ-
καταλάβει τον θάνατό της την αποσπά από τις φλυαρίες των πολλών και την 
αποδίδει ξανά στον εαυτό της, συμμαζεύοντάς την από το σκόρπισμα στις ασχο-
λίες της εγκόσμιας ύπαρξης. Με άλλα λόγια, απελευθερώνοντας το Dasein από 
την κομφορμιστική στάση απέναντι στις επιλογές και τις δυνατότητες που δεν 
είναι οι δικές του, η επιλογή του να είναι με τον τρόπο τού «είναι-προς-θάνα-
τον», ως επίγνωση της απόλυτης δυνατότητας που αυτό είναι, το εξατομικεύει 
απολύτως.83

Κατανοώντας το ον-άνθρωπος ως την ύπαρξη της οποίας η μοναδικότη-
τα –καθόσον έγκειται στη συμπαρουσία των άλλων– είναι πάντοτε σχετική, η 
Η.Α. δεν ανάγει την ειδοποιό διαφορά των ανθρώπων στη δυνατότητά τους 
να κατανοούν τον Εαυτό τους. Ενάντια στην αυτοαποξένωση του Dasein, το 
ερώτημα ποιος/ποια είναι κάποια/κάποιος (Wer-Frage) δεν απευθύνεται στο 
Είναι.84 Δέχεται την απάντησή του, αποκλειστικά, από τους άλλους, οι οποίοι 

80. M. Heidegger, Είναι και χρόνος, Ί, § 39, σ. 303.
81. E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, σ. 74. [Τα πλάγια 

είναι του συγγραφέα].
82. Στο ίδιο.
83. M. Heidegger, Είναι και χρόνος, ΊΊ, § 263, σ. 469.
84. Βλ. σχετικά Ε. Escoubas, «L’exposition du “qui”: La cité grecque chez Hannah Arendt 

et Heidegger», σ. 54 κ.ε.· J. Taminiaux, La fille de Thrace et le penseur professionnel, σ. 114· 
M. Leibovici, Hannah Arendt, une Juive, σ. 76 κ.ε.
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θεωρούν τη δράση του συγκεκριμένου ατόμου μέσα στο πεδίο των κοινών 
υποθέσεων.85

Υπ’ αυτούς τους όρους, η αρεντική αποστασιοποίηση από την αλλοτριωτι-
κή καθημερινότητα δεν είναι νοητή παρά ως μέριμνα για τις κοινές υποθέσεις, 
δηλαδή τα ανθρώπινα πράγματα. Η επιστροφή στον εαυτό, ως το «ενώπιος 
ενωπίω», αντικαθίσταται έτσι από τη στροφή προς τη δημοσιότητα, δηλαδή 
την αποκόλληση από τη «φυσική στάση» και την ανιδιοτελή προσκόλληση στα 
εγκόσμια. 

Αναζητώντας τα ειδητικά χαρακτηριστικά τού είναι-μαζί in actu, η προσέγ-
γιση της Η.Α. αποβλέπει στη φαινομενολογική περιγραφή των συνθηκών υπό 
τις οποίες ο κόσμος που μας έχει δοθεί παραμένει φιλόξενος. Εξ αυτού, προ-
βαίνει «στην ανάλυση των γενικών εκείνων ανθρώπινων ικανοτήτων, οι οποίες 
γεννιούνται από την ανθρώπινη κατάσταση και είναι μόνιμες, δηλαδή δεν είναι 
δυνατό να χαθούν ανεπανόρθωτα ενόσω δεν αλλάζει κι η ίδια η ανθρώπινη 
κατάσταση».86

Είναι γεγονός ότι η Η.Α. αναγνωρίζει πως η χαϊντεγκεριανή αντίληψη για τον 
κόσμο, καθιστώντας το συν-είναι υπαρκτικό γνώρισμα της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης, «αποδίδει μια φιλοσοφική σημασία στις δομές της καθημερινής ζωής». Στο 
πλαίσιο αυτό, ο στοχασμός του Heidegger τείνει να υπερβεί την αντίθεση μεταξύ 
φιλοσοφίας, που ασχολείται πάντα με τον άνθρωπο στον ενικό, και πολιτικής, 
που δεν υπάρχει χωρίς την πληθύ. Όμως, όπως η ίδια σημειώνει, ο Heidegger δεν 
ασχολήθηκε ποτέ ουσιαστικά με αυτές τις συνεπαγωγές της χρήσης του πληθυ-
ντικού.87 Αντίθετα, η διάσταση μεταξύ ανάληψης της ευθύνης για τον εαυτό μου 
και απώλειάς του μέσα στην ανωνυμία του πλήθους έρχεται να αναδιατυπώσει 
την «παλιά εχθρότητα του φιλοσόφου απέναντι στην πόλη».88 

Καθιστώντας το ερώτημα για το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης ταυ-
τόσημο με εκείνο για το νόημα του κόσμου,89 η Η.Α. τοποθετεί τον «εαυ-
τό» στη σφαίρα της α-πρόσωπης, δηλαδή απόκοσμης, υποκειμενικότητας. Ο 

85. Βλ. και «“What remains? The Language remains”: A Conversation with Günter Gauss», 
EU, σ. 17 και σ. 20-21.

86. ΗΑΚ, σ. 17.
87. «Concern with Politics in Recent European Philosophical Thought», EU, σ. 443.
88. Στο ίδιο, σ. 432. Βλ. και τον πρόλογό της στο ΑΖΚ (σ. 11): «Κατά τον Heidegger, δεν 

υπάρχει διέξοδος από την “ακατανόητη κοινοτοπία” αυτού του κοινού καθημερινού κόσμου, 
εκτός από το αποτράβηγμα σ’ εκείνη τη μοναξιά, την οποία έστησαν απέναντι στον πολιτικό 
χώρο οι φιλόσοφοι ήδη από την εποχή του Πλάτωνα και του Παρμενίδη».

