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Θαλάζεο Γεσξγάο1
Ειζαγυγικέρ ζκέτειρ για ηην επμηνεςηική-θαινομενολογική πποζέγγιζη
ζηη τςσοθεπαπεία
Ειζαγυγή
«πρλόηεξα λνηώζσ πίεζε ζην ζηήζνο θη έλα ζθίμηκν ζην ιαηκό. Σν ζώκα κνπ είλαη
ζθηγκέλν ζαλ πέηξα θαη βαξύ. Αθόκα θαη νη πην θαζεκεξηλέο πξάμεηο κνύ θαίλνληαη δύζθνιεο.
Όια κνπ θαίλνληαη άλνζηα, θαη άγεπζηα. Σίπνηα δελ κε ειθύεη, ηίπνηα δελ κνπ κηιάεη, ηίπνηα δελ κε
επραξηζηεί. αλ λα έξρνληαη όια από καθξηά –απόθνζκα! Δελ λνηώζσ πηα ηίπνηα. Κάπνηε κε
ζπγθηλνύζαλ πνιύ ηα ρξώκαηα θαη ηα ινπινύδηα. Σώξα ηα πάληα κνπ θαίλνληαη κνπληά, μέλα,
έρνπλ ράζεη ηα ρξώκαηά ηνπο. Έλα θόθθηλν ηξηαληάθπιιν είλαη κόλν κηα ζθέηε θόθθηλε επηθάλεηα,
έρεη ράζεη θάζε ηη ειθπζηηθό. θέηεο επηθάλεηεο ρσξίο λόεκα, όια αζύλδεηα θαη ζθόξπηα θαη όια
αθίλεηα. αλ ηίπνηα λα κελ έρεη δσή, ηίπνηα δελ αιιάδεη, ηίπνηα δελ θηλείηαη, νύηε θαη νη κέξεο, νύηε
θαη νη ώξεο. Σίπνηα δελ πξόθεηηαη λα αιιάμεη. Όια θνιιάλε αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη ζαλ κόλν
εγώ λα θνιιάσ θαη όια κε πξνζπεξλάλε. Ννηώζσ κόλνο θαη παξάηαηξνο από ηνπο άιινπο, θαη ηα
πξάγκαηα αζύλδεηα κεηαμύ ηνπο. Όηαλ κνπ κηιάλε, αθόκα θαη όηαλ κνπ εθδειώλνπλ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο, λνηώζσ όηη κε πηέδνπλ θαη κε βαξαίλνπλ επί πιένλ. Θέισ λα ηνπο απνθεύγσ
όινπο, πξνηηκώ λα κέλσ κόλνο. Σν θάζε ηη κνπ θαίλεηαη κε πξαγκαηηθό, όια κνηάδνπλ λεθξά, αιιά
μέξσ όηη όια είλαη ζηε ζέζε ηνπο θαη είλαη θπζηνινγηθά. Σν ρεηξόηεξν είλαη πσο ην λνηώζσ όηη δελ
λνηώζσ ηίπνηα θαη όηη απηό ζπκβαίλεη κόλν ζ’ εκέλα».
Καζψο κηιά ην βιέκκα ηνπ θαίλεηαη άηνλν θαη θνπξαζκέλν, ε θσλή ηνπ αθνχγεηαη αδχλακε, νη
θηλήζεηο ηνπ δηζηαθηηθέο. Κπξηή ζηάζε, θαηεβαζκέλν θεθάιη, πφδηα θαη ρέξηα πεζκέλα πξνο ηα
θάησ. Θα κπνξνχζακε βεβαίσο εδψ λα αλαγλσξίζνπκε έλαλ άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη ζε
θαηάζιηςε.
Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα λα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε απηά πνπ καο ιέεη ν
ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο θαη λα ηνπνζεηεζνχκε σο ζεξαπεπηέο. Ο πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ηεο
επνρήο καο είλαη ν θπζηθνεπηζηεκνληθφο, φπνπ φιν απηφ ζα κπνξνχζε λα θαηαλνεζεί σο κηα
αζζέλεηα, θαηά βάζε νξγαληθήο αηηηνινγίαο, νπφηε ρξεηάδεηαη λα ρνξεγήζνπκε κηα θαξκαθεπηηθή
αγσγή γηα λα θχγνπλ ηα ζπκπηψκαηα. Θα κπνξνχζακε αθφκα λα ζθεθηνχκε φηη ηα ζπκπηψκαηά
ηνπ έρνπλ θάπνηα ζεκαζία πνπ παξαπέκπεη ζε κηα θξπκκέλε αηηία. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα
πξνζπαζνχζακε λα ηα θαηαλνήζνπκε απνθσδηθνπνηψληαο ηα ζην θσο θάπνηαο ζεσξίαο πνπ
καο θαίλεηαη φηη ηα εμεγεί θαιχηεξα. Υπάξρεη βέβαηα θαη ε πεξίπησζε λα παξαηηεζνχκε ζπλνιηθά
θαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ θάζε απφπεηξα θαηαλφεζεο, ζεσξψληαο φηη φρη κφλν είλαη άζθνπε
-αθνχ θακία θαηαλφεζε δελ είλαη επαξθήο ζην λα εκπεξηέμεη πιήξσο ην βίσκα- αιιά είλαη θαη
επηδήκηα, αθνχ δηαζηξεβιψλεη θάζε βίσκα. Σηε βάζε απηήο ηεο νπηηθήο, ε δηαζηξέβισζε
ζπκβαίλεη αλαπφθεπθηα, αθνχ θάζε θαηαλφεζε βξίζθεηαη πξνζδεδεκέλε ζε κηα πξν-θαηαλφεζε,
(κηα πξν-θαηάιεςε) θαη, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ δηαζέηεη ηελ επξχηεηα ελφο θαζαξνχ θαη
απξνθαηάιεπηνπ βιέκκαηνο.
Θα ήηαλ δπλαηφλ λα ππάξμεη έλαο άιινο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ
κέζα απφ έλα Φαηλνκελνινγηθφ-Υπαξμηαθφ βιέκκα; Τη ραξαθηεξίδεη φκσο έλα ηέηνην βιέκκα θαη
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ηη θαηλνχξγην θνκίδεη; Γελ έρνπκε ήδε πνιιέο θαη θαιέο ζεσξίεο; Γηαηί ρξεηαδφκαζηε θαη θάηη
αθφκα;
Σρεηηθά κε απηά ηα εξσηήκαηα, ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζχληνκε πεξηδηάβαζε ζηνλ ηξφπν ηεο
Daseinsanalysis2 θαη ηεο Υπαξμηαθήο Φαηλνκελνινγίαο. Αο έρνπκε θαηά λνπ φηη δελ πξφθεηηαη,
ηφζν, γηα κηα αθφκε δνκεκέλε ζεσξία. Πξφθεηηαη, πεξηζζφηεξν, γηα έλα μαλαθνίηαγκα θαη εθ κηα
λένπ επεξψηεζε πνπ θηάλεη κέρξη ηα νληνινγηθά ζεκέιηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ αθαλψο ζχκπαζα
ηε καηηά καο (ηε ζεσξία καο), ηφζν ζην πεδίν ηεο ςπρνζεξαπείαο φζν θαη ζην επξχηεξν
πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο καο. Ίζσο, αθξηβψο, κέζα απφ ηελ επεξψηεζε ηεο αθαλνχο
πιεπξάο ηνπ θαηλνκέλνπ 3 (κέζα απφ ηελ επεξψηεζε απηήο ηεο πιεπξάο πνπ θαζψο
απηναπνζχξεηαη 4 θαζίζηαηαη εθηθηή ε αλάδπζε ηεο εκθαλνχο πιεπξάο ηνπ) ίζσο ηφηε λα
κπνξέζνπκε λα κηιήζνπκε γηα ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ θνκίδεη ε Φαηλνκελνινγία ζηε
ςπρνζεξαπεία.
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Τελ Daseinsanalysis θαη ηελ ελ γέλεη Φαηλνκελνινγηθή-Υπαξμηαθή πξνζέγγηζε ζηε
ςπρνζεξαπεία, δελ κπνξνχκε λα ηελ δνχκε μεθνκκέλε απφ ηε ζπκηθή δηάζεζε θαη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο ηεο επνρήο κέζα ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη. Τα πξψηα ίρλε ηεο εληνπίδνληαη
ζην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ δπν παγθνζκίσλ πνιέκσλ αιιά εκθαλίδεηαη νξκεηηθά ηδίσο κεηά ηνλ 2ν
παγθφζκην πφιεκν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα. Πιένλ, ζηηο κέξεο
καο δηαζρίδεηαη ζε παξαθιάδηα θαη πδξνδνηεί πνιιαπιά ξεχκαηα πνπ δηαηξέρνπλ ηε δηθή ηνπο
ηδηαίηεξε, πιελ φκσο, ζπγθιίλνπζα, παξάιιειε ή εθαπηφκελε, πνξεία. Όια ηα
θαηλνκελνινγηθά-ππαξμηαθά ξεχκαηα ηα ραξαθηεξίδεη ν θνηλφο ηφπνο ηεο ζπκηθήο δηάζεζεο, ηνπ
πξνβιεκαηηζκνχ, θαη ηεο γιψζζαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ απαξρή ηνπο, απφ ηελ θνηλή
ηνπο θαηαγσγή.
Ζ Φαηλνκελνινγηθή-Υπαξμηαθή πξνζέγγηζε επηρεηξεί κηα ζηξνθή ζηελ επηθξαηνχζα κέρξη
εθείλε ηε ζηηγκή αληίιεςε θαη πξαθηηθή ηεο ςπρνζεξαπείαο. Τν θιεηδί (ην password) απηήο ηεο
ζηξνθήο ζα κπνξνχζε λα βξεζεί ζηε θξάζε «πίζσ ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα, ζηε θαζεκεξηλή βηνηηθή
πξαγκαηηθόηεηα (factizitat), πίζσ ζηελ ίδηα ηε δσή, ζηε γεγνλόηεηα ηεο ύπαξμεο»! Βεβαίσο, ζε
απηήλ ηε θξάζε αληερεί έλα ππαξμηαθφ αίηεκα πνπ δελ αθνξά κφλνλ ηνλ ηνκέα ηεο
ςπρνζεξαπείαο. Αθνξά κία νιφθιεξε επνρή, θαζψο αλαδχεηαη κέζα απφ ηε ζηάρηε, ηε θξίθε, ην
ζάλαην θαη ην αδηαλφεην ησλ πην θνληθψλ πνιέκσλ ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο. Τν ίδην αίηεκα, κε
δηάθνξεο παξαιιαγέο, ην βξίζθνπκε λα αληερεί θαη ζηελ θηινζνθία θαη ζηελ ηέρλε θαη ζηηο
δηάθνξεο αλαδεηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή, ηηο ηδενινγίεο θαη ηηο
κνξθέο νξγάλσζεο ηνπ θνηλνχ βίνπ. Ζ Φαηλνκελνινγηθή-Υπαξμηαθή θαηεχζπλζε πξνέθπςε
αθξηβψο, ζηελ πξνζπάζεηα λα θεξδεζεί κηα λέα πξννπηηθή θαη κηα λέα ζρέζε κε ηε δσή αιιά φρη
κέζα απφ κηα νπδέηεξε θαη απνζηαζηνπνηεκέλε πεξηγξαθή, σζάλ λα αθνξά έλα ηξίην πξφζσπν.
Πξφθεηηαη γηα κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο
χπαξμεο απφ ηε ζθνπηά ηεο πξνζσπηθήο-ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο –απφ ηε ζθνπηά ηεο
πξσηνπξόζσπεο θαη φρη ηεο ηξηηνπξόζσπεο πεξηγξαθήο. Πξφθεηηαη γηα κηα απφπεηξα
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Daseinanalysis: Δηζήρζε ζαλ φξνο απφ ηνλ Binswanger, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα ζπγθεξάζεη ηελ
Φαηλνκελνινγία, ηελ Χπραλάιπζε θαη ηελ νληνινγία ηνπ Martin Heidegger. Σαλ ςπρνζεξαπεπηηθή
θαηεχζπλζε αλαπηχζζεηαη κεηά ηα ζεκηλάξηα ζην Zollikon (δεθαεηία ’60-’70), ζηα νπνία, κε πξσηνβνπιία ηνπ
Metard Boss, ζπκκεηείραλ ν Heidegger θαη ςπραλαιπηέο απφ ρψξεο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο. Αθεηεξηαθά
ζεκεία ηεο Daseinanalysis απνηεινχλ ε Δξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγία θαη ε νληνινγηθή επεξψηεζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο.
