
 1 

Θανάσης  Γεωργάς 

   

Ψστοθεραπεία : Πέταγμα εκτός θεμελίων 
 
 (Σρόιηα γηα ηελ Φαηλνκελνινγηθή-Υπαξμηαθή πξνζέγγηζε, κε αθνξκή ηελ ζεξαπεία κηαο γπλαίθαο.) 
                                     
     

 

                     Η Κ.  είλαη κία γπλαίθα 52 ρξνλώλ. Πξηλ επηά ρξόληα έθαλε 
καζηεθηνκή, κεηά από εκθάληζε όγθνπ, ζηνλ αξηζηεξό καζηό. Από ηόηε 
βξίζθεηαη ζε κία θαηάζηαζε πνπ, κε βάζε ηελ ςπρηαηξηθή νξνινγία, ζα 
κπνξνύζε λα νλνκαζζεί αγρώδεο θαηάζιηςε κε θνβίεο θαη θξίζεηο παληθνύ. 
Σηαδηαθά απνζύξζεθε από ηηο πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαη 
λνηώζνληαο έληνλε αλαζθάιεηα  έκελε θιεηζκέλε ζην ζπίηη, κε ηελ αλάγθε λα 
βξίζθεηαη ζπλέρεηα ν ζύδπγνο ηεο δίπια ηεο. 

Ξεθίλεζε ζεξαπεία κε επηκνλή ηνπ ζπδύγνπ ηεο πνπ είρε θνπξαζηεί. 
Δθείλε δελ έθεξε θακία αληίζηαζε θαη ζρεδόλ άβνπιε αθέζεθε ζηελ 
πξσηνβνπιία ηνπ. Σην μεθίλεκα ηεο ζεξαπείαο, ήηαλ ζαλ κηθξό, αδύλακν 
παηδί πνπ ρξεηάδεηαη θξνληίδα θαη θαζνδήγεζε θαη ζέιεη νη άιινη λα είλαη 
επραξηζηεκέλνη από απηό. Ήηαλ ζαλ λα έιεγε: «δελ ζα θέξσ αληίξξεζε ζε 
ηίπνηα, ζα θάλσ ό,ηη κνπ δεηνύλ». 

Τη ζπκβαίλεη εδψ; Δίκαζηε ζε ζέζε  κε ηηο πξψηεο κέρξη ηψξα πιεξνθνξίεο, λα 

δηακνξθψζνπκε θάπνηεο δηαγλσζηηθέο ππνζέζεηο θαη λα πάξνπκε κία θαηεχζπλζε ζηελ 

ζεξαπεπηηθή καο πξνζπάζεηα; Θα ήηαλ ρξήζηκν θάηη ηέηνην; Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κία πεξίπησζε φπνπ ε απψιεηα θαη ε αλαπεξία (φπσο 

ίζσο ηελ βηψλεη εθείλε), έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ θαηάζιηςή ηεο θαζψο ηελ έρνπλ βπζίζεη 

ζε κηα θαηάζηαζε ελφο είδνπο ρξφληνπ επηπεπιεγκέλνπ πέλζνπο; Μήπσο έρνπκε λα θάλνπκε 

κε αλεπίιπηα ζέκαηα λαξθηζζηζκνχ  νπφηε ε ζεξαπεία πξνο ηα εθεί έρεη λα θηλεζεί; Θα 

κπνξνχζακε ίζσο λα ππνςηαζζνχκε φηη εδψ βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε επηζεηηθέο ελνξκήζεηο ή 

ίζσο κπξνζηά ζε ελνξκήζεηο ζαλάηνπ…; 

 Θα κπνξνχζακε βεβαίσο λα ηα πνχκε φι’απηά θαη αθφκα πεξηζζφηεξα θαη είλαη 

γεγνλφο φηη πνιινί ζεξαπεπηέο κφλνλ έηζη κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηελ φπνηα ζεξαπεπηηθή 

ηνπο πξνζέγγηζε. Ξεθηλνχλ δειαδή κε ηελ  δηαηχπσζε δηαγλσζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ αθ’ελφο απφ ην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ αθνινπζνχλ θαη αθ’εηέξνπ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο. Όκσο εδψ, απηή ηελ ζηηγκή, κπξνζηά καο, έρνπκε απηήλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα θαη φρη θάπνηα ζεσξεηηθά κνληέια. Καηά πφζνλ απηά αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ δηθή ηεο αιήζεηα; Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν ζεξαπεπηήο λα κπνξεί λα πεξηκέλεη θαη λα 

κελ βγάδεη ζπκπεξάζκαηα πνπ δελ  έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά κε ηηο δηθέο 

ηνπ θαη κφλνλ παξαζηάζεηο.  

 Έλα ζεξαπεπηηθφ βιέκκα, θαηλνκελνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλν, πξνζπαζεί λα 

πξνζέμεη ηα ίδηα ηα πξάγκαηα, θαζεαπηά, θαη λα ηα εξκελεχζεη απφ ηελ ίδηα ηελ παξνπζία 

ηνπο ρσξίο επηθαιχςεηο θαη ζρεκαηνπνηήζεηο απφ δηθέο ηνπ δηαλνεηηθέο θαηαζθεπέο. Όιεο νη 
ζεσξεηηθέο αθαηξέζεηο πνπ θνπβαιά ν ζεξαπεπηήο είλαη θαιφ λα κείλνπλ ζηελ άθξε θαζψο 

ην  βιέκκα ηνπ έρεη λα πξνζέμεη  ηα άκεζα θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαη εκπξφο ηνπ. Ζ 

εξκελεία ηνχ θαηλνκέλνπ ρξεηάδεηαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ ζεξαπεπηή, πνπ ζα πεη, ε εξκελεία  λα 

πξνθχπηεη ζηελ ζπλνκηιία, απφ ηα   κέζα,  θαη φρη λα επηβάιιεηαη απφ ηα έμσ. 