89. Σύμφωνα με τη διατύπωση του É. Tassin (Le trésor perdu, σ. 106): «Ενώ ο Heidegger 
βλέπει στην ανθρωπολογία μια λήθη του ερωτήματος για το είναι του ανθρώπου, η Arendt 
βλέπει στην υπαρκτική αναλυτική μια λήθη του ανθρώπινου νοήματος του είναι, δηλαδή μια 
λήθη για το ερώτημα του νοήματος του κόσμου».
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«εαυτός»90 ανάγεται είτε στην απόλυτη ιδιωτικότητα του σώματος και των 
αναγκών του91 είτε στην ονειρική, καθό αφανή, ροή της ψυχικής ζωής.92 Έτσι, 
ως αντικείμενο μέριμνας δεν εκφράζει παρά τη ματαίωση των συνθηκών απο-
κάλυψης της ατομικότητας. Με άλλα λόγια, την ασημαντότητα των πάντων 
και την επικράτηση του απρόσωπου «κανείς» τις σηματοδοτεί, για την Η.Α., 
η αποξένωση από το πεδίο της δημόσιας εμφάνισης.93

Αναδιατυπώνοντας –θα λέγαμε– τη γνωστή ρήση των Γνωστικιστών, 
σύμφωνα με τους οποίους «είμαι στον κόσμο, δεν είμαι εκ του κόσμου»,94 
η Η.Α. δηλώνει ότι οι άνθρωποι «είμαστε εκ του κόσμου και όχι απλώς εντός 
του».95 Με άλλα λόγια ‒στον αντίποδα επίσης και της πολιτικής θεολογίας 
του C. Schmitt96‒, οι άνθρωποι δεν έχουν μια προνομιακή σχέση εξωτερι-
κότητας προς τον κόσμο: Έχουν την ίδια στόφα με αυτόν. Συνακόλουθα, η 
σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο δεν νοείται ως μια κατάσταση «πτώσης». 
Στην ενοχοποιητική φωνή της συνείδησης97 γι’ αυτό το ίδιο το γεγονός τού να 

90. Βλ. και K. Breen, Under Weber’s Shadow, empl. 2247.
91. ΗΑΚ, σ. 157: «Πραγματικά, τίποτα δεν είναι λιγότερο κοινό και λιγότερο ανακοινώ-

σιμο, και κατά συνέπεια περισσότερο σίγουρα προφυλαγμένο εναντίον της ορατότητας και 
της ακουστικότητας του δημόσιου χώρου, απ’ ό,τι συμβαίνει μέσα στα όρια του σώματος, τις 
απολαύσεις και τις οδύνες του, τον μόχθο και την κατανάλωσή του».

92. ΓτΕ, σ. 130: «[…] η αίσθησή μας της πραγματικότητας είναι τόσο δεμένη με την πα-
ρουσία των άλλων που δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για κάτι που μόνο εμείς οι ίδιοι 
γνωρίζουμε και κανένας άλλος».

93. Βλ. και É. Tassin, Le trésor perdu, σ. 87 κ.ε.
94. Η.-C. Puech, Annuaire du Collège de France, σ. 176.
95. LM 1, σ. 22. [Τα πλάγια είναι της Η.Α.]
96. Βλ. C. Schmitt, «Une légende: La liquidation de toute théologie politique (1969)», σ. 

116: «Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι εξ αυτού του κόσμου και της ιστορίας του, αλλά 
είναι εντός αυτού του κόσμου. Αυτό σημαίνει: περιορίζεται εντός τόπου και διανοίγει ένα 
διάστημα∙ και διάστημα εδώ σημαίνει στεγανότητα, ορατότητα και τη δημόσια σφαίρα». 
[Τα πλάγια είναι του συγγραφέα]. Ο Μ. Plot (The Aesthetico-Political, σ. 18) αντιπαραθέτει 
στη συγκεκριμένη φράση του C. Schmitt τη «σάρκα» του M. Merleau-Ponty, όπως και την 
πολιτική οντολογία του C. Lefort. Αν και η μελέτη αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος στην Η.Α. 
(βλ. στο ίδιο, σ. 55 κ.ε.), εντούτοις αφήνει τις σχετικές θεωρήσεις της έξω από αυτή την αντι-
παράθεση, αποφεύγοντας μάλιστα να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη διατύπωση στο LM 1. 
Να επισημάνουμε ακόμα, εδώ, ότι η Η.Α. αναγνωρίζει τον Μerleau-Ponty ως τον μόνο φι-
λόσοφο που όχι μόνο θεματοποίησε την οργανική δομή της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και 
ότι, κυρίως, επιδόθηκε με μεγάλη σοβαρότητα σε μια «φιλοσοφία της σάρκας». Ειδικότερα, 
όσον αφορά το σκέπτεσθαι, του προσάπτει ότι, μιλώντας για τον «χιασμό» μεταξύ σώματος 
του πνεύματος και πνεύματος του σώματος (Le visible et l’invisible, σ. 313), παρέμεινε πλα-
νημένος από την παραδοσιακή ταύτιση της ψυχής με το πνεύμα. Πάντως, η ίδια αναφέρει ότι 
o Merleau-Ponty, σε άλλο συγκείμενο (Σημεία, σ. 38), δείχνει να έχει πλήρη συνείδηση της 
απουσίας τέτοιων χιασμών, η οποία και αποτελεί το κρίσιμο ζήτημα σχετικά με τα πνευμα-
τικά φαινόμενα (LM 1, σ. 33).