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«Πίζσ από ηα θαηλόκελα ηεο Φαηλνκελνινγίαο δελ ππάξρεη νπζηαζηηθά ηίπνηε άιιν, ζίγνπξα όκσο απηό
πνπ κέιιεη λα γίλεη θαηλόκελν κπνξεί λα είλαη θξπκκέλν. Καη αθξηβώο επεηδή ηα θαηλόκελα αξρηθά θαη σο επί
ην πιείζην δελ είλαη δεδνκέλα, έρνπκε αλάγθε ηε Φαηλνκελνινγία»( Heidegger, “Δίλαη θαη Φξφλνο», ζει.75,
κεηάθξαζε Γηάλλε Τδαβάξα, εθδ. Γσδψλε)
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«Φύζηο θξύπηεζζαη θηιεί» Ζξάθιεηηνο, απφζπ, 123.
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επαλαηνπνζέηεζεο θαη επαλαζπληνληζκνχ κε ηελ δηθή καο, πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ Δίλαη/κε
Δίλαη θαη ηεο χπαξμήο καο.5
Αο δνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν πσο πξνέθπςε ε αλάγθε ηεο επαλαηνπνζέηεζεο:
Σηα πιαίζηα ηνπ λεφηεξνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ, θαη ηδίσο απφ ηνλ Descartes θη έπεηηα,
ε εκπεηξία ηνπ Είλαη θαη ην εχξνο ηνπ εξσηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη, βαίλνπλ δηαξθψο
ζπξξηθλνχκελα. Ζ αλαδήηεζε ηνπ λεσηεξηθνχ δπηηθνχ αλζξψπνπ γηα έλα ζεκέιην πνπ ζα καο
πξνζθέξεη ηελ πνιππφζεηε βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην ηη είλαη αιεζέο θαη ηη φρη, εζηηάδεη πιένλ ζην
αλζξψπηλν ego θαη ζηελ απηνθαηάθαζή ηνπ (cogito ergo sum). Ο εζσηεξηθφο ηνπ θφζκνο γίλεηαη
ην θέληξν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη, απφ απηφ εμνξκψληαο, δηεηζδχεη ν λεσηεξηθφο άλζξσπνο
ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν κε κηα κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζηελ νξζνινγηθφηεηα θαη ηελ ελδειερή
αλάιπζε. Ψο θηήηνξαο πιένλ ηεο αιεζνχο γλψζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο κεζφδνπ, θηινδνμεί ν
άλζξσπνο λα ειέγμεη ην θάζε ηη, αθφκα θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα
θνηλσληθφ ζπκβφιαην πνπ ζα ξπζκίδεη ηε ζπλχπαξμε. Φηινδνμεί λα δεκηνπξγήζεη κηα φιν θσο
θνηλσλία, απαιιαγκέλε απφ θάζε ζθηά αδηθίαο θαη αβεβαηφηεηαο. Σηα πιαίζηα απηήο ηεο
αληίιεςεο δεκηνπξγνχληαη, είηε κεγάιεο θηινζνθηθέο ζεσξίεο θαη ηδενινγίεο πνπ δηεθδηθνχλ ηελ
επηθξάηεζή ηνπο ζην φλνκα ηεο αιήζεηαο, είηε απντδενινγηθνπνηεκέλεο θαη κε απνζηάζεηο απφ ηε
θηινζνθία επηζηεκνληθέο ηερλνινγίεο πνπ εγγπψληαη ηελ πξαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Καη νη
κελ θαη νη δε εγείξνπλ αμηψζεηο θαζνιηθφηεηαο.
Απφ ηνλ Γηαθσηηζκφ θη έπεηηα, έγηλε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα δηάθξηζε ηεο γλψζεο απφ
άιιεο κνξθέο δνμαζηψλ θαη πίζηεσλ, ψζηε λα ππάξμεη ζεκειίσζε θαη ζηήξημε ζην αληηθεηκεληθά
βέβαην. Με βάζε απηφ ην αίηεκα, ε επηζηεκνληθή αληίιεςε, έζεζε σο αθεηεξία ηεο ηνλ άλζξσπν
σο έλα ππνθείκελν, έλα ego, πνπ δηαθαηέρεηαη απφ ηελ επηζπκία λα θαηαθηήζεη «αληηθεηκεληθέο»
αιήζεηεο. Τνχην ζεκαίλεη φηη ην ππνθείκελν πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν
απξνθαηάιεπην ψζηε λα πξνζεγγίδεη ην αληηθείκελν ρσξίο πξνθαηαζθεπαζκέλεο ηδέεο θαη
ζρήκαηα. Ζ επηδησθφκελε θαη επηζπκεηή πξνζέγγηζε, ρξεηάδεηαη λα κελ είλαη «ππνθεηκεληθή»
αιιά «αληηθεηκεληθή», θαη βέβαηα, κηα αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε ρξεηάδεηαη λα είλαη θαιιηεξγεκέλε,
πεηζαξρεκέλε θαη κεζνδηθή. Απηφ νδεγεί ζηε δηακφξθσζε κηαο κεζνδνινγίαο, ράξηο ζηελ νπνία
ππνηίζεηαη φηη κπνξνχκε λα ζπιιάβνπκε ηελ αιήζεηα θαζεαπηή, απνκαθξχλνληαο φιεο ηηο
εξκελεχζεηο καο, φιεο ηηο παξαδνρέο ή πξνθαηαιήςεηο καο, φπσο αθξηβψο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πεηξάκαηνο ζηε θπζηθή πξνζπαζνχκε λα εμνπδεηεξψζνπκε ηελ επελέξγεηα ησλ εμσγελψλ
παξαγφλησλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, κεηαηξέπεηαη ην θαζεηί ζε «αληηθείκελν» ην νπνίν πξέπεη λα
πηζηνπνηεζεί, αθξηβψο φπσο πηζηνπνηνχκε έλα πεηξακαηηθφ απνηέιεζκα. Τν θάζε ηη πξέπεη λα
κειεηεζεί κε έλαλ απνζηαζηνπνηεκέλν ηξφπν, ζαλ θάηη μέλν απφ ππαξμηαθήο ζθνπηάο θαη
ζηεξνχκελν πξνζσπηθήο ζεκαζίαο, φζν ηα θαηλφκελα πνπ κειεηά ε επηζηήκε. Όκσο, ε έλλνηα
ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο πξνυπνζέηεη απφιπηεο αιήζεηεο κε δηαρξνληθή ηζρχ, θαη απηφ κε ηε ζεηξά
ηνπ πξνυπνζέηεη κηα αληίιεςε γηα ηελ «πξαγκαηηθφηεηα» πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαηηθφηεηα
θαη αθηλεζία. Έλα άρξνλν Είλαη. Τα γεγνλφηα ηεο δσήο, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, πεξηθιείνληαη θαη
ζπλνςίδνληαη ζε έλα ζηαζεξφ ζεκείν, κηα νπζία, ηελ νπνία κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε θαη λα ηε
ρεηξαγσγήζνπκε. Απηή ε αληίιεςε καο νδεγεί ζε κηα -ελ ηέιεη- αγεθχξσηε απφζηαζε ηνπ
γλσζηηθνχ ππνθεηκέλνπ απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, θαζψο ηα αληηιακβαλφκαζηε απφ ηε
ζθνπηά ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ, φρη σο ζπκκέηνρνη, αιιά σο νη παξαηεξεηέο πνπ ηα αλάγνπλ φια
ζε κηα λνκνηέιεηα ε νπνία ζηέθεηαη πάλσ απφ ηα αληηθείκελα θαη ηα θαζνξίδεη. Ζ ίδηα ε λνκνηέιεηα
δελ είλαη γεγνλφο ηεο εκπεηξίαο, δελ είλαη δσή, είλαη ζηαηηθφηεηα, εθηφο θίλεζεο θαη δσήο. Ζ
ηξηηνπξφζσπε θαη «αληηθεηκεληθή» παξαηήξεζε βγαίλεη έμσ απφ ηε δσή θαη ηνλ «θόζκν», κε ηελ
πξφθαζε φηη έηζη θαηαλνεί πιεξέζηεξα ηελ αιήζεηα ηνπο. Πξφθεηηαη φκσο, γηα κηα «αιήζεηα» πνπ
ηα κεδελίδεη. Απηνχ ηνπ είδνπο ε γλσζηηθή ζρέζε είλαη κφλνλ θαηά ζχκβαζε ζρέζε, εθ’ φζνλ
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Τν αίηεκα ηεο επνρήο ηεο, ε Φαηλνκελνινγηθή-Υπαξμηαθή θαηεχζπλζε ζηε ςπρνζεξαπεία, ην πήξε ζηα
ζνβαξά θαη ην ξηδηθνπνίεζε, παίξλνληαο ψζεζε απφ λνεηέο φπσο νη Dilthey, Bergson, Jaspers, Scheler,
James θαη, βεβαίσο, ν Martin Heidegger. Σεκαληηθφ ψζεζε έδσζε θαη πιεηάδα κεηαπνιεκηθψλ λνεηψλ
φπσο νη Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, Michel Foucault, Hans-Georg Gadamer, Emmanuel Levinas,
Paul Ricœur, Jacques Derrida θ.α
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πξφθεηηαη γηα δπν νληφηεηεο θιεηζηέο ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη νπζηαζηηθά ά-ζρεηεο, δπν θιεηζηνχο
πφινπο: ην ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν.
Ο Husserl ζην ηειεπηαίν ηνπ έξγν6, αληηπαξαβάιεη, απφ ηε κηα ηελ εκπεηξία ελφο πξάγκαηνο
φπσο καο εκθαλίδεηαη ζηε θαζεκεξηλφηεηά καο (κε ην ρξψκα ηνπ, ηνλ ήρν ηνπ ηε κπξσδηά ηνπ,
θιπ) θαη, απφ ηελ άιιε ην αληηθεηκελνπνηεκέλν πξάγκα σο επηζηεκνληθφ αληηθείκελν (φπνπ αληί
γηα ήρν ή ρξψκα πξνζιακβάλνπκε θαη κεηξάκε πρ. ερεηηθέο ηαιαληψζεηο, θαη κήθε θχκαηνο).
Απφ ηε κηα ν «θόζκνο ηεο δσήο» ή «δσληαλόο θόζκνο» (Lebenswelt) θαη απφ ηελ άιιε ν
αληηθεηκεληθφο θφζκνο ηεο επηζηεκνληθήο αθξίβεηαο. Ζ καζεκαηηθνπνίεζε ηεο θχζεο, ιέεη ν
Husserl, ηελ νπνία επηρεηξεί ε ζχγρξνλε επηζηήκε, ζθεπάδεη θαη θαιχπηεη θάζε ηη ζπγθεθξηκέλν
θαη δσληαλφ, κε έλα ηδεαηφ ξνχρν αληηθεηκεληθήο θαη επηζηεκνληθήο αιήζεηαο θαη ην κεηαηξέπεη ζε
αθεξεκέλν. Έηζη, κεηαηξέπνληαη ηα δσληαλά θαηλφκελα ηεο εκπεηξίαο καο ζε «επηζηεκνληθώο
αληηθεηκελνπνηεκέλα πξάγκαηα» κε απνηέιεζκα λα θαιχπηεηαη, θάζε ηη ζπγθεθξηκέλν θαη νξαηφ,
κε έλα «ηδεαηό έλδπκα αληηθεηκεληθώλ θαη επηζηεκνληθώλ αιεζεηώλ». Ο Husserl, θαηαινγίδεη ζηηο
επξσπατθέο επηζηήκεο φηη, απφ ηελ επνρή ηνπ Γαιηιαίνπ ηδίσο θη έπεηηα, πηνζέηεζαλ πιήξσο
απηή ηε κέζνδν, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηελ ηερληθή δηαρείξηζε θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν
ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ «δσληαλνύ θόζκνπ». Έηζη ράλνπλ απφ ηα κάηηα ηνπο απηφ πνπ είλαη ε δψζα
πξαγκαηηθφηεηα θαη ην αληηθαζηζηνχλ κε φ,ηη θαηαζθεπάδεη ε κέζνδνο, ε νπνία θαηαιακβάλεη βίαηα
ηνλ «θόζκν ηεο δσήο» ζην φλνκα ηεο πξνφδνπ θαη ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Πξφθεηηαη
γηα κηα ζπλνιηθή θξίζε ησλ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο, πνπ νθείιεηαη ζηελ απνζηαζηνπνίεζε
θαη ηελ απνμέλσζε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ «δσληαλνύ θόζκνπ ηεο δσήο». Οη επηζηήκεο, φληαο
ρακέλεο ζηηο ηππνπνηεηηθέο ηνπο αθαηξέζεηο, έρνπλ μεράζεη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηε δσληαλή
εκπεηξία «ησλ ίδησλ ησλ πξαγκάησλ» θαη εδψ νθείιεηαη θαηά ηε Φαηλνκελνινγία ε θξίζε ηνπ
Δπξσπατθνχ πλεχκαηνο. Όηαλ ε ζεσξία απνθφβεηαη απφ ηηο γελεζηνπξγέο ξίδεο ηεο θαη ράλεη ηελ
επαθή ηεο κε ηα πξάγκαηα ηππνπνηείηαη, γίλεηαη άθακπηε θαη ην λφεκα ηεο αλαηξείηαη. Μηα ηέηνηα
ζηάζε, αληί λα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν αξρίδεη λα καο παξεκπνδίδεη.