Απφ ηα κέζα, απφ ηελ κέρξη ηψξα ζπλάληεζή καο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη  πξνθχπηνπλ θάπνηα ίρλε, θάπνηα ζεκάδηα, πνπ ίζσο, ακπδξά, θάηη 

                                            
 Ο Θαλάζεο Γεσξγάο είλαη ηαηξόο ςπραλαιπηήο, ηδξπηηθό κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Φαηλνκελνινγηθήο-Υπαξμηαθήο Αλάιπζεο θαη Χπρνζεξαπείαο. 
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ιέλε... Τα ίρλε απηά ςειιίδνπλ θάηη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο άιινπο. Σε 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ίζσο, αλήθεη  ην πψο αθήλεηαη ζηελ θξνληίδα ηνπ ζπδχγνπ ηεο, αιιά θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο πξνο ηνλ ζεξαπεπηή, ζην μεθίλεκα ηεο ζεξαπείαο, φπνπ ζπκίδεη έληνλα  

κηθξφ παηδί πνπ ζέιεη νη άιινη λα είλαη επραξηζηεκέλνη απ’ απηφ θαη θάλεη φηη ηνπ δεηνχλ. 

Απηφ ην ακπδξφ κίιεκα ρξεηάδεηαη αζθαιψο λα πξνζερζεί θαη είλαη δηθφ καο κέιεκα λα ηνπ 

επηηξέςνπκε, θαηά ην δπλαηφλ,  λα αθεζεί ειεχζεξν λα εθπηπρζεί ζηελ κεηαμχ καο ζρέζε θαη 

λα ζπλνκηιήζνπκε καδί ηνπ. Ίζσο απφ εδψ, απφ ηελ παξακνλή ζην ζπγθεθξηκέλν, απφ ηελ 

πξνζνρή ζε απηφ πνπ ηψξα ξεηά ή άξξεηα ιέγεηαη  κπξνζηά ζηα κάηηα καο, έρεη ε ζεξαπεία 

λα πάξεη ηελ θαηεχζπλζή ηεο. 

              Πνιύ γξήγνξα, ζρεδόλ από ηελ αξρή, ε Κ. κίιεζε γη’ απηό πνπ 
ηόζν ηελ απαζρνινύζε. Σε αληίζεζε κε όηη ζα κπνξνύζε, βηαζηηθά ίζσο, 
θαλείο λα ππνζέζεη, ην ζέκα ηεο ήηαλ όρη ε αζζέλεηα θαη ε απώιεηα ηνπ 
ζηήζνπο ηεο αιιά, ε απνγνήηεπζε πνπ δέρζεθε όηαλ κεηά ηελ αζζέλεηα 
δηαπίζησζε όηη δελ ππήξρε ε ζπκπαξάζηαζε, ε θνληηλόηεηα θαη ε θξνληίδα 
πνπ πξνζδνθνύζε από ηα ζπγγεληθά ηεο πξόζσπα θαη ηνπο θίινπο. Δθείλε 
κέρξη ηόηε, έηξερε όπσο έιεγε, γηα όινπο. Βξηζθόηαλ θνληά ηνπο ζε θάζε 
δύζθνιε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο, ρσξίο λα ππνινγίδεη ηελ πξνζσπηθή ηεο 
θνύξαζε, ηηο δηθέο ηεο επηζπκίεο θαη αλάγθεο θαη ζπρλά ζε βάξνο ησλ 
αλαγθώλ ηεο δηθήο ηεο νηθνγέλεηαο. Ιδίσο ζε όηη αθνξνύζε ζέκαηα πγείαο, 
ζεσξνύζε όηη σο θαη εθ ηνπ επαγγέικαηνο ηεο - δηνηθεηηθή ππάιιεινο ζε 
κεγάιν νξγαληζκό πγείαο - όθεηιε πάληα λα θξνληίδεη θαη λα δίλεη ιύζεηο ζε 
όινπο, ζπγγελείο, θίινπο θαη γλσζηνύο. Θεσξνύζε όηη εθείλε είρε άςνγε 
ζπκπεξηθνξά. Αληαπνθξηλόηαλ πιήξσο ζηηο επηζπκίεο όισλ θαη 
πξνζπαζνύζε λα ηνπο έρεη επραξηζηεκέλνπο. Δθείλνη γηαηί δελ 
αληαπέδσζαλ; Ήηαλ ζαλ λα ππήξρε έλα αόξαην ζπκβόιαην αλάκεζα ζε 
θείλε θαη ηνπο άιινπο, κε βάζε ην νπνίν, αλ εθείλε ζπκπεξηθεξόηαλ 
«ζσζηά» δειαδή, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, ηόηε 
θαη εθείλνη ζα ζπκπεξηθεξόηαλ αλάινγα, ζα ηελ αγαπνύζαλ θαη ζα ηελ 
θξόληηδαλ…Τώξα όκσο, ήηαλ ζαλ λα ράιαζε ην ζπκβόιαην θαη ζαλ λα 
παξαβηάζηεθαλ νη πην ζεκειηώδεηο θαλόλεο ηνπ. Σαλ λα εμαπαηήζεθε…  

Ίζσο απηφ πνπ ζπλέβαηλε ζηελ Κ. δελ αθνξά κφλνλ εθείλε αιιά  είλαη θάηη πνπ ιίγν - 

πνιχ καο αθνξά φινπο. Ενχκε ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο κε ην λα είκαζηε πξνζεισκέλνη ζε 

θάπνηα ζέκαηα, ζε θάπνηνπο ηξφπνπο θαη ζπκπεξηθνξέο, ζε έλα «ζρέδην δσήο», πνπ καο 

θαίλνληαη ζεκειηψδε θαη πνπ ηα ραξαθηεξίδεη ε αίζζεζε ηνπ απηνλφεηνπ θαη ε ζπλήζεηα. 