97. Όπως επισημαίνει η Η.Α. (LM 2, σ. 184 κ.ε.), αυτή «η ιδέα της ενοχής» δεν αναφέρε-
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υπάρχεις –η οποία ως κάλεσμα πίσω στον εαυτό αποσπά το Dasein από τη θο-
ρυβώδη καθημερινότητα–98 η Η.Α. αντιτείνει ότι τις συνθήκες αλλοτρίωσης 
τις δημιουργεί η απουσία του κόσμου, δηλαδή η λήθη του γεγονότος ότι τα 
ανθρώπινα όντα υπάρχουν στον πληθυντικό.99 Χρησιμοποιώντας, με τη σειρά 
μας, τη δική της διατύπωση σχετικά με τη φιλοσοφική θεώρηση του Jaspers, 
θα μπορούσαμε να πούμε και για την ίδια ότι:

Οι συνάνθρωποί μας δεν είναι (όπως στον Heidegger) ένα στοιχείο της ύπαρ-
ξης το οποίο είναι δομικά αναγκαίο, αλλά συγχρόνως δυσχεραίνει το Είναι 
του Εαυτού. Ακριβώς το αντίθετο: Η ύπαρξη μπορεί να αναπτυχθεί μόνο στη 
ζωή που μοιράζονται τα ανθρώπινα όντα τα οποία κατοικούν έναν κόσμο που 
τους έχει δοθεί και είναι κοινός σε όλους («What is Existential Philosophy?», 
EU, σ. 186).100

Αποδεχόμενη, ομοίως, ότι η προσήλωση στις βιοτικές μέριμνες αποπροσω-
ποποιεί, ματαιώνοντας τις αμιγώς ανθρώπινες ικανότητες, η Η.Α. επισημαί-
νει, από την άλλη, ότι οι «ανώνυμοι πολλοί» («“Das Man”») του Heidegger 
«δεν είναι καθόλου πολιτικό φαινόμενο, αλλά κοινωνικό».101 Εξ αυτού, ανα-
δεικνύοντας τη νοηματική διάκριση μεταξύ δημόσιας σφαίρας και κοινωνίας,  

ται στη σχέση της ύπαρξης με τους άλλους. Η ανθρώπινη ύπαρξη δεν καθίσταται ένοχη για 
πράγματα που διέπραξε ή παρέλειψε να πράξει. Επομένως, η συνύπαρξη παραμένει απολύ-
τως ξένη στον αυθεντικό τρόπο ύπαρξης. Επιπρόσθετα, αυτή η απόκοσμη ενοχή στερείται 
εδώ νοήματος και για τον λόγο ότι ο Heidegger δεν διανοήθηκε ότι, καθιστώντας «όλους 
τους ανθρώπους που ακούν το “κάλεσμα της συνείδησης” εξίσου ένοχους, στην πραγματι-
κότητα, διακήρυξε την καθολική αθωότητα: όπου ο καθένας είναι ένοχος, κανείς δεν είναι». 
Υπό αυτή την προοπτική, κατανοείται και η εναντίωση του Heidegger στην «“τρέχουσα 
ερμηνεία της συνείδησης”» ως εσωτερικού σιωπηλού διαλόγου του εγώ με τον εαυτό. Εμ-
μένοντας στην πλήρη αποσύνδεση της αυθεντικής ανθρώπινης ύπαρξης από το γεγονός της 
πληθύος, ο Heidegger ισχυρίζεται ότι, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, το «δύο-σε-έναν» που, 
σύμφωνα με την αρεντική ορολογία (LM 1, σ. 179 κ.ε.), καθιστά δυνατό αυτόν τον διάλογο, 
αποτελεί «αναυθεντική απόπειρα αυτοδικαίωσης» έναντι των αξιώσεων της ανώνυμης πολ-
λότητας. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Η.Α. προσεγγίζει τον Heidegger στη Ζωή 
του πνεύματος, και σε αντίθεση με τις ερμηνείες που θέλουν να βλέπουν εδώ μια διάθεση 
συμφιλίωσης μαζί του, βλ. Β. Ίακώβου, «Μια θεραπαινίδα που διάβαζε και έγραφε βιβλία. 
Όψεις της αρεντιανής αναμέτρησης με τον Χάιντεγκερ».

98. Βλ. DT, Kant-Heft, σ. 814-815.
99. Βλ. «What is Existential Philosophy?», EU, σ. 180.
100. Βλ. και J. Taminiaux, «The Philosophical Stakes in Arendt’s Genealogy of 

Totalitarianism», σ. 423 κ.ε., σύμφωνα με την ανάλυση του οποίου η συνολική εναντίωση της 
Η.Α. στον χαϊντεγκεριανό στοχασμό διαμεσολαβείται από τις φιλοσοφικές θεωρήσεις του K. 
Jaspers.

101. DT, Απρίλιος 1967 [17], σ. 664.
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διαφωνεί σαφώς με τη θέση ότι η θεωρητική ενατένιση102 αποτελεί τη μόνη 
δυνατότητα υπέρβασης της εργαλειακής σχέσης με τον κόσμο.