Δπηζθηάδεη ηα πάληα, θαζψο θηάλνπκε πιένλ λα βιέπνπκε ηε βησκέλε καο εκπεηξία απνθιεηζηηθά
κέζα απφ ην πξίζκα ηεο επηζηεκνληθήο νξζνινγηθφηεηαο, κε ζπλέπεηα, φηη μεθεχγεη απφ ηα φξηά
ηεο –κεγάιν κέξνο ηεο εκπεηξίαο καο θαη ηεο δσήο καο- λα ζεσξείηαη παξάινγν.

Από ηον οπθολογιζμό ζηον ανοπθολογιζμό;
Απηή αθξηβψο ε ζηάζε ηεο Νεσηεξηθφηεηαο ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε κεηά ηνπο δπν
παγθνζκίνπο πνιέκνπο θαη ηνλ ςπρξφ πφιεκν πνπ ραξαθηήξηζε ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20 νπ αηψλα,
θαζψο κέζα απφ ηα ζπιάρλα ηνπ νξζνινγηζκνχ βξέζεθε λα μεπεδά ν πην ζθνηεηλφο
αλνξζνινγηζκφο. Μέζα απφ ηελ ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα βξέζεθε λα μεπεδά ε αηαμία θαη ε
αλαζθάιεηα θαη κάιηζηα παίξλνληαο δηαζηάζεηο πξσηφγλσξεο. Ζ επηθξάηεζε ηνπ
ηερλνινγηθνχ-ηερλνθξαηηθνχ πλεχκαηνο νδήγεζε ζηε βαζκηαία απνμέλσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ
ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ, αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Βαζκηαία ππνρσξεί αθφκα θαη ε
απηναλαγφξεπζή ηνπ ζε έλα αθεηεξίαθφ ego πνπ θηινδνμεί λα ειέγμεη ηα πάληα πξνο φθειφο
ηνπ. Τψξα πιένλ ν άλζξσπνο θαζίζηαηαη έλα πξάγκα κεηαμχ άιισλ πξαγκάησλ θαη ε αμία ηνπ
απνηηκάηαη σο έλαο απιφο αξηζκφο αλάκεζα ζε άιινπο αξηζκνχο ινγηζηηθψλ ζηαηηζηηθψλ. Τν
αδηέμνδν έγηλε αθφκα κεγαιχηεξν φηαλ έγηλε αληηιεπηή ε έθηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο-νηθνινγηθήο
θαηαζηξνθήο ζηελ νπνία νδήγεζε ε λεσηεξηθή αληίιεςε πεξί θχζεο σο έλα απιψο νηθνλνκηθφ
θαη ελεξγεηαθφ απφζεκα πξνο εθκεηάιιεπζε. Ζ ακθηζβήηεζε πνπ επηθξάηεζε ζηε ιεγφκελε
κεηά-λεσηεξηθή επνρή ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, νδήγεζε ζηελ επηθπιαθηηθφηεηα σο πξνο ηηο
κεγάιεο ζεσξίεο θαη ηελ άξλεζε ηνπ πξσηείνπ ηεο νξζνινγηθφηεηαο σο πξνο ηε γλψζε. Γελ
επηδηψθνληαη πιένλ νη κεγάιεο θαη νινθιεξσκέλεο δεκηνπξγίεο, αιιά πξνηηκψληαη νη αηειείο θαη
απνζπαζκαηηθέο λχμεηο, ηα ζξαχζκαηα ηνπ ιφγνπ, νη θνκκαηηαζκέλεο κνξθέο. Σπρλά γηλφκαζηε
κάξηπξεο κηαο κεηαθίλεζεο: απφ ηελ πίζηε ζην πξσηείν ηνπ νξζνινγηζκνχ, ζην βχζηζκα ζηνλ
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«Ζ θξίζε ησλ επξσπατθψλ επηζηεκψλ θαη ε κεηαθπζηθή θαηλνκελνινγία» (Die Krisis dereuropäischen
Wissenschaften und dietranszendentale Phänomenologie), 1934. Παξέκεηλε εκηηειέο θαζψο ηνλ πξφιαβε ν
ζάλαηνο.
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αλνξζνινγηζκφ. Απφ ηε δηεθδίθεζε ηεο βέβαηεο θαη αζθαινχο γλψζεο, ζηελ παξαίηεζε θαη ηελ
απαμίσζε θάζε κνξθήο γλψζεο.
Υπάξρνπλ φκσο κφλνλ απηέο νη δπν δπλαηφηεηεο; Βξηζθφκαζηε θαηαδηθαζκέλνη λα
παιηλδξνκνχκε ζπλερψο πφηε ζην απφιπην θσο θαη πφηε ζην απφιπην ζθνηάδη; Απφ ηνλ
νξζνινγηζκφ ζηνλ αλνξζνινγηζκφ θαη απφ εθεί πάιη πίζσ;
Όζνη πξνηείλνπλ ηελ απφξξηςε θαη ηελ εγθαηάιεηςε θάζε πξνζπάζεηαο γηα θαηαλφεζε, ζην
φλνκα ηεο αδπλακίαο θάζε ζεσξεηηθήο γλψζεο λα αληαπνθξηζεί θαη λα ζπιιάβεη ηελ εκπεηξία ηεο
χπαξμεο (ηεο Εσήο, ηνπ Δίλαη), ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλνπλ πηνζεηνχλ ίζσο αλεμέηαζηα ηελ έλλνηα
ηεο γλψζεο φπσο έρεη δηακνξθσζεί απφ ηε λεσηεξηθή κεηαθπζηθή παξάδνζε. Ο ηζρπξηζκφο φηη ε
εκπεηξία ηεο δσήο είλαη, ελ ηέιεη, απξφζηηε θαη αδηαπέξαζηε απφ γεληθέο έλλνηεο, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δηαηεξεί άξξεηα θαη άθξηηα ηελ απνζηαζηνπνηεκέλε θαη ζηαηηθή αληίιεςε πεξί
έλλνηαο θαη γλψζεο φπσο είρε κέρξη ηψξα πξνζιεθζεί. Απηφ πνπ πξνηείλνπλ βαζίδεηαη θαη
εκπεξηέρεη, άξξεηα, απηφ πνπ απνξξίπηνπλ.
Θα ήηαλ εθηθηφο έλαο άιινο ηξφπνο θαηαλφεζεο, θάηη πνπ ζα ηζνδπλακνχζε κηα
κεηακφξθσζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηαλφεζεο; Μηα ζεκαληηθή παξέκβαζε σο πξνο
απηφ επηρεηξεί ε Φαηλνκελνινγία, ηδίσο ζηελ εξκελεπηηθή-θαηλνκελνινγηθή εθδνρή ηεο.

Ο δπόμορ ηηρ Φαινομενολογίαρ7
Ζ Φαηλνκελνινγία επηζπκεί λα δείμεη έλαλ άιιν δξφκν, φπνπ δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο
γηα αληηπαξάζεζε κεηαμχ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, θαζψο θάζε κνξθή
επηζηήκεο πξνυπνζέηεη έλα πξν-ππνθεηκεληθφ εκπεηξηθφ ζηξψκα: ηε δσληαλή εκπεηξία ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ε νπνία πξέπεη λα εθηηκεζεί σο ην ζεκέιην ηεο επηζηήκεο, πςειφηεξα κάιηζηα θη
απ’ απηήλ. Ζ ζρέζε ηνπο, ζηε πξαγκαηηθφηεηα, δελ έρεη ηε κνξθή ηεο αληαγσληζηηθήο αληίζεζεο
αιιά ηεο εηιηθξηλνχο αιιεινδηείζδπζεο. Ζ θαηαλφεζε πνπ αλαδεηά ε Φαηλνκελνινγία δελ
επηδηψθεηαη κέζα απφ ηε ζπκπίεζε (ή ηελ εμαθάληζε) ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο νχησο ψζηε λα
απνθαιπθζεί ην αληηθείκελν ζε κηα ππνηηζέκελε θαζαξή θαη αιεζηλή κνξθή. Αληηζέησο, δίλεη
έκθαζε θαη δηεξεπλά ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν ηεο ζρέζεο πνπ «δέλεη καδί» ην ππνθείκελν θαη ην
αληηθείκελν θαη θάλεη ην αληηθείκελν λα εκθαλίδεηαη ζην ππνθείκελν κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν
πνπ ηνπ εκθαλίδεηαη. Ο ηξφπνο πνπ εκθαλίδεηαη ην αληηθείκελν ζην ππνθείκελν ζπληζηά ην λφεκά
ηνπ, δειαδή είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάλεη λφεκα ζην ππνθείκελν.
Σηε Φαηλνκελνινγία ηνπ Husserl, ε ζρέζε κεηαμχ ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ θαηαλνείηαη
σο απνβιεπηηθφηεηα. Απφ ηνλ Heidegger θη έπεηηα σο «θόζκνο» (ελ-ησ-θφζκσ-είλαη). Ζ δπηηθή
ζθέςε, ζε κεγάιν βαζκφ ππήξμε πιαησληθή, δεδνκέλνπ φηη πξνζπάζεζε λα κεηαζέζεη ηελ νπζία
ηνπ αλζξψπνπ έμσ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, απνθνκκέλε απφ ηελ βησκαηηθή εκπεηξία ηνπ
θφζκνπ. Ζ αλζξψπηλε χπαξμε φκσο, είλαη εμ αξρήο θαη αλαγθαζηηθά “in-der-welt-sein”
(ελ-ησ-θνζκσ-είλαη). Ο φξνο ηνπ Heidegger «κόσμος», ζεκαίλεη ηνλ νξίδνληα ζηνλ νπνίν
εκθαλίδεηαη (φρη ηφζν ελλνηνινγηθά αιιά θπξίσο ζπκηθά, ζπγθηλεζηαθά) ην θάζε ηη πνπ βηψλσ, ν
8
γηα εκέλα ζπγθεθξηκέλνο, θπξηνιεθηηθφο, πξαγκαηηθφο, θαζεκεξηλφο «θόζκνο» . Έλαο ηξφπνο
χπαξμεο πνπ αθαηξεί ηελ εκπεηξία ηνπ «θόζκνπ» θαη πνπ θνπηάδεη λα εμπςσζεί πάλσ απφ ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θαζεκεξηλνχ, είλαη θελφο. Τν λα ππάξρεηο, ζεκαίλεη λα ππάξρεηο
ζπκηθά-ζπγθηλεζηαθά εληφο ηνπ «θόζκνπ», ζηε βησκαηηθή ζνπ εκπεηξία, ζηελ θαζεκεξηλή ζνπ
«βησκαηηθή πξαγκαηηθόηεηα».