Απηά απνηεινχλ έλα είδνο ζηέξενπ εδάθνπο πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε ηζνξξνπία καο. Παξ' 

φια απηά ζπκβαίλεη θάπνηε, λα δεκηνπξγείηαη θάπνηα ξσγκή ζην ζηέξεν έδαθνο. Απηφ 

κάιηζηα ζπκβαίλεη ηφζν πεξηζζφηεξν, φζν θαλείο ην λνηψζεη κε απφιπην ηξφπν ζαλ «ζηέξεν 

έδαθνο». Δίλαη δπλαηφλ κάιηζηα απηή ε ξσγκή λα κελ κπνξεί λα θιείζεη, παξ' φιεο ηηο 

αγσληψδεηο καο πξνζπάζεηεο, αιιά ζπλερψο λα δηεπξχλεηαη δεκηνπξγψληαο ράζκαηα, 

ζεηζκνχο, αλαηξνπέο... Τν ζηέξεν έδαθνο πάλσ ζην νπνίν βαζηδφκαζηαλ δελ πθίζηαηαη 
πιένλ…ε ηζνξξνπία πνπ κέρξη ηφηε είρακε, καο εγθαηαιείπεη… 

Όηαλ εθείλε βξέζεθε ζηελ κεγάιε δνθηκαζία πγείαο πνπ αλαθέξακε, 
δελ εηζέπξαμε απηό πνπ πξνζδνθνύζε. Έλησζε θάηη ζαλ ζηαδηαθή 
απνκάθξπλζε όισλ απ' απηήλ. Λίγεο επηζθέςεηο θαη θάπνηα ηειεθσλήκαηα 
κόλνλ… Ήηαλ ζαλ λα γθξεκίζηεθε ν θόζκνο ηεο. Έλησζε πνιύ κόλε θαη 
βξέζεθε ζε κεγάιε ζύγρπζε. Ξέζπαζε κέζα ηεο κεγάιε αλαηαξαρή θαη ηα 
έβαδε κε ηνλ εαπηό ηεο ακθηζβεηώληαο ηε κέρξη ηόηε ζηάζε ηεο ζηε δσή. 
Έθηαλε ζην ζεκείν λα ζεσξεί ηνλ εαπηό ηεο ραδό θαη ειίζην. Άιιεο θνξέο 
έλησζε λα ηελ θαηαθιύδεη κίζνο πξνο ηνπο άιινπο. Τνπο ζεσξνύζε αηνκηζηέο 
πνπ ηελ είραλ εθκεηαιιεπζεί θαη ηελ είραλ πξνδώζεη. Τν κίζνο θαη ε 
απέρζεηα ηεο όκσο ηελ ηξόκαδαλ, γηαηί έλνησζε λα ηελ νδεγνύλ ζε απόιπηε 
απνθνπή θαη κνλαμηά θαη απηό ην βίσλε κε πνιύ κεγάιε αγσλία... 
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Πξνζπαζνύζε ηόηε λα βξεη ρίιηεο δηθαηνινγίεο γηα ηελ ζηάζε ησλ 
άιισλ πξνο απηήλ - είραλ ηηο δνπιεηέο ηνπο, είραλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο, δελ 
θαηάιαβαλ θ.ι.π. - αιιά κεηά από ιίγν απέξξηπηε απηέο ηηο δηθαηνινγίεο 
εμνξγηζκέλε. 

 Πεξηέγξαθε πσο έλησζε ζαλ λα αησξείηαη ζην θελό, ζε κία άβπζζν, 
όπνπ αλεμέιεγθηα θύκαηα ηελ ρηππνύζαλ κία από δσ θαη κηα από θεη. Γελ 
έβξηζθε πνπζελά ζηέξεν έδαθνο. Έιεγε:«Γελ έρεη ηίπνηα λόεκα. Δίλαη όια 
κεδέλ». 

Απηή ηελ θξάζε «είλαη φια κεδέλ» ηελ έιεγε κελ, αιιά δελ ήηαλ, αθφκα, ζε ζέζε λα 

ηελ ελλνήζεη θπξηνιεθηηθά ζε φιε ηελ  απνθαιππηηθή επξχηεηά ηεο. Τν κεδέλ, ήηαλ ζαλ λα ηελ 

είρε αξπάμεη θαη λα ηελ είρε πεηάμεη έμσ απφ ηα ζεκέιηα πνπ είρε κέρξη ηφηε ζηε δσή ηεο, 

κεδελίδνληάο ηα. Απηφ βεβαίσο, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ήδε απφ ηνλ Κίξθεγθσξ, γίλεηαη 

εκπεηξαηφ θαη’ αξρήλ, ζαλ αγσλία θαη ηξφκνο. Ζ αγσλία θαη ν ηξφκνο δελ είλαη απιψο δηθά 

καο αηνκηθά ζπλαηζζήκαηα, αιιά είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ λα 

εκπεηξαζνχκε ην κεδέλ. Ζ Κ. αληηζηεθφηαλ ζε απηφ θαη φζν πεξηζζφηεξν αληηζηεθφηαλ ηφζν 

πεξηζζφηεξν αχμαλε ε ζχγρπζή ηεο. Βπζηδφηαλ πεξηζζφηεξν ζην θελφ, βάζαηλε ε κειαγρνιία, 

έλησζε κεγάιε αλαζθάιεηα θαη πάζαηλε θξίζεηο παληθνχ... 