Μεταφέροντας την αξιολογική διάκριση αυθεντικής και μη αυθεντικής 
ύπαρξης στο πεδίο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων,103 προβαίνει στην ιε-
ράρχηση των τελευταίων με αποκλειστικό κριτήριο τον τρόπο συνάφειάς 
τους με την αναπόδραστα σχεσιακή ανθρώπινη ζωή. Αυτή η ιεράρχηση των 
δράσεων με βάση την τριαδική σχέση: βιολογική ζωή, ανθρώπινο τεχνούρ-
γημα, εξιστορούμενος βίος, οδηγεί στον ποιοτικό διαχωρισμό, αντίστοιχα, 
των μορφών συνύπαρξης.104 Αντιτιθέμενη στον ρομαντικής προέλευσης 
μοιραίο εγκλεισμό σε μια συγκεκριμένη ανθρωπότητα ή ιστορική εποχή105 
όσο και στην αλλοτριωτική μαζική κοινωνία, η Η.Α. συναρτά το principium 
individuationis με τη θέσπιση της δημόσιας σφαίρας. Mε άλλα λόγια, μεταξύ 
των αδιαφοροποίητων «πολλών» και της «αυθεντικής εαυτότητας» υπάρχει 
ήδη «η παράδοξη πληθύς μοναδικών όντων».106 Έτσι, η απελευθέρωση από 
την τυραννία της ομοιομορφίας δεν αξιώνει την ελευθερία για θάνατο, αλλά 
την ελευθερία να δρας χάριν του κοινού κόσμου.107 Κατ’ αυτή την έννοια, 

102. «Η φιλοσοφία είναι o εξέχων υπαρκτικός τρόπος του Dasein. Τελικά, αυτό είναι μόνο 
μια αναδιατύπωση του αριστοτελικού “θεωρητικοῦ βίου”, της ζωής τής αφιερωμένης στη θε-
ωρητική ενατένιση ως της ύψιστης δυνατότητας την οποία ο άνθρωπος μπορεί να πραγματο-
ποιήσει» («What is Existential Philosophy?», EU, σ. 178). Βλ. σχετικά J. Taminiaux, La fille 
de Thrace et le penseur professionnel, σ. 32 κ.ε., σ. 124 κ.ε. Επίσης, του ιδίου, «Heidegger et 
Arendt lecteurs d’Aristote», σ. 41 κ.ε.

103. Βλ. D. R. Villa, Hannah Arendt and Heidegger, σ. 136.
104. Κατανοώντας αυτή την αρεντική διάκριση στη βάση της αντίθεσής της με τη χαϊ-

ντεγκεριανή φιλοσοφία, ο J. Taminiaux («La déconstruction arendtienne des vues politiques 
de Heidegger», σ. 27) σημειώνει: «Ενώ ο Heidegger τείνει να ρίξει στο ίδιο τσουκάλι (την 
ποίησιν*) τον μόχθο και την παραγωγή τεχνητών αντικειμένων και να ξαποστείλει αυτές τις 
δραστηριότητες μέσα στον ξεπεσμό της καθημερινότητας, η Arendt φροντίζει να τις διακρίνει 
και να αναγνωρίσει στην κάθε μια την αξιοπρέπειά της, αξιοπρέπεια του να ανήκεις στη ζωή, 
στην περίπτωση του μόχθου, αξιοπρέπεια του να συγκροτείς έναν κόσμο, στην περίπτωση της 
τεχνουργίας». [Η λέξη με τον αστερίσκο στα αρχαία ελληνικά].

105. Για τις αποκλίσεις και τις συγκλίσεις του Heidegger με τον πολιτικό ρομαντισμό, βλ. 
R. Legros, L’idée d’humanité, σ. 204 κ.ε.· Του ιδίου, «La critique heideggérienne de la politique 
romantique», σ. 398 κ.ε. Αναφερόμενη στις ολέθριες πολιτικές επιλογές του Heidegger, η Η.Α. 
(«What is Existential Philosophy?», EU, σ. 187, σημ. 2) γράφει: «Ο Heidegger είναι πράγματι 
(ας το ελπίσουμε) ο τελευταίος ρομαντικός – ένας εξαιρετικά ταλαντούχος Friedrich Schleger 
ή Adam Müller, τρόπος του λέγειν, του οποίου η πλήρης απουσία υπευθυνότητας μπορεί να 
αποδοθεί σε μια πνευματική παιγνιώδη διάθεση, η οποία απορρέει εν μέρει από ψευδαισθήσεις 
της ιδιοφυΐας, εν μέρει από απελπισία». Βλ. σχετικά και την έξοχη ανάλυση της Β. Ίακώβου, 
«Μια θεραπαινίδα που διάβαζε και έγραφε βιβλία. Όψεις της αρεντιανής αναμέτρησης με τον 
Χάιντεγκερ».

106. ΗΑΚ, σ. 242.
107. Σύμφωνα με τις διατυπώσεις της S. Loidolt (Phenomenology of Plurality, σ. 32-33), σε 

αντίθεση με την παρηγορητική, αφελή όσο και απέλπιδα προσπάθεια του Husserl να μας κάνει 
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η αγωνία μπροστά σε «ένα “τίποτε και πουθενά”»,108 η οποία, εξ αυτού, 
απομονώνει, ενώ πηγάζει από την απόλυτη μέριμνα του Dasein «για το πιο 
δικό του Είναι»,109 παραχωρεί τη θέση της στο πάθος για διακριτή παρουσία 
μέσα στον κόσμο. Στη βάση των οντολογικών της συνδηλώσεων, αυτή η επι-
θυμία για ορατότητα παραμένει αξεδιάλυτα συνδεδεμένη με το ανιδιοτελές 
ενδιαφέρον για την κατοικία των ανθρώπων. Πρόκειται για τη μέριμνα να 
μην εκμηδενισθεί ο κόσμος, η οποία ακριβώς πηγάζει από την αποδοχή της 
κοσμικής σύστασης του ανθρωπίνου όντος. Έτσι, το γεγονός ότι ο κόσμος 
προηγείται της γέννησής μου και έπεται του θανάτου μου δεν μου αποκα-
λύπτει την ανοικειότητά του, αλλά με παρωθεί στην ανάληψη δράσης για 
τη διάσωση της ανθρωπινότητάς του. Η τελευταία συνδέεται με εκείνο τον 
τρόπο οργάνωσης της συνύπαρξης που διαμορφώνει, θεσμικά, τις συνθήκες 
υπό τις οποίες οι άνθρωποι παύουν να είναι εναλλάξιμοι, ακριβώς επειδή 
συμβιώνουν.