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Ο δξφκνο ηεο Φαηλνκελνινγίαο άλνημε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα κε ην έξγν ηνπ Edmund Husserl
(1859–1938) «Λνγηθέο Έξεπλεο» (1900 ην α΄κέξνο θαη 1901 ην β΄κέξνο).
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Τν φηη ν άλζξσπνο είλαη πάληα «ελ-ησ-θόζκσ-είλαη» ζεκαίλεη φηη είλαη πάληα έλα πιέγκα αλαθνξψλ, κηα
ζπλεθηηθή-δνκηθή ελφηεηα ζεκαζηνδνηεκέλσλ ζρέζεσλ. Δίλαη έλα αξζξσκέλν πιαίζην παξαπνκπψλ θαη
ζπζρεηίζεσλ. Ο «θόζκνο», δελ ηαπηίδεηαη κε απηφ πνπ θνηλψο θαη πνιχ αζαθψο ελλννχκε σο θφζκν, δελ
είλαη ν γλσζηφο καο θφζκνο, θαη ν άλζξσπνο δελ βξίζθεηαη κέζα ζε απηφλ φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην λεξφ
κέζα ζε έλα πνηήξη. Γελ πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν φλησλ πνπ πξνυπάξρνπλ, έλα νπδέηεξν άζξνηζκα
πξαγκάησλ, πνπ θάπνηα ζηηγκή ζπλζέηνπλ ηνλ «θόζκν», αιιά αληίζεηα ηα φληα εξκελεχνληαη (θη έηζη
απνθηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή, παξνπζία θαη ζεκαζία) μεθηλψληαο απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην, ηνλ «θόζκν».
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Ζ ζεκαηνπνίεζε ηνπ «δσληαλνύ θόζκνπ» απφ ηελ Φαηλνκελνινγία, θηινδνμεί λα εγθαηληάζεη
κηα αιιαγή ηεο ζηάζεο καο απέλαληη ζηε δσή, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηζηξνθήο «ζηα ίδηα ηα
πξάγκαηα» πνπ ζεκαίλεη επηζηξνθή ζηελ θαζαξή θαη αξρηθή εθείλε εκπεηξία, ζηελ νπνία καο
πξνζθέξνληαη ηα πξάγκαηα σο «θαηλόκελα». Γηα λα θζάζνπκε φκσο εθεί, ρξεηάδεηαη ε
θαηλνκελνινγηθή ζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο, έηζη ψζηε λα επηηξέπνπκε ζην θαζεηί λα θαλεξψλεηαη
έηζη αθξηβψο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εκπεηξία καο, φπσο θαίλεηαη ην ίδην απφ κφλν ηνπ, ρσξίο
ηελ επηλφεζε ππνζέζεσλ θαη αηηησδψλ επεμεγήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα αιιαγή ζηάζεο, γηα ηελ
νπνία σο πξνυπφζεζε θαη σο πξψην θαη απνθαζηζηηθφ βήκα πξνηείλεηαη ε Εποχή (Epoché)
φισλ ησλ γλψζεσλ θαη αιεζεηψλ. Σηελ Επνρή, ν θαηλνκεληθά αληηθεηκεληθφο θαη αλεμάξηεηνο απφ
ην εθάζηνηε ππνθείκελν θφζκνο ηίζεηαη «εληόο παξελζέζεσο». Απηφ ζεκαίλεη φηη θαινχκαζηε λα
εγθαηαιείςνπκε ηηο έηνηκεο ζεσξίεο, λα ζηξαθνχκε πξνο ηελ βησκαηηθή καο εκπεηξία θαη, κέζα
απφ απηήλ, λα πξνζέμνπκε θαη λα κειεηήζνπκε ηνλ εθάζηνηε ηξφπν κέζα ζηνλ νπνίν ηα
πξάγκαηα σο θαηλόκελα καο παξνπζηάδνληαη, ζπγθξνηνχληαη θαη απνθηνχλ ηελ κνξθή θαη ηελ
ππφζηαζή ηνπο. Με ηελ ζηάζε ηεο Επνρήο θαινχκαζηε λα ηνπνζεηήζνπκε «ζε παξέλζεζε» φιεο
ηηο πξνθαηαιήςεηο καο θαη λα αλαζηείινπκε φιεο εθείλεο ηηο παγησκέλεο θξίζεηο πνπ καο
πξνθαζνξίδνπλ ή καο επεξεάδνπλ πξνο δνγκαηηθέο θαηεπζχλζεηο. Αθήλνπκε πίζσ καο αθφκε θαη
θάζε θηινζνθηθή, ζξεζθεπηηθή, ηδενινγηθή ή επηζηεκνληθή πεπνίζεζε.
«πλεπώο Φαηλνκελνινγία ζεκαίλεη: απνθαίλεζζαη ηα θαηλόκελα: επηηξέπσ λα ηδσζεί αθ’ εαπηνύ
ηνπ απηό πνπ δείρλεηαη, έηζη θαζώο ηνύην δείρλεηαη αθ’ εαπηνύ ηνπ 9 ». Ζ Φαηλνκελνινγία
«…αληηηίζεηαη ζε όιεο ηηο κεηέσξεο θαηαζθεπέο θαη ζηα ηπραία επξήκαηα, αληηηίζεηαη ζηελ
παξαιαβή ελλνηώλ πνπ είλαη κόλν θαη’ επίθαζε δηθαησκέλεο, αληηηίζεηαη ζ’ εθείλα ηα
ςεπδνεξσηήκαηα πνπ ζπρλά γηα νιόθιεξεο γεληέο παξνπζηάδνληαη σο πξνβιήκαηα10». Πξφθεηηαη
γηα κηα ζηάζε πνπ εθθξάδεη θάηη απιφ θαη βαζχ: ηελ αλαγλψξηζε θαη ην ζεβαζκφ απηνχ πνπ
έξρεηαη ζε παξνπζία, ρσξίο λα ην δηαζηξεβιψλεη αλάγνληάο ην ζε θάηη άιιν. Καινχκαζηε λα
πξνζεγγίζνπκε ηα πξάγκαηα ζαλ λα ηα αλαθαιχπηνπκε γηα πξψηε θνξά, ψζηε λα κπνξέζνπκε
λα ηα δνχκε κε κηα θξέζθηα θαη θαζαξή καηηά. Θα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε φηη ε
Φαηλνκελνινγία θαζνδεγείηαη απφ ηα «κηθξά πξάγκαηα», ελάληηα ζηηο κεγαιφζηνκεο ζεσξεηηθέο
θαηαζθεπέο, γηαηί λνηψζεη φηη ην κπζηηθφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θξχβεηαη αθξηβψο ζηα ίδηα ηα
πξάγκαηα. Πξφθεηηαη γηα έλα αίζζεκα δσήο πνπ πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηνηθία γηα ηνλ
άλζξσπν κέζα ζ’ έλαλ θφζκν απνμελσκέλν. Δάλ κπνξνχκε αθφκε λα θεξδίζνπκε κηα
αλζξψπηλε θαηνίθεζε θαη έλαλ θφζκν, απηφ ζα πξνέθππηε κέζα απφ ηε παξακνλή ζηε καγεία
ησλ ίδησλ ησλ πξαγκάησλ. Σε κηα επνρή πνχ δηαθεκίδεη ζαλ πιενλέθηεκά ηεο ηελ πιήξε
απνκάγεπζε, ε Φαηλνκελνινγία μεθηλά κε ηα κηθξφηεξα θαη ηαπεηλφηεξα πξάγκαηα θαη κε ηηο
ιηγφηεξν ιακπεξέο θαη πνκπψδεηο ιέμεηο.

Η Επμηνεςηική Φαινομενολογία
Ζ έλζηαζε ηνπ Heidegger θαη ε δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ ηνλ Husserl, έγθεηηαη ζην φηη παξ’
φιν πνπ ν Husserl επηδεηά έλα βιέκκα έμσ θαη πέξα απφ νπνηαδήπνηε πξνυπφζεζε θαη
πξν-θαηάιεςε, έλα βιέκκα πνπ ζα εζηηάδεη κφλνλ ζηε θαζαξή πξνθάλεηα ησλ βησκαηηθψλ
εκπεηξηψλ σο θαηλνκέλσλ, ηειηθά, ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη, πηνζεηεί ζησπεξά
θαη
επαλαιακβάλεη ηηο βαζηθέο πξν-υπνζέζεηο, πξν-θαηαλνήζεηο θαη πξν-παξαδνρέο πνπ απνηεινχλ
ηα αθαλή ζεκέιηα ηεο Νεψηεξεο Δπνρήο. Βαζίδεηαη ζε κηα απφιπηε νληνινγηθή αθεηεξία πνπ
ιεηηνπξγεί σο αμίσκα, αιιά απηφ αδπλαηεί λα ην αληηιεθζεί θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ην
ζέζεη ππφ εξψηεζε θαη ακθηζβήηεζε. Ζ νληνινγηθή αθεηεξία ηνπ Husserl είλαη φηη ηα
ζπλεηδεζηαθά ελεξγήκαηα (σο θνξέαο ππνθεηκεληθφηεηαο) είλαη ν ηφπνο ζπγθξφηεζεο ηνπ
λνήκαηνο θάζε αληηθεηκεληθνχ. Ψο εθ ηνχηνπ, πξνζπαζεί κέζα απφ ηε κεζνδηθή δηεξεχλεζε ησλ
ζπλεηδεζηαθψλ ελεξγεκάησλ, λα δηαζθαιίζεη βέβαηε θαη έγθπξε γλψζε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν
ηεο λνεκαηηθήο ζπγθξφηεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Σπλερίδεη, δειαδή, λα θηλείηαη ζην «θαξηεζηαλφ»
πεδίν ελδηαθέξνληνο γηα ηελ έζραηε ζεκειίσζε ηεο εκπεηξίαο, ζηελ αλζξψπηλε ππνθεηκεληθφηεηα.
Έηζη φκσο, ηειηθά, κεηαηξέπεη ηα φληα ζε αληηθείκελα κηαο παξαζηαζηαθήο- αληηθεηκελνπνηεηηθήο
9
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ζθέςεο, ε νπνία γίλεηαη ν κνλαδηθφο ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ππάξμεη αιήζεηα. Ψο
απνηέιεζκα έρνπκε κηα ειιηπή εθδίπισζε ηεο θαηλνκελνινγίαο ε νπνία ηειηθά απηνεγθισβίδεηαη
θαη απηναλαηξείηαη.
Με ηελ Δξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγία, έηζη φπσο ηελ εηζεγείηαη ν Heidegger, επηηειείηαη κηα
κεηάζεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ην ρψξν ηεο ζπλείδεζεο (σο απνβιεπηηθή θαη ζεκειηαθή δνκή
ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο) ζηε ζθαίξα ηνπ θαζεκεξηλνχ «θόζκνπ» ηεο δσήο, θαζψο ηα
θαηλφκελα ηεο ζπλείδεζεο έρνπλ σο πξνυπφζεζή ηνπο ηε ζθαίξα ηνπ θαζεκεξηλνχ πξάηηεηλ.
Ψο εθ ηνχηνπ, ε θαηαλφεζε δελ έρεη ηίπνηα λα θάλεη κε ηελ αλαδήηεζε εγγπεκέλσλ (θαη, ελ ηέιεη,
ζηαηηθψλ θαη άρξνλσλ) βεβαηνηήησλ. Ζ θαηαλφεζε έρεη κηα έγσπονη δπλακηθή θαη επηδηψθεηαη
μέζα από ηη ζσέζη ζηελ νπνία, ην πξνο θαηαλφεζε, θαηαλνείηαη θαη απνθηά «ζάξθα θαη νζηά».
Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θαηαλφεζε δελ εθιακβάλεηαη σο δήηεκα κηαο απξφζσπεο ηερληθήο, αιιά
πξνυπνζέηεη δέζκεπζε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή κέζα απφ κηα ζπλνκηιία, κηα δηαδηθαζία
θαιέζκαηνο (πξφ-θιεζεο) θαη αληαπφθξηζεο. Τν επηδησθφκελν απνηέιεζκα δελ είλαη ε επηδίσμε
κηαο αληηθεηκεληθήο γλσζηηθήο βεβαηφηεηαο, αιιά η εμπειπία μιαρ αληθινήρ ζςνάνηηζηρ. Κάηη
ηέηνην δελ είλαη δήηεκα κηαο θαιιηεξγεκέλεο, κεζνδηθήο θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο ηερληθήο πνπ
αθνξά έλα εληέιεη απνζηαζηνπνηεκέλν άηνκν πνπ βξίζθεηαη εθηφο ζρέζεσλ, αιιά πξνυπνζέηεη
ηελ εκπινθή καο θαη ηε ζπκκεηνρή καο.