 Σηελ ςπρνζεξαπεία, ζε θάπνηεο επλντθέο ζηηγκέο, ίζσο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ζηξαθεί ην βιέκκα πξνο ηα θεη. Όρη γηα λα ην βάιεη θαλείο έληξνκνο  ζηα πφδηα, σο ζπλήζσο, 

αιιά γηα λα ην πξνζέμεη απηή ηε θνξά, λα θνηηάμεη θαη λα δεη. Σηε ζεξαπεία δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη θαλείο επίγλσζε γηα ηηο αξρέο θαη ηα ζεκέιηα πνπ έρνπλ 

δηακνξθψζεη ηε δσή ηνπ θαη λα δεη πσο απηή ε δηακφξθσζε νδεγήζεθε ζε αδηέμνδν θαη 

θαηάξξεπζε. Τφηε ίζσο λα κπνξέζεη λα  ειεπζεξσζεί γηα κηα θαηλνχξγηα θαηαλφεζε, δειαδή 

γηα έλαλ θαηλνχξγην ηξφπν λα είλαη. Μέζα απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ λνήκαηνο (απηφ ελλννχκε 

εδψ φηαλ κηιάκε γηα κεδέλ), κπνξεί λα αλαδπζεί λέν λφεκα, λένο ηξφπνο δσήο. 

 

Μηιώληαο ζηε ζεξαπεία γηα όια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο 
θαη πνπ ηελ θαηέθιπδαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη παξαηεξώληαο ηα πην 
πξνζεθηηθά, κπόξεζε λα αληηιεθζεί κεξηθά από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ζρεηηδόηαλ κε ηνπο αλζξώπνπο. Απηό όκσο πνπ 
ιεηηνύξγεζε ζαλ μαθληθή απνθάιπςε, ήηαλ όηαλ κηιώληαο γηα ηε κεηέξα ηεο 
πνπ είρε πεζάλεη πξηλ ηνπιάρηζηνλ δέθα ρξόληα, ζπλεηδεηνπνίεζε πόζν 
όκνηα όηαλ ε ζηάζε δσήο πνπ είραλ. Η κεηέξα ηεο ήηαλ γηαηξόο ζε κία 
αγξνηηθή πεξηθέξεηα θαη είρε πεξάζεη όιε ηεο ηε δσή ζε κία ζπλερή 
πξνζθνξά πξνο ηνπο άιινπο, θάηη πνπ ην ζεσξνύζε ππέξηαην θαζήθνλ ηεο. 
Η Κ. είρε κηιήζεη αξθεηέο θνξέο κέρξη ηώξα ζηε ζεξαπεία, γηα ηε κεηέξα ηεο, 
κε κεγάιν παξάπνλν θαη ζπρλά κε νξγή, ελζπκνύκελε ηε ζπλερή απνπζία 
ηεο από ην ζπίηη, θαζώο από ην πξσί κέρξη ην βξάδπ έηξερε γηα ηνπο 
αζζελείο ηεο. Έθιαηγε θαη ζύκσλε θαζώο ζπκόηαλ ζθελέο πνπ ήηαλ ε ίδηα 
άξξσζηε θαη ε κεηέξα ηεο δελ πξνιάβαηλε λα ηελ θξνληίζεη ή θαη λα ηεο 
δώζεη ηα θάξκαθα ηεο αθόκα, θαζώο έλησζε όηη έπξεπε λα είλαη εθεί πνπ ην 
θαζήθνλ θαη νη αζζελείο ηεο ηελ θαινύζαλ. 

Αλαδξνκή ζην παξειζφλ ινηπφλ; Φαληάδνκαη θάπνηνλ αθξναηή πνπ κπνξεί λα 

ξσηήζεη θαινπξναίξεηα: « Μα ε θαηλνκελνινγηθή- ππαξμηαθή  ςπρνζεξαπεία αζρνιείηαη κε 

ην ηζηνξηθφ ελφο αζζελνχο»; Ζ απάληεζε είλαη φηη βεβαίσο θαη δελ αζρνιείηαη, αλ απηφ 

ζεκαίλεη εμεγεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ γέλεζε ηεο «παζνινγηθήο» ζπκπεξηθνξάο πνπ λα 

αλάγνληαη ζην παξειζφλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ. Ζ απάληεζε είλαη φηη βεβαίσο θαη 

αζρνιείηαη, αλ απηφ ζεκαίλεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπλερνχο θαη αδηαρψξηζηεο παξνπζίαο ηνπ 

παξειζφληνο κέζα ζην παξφλ. 

Σηελ ςπρνζεξαπεία, ε πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ θσηηζκνχ ηνπ ζέκαηνο πνπ θάζε θνξά 

ζπδεηείηαη, καο θέξλεη αλαπφηξεπηα αληηκέησπνπο κε ηελ ηζηνξία καο, θαζψο απηή ζε κεγάιν 

βαζκφ δελ είλαη παξά ε ηζηνξία ηεο ελαζρφιεζήο  καο κε ηα –ίδηα ζρεδφλ πάληνηε- ζεκειηψδε 
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ζέκαηα πνχ καο δηαπλένπλ. Αιιά ε πξνζπάζεηα λα έιζεη ζην θσο ην νπζηαζηηθφ 

πεξηερφκελν απηψλ ησλ ζεκάησλ, δελ εμαληιείηαη ζε κίαλ απιψο αλαδξνκή ζην παξειζφλ 