Αντιπαραθέτοντας το γεγονός της πληθύος στη χαϊντεγκεριανή Εαυτότητα, 
η Η.Α. θα σημειώσει:

Ο Heidegger έχει άδικο: ο άνθρωπος δεν είναι «ερριμμένος» «μέσα στον κό-
σμο»∙ εάν είμαστε ερριμμένοι –ως προς το οποίο δεν διαφέρουμε από τα ζώα– 
είναι πάνω στη γη. Ο άνθρωπος λοιπόν μέσα στον κόσμο θα συνοδεύεται, και 
δεν θα είναι ερριμμένος, και είναι σε αυτό που συνίσταται ακριβώς η συνέχειά 
του και που αποκαλύπτεται αυτό στο οποίο ανήκει. Δυστυχία μας, εάν είμαστε 
ερριμμένοι μέσα στον κόσμο! (DT, Αύγουστος 1955[68], σ. 549-550)

να νιώσουμε ξανά τον κόσμο σαν σπίτι μας μέσω της ανασυγκρότησής του, ο Heidegger οδή-
γησε τις συνέπειες της αποξένωσης στο τέρμα τους, αναδεικνύοντας τον θάνατο «principium 
individuationis» και βρίσκοντας στον Εαυτό την «απεγνωσμένη και αδύνατη» λύση για τις 
σύγχρονες συνθήκες αλλοτρίωσης. Στην απέναντι πλευρά, η Η.Α. «αναζητά εμφανώς τη δυνα-
τότητα να “μείνει” στον κόσμο και θέλει αυτός ο κόσμος να είναι ένας πραγματικός κόσμος με 
τους άλλους». [Τα πλάγια είναι της συγγραφέα].

108. M. Heidegger, Είναι και χρόνος, Ί, § 186, σ. 302. Αναφορικά με την άποψη ότι η αντί-
σταση ενάντια στα ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν αποτελεί παρά μια άσκοπη θυσία, εξ αιτίας 
της συστηματικής προσπάθειας αυτών των καθεστώτων να θέσουν σε ανυπαρξία τους «ανεπι-
θύμητους» εξαλείφοντάς τους από τη μνήμη, η Η.Α. αντιτείνει: «Δεν υπάρχουν κενά μνήμης. 
Κανένα ανθρώπινο δημιούργημα δεν είναι τόσο τέλειο∙ επιπλέον, υπάρχουν τόσοι πολλοί άν-
θρωποι στη γη, που πάντα κάποιοι θα υπάρχουν για να θυμούνται. Θα μένει πάντα έστω και 
ένας ζωντανός για να διηγηθεί τι έγινε. Έτσι, τίποτε και ποτέ δεν είναι “πρακτικά άσκοπο”, 
τουλάχιστον μακροπρόθεσμα» (ΑΣΙ, σ. 183).

109. M. Heidegger, Είναι και χρόνος, ΊΊ, § 263, σ. 469. Για μια ερμηνεία της χαϊντεγκε-
ριανής αγωνίας ως ριζοσπαστικοποίησης της φαινομενολογικής αναγωγής, βλ. J.-F. Courtine, 
«L’idée de la phénoménologie et la problématique de la réduction», σ. 238 κ.ε.· J. Taminiaux, 
La fille de Thrace et le penseur professionnel, σ. 99.
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Ως κατάσταση που αντιστοιχεί στην εγκατάλειψη του ανθρώπου από όλους 
τους άλλους, η ερριμένη ύπαρξη προσιδιάζει ακριβώς στην εξομοίωση του αν-
θρώπου με τον έναν και μοναδικό Θεό, αντιμέτωπος με τον οποίο βρίσκεται 
όποιος αφήνει τα επίγεια. Συνακόλουθα, ο θάνατος δεν είναι η «ασχέτιστη δυ-
νατότητα» που «εξατομικεύει»,110 αλλά η «απόλυτη απομόνωση» που εννοιο-
λογεί τον Εαυτό ως «το εντελώς αντίθετο του ανθρώπου».111 Υπό αυτούς τους 
όρους, το «είναι-προς-θάνατο» δεν εκφράζει παρά την ερημία ενός απανθρω-
ποποιημένου όντος.112

Σε αντίθεση, επομένως, με τον «απομονωμένο-Εαυτό», η σύνδεση του 
οποίου με τους άλλους «απομονωμένους-Εαυτούς» δεν μπορεί να επιτευχθεί 
παρά μέσω ενός «ετερογενούς θεμελίου» –όπως είναι οι «μυθοποιητικές και συ-
γκεχυμένες» έννοιες του «λαού» («“folk”») και του «εδάφους» («“earth”»)113–, 
για την Η.Α., η ανθρωπινότητα ορίζεται από την οντολογικά θεμελιωμένη δυ-
νατότητα της εξατομίκευσης μέσω της συνύπαρξης.