Μηα ηέηνηα ζπλάληεζε, δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη απνθαζαξκέλε απφ ηηο παξαδεδεγκέλεο
ηδέεο ή πξν-θαηαιήςεηο καο, θαζψο ζε θάζε ζπλάληεζε, κηιά έλα νιφθιεξν πιέγκα ζρέζεσλ
πνπ επηδξά πάλσ καο θαη καο πξν-θαηαιακβάλεη, είηε ην γλσξίδνπκε είηε φρη. Δλψ ε κεζνδνινγία
ησλ επηζηεκψλ ηεο Νεσηεξηθφηεηαο, δηεθδηθεί ηελ «αληηθεηκεληθή» θαη βέβαηε γλψζε, πνπ κπνξεί
λα είλαη «θαζαξή» θαη απαιιαγκέλε απφ πξν-θαηαιήςεηο, ε Εξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγία»
ππνγξακκίδεη φηη θάζε γλψζε (φπσο θαη θάζε άκεζα βηνχκελε πξαγκαηηθφηεηα) πξνθχπηεη,
αλαπφθεπθηα, ζην έδαθνο κηαο πξν-θαηάιεςεο θαη κηαο πξν-θαηαλφεζεο. Τν ηερλνθξαηηθφ
βιέκκα ηεο Νεσηεξηθφηεηαο δελ αλαξσηηέηαη νπδφισο γηα ηηο πξν-θαηαιήςεηο πνπ ζπληζηνχλ ηε
ζεκειίσζή ηνπ. Καζψο ηηο (νληνινγηθέο) πξνυπνζέζεηο ηνπ ηηο εθιακβάλεη εμ νινθιήξνπ σο
δεδνκέλεο θαη απηνλφεηεο, δελ είλαη ζε ζέζε λα ηηο επεξσηήζεη θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα ηηο
ακθηζβεηήζεη. Γηα ηελ Δξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγία φκσο δελ είλαη έηζη. Κάζε θνξά
αλαθαιχπηνπκε ηνλ εαπηφ καο λα βξίζθεηαη ήδε «εξηκκέλνο», κε ηνλ α ή ηνλ β ηξφπν, ζηε
δηαλνηθηφηεηα κηαο εξκήλεπζεο θαη κηαο θαηαλφεζεο, δειαδή ζε κηα ζπλάληεζε θαη κηα
αληαπφθξηζε, ζε κηα ζρέζε κε ην «πξνο-θαηαλφεζε». Ψο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξνχκε λα
θαηαλνήζνπκε θάηη, ην νηηδήπνηε, σζάλ λα επξφθεηην γηα έλα αηνκηθφ θαη κεκνλσκέλν
θαηλφκελν, αλεμάξηεην απφ ηελ δηαλνηθηφηεηα (δειαδή ηελ πξν-θαηάιεςε) ζηελ νπνία ήδε
βξίζθνκαη θαη κέζα απφ ηελ νπνία ην πξνζιακβάλσ. Γελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θάηη,
μεθνκκέλν απφ ην επξχηεξν πιαίζην θαη ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αλαθνξψλ ζηηο νπνίεο
βξίζθνκαη δειαδή έμσ απφ ηνλ «θόζκν» κνπ θαη ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπ. Γελ ππάξρεη ηξφπνο
δειαδή «λα κπεη ν θόζκνο ζε παξέλζεζε» (φπσο ζα ήζειε ν Husserl) θαη δελ είλαη θαλ απηφ
δεηνχκελν. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ζπκβεί κφλνλ αλ ν εαπηφο καο ζα κπνξνχζε λα
ππάξρεη εθηφο ζρέζεσλ, θαη εθηφο «θόζκνπ». Όκσο, βαζηθφ νληνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
αλζξψπνπ, είλαη φηη δελ πθίζηαηαη άλζξσπνο έμσ απφ έλαλ «θόζκν» θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα
θαηαλνήζνπκε έλαλ άλζξσπν αλ δελ θαηαλνήζνπκε ηνλ «θόζκν» ηνπ, αλ δελ θαηαλνήζνπκε ηελ
επξχηεξε νληνινγηθή επηθξάηεηα κέζα ζηελ νπνία «εμ-ίζηαηαη» (existence) ε χπαξμή ηνπ. Ζ θάζε
αλζξψπηλε χπαξμε κφλν «ελ-ησ-θόζκσ» κπνξεί λα «είλαη» -εθεί βξίζθεηαη ε πξνζσπηθή ηεο
αιήζεηα θαη ε ειεπζεξία ηεο.
Έηζη, γηα ηελ Δξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγία, ε δηαλνηθηφηεηα κηαο θαηαλφεζεο είλαη δεκέλε
ζηελά αθ’ ελφο κε ηε ζρέζε (ηε ζπλάληεζε θαη ηε ζπλνκηιία) απηνχ πνπ έξρεηαη θαη κε βξίζθεη (ην
κέιινλ), θαη αθ’ εηέξνπ κε ηηο πξν-θαηαλνήζεηο θαη ηνπο πξν-θαζνξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ήδε
βξηζθφκαζηε (ην παξειζφλ). Δίλαη δεκέλε κε ηνλ «θόζκν» κνπ θαη ηνλ ρξνληζκφ ηνπ, κέζα ζε έλα
δηαξθέο παηρλίδηζκα θιεηζηφηεηαο/αλνηθηφηεηαο, φπνπ ην έλα παξαπέκπεη ζην άιιν. Ζ
θαηαλφεζε, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πεξαηφηεηα, ηελ πξνζσξηλφηεηα θαη ηελ
ηζηνξηθφηεηα πνπ βξίζθνληαη εγγεγξακκέλα ζην βίσκά κνπ, ζην ζψκα κνπ, ζηε ζχλνιε χπαξμή
κνπ.
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Η θεπαπεςηική επίδπαζη ηος Μηδενόρ
Τη είλαη απηφ πνπ καο επηηξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ πξν-θαηάιεςε θαη ηελ
πξν-θαηαλφεζε ζηελ νπνία ήδε βξηζθφκαζηε; Τη καο ζπξψρλεη ζε κηα ζπλνκηιία κε ηνλ «θφζκν»
ζηνλ νπνίν ήδε θαηνηθνχκε; Πσο ζπκβαίλεη ε πξν-θαηάιεςή καο θαη ν «θόζκνο» καο (δειαδή ε
ίδηα ε χπαξμή καο) πνπ ζπλήζσο δηαιαλζάλνπλ ηεο πξνζνρήο καο ή εθιακβάλνληαη σο θάηη
δεδνκέλν θαη απηνλφεην, λα μεθηλνχλ θάπνηα ζηηγκή λα καο γίλνληαη ζέκα θαη λα καο θάλνπλ λα
απνξνχκε θαη λα αλαξσηηφκαζηε; Τη είλαη απηφ πνπ καο βγάδεη απφ ηε ζηαηηθφηεηα θαη ηελ
θαζήισζε, γνληκνπνηεί ηελ χπαξμή καο θαη ηεο επηηξέπεη λα δσληαλεχεη, δειαδή λα γίλεηαη
έγρξνλε;
Τν Mεδέλ, εδψ, δελ είλαη «ν θελφο ρψξνο» ηνπ Λεπθίππνπ -ν άδεηνο απφ ην νηηδήπνηε
ρψξνο. Δπίζεο, δελ είλαη θάηη πνπ ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηνλ άλζξσπν, θαζψο ζρεηίδεηαη κε ην
θαηλφκελν ηνπ «θφζκνπ» θαζψο θαη κε απηφ ηνχην ην Δίλαη. Καηά ηνλ Heidegger, είλαη ην έηεξνλ
ηνπ φληνο, είλαη ην πέπιν ηνχ Είλαη. Μπνξνχκε λα ην λνηψζνπκε κέζα απφ ηελ
απνζηαζεξνπνίεζε, ην έιιεηκκα, ηελ απξνζδηνξηζηία θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ λνήκαηνο πνπ
ππνβαζηάδεη έλαλ «θόζκν». Δίλαη ην “δελ” ηνπ «θόζκνπ» καο θαη, ηελ ίδηα ζηηγκή, ηεο χπαξμήο
καο. Τν Μεδέλ «κεδελίδεη», θαη βηψλεηαη απφ ηνλ άλζξσπν σο κεδ-έλ κέζα ζην βίσκα ηεο
αγσλίαο.
Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θάζε πξν-θαηάιεςε, δειαδή θάζε δηαλνηθηφηεηα θαη θάζε
«θόζκνο» ζηνλ νπνίν εθάζηνηε βξίζθνκαη, πθαίλεηαη ζηε βάζε ηεο πεξαηφηεηαο, κέζα απφ ηε
δηαξθή παξνπζία ηεο απνπζίαο, ηε δηαξθή ππελζχκηζε ηεο ζχκπιεμεο Δίλαη/κε-Δίλαη, ηε δηαξθή
ζηψπεζε/κίιεκα ηνπ Μεδελφο. Πξφθεηηαη γηα ηελ άξζξσζε ηεο χπαξμήο καο γχξσ απφ ηελ
εμάξζξσζε ή ηελ έιιεηςε, ηε δηαηαξαρή ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ηελ αδπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο
νπνηαζδήπνηε ηαπηφηεηαο σο νιφηεηαο. Ο εθάζηνηε «θφζκνο» ζηνλ νπνίν βξίζθνπκε ηνλ εαπηφ
καο εξηκκέλν, πθαίλεηαη ζην έδαθνο ηνπ παηρληδίζκαηνο Δίλαη/Μεδελφο σο ε αδπλαηφηεηα κηαο
ζηαζεξήο πιεξφηεηαο θαη σο ε (ηξαπκαηηθή ζπλήζσο) θαηάξξεπζε θάζε θαλνληθφηεηαο. Τν
εθάζηνηε θαηλφκελν δηαζρίδεηαη απφ κηαλ αληίθαζε θαζψο βξίζθεηαη δηαξθψο ζε κηα ηαιάληεπζε,
κηα «νληνινγηθή ακθηζπκία» κεηαμχ Δίλαη/κε-Δίλαη. Ζ ζπγθξφηεζή ηνπ είλαη πάληα κηα αζηαζήο
ζπγθξφηεζε πνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή, είλαη πξάμε δσήο θαη ζαλάηνπ. Όιε καο ε χπαξμε είλαη πξάμε
δσήο θαη ζαλάηνπ θαζψο αθ-νξάηαη δηαξθψο απφ ην Μεδέλ -αξζξψλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη γχξσ
απφ απηφ. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ην φηη ν άλζξσπνο βξίζθεηαη «ελ-ησ-θόζκσ» ζα πεη φηη βξίζθεηαη
«ελ-ησ-Μεδελί».
Μέζα απφ ζηηο αλαξίζκεηεο θηλήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο, κέζα ζηηο δηάθνξεο
απνθάζεηο πνπ (ζπρλά αζπλαίζζεηα) παίξλνπκε γηα κηθξά ή κεγάια ζέκαηα, εκπεξηέρεηαη –είηε
ην γλσξίδνπκε είηε φρη- ε νληνινγηθή καο αβεβαηφηεηα, δειαδή ην παηρλίδηζκα Δίλαη/Μεδελφο.
Απηή ε αβεβαηφηεηα είλαη πνπ θάπνηεο ζηηγκέο μππλά (θαη καο μππλά) βγάδνληάο καο απφ ηε
βεβαηφηεηα ηνπ ππλνβάηε (πνπ απνηειεί ίζσο ηε ζπλεζηζκέλε καο θαηάζηαζε) θαη δεκηνπξγεί
εθείλε ηε δηαλνηθηφηεηα (αίζξην) ζηελ νπνία κπνξεί ν ηξφπνο ηεο χπαξμεο καο (ν «θόζκνο» καο)
λα αηζξηάζεη θαη λα καο γίλεη ζέκα. Ζ επελέξγεηα ηνπ Μεδελφο θαη ε αλεζπρία πνπ ην ζπλνδεχεη
είλαη πνπ καο θάλεη λα αλαξσηηφκαζηε ζρεηηθά κε παγησκέλεο θαηαζηάζεηο θαη απνιηζσκέλεο
ζπλήζεηεο θαη καο ραξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θίλεζεο, ηνπ γίγλεζζαη θαη ηεο δηάλνημεο λέσλ
«θφζκσλ». Μαο ραξίδεη δειαδή ηελ δπλαηφηεηα ηεο χπαξμεο.