σζάλ λα πξφθεηηαη γηα κία πξνζπάζεηα αλαζθαθήο ζε  θάηη δεδνκέλν θαη ζηαηηθφ. Δπηηειείηαη 

σο απάληεζε ζε εξσηήκαηα πνχ εδψ θαη ηψξα καο απαζρνινχλ. Τν παξειζφλ κπνξεί λα καο 

«κηιήζεη» κφλνλ σο απαληήζεηο ζε ηέηνηα εξσηήκαηα πνχ εκείο απφ εδψ- ζήκεξα, ηνπο 

απεπζχλνπκε. Ζ ηζηνξία ελφο αλζξψπνπ  δελ έρεη ηε κνξθή ελφο «ηζηνξηθνχ», κίαο 

εμειηθηηθήο πνξείαο πνχ θάπνηε κπνξεί λα νινθιεξσζεί. Πξνθχπηεη ζαλ ε ελφηεηα εθείλε πνχ 

εγθαζηδξχεηαη εθάζηνηε εθ λένπ κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ εξσηεκάησλ πνπ απεπζχλνπκε, 

ιακβάλνληαο θάζε θνξά δηαθνξεηηθφ ζρήκα θαη πεξηερφκελν. 

 Απηνχ ηνπ είδνπο ε αλαδξνκή ζην παξειζφλ ελδηαθέξεη ηελ θαηλνκελνινγηθή-

ππαξμηαθή ςπρνζεξαπεία θαη βέβαηα απηή ε αλαδξνκή δελ γίλεηαη πνηέ απηνζθνπφο.  

 

Η απνθαιππηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε όηη παξ' όια ηα παξάπνλα θαη ην 
ζπκό, ε Κ. είρε παξόκνηα ζηάζε δσήο κε ηελ κεηέξα ηεο, πνπ ζηεξηδόηαλ 
ζηηο ίδηεο ζεκειηώδεηο αξρέο, ηελ έβγαιε γξήγνξα από ηε ζύγρπζε ζηελ 
νπνία βξηζθόηαλ. Τεο ήηαλ μεθάζαξν όηη απέξξηπηε ηνλ δξόκν ηεο κεηέξαο 
ηεο. Τεο ήηαλ μεθάζαξν πιένλ, επίζεο, όηη ε ίδηα δελ είρε βαδίζεη κέρξη ηώξα 
έλαλ δηθό ηεο δξόκν ζηε δσή. Έλαλ δξόκν ζηνλ νπνίν λα ληώζεη όηη είλαη ν 
εαπηόο ηεο. Ξεθίλεζε ηόηε κία λέα θάζε απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο. Έςαρλε 
λα βξεη λέα πξάγκαηα πνπ λα έρνπλ λόεκα γη απηήλ θαη πνπ ζα 
ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ λέα ζεκέιηα ζηε δσή ηεο. Δζηίαζε ηελ πξνζνρή ηεο 
απνθιεηζηηθά ζηε θξνληίδα πξνο ηνλ εαπηό ηεο, ζε αληίζεζε κε ηελ 
πξνηεξαηόηεηα πνπ έδηλε παιαηόηεξα ζηε θξνληίδα πξνο ηνπο άιινπο. Έιεγε 
πσο ήζειε πιένλ λα πξνζέμεη ηνλ εαπηό ηεο θη έηζη έβγαηλε ζπρλά ζηα 
καγαδηά λα ςσλίζεη ξνύρα πνπ ηεο πήγαηλαλ, μεθίλεζε αζιεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο, αγόξαζε δηθό ηεο απηνθίλεην, επεδίσθε πην ζπρλέο 
δηαζθεδάζεηο... Η θαηάζιηςε έθπγε, όπσο θαη νη θξίζεηο παληθνύ. Παξέκεηλε 
όκσο έλα βαζύηεξν αίζζεκα «αληθαλνπνίεηνπ» πνπ ηελ έθαλε αλήζπρε 
«γθξηληάξα» θαη επηζεηηθή. Απηό εξρόηαλ κε ηδηαίηεξε ζθνδξόηεηα ζηε ζρέζε 
κε ηνλ ζεξαπεπηή, αθνύ ηελ «νπδέηεξε ζηάζε» ηνπ ηελ εξκήλεπε ζαλ 
ςπρξόηεηα θαη αδηαθνξία. 

Ζ ιεγφκελε «νπδέηεξε ζηάζε» ηνπ ζεξαπεπηή, γηα ηελ νπνία ζπρλά αθνχκε απφ 

ηνπο ζεξαπεπφκελνχο καο λα ιέλε φηη ηνπο δεκηνπξγεί αηζζήκαηα αλνηθεηφηεηαο θαη 

ακεραλία, δελ ζα πξέπεη λα εθιεθζεί ζαλ κία ηερληθή ηελ νπνία εθαξκφδεη επίηεδεο ν 

ζεξαπεπηήο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη θάπνηα απνηειέζκαηα. Ζ ζηάζε απηή, πξνθχπηεη απφ 

κφλε ηεο, πξσηνγελψο, ζην βαζκφ πνπ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ζεξαπεπηήο είλαη, δελ 

είλαη ν ζπλήζεο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη θαη είλαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ο ηξφπνο ηνπ ζεξαπεπηή πξνζιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απφ 

ηελ θαηνίθεζή ηνπ ζην αλ-νίθεην. Απηά πνπ έξρνληαη ζην βιέκκα ηνπ ζεξαπεπηή είλαη 

πέξα απφ ηνλ, κέρξη ηψξα, νηθείν ηφπν θαη ηξφπν ηνπ ζεξαπεπνκέλνπ. Μφλνλ έηζη, ν 

ζεξαπεπηήο, κπνξεί λα  ιεηηνπξγεί σο ε ξσγκή εθείλε πνπ επηηξέπεη ηελ δηάλνημε  ηνπ 

ζεξαπεπνκέλνπ ζε δπλαηφηεηέο ζρέζεο πνπ δελ ηηο είρε κέρξη ηφηε αληηιεθζεί.  