Η ανεστιότητα του ερριμμένου μέσα στον κόσμο Dasein εκφράζει, 
για την Η.Α., τον «ξενικὸν βίον*»114 του φιλοσόφου, τον οποίο επέλεξε ο 
Heidegger.115 Συνακόλουθα, αυτή η πλατωνίζουσα σπουδαιότητα του θανά-
του συνδέεται άμεσα με «την απομάκρυνση από τον κόσμο μέσα στη σκέ-
ψη».116 Η συγκεκριμένη μορφή ζωής εξηγεί –σύμφωνα πάντα με την Η.Α.– 
την πλήρη απολιτικοποίηση του Heidegger, η οποία και του στέρησε την 
ικανότητα να κατανοήσει το τι σήμαινε ο εθνικοσοσιαλισμός. Έτσι, αφέθηκε 
να παρασυρθεί από τη θύελλα του αιώνα «επειδή μέσα του κυριαρχούσε η 
νηνεμία».117 Αντίστοιχη της σχέσης του Πλάτωνα με τον τύραννο των Συρα-
κουσών, αν και πολύ χειρότερη από αυτή, η αξιοκατάκριτη συνεργασία του 
με το ναζιστικό καθεστώς αποτελεί την ολέθρια συνέπεια της εχθρότητας του 

110. M. Heidegger, Είναι και χρόνος, ΊΊ, § 264, σ. 471.
111. Βλ. και «What is Existential Philosophy?», EU, σ. 181· E. Faye, Arendt et Heidegger, 

σ. 285 κ.ε.
112. Βλ.και É. Tassin, Le trésor perdu, σ. 111 κ.ε.· E. Faye, Heidegger. L’introduction du 

nazisme dans la philosophie, σ. 29 κ.ε.
113. «What is Existential Philosophy?», EU, σ. 181 κ.ε. Όσον αφορά τον συγγενή τρόπο 

χρήσης αυτών των όρων από τον εθνικοσοσιαλισμό, βλ. D. Losurdo, Heidegger et l’idéologie 
de la guerre, σ. 197 κ.ε.· J.-P. Faye, Théorie Du récit, σ. 515 κ.ε. Στο ίδιο, βλ. επίσης τις σχετι-
κές αναφορές στον Heidegger, σ. 228, σ. 598.

114. LM 1, σ. 53.
115. Βλ. και J. Taminiaux, «La déconstruction arendtienne des vues politiques de 

Heidegger», σ. 23.
116. DT, Αύγουστος 1969 [27], σ. 726.
117. Στο ίδιο.
*  Ο αστερίσκος σε παραθέματα δηλώνει ότι στο πρωτότυπο κείμενο η αντίστοιχη λέξη 

είναι στα αρχαία ελληνικά.
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φιλοσόφου εν γένει προς την επίγεια κατάσταση και, επομένως, τη ροπή του 
προς την τυραννία κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει «κατοικία» και να 
στραφεί προς τη δημόσια σφαίρα.118

Την απόφαση της ύπαρξης να ζει προλαμβάνοντας τον θάνατό της, ως ιδι-
ωτική απόφαση για τον Eαυτό, η Η.Α. την αντικαθιστά με την αναδοχή τού φυ-
σικού γεγονότος της γέννησης.119 Πρόκειται για τη μετουσίωση της δικής σου 
ξεχωριστής γέννησης σε κοσμικό συμβάν. Έτσι, η υπαρξιακή σπουδαιότητα 
του οριστικού τέλους παραχωρεί τη θέση της στην κοσμικής σημασίας έλευση 
της απροσδόκητης αρχής.120 Ως στάση ζωής, η αναδοχή αυτή συνιστά την ηθι-
κή διάσταση του πολιτεύειν, δηλαδή του αμιγώς ανθρώπινου τρόπου ύπαρξης. 

118. Για την υιοθέτηση εκ μέρους του Heidegger του καθοδηγητικού ρόλου του στοχαστή 
εντός της πολιτικής κοινότητας η οποία ταυτίζεται με το Dasein, βλ. τον πρυτανικό του λόγο, 
το 1933, «Αυτοκατάφαση του γερμανικού πανεπιστημίου» στο M. Heidegger, Περί πολιτικής, 
Περί αλήθειας, Περί τεχνικής, σ. 128 κ.ε. Επίσης, για την όλη του συμμετοχή στο ναζιστικό καθε-
στώς, βλ. Β. Ίακώβου, «Μια θεραπαινίδα που διάβαζε και έγραφε βιβλία. Όψεις της αρεντιανής 
αναμέτρησης με τον Χάιντεγκερ»· J. Taminiaux, La fille de Thrace et le penseur professionnel, 
σ. 67 κ.ε.· ΜΗ80, σ. 901 κ.ε. Με τα λόγια της Η.Α.: «Εμείς που θέλουμε να τιμήσουμε τους 
στοχαστές, αν και η κατοικία μας βρίσκεται εν μέσω του κόσμου, δεν μπορούμε καθόλου να μη 
βρούμε εκπληκτικό, και ίσως σκανδαλώδες, το ότι ο Πλάτων όπως και ο Heidegger, όταν ασχο-
λήθηκαν ενεργά με τις ανθρώπινες υποθέσεις προσέφυγαν στους τυράννους και δικτάτορες. Ίσως 
η αιτία να μη βρίσκεται, την κάθε φορά, μόνο στις περιστάσεις της εποχής και ακόμη λιγότερο 
σε μια προδιάθεση του χαρακτήρα, αλλά μάλλον σε αυτό που οι Γάλλοι ονομάζουν déformation 
professionnelle» (ΜΗ80, σ. 902). Βλ. και «The Image of Hell», EU, σ. 202, όπου η Η.Α. σημει-
ώνει ότι ο ενθουσιασμός του Heidegger για το Γ΄ Ράιχ ήταν το ίδιο μεγάλος όσο και η κατάφωρη 
άγνοιά του σχετικά με αυτό για το οποίο μιλούσε. Πρβλ. ΗΑ / ΚJ, επιστολή 25/12/1950, σ. 196. 
Ενάντια στην κριτική που συνεχίζει να δέχεται η Η.Α. (βλ. ενδεικτικά D. Di Cesare, Heidegger, 
Les Juifs, La Shoah, σ. 36 κ.ε.) για το γεγονός ότι με αυτήν τη θέση της δείχνει να δικαιολογεί 
τη σχέση του Heidegger με το ναζιστικό καθεστώς, παραπέμπω στην απάντηση του D. R. Villa, 
Politics, Philosophy, Terror, σ. 85. Συγκεκριμένα, ο Villa ισχυρίζεται ότι η αντισωκρατική απο-
μόνωση του Heidegger στη σφαίρα της σκέψης και η συνακόλουθη αδυναμία του να ασκήσει την 
κατ’ εξοχήν πολιτική ικανότητα του κρίνειν παραλληλίζεται κατ’ ουσίαν, από την Η.Α., με την 
παντελή απουσία σκέψης την οποία διαπίστωσε στον Eichmann.