Τι ζημαίνοςν όλ’ αςηά για ηη θεπαπεία;
Γηα ηελ Daseinsanalysis, κηα Φαηλνκελνινγηθή-Υπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία δελ κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη, έλαλ άλζξσπν ζαλ έλα απιφ πεξηζηαηηθφ λεχξσζεο, ςχρσζεο, θαηάζιηςεο, ή
καλίαο, ζαλ έλα πεξηζηαηηθφ απξφζσπν θαη αλψλπκν, μεθνκκέλν απφ ηνλ «θόζκν» ηνπ. Γελ
κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε έλαλ άλζξσπν αλ δελ θαηαλνήζνπκε ηνλ «θόζκν» ηνπ, πνπ
ζεκαίλεη, ηνλ ηξφπν ηεο χπαξμήο ηνπ. Πξέπεη λα ζπλνκηιήζνπκε μαλά θαη μαλά καδί ηνπ θαη φρη
λα μεκπεξδεχνπκε βάδνληάο ηνπ κηα ηακπέια θαη θαηεγνξηνπνηψληαο ηνλ ζε κηα θαηεγνξία. Να
ζπλνκηιήζνπκε, λα πξνζπαζήζνπκε λα ηνλ θαηαλνήζνπκε θαη ηφηε, θαηλνκεληθά άζρεηα θαη
αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο ζπκπηψκαηα, απνθηνχλ λφεκα θαη ζχλδεζε θαζψο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ
νξίδνληα λνήκαηνο ηνχ ζπγθεθξηκέλνπ «θόζκνπ» ηνχ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ.
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Αο αλαηξέμνπκε ζηνλ άλζξσπν ηνπ νπνίνπ ηα ζπκπηψκαηα ζθηαγξαθήζακε ζηελ αξρή ηνπ
θεηκέλνπ θαη αο πξνζπαζήζνπκε λα ηνλ αθνχζνπκε πην πξνζεθηηθά θαη λα θαηαιάβνπκε ηελ
εκπεηξία ηνπ: Μηιάεη γηα ην ζψκα ηνπ. Τν λνηψζεη ζθηγκέλν θαη βαξχ. Ζ αθακςία δελ πεξηνξίδεηαη
κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (ζηήζνο, ιαηκφο) αιιά δηαρέεηαη ζε φιν ην ζψκα. Τν θάπνηε
«δσληαλό ζώκα» ηνπ έρεη ράζεη ηε ξένπζα θηλεηηθφηεηά ηνπ, έρεη πεηξψζεη θαη ην βάξνο ηνπ, ηνχ
γίλεηαη ηψξα αηζζεηφ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ζσκαηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο –ε νπνία δελ
γίλεηαη ζέκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο- ηψξα έρεη γίλεη έλα επψδπλν πξφβιεκα. Τν
ζψκα ηνπ είλαη άθακπην θαη δελ δνλείηαη, δελ αληερεί, δελ ζπλ-θηλείηαη. Σαλ λα βξίζθεηαη
εγθπζησκέλνο θαη πεξηνξηζκέλνο κέζα ζε κηα άθακπηε-πεηξσκέλε θιεηζηφηεηα πνπ δελ ηνπ
παξέρεη πξφζβαζε ζε θαλέλα «έμσ» -δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε θαλέλα θάιεζκα, δελ
εθηείλεηαη ζε θαλελφο είδνπο ζπλνκηιία. Τν ζψκα ηνπ δελ εθηείλεηαη πιένλ ζε έλαλ «θόζκν», δελ
ζπκκεηέρεη ζηε ζπγθξφηεζε θαλελφο «θόζκνπ», αιιά αληίζεηα ζηέθεηαη σο εκπφδην. Τν ίδην θαη νη
αηζζήζεηο ηνπ. Πεξηγξάθεη άκβιπλζε ηεο γεχζεο θαη ηεο φζθξεζεο, πνπ δελ κπνξνχλ λα
ππνδερηνχλ θαλέλαλ «θόζκν» -φια απφθνζκα. Έρεη ράζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ππνδνρήο, ηεο
αληήρεζεο θαη ηεο αληαπφθξηζεο. Γελ λνηψζεη πηα ηίπνηα θαζψο δελ ηνλ ζπλ-θηλεί ε παξνπζία
νχηε ησλ πξαγκάησλ νχηε ησλ αλζξψπσλ. Έρεη ράζεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξακέλεη
ζπληνληζκέλνο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηνλ θνηλφ «θόζκν». Ψο εθ ηνχηνπ, θαζψο αδπλαηεί λα
αληαπνθξηζεί ζε θάηη (ζε νηηδήπνηε) πνπ ηνλ θαιεί, δελ βξίζθεη λφεκα ζε ηίπνηα. Ννηψζεη
απνκνλσκέλνο αλάκεζα ζε αληηθείκελα (ζαλ αληηθείκελν θη απηφο) πνπ δελ ζρεηίδνληαη κεηαμχ
ηνπο, αζχλδεηα θαη ζθφξπηα. Δπίζεο, ε εκπεηξία ηνπ ρξφλνπ ράλεη ηελ πξφηεξε ξνή, θαζψο είλαη
ζαλ λα δεη έλαλ άιιν ρξφλν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αθηλεζία, ή ζαλ λα βηψλεη κηα δηαζηνιή ηνπ
ρξφλνπ, ζαλ ν ρξφλνο λα έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Ζ εκπεηξία ηνπ ρξνληζκνχ ηήο δηθήο ηνπ
χπαξμήο «θνιιάεη» ελψ, ηελ ίδηα ζηηγκή, ν ρξνληζκφο ησλ ππνινίπσλ θπιάεη θαη ηνλ
πξνζπεξλάεη. Τν ζηακάηεκα θαη ην θφιιεκα ηνπ ρξφλνπ φπσο εθείλνο ηνλ βηψλεη, δελ ηνπ
επηηξέπεη λα δηαλνηρζεί ζε έλα κέιινλ, αιιά νχηε είλαη ζε ζέζε λα αθήζεη πίζσ ηνπ ην παξειζφλ.
Όπσο δεη έλα αθηλεηνπνηεκέλν θαη πεηξσκέλν ζψκα έηζη δεη θη έλαλ αθηλεηνπνηεκέλν θαη
πεηξσκέλν ρξφλν. Τελ ίδηα ζηηγκή, έρεη ράζεη θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ ηνπ κε ηνπο άιινπο θαη
λνηψζεη παξάηαηξνο. Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο πξνυπνζέηεη έλαλ ζπληνληζκφ κε απηνχο, κηα
ζπλήρεζε, κηα ζπκθσλία κε ηνλ ρξφλν ησλ άιισλ, πξάγκαηα πνπ ζπλδηακνξθψλνπλ έλαλ θνηλά
βησκέλν ρξφλν θαη έλαλ θνηλφ «θόζκν». Ζ αδπλακία ηνπ λα αθνινπζήζεη ην ξπζκφ ησλ άιισλ ηνλ
θάλεη λα λνηψζεη φηη φια θεχγνπλ θαη φινη ηνλ πξνζπεξλάλε. Γελ κπνξεί λα κπεη ζε ζπλνκηιία κε
ηνπο άιινπο θαη λνηψζεη φηη νη επηζπκίεο ηνπο γη’ απηφλ ηνλ βαξαίλνπλ θαη ηνπ δεκηνπξγνχλ επί
πιένλ πίεζε. Πξνηηκά λα ηνπο απνθεχγεη.
Τα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζπλνδεχνπλ έλαλ κεγάιν ρσξηζκφ. Βαζηθφ ηνπ ζέκα ήηαλ
πάληα ν ρσξηζκφο, ε απψιεηα, ε κνλαμηά, ε εγθαηάιεηςε. Απηφ ηνλ νδεγνχζε ζε εμαξηεηηθέο
ζρέζεηο φπνπ γηλφηαλ πνιχ δνηηθφο, ππνρσξεηηθφο θαη εμππεξεηηθφο. Παξάιιεια έδεηρλε κεγάιε
γελλαηνδσξία, επαηζζεζία θαη ζπκπφληα ρσξίο φξηα. Τν κφλν πνπ ήζειε, φζν ηίπνη’ άιιν, ήηαλ λα
αγαπά θαη λα αγαπηέηαη. Ζ ζηελή ζρέζε ηνχ πξνζέθεξε έλα αίζζεκα αζθάιεηαο ελψ ηψξα ν
ρσξηζκφο ηνχ πξνθαιεί θφβν θαη αλαζθάιεηα. Ο θφζκνο πιένλ ηνχ θαίλεηαη μέλνο θαη αλνίθεηνο.
Σηελ αξρή ζθεθηφηαλ ζπλέρεηα φηη απηφο ήηαλ πνπ ηα πξνθάιεζε φι’ απηά, θαζψο ηα ζθάικαηά
ηνπ νδήγεζαλ ηε γπλαίθα ηνπ λα ηνλ εγθαηαιείςεη θαη απηά πνπ ηνχ ζπκβαίλνπλ είλαη απηά πνπ
ηνχ αμίδνπλ. Πξνθάιεζε απηφ αθξηβψο πνπ θνβφηαλ πεξηζζφηεξν απφ θάζε ηη άιιν θαη ηψξα πηα
δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα ζθεθηεί νχηε λα λνηψζεη ηίπνηα. Σαλ φια λα έρνπλ πεηξψζεη θαη λα ηνπ
είλαη απφκαθξα θαη μέλα. Τν κφλν πνπ κπνξεί λα πεη είλαη φηη έρεη ράζεη ηελ πγεία ηνπ θαη δελ
είλαη θαιά.
Αο πξνζέμνπκε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο δελ βξίζθεηαη απιψο ζε έλα πέλζνο γηα θάηη
πνπ έραζε «εθεί έμσ». Πξφθεηηαη γηα κηα απψιεηα πνπ αγγίδεη ην είλαη ηνπ ζε βαζχηεξν επίπεδν
θαζψο αθνξά ηνλ ηξφπν ηνπ «θόζκνπ» ηνπ, δειαδή ην ζηήζηκν ηεο ίδηαο ηνπ ηεο χπαξμεο. Ζ
απψιεηα πνπ ήιζε θαη ηνλ βξήθε, έπιεμε (κεδέληζε) ηνλ νηθείν ηνπ ηξφπν θαηνίθεζεο ζε έλαλ
«θόζκν», ρσξίο φκσο λα κπνξέζεη λα γνληκνπνηήζεη ηε γέλλεζε ελφο λένπ ηξφπνπ θαηνίθεζεο
θαη ελφο λένπ «θόζκνπ».