Η Κ. ηζρπξηδόηαλ όηη βξίζθεηαη ζ' έλα λέν μεθίλεκα ζηε δσή, πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απ' ην όηη δελ ηε λνηάδεη γηα ηνπο άιινπο. Τελ λνηάδεη κόλνλ 
ό,ηη ιέεη εθείλε γηα ηνλ εαπηό ηεο. Θύκσλε όκσο πνιύ γηαηί, όπσο 
ηζρπξηδόηαλ, ζ’ απηό ην λέν μεθίλεκα, ηνπ «απηνπξνζδηνξηζκνύ» ηεο όπσο ην 
έιεγε, ρξεηαδόηαλ ηελ ηόλσζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ ζεξαπεπηή ηεο. Αληί 
γη’ απηό, ην κόλν πνπ ζπλαληνύζε ήηαλ ε απόζηαζε ηνπ, πνπ ηελ εξκήλεπε 
ζαλ αδηαθνξία θαη εγθαηάιεηςε. Γελ αληηιακβαλόηαλ ηελ αληίθαζε ζηελ 
νπνία βξηζθόηαλ ; Ή κήπσο κε κία δύλακε πνπ μεπεξλνύζε ηα κέρξη ηόηε 
όξηα ηεο επίγλσζεο ηεο, ζηα ιόγηα ηεο, γηα άιιε κία θνξά δελ κηινύζε ην 
παξόλ αιιά ην παξειζόλ;  
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Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη εθείλε ηε ζηηγκή βξηζθφκαζηε ζηε θαξδηά ηεο 

ζεξαπείαο. Σηελ ζρέζε κε ηνλ ζεξαπεπηή έξρνληαη αλαπφθεπθηα νη πεξηνξηζκνί ησλ 

δηαλζξψπηλσλ ζρέζεψλ ηεο, ζην ζηελφ εχξνο ησλ νπνίσλ αλαγθαζηηθά θηλείηαη ε 

ζεξαπεπφκελε. Γελ πξφθεηηαη γηα αλαβίσζε «απσζεκέλνπ πιηθνχ», πνπ αθνξά θάπνηα 

πξφζσπα ηνπ παξειζφληνο ηεο θαη πνπ ην «κεηαβηβάδεη» ηψξα ζην πξφζσπν ηνπ ζεξαπεπηή. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηηθά ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζεξαπεπηή, πνπ είλαη ν 

ίδηνο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδεηαη  θαη κε ηα άιια πξφζσπα ηεο δσήο ηεο. Σε απηφλ ηνλ ηξφπν 

αλήθεη, ηνλ ζεξαπεπηή, άιινηε (ζηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο), λα ηνλ βηψλεη ζαλ έλαλ δεζηφ 

ππνζηεξηθηηθφ άλζξσπν σο πξνο ηνλ νπνίν εθείλε είλαη ζαλ κηθξφ ππάθνπν παηδί, θαη άιινηε 

(ζηελ ζπλέρεηα ηεο ζεξαπείαο) λα ηνλ αληηιακβάλεηαη ζαλ αδηάθνξν θαη απνξξηπηηθφ. 

 Σηελ Κ. κηιά ν κέρξη ηώξα νηθείνο ηεο ηξόπνο λα αληηιακβάλεηαη ηα 
πξάγκαηα θαη λα ζρεηίδεηαη κε ηνπο αλζξώπνπο. Απηόο ν ηξόπνο, έρεη λα 
γίλεη ζέκα ηεο ςπρνζεξαπείαο. Φξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί, λα δηεπθξηληζζεί, 
λα ξηρζεί άπιεην θσο. Σπρλά, πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, βνεζνύλ 
εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην παξειζόλ απηνύ ηνπ ηξόπνπ. Έλα παξειζόλ, 
πνπ είλαη ηώξα, εδώ, κπξνζηά καο…Πόηε, κέζα ζε πνηεο ζπλζήθεο, κέζα ζε 
πνηα ζρέζε πξσηνπαξνπζηάζηεθε απηόο ν ηξόπνο; Άξαγε ζηε ζρέζε κε ηελ 
κεηέξα ηεο; 

 Τνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ζεξαπεπφκελνο ζρεηίδεηαη, είλαη δπλαηφλ, πνιιέο θνξέο, λα 

ηνλ θαηαλνήζνπκε ζηελ βάζε ησλ εκπεηξηψλ ζρέζεο πνπ είρε ζην παξειζφλ ηνπ. Σηελ ζρέζε 

κε ηνλ ζεξαπεπηή, ζπρλά, κε «ζπκππθλσκέλν» ηξφπν, έξρεηαη ην παξειζφλ ηνπ 

ζεξαπεπνκέλνπ θαη ρξσκαηίδεη ην παξφλ. Σην παξφλ ηεο ζρέζεο κε ηνλ ζεξαπεπηή, είλαη 

δπλαηφλ λα εγεξζνχλ ηα εξσηήκαηα εθείλα πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ην παξειζφλ λα καο 

κηιήζεη, πξνζδίδνληάο ηνπ –φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ- δηαθνξεηηθφ ζρήκα θαη 

πεξηερφκελν.  

