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Η ανέθικηη καηοίκηζη.
Ο Heidegger και η καηαζηροθή ηοσ ηόποσ
ζηην εποτή ηης ηετνικής.

Η αλαθνίλσζε έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζε δύν βαζηθέο ζέζεηο: πξώηνλ, ζηε ζέζε όηη ν ηόπνο
απνηειεί θεληξηθή, θαίηνη παξακειεκέλε, έλλνηα ηνπ θηινζνθηθνύ ζηνραζκνύ, θαη δεύηεξνλ,
ζηε ζέζε όηη ε έλλνηα ηνπ ηόπνπ παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε ζθέςε ηνπ Martin Heidegger.
Με άμνλα ην Είναι και Χρόνος (1927) θαζώο θαη ηα κεηαγελέζηεξα θείκελά ηνπ
Κτίζειν Κατοικείν Σκέπτεσθαι (1951), …ποιητικά κατοικεί ο άνθρωπος… (1951) θαη Το
ερώτημα περί της τεχνικής (1953) ζα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε: πξώηνλ, όηη ε ζθέςε ηνπ
Heidegger ζην ζύλνιό ηεο είλαη κηα ζπλερήο απόπεηξα λα αλαδεηρζεί ν ηόπνο σο ην κέζνλ
εληόο ηνπ νπνίνπ ζπληειείηαη θάζε αλζξώπηλε εκπεηξία· δεύηεξνλ, όηη κηα επαξθήο ζύιιεςε
ηνπ ηόπνπ πξνϋπνζέηεη ηελ απνδόκεζε ηεο θαξηεζηαλήο-θαληηαλήο ζεώξεζεο ηνπ ρώξνπ·
ηξίηνλ, όηη κηα αδηαθνξνπνίεηε αληίιεςε ηνπ ηόπνπ ελέρεη ηνλ θίλδπλν κηαο εζθαικέλεο
πνιηηηθήο ζηάζεο όπσο εθείλε πνπ πηνζέηεζε ν ίδηνο ν Γεξκαλόο ζηνραζηήο θαηά ηελ
θξίζηκε πεξίνδν 1933-1936· θαη ηέηαξηνλ, όηη κηα ζθέςε πνπ αλαγλσξίδεη ηε ζπκβνιή ηνπ
ηόπνπ ζηε ζπγθξόηεζε ηεο αλζξώπηλεο εκπεηξίαο νθείιεη λα αλακεηξεζεί κε ηνλ θίλδπλν πνπ
απνξξέεη από ηελ ‘πιαλεηηθή θπξηαξρία ηεο ηερληθήο’ (Κώζηαο Αμειόο). Ο θίλδπλνο απηόο
πξνέξρεηαη από ηελ απεηιή θαηαζηξνθήο θάζε αηζζήκαηνο αλήθεηλ ζε έλαλ ηόπν θαη
δηάρπζεο ελόο επώδπλνπ ζπλαηζζήκαηνο αλεζηηόηεηαο. Η θξίζε ηνπ ζύγρξνλνπ ηερλνινγηθνύ
πνιηηηζκνύ ιακβάλεη έηζη ηε κνξθή κηαο θξίζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηνηθείλ. Η θαηνίθεζε
κνηάδεη αλέθηθηε.

Η ηδηαηηεξόηεηα ηεο νληνινγηθήο ζθέςεο ηνπ Heidegger έγθεηηαη σζηόζν ζην
γεγνλόο όηη δελ απνβιέπεη ζε κηαλ εμάιεηςε ηεο αλεζηηόηεηαο αιιά ζηε ζηνραζηηθή
πξνζέγγηζή ηεο. Η ‘πιαλεηηθή θπξηαξρία ηεο ηερληθήο’ απνδεηθλύεηαη κηα εγγελώο ακθίζεκε
δηαδηθαζία θαζόζνλ καο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε όηη ε αλεζηηόηεηα απνηειεί
απαξάθακπην ζηνηρείν ηεο ‘νπζίαο’ ηνπ αλζξώπνπ. Σην είλαη ηνπ αλζξώπνπ αλήθεη κηα
λνζηαιγία γηα παηξίδα πνπ δελ κπνξεί πνηέ λα ηθαλνπνηεζεί. Σε απηήλ ηε λνζηαιγία έρεη
κάιηζηα ηηο ξίδεο ηνπ θαη ην θηινζνθηθό ζθέπηεζζαη: ζθεπηόκαζηε δηόηη αηζζαλόκαζηε από
παληνύ εθπαηξηζκέλνη. Είκαζηε σο ζλεηνί μέλνη πάλσ ζηε γε, αλέζηηνη, θαη γη’ απηό καο είλαη
αλαγθαίν λα ζθεπηόκαζηε ή αθξηβέζηεξα λα θαηνηθνύκε σο ζθεπηόκελνη. Σε απηή ηελ
αηληγκαηηθή μελόηεηα ρξσζηάκε εληέιεη ηελ ηθαλόηεηα λα ζθεπηόκαζηε ειεύζεξα.