Δίλαη ζηελ αλζξψπηλε θχζε φηη φηαλ «είκαζηε θαιά», δειαδή «πγηείο», ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν «είκαζηε», ζπλήζσο δελ καο απαζρνιεί. Ο ηξφπνο ηνπ «θόζκνπ» καο (δειαδή ηεο
χπαξμήο καο) είλαη ζαλ λα δηαιαλζάλεη θαη λα απηναπνθξχπεηαη ρσξίο λα καο γίλεηαη θαλ ζέκα. Ζ
θαζεκεξηλφηεηά καο ξέεη, κέζα απφ έλα –ζπρλά αδηφξαην- αίζζεκα ηνπ «είκαη θαιά» θαη «φια
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πάλε θαιά». Απηφ ην «είκαη θαιά» δελ αθνξά κηα εζσηεξηθή θαηάζηαζε ελφο ππνθεηκέλνπ πνπ
βξίζθεηαη απνθνκκέλν (δειαδή ά-ζρεην) απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
«είκαζηε» είλαη κηα ζπλνιηθφηεξε θαηάζηαζε πνπ αθνξά ηνλ «θόζκν» (in-der-Welt-Sein) πνπ
ζπγθξνηεί ηελ χπαξμή καο (σο Da-Sein), φληαο ζε δηαξθή ζρέζε κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο (σο
Mit-Sein11), αιιά θαη γεληθφηεξα, φληαο ζε επαθή κε ηα πξάγκαηα πνπ καο αθ-νξνχλ θαη καο
πξνζ-θαινχλ. Τν «είκαη θαιά» έξρεηαη σο εθείλε ε αίζζεζε πνπ έρνπκε φηαλ κπνξνχκε λα
αληαπνθξηλφκαζηε ζηηο αλαηαξάμεηο θαη ηηο πξν-θιήζεηο πνπ καο ζπλαληνχλ κέζα ζηε
θαζεκεξηλφηεηά καο, φηαλ κπνξνχκε λα είκαζηε ιεηηνπξγηθνί θαη λα πεξλάκε ζηελ αξκφδνπζα
δξάζε. Πξν-ππφζεζε είλαη φηη ν «θόζκνο» καο κπνξεί λα εκπεξηέμεη, λα λνεκαηνδνηήζεη θαη λα
αληαπνθξηζεί ζε απηά πνπ έξρνληαη θαη ηνλ βξίζθνπλ. Υπάξρεη φκσο θαη ε πεξίπησζε απηφ ην
«είκαη θαιά» λα δνθηκαζηεί κέζα απφ έληνλεο αλαηαξάμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε βαζχηεξν επίπεδν
θαζψο δνθηκάδεηαη ν ίδηνο ν ηξφπνο ηνπ «θφζκνπ» καο, δειαδή ην ζηήζηκν ηεο ίδηαο καο ηεο
χπαξμεο. Αλαηαξάμεηο πνπ πξνθαινχληαη θαζψο αλνίθεηα εξεζίζκαηα έξρνληαη θαη καο βξίζθνπλ
απνζηαζεξνπνηψληαο ηελ πξφηεξε νηθεία ηζνξξνπία καο. Τφηε κπνξεί λα πξνθχςεη ε
αληζνξξνπία θαη ε αθηλεηνπνίεζε ηεο λφζνπ. Παξάιιεια φκσο, δηαλνίγεηαη ε δπλαηφηεηα κέζα
απφ απηφ ην «δελ είκαη θαιά», ράξε ζηε δηαηαξαρή, λα καο γίλεη ζέκα ν κέρξη ηψξα ηξφπνο ηνπ
«θφζκνπ» καο (δειαδή ηεο χπαξμήο καο), ν νπνίνο ζπλήζσο δηαιαλζάλεη θαη απηναπνθξχπεηαη.
Με απηήλ ηελ έλλνηα, ην λα είκαη «ςπρηθά πγηήο» παξαπέκπεη θαη ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν
απφ απηφ ηνπ απιψο «είκαη θαιά» ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Παξαπέκπεη ζην φηη κπνξψ λα αληέρσ
ηελ αλαηάξαμε πνπ δεκηνπξγεί ε απνζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθείσλ ηξφπσλ ηνπ «θφζκνπ» κνπ,
δειαδή ηεο χπαξμήο κνπ. Μπνξψ λα ππνδέρνκαη ηελ απνζηαζεξνπνίεζε θαη ηε δηαηαξαρή θαη
απηφ κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα κηα λέα ζπλνκηιία, λέα λνήκαηα θαη κηα λέα θαηνίθεζε. Σε απηήλ
ηελ νπηηθή, ε δηαηαξαρή θαη ην πξφβιεκα ζα κπνξνχζαλ λα ηδσζνχλ φρη ζαλ αληίπαινο ηεο
πγείαο αιιά, αληίζεηα, ζαλ ππξεληθφ ζπζηαηηθφ ηεο. Ζ πγεία θαη ε αζζέλεηα δελ ζπληζηνχλ θάηη
ξηδηθά δηαθνξεηηθφ, αιιά πεξηζζφηεξν πξφθεηηαη γηα ηελ αλάδπζε ηνπ νηθείνπ κέζα απφ ην
αλνίθεην θαη φπνπ ην έλα ππάξρεη πξνο ράξηλ ηνπ άιινπ. Σην ην αέλαν παηρλίδηζκα Είλαη θαη
Μεδελόο, ν «ηξώζαο θαη ηάζεηαη» πάλε καδί: πξφθεηηαη γηα ηνλ ξπζκφ ηεο Εσήο.
Ο ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο φκσο, βξέζεθε έμσ απφ ην ξπζκφ ηεο Εσήο θαζψο ηνπ ήηαλ
ηφζν μέλν θαη αλνίθεην απηφ πνπ ήιζε θαη ηνλ βξήθε (ε πιήμε ηνπ Μεδελφο), ψζηε λα κελ κπνξεί
λα ππάξμεη θαλελφο είδνπο ζπλνκηιία. Σηακάηεζε λα ξέεη ν «θόζκνο» ηνπ θαη αθηλεηνπνηήζεθε.
Απηφ ζεκαίλεη φηη αθηλεηνπνηήζεθε (πέηξσζε) ζπλνιηθά ε χπαξμή ηνπ, κεηαηξάπεθε ζε έλαλ
θιεηζηφ θαη αθηιφμελν «θφζκν», έγηλε θάηη ζαλ έλα άςπρν αληηθείκελν, ζαλ έλα πξάγκα. Απηφ
γίλεηαη αηζζεηφ ζηνλ ηξφπν πνπ βηψλεη ηε ζσκαηηθόηεηά ηνπ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ βηψλεη ην
ρξόλν θαη ηε ζρέζε κε ηνπο άιινπο.

Η Θεπαπεία
Ζ Φαηλνκελνινγηθή-Υπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία, ζε αληίζεζε κε ηηο ζεηηθηζηηθέο θαη ηηο
εκπεηξηζηηθέο ζεσξίεο, δελ απνβιέπεη ζε έλα πξφηππν εμήγεζεο αληιεκέλν απφ ηηο θπζηθέο
επηζηήκεο θαη ζε κηα αηηηνθξαηηθή αληηκεηψπηζε. Απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία κηαο αιεζηλήο
ζεξαπεπηηθήο ζπλάληεζεο πνπ ζα επηηξέςεη ηε ζπλνκηιία κε απηφ πνπ έξρεηαη θαη καο βξίζθεη (ην
κέιινλ), θαη κε ηηο πξν-θαηαλνήζεηο θαη ηνπο πξν-θαζνξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ήδε βξηζθφκαζηε
(ην παξειζφλ). Ψο πξνο απηφ, ε δεκηνπξγία ελφο ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ θαη κηαο αηκφζθαηξαο
εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο βνεζά ηνλ ζεξαπεπφκελν λα αληέμεη θαη λα αλαγλσξίζεη ηελ
αλαηάξαμε πνπ ήιζε θαη ηνλ βξήθε. Σην βαζκφ πνπ ζα επηηεπρζεί απηφ, θαζίζηαηαη δπλαηφλ λα
γίλεη ζηαδηαθά ζέκα ηεο ζεξαπείαο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο δηαλνίγεηαη
ζην παηρλίδηζκα Είλαη θαη Μεδελόο, δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δνκείηαη θαη δηαλνίγεηαη ν
«θόζκνο» ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη λα αλαγλσξίζεη ηε δηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζε φιν απηφ πνπ ηνπ
ζπκβαίλεη, λα αλαγλσξίζεη ην πξφβιεκα, λα ζηξαθεί ζηε δηθή ηνπ εκπεηξία θαη λα ζπλνκηιήζεη
καδί ηεο. Πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα άζθεζε ελφο άιινπ ηξφπνπ χπαξμεο πνπ έρνληαο σο
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“Ιn-der-Welt-Sein” θαη “Mit-Sein”: Πξφθεηηαη γηα φξνπο ηνπ Heidegger πνπ ζεκαίλνπλ αληίζηνηρα
«ελ-ησ-θόζκσ-είλαη» θαη «ζπλ-είλαη». Παξαπέκπνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ «θόζκνπ» θαη ηεο «ζρέζεο κε ηνλ
άιιν».
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ζπλεηδεηφ επίθεληξν ην Μεδέλ θάζε δεδνκέλεο θαηαζθεπήο θαη θάζε βεβαηφηεηαο, εθπηχζζεηαη κε
νδεγφ ηελ επεξψηεζε θαη ηελ απνξία.
Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξνθχςεη έλα είδνο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ ζα
ήηαλ ζε ζέζε λα θαιέζεη ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα, φρη ζε αλεχξεζε κηαο πξνυπάξρνπζαο
αιήζεηαο, νχηε ζε παξαίηεζε απφ θάζε έλλνηα αιήζεηαο, αιιά ζε ακνηβαία δηάλνημε κηαο δηαξθψο
επεξρφκελεο αιήζεηαο. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, απηφ πνπ ζα ραξαθηήξηδε ηε πνηφηεηα ηεο
ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο ζα ήηαλ φηη ζα δηακφξθσλε έλα πεδίν ζπλάληεζεο ζην νπνίν ζα ήηαλ
δπλαηφλ λα αλαθχεηαη ε αιήζεηα σο δεκηνπξγία. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ζεξαπεία
ζηνρεχεη αθξηβψο ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ ηδηαίηεξνπ εθείλνπ ρψξνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ν άλζξσπνο
κπνξεί λα γίλεηαη χπαξμε θαη λα έξρεηαη ζηελ αιήζεηα ηνπ, σο πξάμε ζπλνκηιίαο, πέξα απφ ηηο
άκπλεο κηαο θιεηζηφηεηαο πνπ ππεξαζπίδνληαη έλα ζηαηηθφ «θόζκν». Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλνκηιία
πνπ δεκηνπξγεί αιήζεηα ζην βαζκφ πνπ αθήλεη ηελ χπαξμε λα δηαλνίγεηαη ζε απηφ πνπ ηεο
δηαθεχγεη. Κάηη ηέηνην ζα πξνυπέζεηε ηελ ελλφεζε ηεο χπαξμεο, φρη ζαλ έλα ζηαηηθφ «θόζκν»
αιιά ζαλ κηα δηαδηθαζία: ε δηαδηθαζία ηνπ «λα γίλεηο». Ζ έλλνηα ηεο χπαξμεο σο «ην λα γίλεηο»
πξνυπνζέηεη θάηη δηαθεχγνλ, έλα ξηδηθφ Μεδέλ, δειαδή ηελ εηεξφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ
ππξήλα ηεο χπαξμεο. Γελ απνηειεί κηα αλαγλσξίζηκε ελφηεηα ή ηφπν αιιά είλαη «κε ηφπνο», κηα
δηαξθήο δπλαηφηεηα αλάδπζεο ηεο πνιιαπιφηεηαο. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ην «λα γίλεηο», δελ είλαη
κηα δηαδηθαζία ζην θελφ, αιιά πεξηζζφηεξν κηα ζπλνκηιία πνπ πξνυπνζέηεη ην θελφ (ην Μεδέλ).
Ζ ζεξαπεία πξνθχπηεη κέζα απφ κηα ζπλάληεζε, ζπλνκηιία, ζρέζε θαη –ηελ ίδηα ζηηγκή- κηα
αληίζηαζε. Ο ηφπνο ηεο αληίζηαζεο βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ θαλελφο, ζηνλ ηφπν πνπ δελ
πθίζηαηαη -ζηηο παξπθέο ηεο χπαξμεο, ζηα φξηα ηεο αβχζζνπ. Ζ ζεξαπεπηηθή ζπλνκηιία, ηε
ζηηγκή πνπ δηαλνίγεη θάηη (θη νλνκάδνληάο ην, ην νξηνζεηεί θαη ην ζπγθξνηεί σο θαηλφκελν), ηελ
ίδηα ζηηγκή, απνθιείεη. Ο Medard Boss ηνλίδεη: «Δηαλνηθηόηεηα, κπνξεί λα ππάξρεη κόλνλ
ζπλδεόκελε κε θιεηζηόηεηα. Σν έλα παξαπέκπεη ζην άιιν. Θα κπνξνύζε λα εηπσζεί όηη θάζε
θιεηζηόηεηα είλαη έλαο ηδηαίηεξνο ηξόπνο αλνηθηόηεηαο. Η δηα-ζεζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη αλά πάζα
ζηηγκή ε δηαλνηθηόηεηα ηήο ύπαξμήο καο, πξνζδηνξίδεη ην ηδηαίηεξν εύξνο ή ηε θιεηζηόηεηα, ηε
θσηεηλόηεηα ή ηε ζθνηεηλόηεηα απηήο ηεο ύπαξμεο12».