Τν εδψ θαη ηψξα ηεο  ζεξαπεπηηθήο  ζρέζεο, ιεηηνπξγεί ζαλ ην ακφλη πνπ πάλσ ηνπ 

ρηππηέηαη νιφθιεξε ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζεξαπεπνκέλνπ (ίζσο θαη νιφθιεξε ε 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή), θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ  δη-έμνδν απφ ηνπο θχθινπο 

ζηνπο νπνίνπο γπξνθέξλεη, φληαο βαιησκέλνο κέζα ζηνπο παηεκέλνπο δξφκνπο ηνπ, κε ηνπο 

νπνίνπο είλαη εμνηθεησκέλνο θαη πνπ ζπλερψο ηνλ ξίρλνπλ πίζσ, ζηελ ζχγρπζε θαη ηελ πιάλε. 

Φξεηάζηεθε θαηξόο γηα λα κπνξέζεη ε Κ. λα δεη κε έλα πην θαζαξό 
βιέκκα απηό πνπ ζπλέβαηλε ζηελ ζρέζε ηεο κε ηνλ ζεξαπεπηή θαη λα 
αληηιεθζεί ράξηο ζε απηό, ηνλ πεξηνξηζκό πνπ, ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη, 
θαζόξηδε ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο αλζξώπνπο. Μόλνλ ηόηε, όηαλ ραιάξσζε ην 
αίηεκά ηεο πξνο ηνπο άιινπο, ραιάξσζε θαη ε ίδηα θαη κπόξεζε  λα πξνζέμεη 
αιεζηλά ηνλ εαπηό ηεο.  Τόηε ηελ απαζρόιεζε ν όγθνο θαη ε καζηεθηνκή θαη 
κπόξεζε λα πελζήζεη αιεζηλά…Ξεθίλεζε κία νιόθιεξε πεξίνδνο, πνπ ην 
θύξην ίζσο ραξαθηεξηζηηθό ηεο ήηαλ ην πέλζνο… 

 Κάπνηα ζηηγκή ζπλέβε έλα ηδηαίηεξν, γη απηήλ, πεξηζηαηηθό. Μία κέξα 
κπήθε ζ' έλα θαηάζηεκα γηα λ' αγνξάζεη ζηεζόδεζκνπο. Έςαρλε πνιύ ώξα, 
δελ έβξηζθε θάηη λα ηελ ηθαλνπνηεί, ηαιαηπσξνύζε ηελ πσιήηξηα θαη 
γθξίληαδε. Τόηε ε πσιήηξηα ηεο είπε ζ' έληνλν ύθνο: «Γελ ληξέπεζαη! Η 
θαιύηεξε κνπ θίιε πέζαλε ρζεο από ην ίδην πξόβιεκα πνπ έρεηο θη εζύ. 
Δθείλε πέζαλε, ηε ζάςακε, ελώ εζύ είζαη δσληαλή!». 

            Η Κ. βγήθε από ην θαηάζηεκα ζησπειή θαη ζπγθινληζκέλε. 
Ήηαλ ζαλ γηα πξώηε θνξά λα ην έβιεπε θαζαξά, όηη ζα κπνξνύζε λα είρε 
πεζάλεη. Αληί γη απηό ήηαλ δσληαλή! Η ίδηα ην πεξηγξάθεη απηό πνπ ζπλέβε, 
ζαλ έλα πνιύ ηδηαίηεξν θαη έληνλν βίσκα. Σαλ θάηη λα ηελ θηύπεζε μαθληθά. 
Σαλ θάηη λα ηελ άξπαμε θαη λα ηελ πέηαμε ηειείσο έμσ από ην έδαθνο ζην 
νπνίν κέρξη ηόηε βξηζθόηαλ... Άδεηαζε ην κπαιό ηεο, αιιά απηό δελ 
δεκηνύξγεζε θαλέλα αίζζεκα θόβνπ. Αληίζεηα, έλνησζε κία απέξαληε 
βεβαηόηεηα. Σαλ γηα πξώηε θνξά λα κπνξνύζε λα δεη ηε δσή θαη ηνλ ζάλαην, 
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θαη απηό ρσξίο λα ηεο δεκηνπξγεί παληθό θαη ρσξίο λα ζέιεη λα 
μεθύγεη... 

Τν βίσκα απηό δελ θξάηεζε γηα πνιύ. Έθπγε. Ήηαλ όκσο ζαλ λα 
ράξηζε έλα, ηειείσο δηαθνξεηηθήο πνηόηεηαο, θσο  ζηε δσή ηεο. Η Κ. ήηαλ 
πιένλ κία άιιε. Σαλ λα είρε κεηακνξθσζεί! Ταπηόρξνλα όκσο, ήηαλ ε ίδηα. Η 
δσή ηεο ήηαλ ε ίδηα. Γελ έγηλαλ ηίπνηα ζεακαηηθέο αιιαγέο… Τη ραξαθηήξηδε 
απηή ηελ κεηακόξθσζε;  

Γελ γλσξίδσ αλ είλαη δπλαηφλ λα δνζεί επαξθήο απάληεζε. Ίζσο δελ είλαη δπλαηφλ 

φια λα εμεγνχληαη. Θα κπνξνχζακε φκσο λα πνχκε φηη ε Κ. ηφηε, άξρηζε λα βιέπεη κε έλα 

άιιν βιέκκα θαη λα πξνζέρεη. Έβιεπε θαη' αξρήλ απηφ πνπ απφ πάληα ήηαλ εθεί, καδί ηεο, θαη 

πνπ κέρξη ηψξα δελ είρε κάηηα λα ην δεη. Έβιεπε φηη πξάγκαηη ήηαλ δσληαλή…Ίζσο κία 