119. ΗΑΚ, σ. 243.
120. Σύμφωνα με τη διατύπωση της F. Collin («Du privé et du public», σ. 59): «Η γέννηση 

και ο θάνατος δεν είναι λοιπόν δύο ισοδύναμοι όροι για το πεπερασμένο, και το να στραφούμε 
προς τον ένα ή τον άλλο δεν είναι κάτι αδιάφορο. Η διαφορά ανάμεσα στη χαϊντεγκεριανή 
σκέψη και στην αρεντική σκέψη εγγράφεται μέσα σε αυτή την αντίθεση». [Τα πλάγια είναι 
της συγγραφέα]. Βλ. επίσης J. A. Barash, «Martin Heidegger, Hannah Arendt and the Politics 
of Remembrance», σ. 177 κ.ε. Ακόμα, όσον αφορά τον ισχυρισμό της Η.Α. (LM 2, σ. 109) 
ότι, βάσει των όσων συνάγονται από τις ανθρωπολογικές του αντιλήψεις –από τις οποίες η 
ίδια εμπνέεται–, ο Αυγουστίνος θα όφειλε, αντίθετα με τους Έλληνες, να χαρακτηρίσει τους 
ανθρώπους ως «“γεννητούς”» (natals) αντί για θνητούς, ο J. Taminiaux (La fille de Thrace et 
le penseur professionnel, σ. 193) επισημαίνει ότι είναι δύσκολο να μη δεχθούμε ότι ο εν λόγω 
ισχυρισμός αποτελεί ανταπάντηση στη «φαινομενολογία του Dasein». Aν και δεν γίνεται εδώ 
καμία αναφορά στον Heidegger, «σε κάθε περίπτωση η αντίθεση μεταξύ του αρεντικού “γεν-
νητός” και του χαϊντεγκεριανού είναι-προς-θάνατο είναι ολοφάνερη».
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Ο πυρήνας της αλήθειας στον μύθο του Πλάτωνα αναφορικά με αυτούς που 
γεννήθηκαν από τη γη κατά την εποχή του Κρόνου: δεν μπορούσε να υπάρχει 
πολιτική, ακόμα και αν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν ήδη σαν κοπάδι, επειδή χω-
ρίς να υπάρχει η ανάγκη να γεννηθούν οι μεν από τους δε, ήταν εντελώς χωρι-
σμένοι ο ένας από τον άλλο. Η ειδικά ανθρώπινη πληθύς δεν υπήρχε, καθένας 
ήταν για τον εαυτό του, και λίγο ενδιέφερε τον θεό που τους φρόντιζε όλους 
εάν αυτοί τους οποίους φρόντιζε ήταν απολύτως ξεχωριστά άτομα, μόνα τους 
και χωρίς σχέσεις. Είναι σήμερα ακόμη η περίπτωση του βοσκού και του κο-
παδιού: τα ζώα του κοπαδιού εξαρτώνται από τον βοσκό και όχι το ένα από το 
άλλο (βιολογική αναπαραγωγή) (DT, Σεπτέμβριος 1950 [33], σ. 25).121

Οπωσδήποτε αβέβαιος, ο κόσμος, εφόσον καμία αναγκαιότητα δεν διασφαλί-
ζει τη διαιώνιση του είδους, εξαρτάται από τους νεοεισερχόμενους σε αυτόν, 
ανανεωνόμενος –ως κοινός– από την ενεργή παρουσία τους. Έτσι, σε πλήρη 
αντιστοιχία με την έλευση στην ύπαρξη ενός παιδιού –η οποία σε αντίθεση 
με τον θάνατο είναι πάντα μόνον πιθανή, ενώ αποτελεί, οπωσδήποτε, κάτι 
απολύτως νέο για τον κόσμο–, η δυνατότητα του ανθρώπου να μεταβάλλει 
την ιστορική πραγματικότητα απορρέει από τη θαυματοποιό του ικανότητα 
για απροσδόκητα νέα ξεκινήματα.122 Με άλλα λόγια, θεμελιωμένη οντολο-
γικά στο γεγονός της γέννησης, αυτή η ανανέωση σημαίνει ότι ο κόσμος θα 
προσδοκά πάντα από τους νεοφερμένους του να ενεργήσουν ως θνητοί, δη-
λαδή να γίνονται με τη δράση τους ήρωες ιστοριών που, ως τέτοιες, έχουν 
αρχή και τέλος.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, δεν μπορούμε να μη θεωρήσουμε το ακόλουθο από-
σπασμα από τις παραδόσεις της Η.Α. ως απάντηση και στη χαϊντεγκεριανής 
κοπής πριμοδότηση του θανάτου:

121. Βλ. και DT, Οκτώβριος 1952 [11], σ. 262-263, όπως επίσης και Crs 1969, ταξ. κωδ. 
024445: «Η γεννησιμότητα αποτελεί, πράγματι, μια από τις βασικές συνθήκες όλης της πολι-
τικής ζωής και όλης της αλλαγής. Η θνητότητα είναι το αντίθετο – ερχόμαστε και μετέχουμε, 
φεύγουμε και αφήνουμε. Και όταν φεύγουμε, αφήνουμε ακριβώς αυτόν τον κόσμο, δηλαδή 
φεύγουμε ασυντρόφευτοι, ολομόναχοι». Πρβλ. ΗΑΚ, σ. 21.

122. «Η ιστορία, σε αντιδιαστολή από τη φύση, είναι γεμάτη από συμβάντα∙ εδώ το θαύμα 
του τυχαίου συμβάντος και της άπειρης απιθανότητας λαμβάνει χώρα τόσο συχνά ώστε ακού-
γεται παράξενο να μιλάμε ακόμη για θαύματα. Ωστόσο, ο λόγος γι’ αυτήν τη συχνότητα είναι 
απλώς ότι οι ιστορικές διαδικασίες δημιουργούνται και διακόπτονται συνεχώς από την ανθρώ-
πινη πρωτοβουλία, από τον άνθρωπο ως initium καθόσον είναι μια ύπαρξη που πράττει» («Τι 
είναι η ελευθερία», ΕΑΠ, σ. 52-53). Βλ. επίσης και την ανάλυση της D. Di Cesare, Heidegger, 
Les Juifs, La Shoah, σ. 340 κ.ε., σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της χαϊντεγκεριανής σημα-
σίας της λέξης Anfangen, ως εκ νέου οικειοποίησης του αυθεντικού εαυτού, και της αρεντι-
κής απαρχής, ως διάσωσης του κόσμου, χάρη στην αντίστοιχη με τη γέννηση θαυματουργική 
ικανότητα των ανθρώπων να προκαλούν, πράττοντας, νέα ξεκινήματα, διακόπτοντας έτσι την 
αλληλουχία των συμβάντων.
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Η γεννητότητα είναι η βασική κατάσταση όλων όσοι είναι ζωντανοί, και εξ 
αυτού όλης της πολιτικής∙ η θνητότητα είναι η βασική κατάσταση της σκέ-
ψης, με την έννοια του ότι το σκέπτεσθαι σχετίζεται με κάτι που στερείται 
της δυνατότητας να σχετίζεται («unrelational»), με κάτι που είναι όπως είναι 
καθεαυτό και αφεαυτού (Crs 1969, ταξ. κωδ. 024446).

Αντίδοτο στην αναπότρεπτη εξαφάνιση του καθενός μας, η συμβολή του ατό-
μου στην επιβίωση του κόσμου διασώζει, με τη βοήθεια της μνημόνευσης, τα 
ίχνη της προσωπικής του παρουσίας.123 Έτσι, ο θάνατος είναι απολύτως δικός 
μας, όταν η απουσία μας από το πλέγμα των ανθρώπινων σχέσεων γίνεται αι-
σθητή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η διάσταση του χρόνου που αναφέρεται 
στην ανθρώπινη, δηλαδή εγκόσμια, ύπαρξη είναι αυτή που τοποθετείται μεταξύ 
του παρελθόντος και του μέλλοντος του κόσμου. 

Απομεταφυσικοποιώντας το έσχατο μεταφυσικό ερώτημα που, κατά τον 
Heidegger, θέτει ο Leibniz: «γιατί να υπάρχει κάτι και όχι τίποτε»,124 η Η.Α. 
κατανοεί το νόημα της πολιτικής μέσω της πλήρους απονοηματοδότησής της 
υπό τις συνθήκες της α-κοσμίας:

Γιατί να υπάρχει κάποιος και όχι κανένας; Εδώ κείται το ερώτημα της πολιτι-
κής. Το εννοούσε ο Αυγουστίνος όταν έλεγε: «ante quem nemo [recte: nullus] 
fuit», δηλαδή όπως το τίποτε πριν από τη δημιουργία. Ο κάποιος είναι εκεί 
για να προστατεύσει τη δημιουργία· ο κανένας έχει τη δυνατότητα να την 
καταστρέψει. Όταν την έχουμε καταστρέψει και κάποιος μας ρωτήσει, θα απα-
ντήσουμε: Κανένας το έκανε αυτό. Η έρημος του μηδενός, κατοικημένη από 
τον λαό των Κανένας (DT, Μάρτιος 1955 [15], σ. 520). [Η υπογράμμιση είναι 
της Η.Α.]

123. Βλ. DT, Δεκέμβριος 1952 [28], σ. 290-291: «μόνον οι θνητοί μπορούν να γίνουν αθά-
νατοι επί γης, δηλαδή να παραμείνουν για όσο χρόνο παραμένει το ανθρώπινο γένος […]. Το 
παρελθόν έτσι είναι επίσης η διάσταση του παραμένειν∙ το παρόν περνά, το μέλλον γεννιέται, 
το παρελθόν παραμένει».

124. G. W. Leibniz, «Αρχές της φύσης και της χάρης θεμελιωμένες στον Λόγο», § 7, σ. 339. 
Βλ. Μ. Heidegger, «Qu’est-ce que la métaphysique», σ. 44· του ιδίου, Εισαγωγή στη μεταφυ-
σική, σ. 31 κ.ε.