Ζ νξηνζέηεζε (δειαδή ε εξκήλεπζε, δειαδή ε πξάμε ηεο νλνκαζίαο) αθήλεη απφ έμσ κηα
επηθξάηεηα πνπ έρεη θαζκαηηθή χπαξμε, ή πνπ κφλνλ ππνλνείηαη. Ζ ζεκαζία θαη ε εγθπξφηεηα
κηαο ζεξαπεπηηθήο πξάμεο, ην αλ ζα επηβηψζεη θαη ζα ιεηηνπξγήζεη, εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά
ηεο λα αληαπεμέιζεη ζηελ επαθή ηεο κε ην αζηαζέο θαη ην δηαθεχγνλ ηεο, ζην πιαίζην ηεο
αιιειεπίδξαζεο ηεο κε απηφ. Όηαλ ζηε ζεξαπεία θαηαδεηθλχεηαη ε ζρεηηθφηεηα ηνπ «θόζκνπ»
ζηνλ νπνίν βξηζθφκαζηε θαζεισκέλνη, δελ ζεκαίλεη φηη απηνκάησο απνθηνχκε πιένλ πξφζβαζε
ζε κηα πην αιεζηλή πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ πνπ γίλεηαη, είλαη φηη ε απειεπζέξσζε απφ ηε
θαζήισζε επηηξέπεη ηελ αλάδπζε λέσλ δπλαηνηήησλ «θόζκνπ». Δπηηξέπεη ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ
παηρληδίζκαηνο Δίλαη/Μεδελφο θαη ηελ ελαξκφληζε κε απηφ. Γελ ππάξρεη ηειηθφο εγγπεηήο ηεο
α/ιήζεηαο, δελ πθίζηαηαη θάπνηα απζεληία. Σε θάζε αιήζεηα ππάξρεη ε ηξχπα ηνπ ελδερνκεληθνχ
πνπ ηελ θαζηζηά ειιηπή θαη νθείινπκε λα ην απνδερηνχκε φηη δελ βξίζθνπκε πνηέ ηηο ιέμεηο γηα λα
εθθξάζνπκε θάηη ην πιήξεο θαη νξηζηηθφ. Ψο εθ ηνχηνπ, ε ζεξαπεία δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε
κηα νπηνπηθή εθπιήξσζε κηαο θαληαζίσζεο πιεξφηεηαο θαη αξκνλίαο, φπνπ νη ειιείςεηο θαη νη
ζπγθξνχζεηο ηεξκαηίδνληαη θαη παχεη λα ππάξρεη θάζε είδνο αλαζηάησζεο θαη πφλνπ. Ζ
εγθαηάιεηςε ηεο απηαπάηεο κηαο ζηέξεεο θαη βέβαηεο γλψζεο κηαο αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο, δελ
νδεγεί απηνκάησο ζε κηα θαηάζηαζε απειεπζεξσκέλε απφ εληάζεηο -κηα θαηάζηαζε ρσξίο
δηαηαξαρή θαη ρσξίο πξφβιεκα. Μηα ηέηνηα ζπλεηδεηνπνίεζε δελ ζεκαίλεη παξαίηεζε. Αληίζεηα,
δηαλνίγεη ζηελ αηέξκνλε θίλεζε πνπ αθνξά ηελ α/ιεζνπνίεζε ηνπ Μεδελφο. Δίλαη ε αλαγλψξηζε
πσο νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ελέρεη ηελ έιιεηςε θαη ηελ απνδφκεζή ηνπ.
Τν ζπλαξπαζηηθφ φηαλ δεη θαλείο έηζη ηε ζεξαπεία είλαη πσο, φπνηε ζπκβαίλεη, έρεη έλα
ραξαθηήξα ελδερνκεληθφ: δελ είλαη πνηέ πξντφλ κηαο ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ ζέηεη εαπηήλ, δελ
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O Medard Boss, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Ludwig Binswanger (ηνλ εηζεγεηή ηεο Daseinsanalysis), έδεημε
δσεξφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο θαηλνκελνινγίαο ηνπ Heidegger ζηε ςπρνζεξαπεία θαη
επεδίσμε πξνζσπηθή επαθή θαη γλσξηκία κε απηφλ. Απφ ην 1959 έσο ην 1968, δηνξγάλσζε ζην Zollikon ηεο
Διβεηίαο, καδί κε ηνλ Heidegger, ηα παγθνζκίσο πιένλ γλσζηά "Zollikon Seminars".
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είλαη θάηη πνπ θαηέρνπκε αιιά έλα «συμβάν13» ην νπνίν επηηξέπεη λα θσηηζηεί ην παξειζφλ θαη
ην κέιινλ κε θαηλνχξγην λφεκα. Μηα δηαθνπή ηεο ξνήο ηνπ ρξφλνπ, σο εγθπκνλνχζα ζηηγκή θαη
σο θαηψθιη, πνπ κνηάδεη λα επαλαπξνζδηνξίδεη θαη λα πξνζαλαηνιίδεη μαλά ηνχηε ηε ξνή,
δηακνξθψλνληαο ηνπο φξνπο γηα λα ραξαρηεί κηα θαηλνχξγηα πνξεία. Έλαο επαλαπξνζδηνξηζκφο
ηνπ εθάζηνηε «θόζκνπ», πνπ απνδεζκεχεη ηηο ελππάξρνπζεο ζε απηφλ δπλαηφηεηεο θαζψο
ππνδέρεηαη ην αλνίθεην πνπ εκπεξηέρεηαη ζην ήδε νηθείν. Σπλήζσο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, ν
θαζέλαο καο ζθέπηεηαη ζπλερψο θαη ζθέπηεηαη ζπλήζσο κνλνζήκαληα ζηε βάζε ησλ απηνλφεησλ
(θαη νηθείσλ) πξν-παξαδνρψλ ηνπ, κέζα απφ κηα απιψο κεραληθή παξάζεζε ζηεξεφηππσλ
λνεκάησλ, ιέμεσλ θαη θαηαζηάζεσλ, απνγπκλσκέλσλ απφ ην κίιεκα ησλ άιισλ (ησλ
αλνίθεησλ) δπλαηνηήησλ πνπ εκπεξηέρνπλ. Ψζηφζν νη ξπζκνί, νη εηθφλεο θαη ηα λνήκαηα ηνπ
αλνίθεηνπ, ζπηλζεξίδνπλ κε έλα δαηκνληψδεο παηρλίδηζκα κέζα ζην κίιεκα ηεο χπαξμεο πνπ
θαηνηθνχκε, κέζα ζηηο ιέμεηο ηεο θαη ηε ζησπή ηεο. Τνχην ζπλήζσο ιεζκνλάηαη θαη παξαβιέπεηαη.

Ωρ επίλογορ
Ζ ζθνπηά απφ ηελ νπνία ε θπξίαξρε ςπρνζεξαπεπηηθή παξάδνζε ηεο Νεσηεξηθφηεηαο
αληηκεηψπηζε θαη εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο ςπρνζεξαπείαο, είλαη απηή ηεο
νπδέηεξεο θαη απνζηαζηνπνηεκέλεο πεξηγξαθήο ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ, πνπ ζηε βάζε κηαο
δνκεκέλεο ζεσξίαο θαη πξναπνθαζηζκέλσλ θαηαζθεπψλ, επηρεηξεί λα εμεγήζεη, λα ειέγμεη θαη λα
αθήζεη πίζσ ηεο έλα ζχλνιν δηαηαξαρψλ ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά, δελ ζπκ-κεηέρεη. Σε κηα
θαηλνκελνινγηθή-ππαξμηαθή καηηά, απελαληίαο, ε «δηαηαξαρή» βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο
χπαξμήο καο, έρεη λα θάλεη κε εκάο ηνπο ίδηνπο, κε ηελ αιήζεηα ηεο ίδηαο καο ηεο εκπεηξίαο. Ζ
ζεξαπεπηηθή θαηεχζπλζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δελ είλαη πξνο ηελ εμάιεηςε ηνπ ειιείκκαηνο,
είηε δηά κέζνπ ηεο πξνζθνξάο κηαο έηνηκεο λνεκαηνδφηεζεο (ελφο εδάθνπο, ελφο θξαηήκαηνο),
είηε δηά κέζνπ ηεο αγλφεζεο ηνπ ειιείκκαηνο σζάλ απηφ λα κελ ππάξρεη. Ζ θαηεχζπλζε είλαη
πξνο ην «θαηλόκελν», δειαδή ζηνλ ππξήλα ηνπ άκεζνπ βηψκαηφο καο, απ’ φπνπ κπνξεί λα
αλαδπζεί ην εξψηεκα πνπ αθνξά ηνπο ηξφπνπο ηνπ «θόζκνπ» καο θαη ηεο χπαξμήο καο.
Έλα θαηλνκελνινγηθφ εξψηεκα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο πξνυπνζέζεηο -ηνπο αθαλείο ηζηνξηθνχο
θαη νληνινγηθνχο φξνπο- ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ζπγθξνηείηαη ην βίσκά καο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε
ηειηθή αλάιπζε, ε αληίιεςε καο γηα ηελ ςπρνζεξαπεία δελ κπνξεί παξά λα είλαη αιιειέλδεηε κε
ηελ ηζηνξηθή θαη ηελ νληνινγηθή αιήζεηα ηεο εκπεηξίαο καο ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε
χπαξμε. Αλ ν «θόζκνο» ηεο Νεσηεξηθφηεηαο είλαη απηφο πνπ αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηνπ
παξφληνο θεηκέλνπ (έλαο «θόζκνο» ζε θξίζε, ζχγρπζε θαη θαηάξξεπζε), ηφηε ζα κπνξνχζακε λα
αλαξσηεζνχκε αλ ην πξφβιεκα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ είλαη ε χπαξμε ηνπ ειιείκκαηνο,
δειαδή, ηεο θξίζεο, ή κήπσο αθξηβψο αληίζεηα, ην πξφβιεκα έρεη λα θάλεη κε ηε ζπζηεκαηηθή
απψζεζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηεο θξίζεο.
Αλ δνχκε ηα πξάγκαηα ζε απηή ηελ νπηηθή, ηφηε ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
ςπρνζεξαπεία ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλνιηθφηεξε ζηάζε ηεο επνρήο καο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζηάζε
πνπ ζπγθξνχεηαη κε ηελ ίδηα ηελ νληνινγηθή ζπλζήθε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ζην βαζκφ πνπ
απσζεί θαη βπζίδεη ζηε ιήζε ηελ πξσηνγελή αλαθνξηθφηεηα ηεο χπαξμεο ζην αέλαν παηρλίδηζκα
ηνπ Δίλαη θαη ηνπ Μεδελφο. Έηζη φκσο, δελ ππάξρεη ε παξακηθξή πεξίπησζε ε θξίζε λα
επεξσηεζεί θαη λα γίλεη ιφγνο, θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη ε παξακηθξή πεξίπησζε λα
αλαδπζνχλ άιιεο δπλαηφηεηεο δηάλνημεο «θόζκνπ». Απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη ε επφδσζε ηεο
παζνινγίαο, πνπ γέξλεη άιινηε πξνο ηελ πιεπξά ηεο λεπξσηηθήο νρχξσζεο θαη ηεο θαηάζιηςεο,
άιινηε πξνο ηνλ ςπρσηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ, θαη, ζπλεζέζηαηα, πξνο ηελ αδπλακία ζπγθξφηεζεο
νπνηαζδήπνηε ηαπηφηεηαο -o borderline άλζξσπνο ηεο επνρήο καο πνπ πεξηπιαληέηαη γηα λα
πεξηπιαληέηαη θαη πνπ δελ κπνξεί λα δνζεί θαη λα δεζκεπηεί ζε ηίπνηα. Έλαο εαπηφο πνπ
βνινδέξλεη ζε κηα δηαξθή ξνή εηθφλσλ θαη θαληαζηψζεσλ, πξνζπαζψληαο λα μεθχγεη απφ ηε
ζθηά ηνπ.
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