αιεζηλή ςπρνζεξαπεία πέξα θαη πάλσ απ’ φια ηα’ άιια, λα είλαη κία άζθεζε ηνπ βιέκκαηνο, 

κία ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ψζηε λα κπνξεί θαλείο λα θνηηάδεη θαη λα βιέπεη, πέξα απφ 

ηηο γλσζηέο θαη νηθείεο ηνπ παξαζηάζεηο, ζην  ρψξν ηνπ αλνίθεηνπ, απηνχ πνπ θαζψο καο 

δηαπνηίδεη θαη καο δηαπεξλά, είλαη ηαπηφρξνλα φ,ηη πην θνληηλφ καο … 

Η Κ.  έλησζε, όπσο πεξηέγξαθε θάπνηεο ζηηγκέο ζηελ ςπρνζεξαπεία, 
ηε δσή λα ηελ δηαπνηίδεη νιόθιεξε θαη λα μερεηιίδεη από θάζε θύηηαξν ηνπ 
θνξκηνύ ηεο. Τηο  δξαζηεξηόηεηεο  πνπ ήδε είρε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο, 
άξρηζε λα ηηο βιέπεη ζ' έλα άιιν θσο. Τν λα βγεη ζηα καγαδηά, γηα 
παξάδεηγκα, θη εθεί λα ζπλαληήζεη ην ξνύρν πνπ ήηαλ γη απηήλ, δελ ήηαλ πηα 
θάηη ζπλεζηζκέλν θαη απηνλόεην. Τν λα ζπλαληεζεί κε θίινπο θαη λα βγνπλ 
ζε θάπνην ηαβεξλάθη γηα λα ηα πνπλ, είρε ην ραξαθηήξα γηνξηήο. Τν θάζε ηη, 
ην έβιεπε ζηελ νπηηθή όηη ζα κπνξνύζε λα κελ ππάξρεη, αιιά  όκσο ήηαλ 
εθεί κπξνζηά ηεο θη εθείλε ήηαλ ειεύζεξε ηώξα, ζην παξόλ, λα θνηηάμεη θαη 
λα ην δεη! Ήηαλ γεκάηε από ήξεκε ραξά, ζαλ λα είρε αλνίμεη ηελ πόξηα ηεο 
ζε κία απεξαληνζύλε, πνπ δελ κπνξεί θαλείο λα ηελ θαληαζηεί εθ ησλ 
πξνηέξσλ, νύηε λα ζεσξεηηθνινγήζεη πεξί απηήο. 

Τν λα αθεζεί θαλείο ειεχζεξα ζην θνίηαγκα απηνχ πνπ είλαη, ην λα δεη θαλείο ηνλ 

εαπηφ ηνπ, αιιά θαη ην θάζε ηη, έηζη φπσο είλαη, ίζσο είλαη ην πεξηζζφηεξν ζην νπνίν κπνξεί 

λα θζάζεη κία αιεζηλή ςπρνζεξαπεία. Ζ ςπρνζεξαπεία, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζζνχκε, 

ππεξεηεί ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ από ηνπο αλειεχζεξνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ, ηηο 

θαζειψζεηο ηνπ, ηνπο εγθισβηζκνχο ηνπ, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα 

κπνξέζεη ίζσο, ζε θάπνηα επλντθή ζηηγκή, λα ειεπζεξσζεί για ην ίδην ην είλαη. 

Θα ηειεηώζνπκε, παξαζέηνληαο, ζύληνκα, κεξηθά εξσηήκαηα :  
 Όλα αςηά πος ζςνέβηζαν ζηη Κ. για να ηα καηανοήζοςμε, θα ππέπει να 

πποζπαθήζοςμε να ηα ζηπιμώξοςμε ζηο ζσήμα ενόρ μονηέλος, μιαρ θεωπίαρ πος να μαρ 

δίνει ήδη έηοιμερ απανηήζειρ; Μήπωρ όμωρ κάηι ηέηοιο ανηί να μαρ ανοίγει ηην μαηιά μαρ 

ηην κλείνει; Μήπωρ ππόκειηαι για ηην ανομολόγηηη επιθςμία ηος θεπαπεςηή για δική ηος 

ζηήπιξη, ζ' ένα ζηέπεο έδαθορ, ζηο θεμέλιο μίαρ θεωπίαρ, ώζηε να αποθύγει ηην όποια 

πεπιδίνηζη ζηο ανοίκειο, ζηο πέηαγμα εκηόρ θεμελίων; Πόζο εθικηό είναι όμωρ να 

μποπέζει ο θεπαπεςόμενορ να δει ηην διαμόπθωζη ηος, να αποκηήζει επίγνωζη για ηα όπια 

ηηρ και ηα αδιέξοδα ηηρ και να ελεςθεπωθεί σωπίρ θεμέλια και κπαηήμαηα, όηαν ο 

θεπαπεςηήρ δεν έρεη θάπσο πξνπνξεπηεί; 

Δξσηήκαηα επί εξσηεκάησλ: Δκείο όκσο κπνξνύκε λα ην δνύκε. Η Κ. 
θαη ηα θξαηήκαηα ηεο, νη αξρέο ηεο πνπ ηελ δηακόξθσζαλ θαη ηα αδηέμνδα 
ζηα νπνία ηελ νδήγεζαλ, καδί κε ηνλ παληθό θαη ηελ κειαγρνιία, είλαη άιιε 
από ηελ Καιιηόπε ρσξίο ηελ αλάγθε θξαηεκάησλ, ηελ ειεύζεξε από 
δηακνξθώζεηο, ηελ αθεκέλε ζηε δσή θαζεαπηή!  

 
 


