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       Σηην πρώηη ζσνάνηηζη (5/11) ζπδεηήζακε ην θείκελν ηνπ Anthony Stadlen 

―Why I am not a health professional‖. Σε απηφ επηζεκαίλεη φηη: «…Ζ αιεζηλή 

ζεξαπεία  είλαη πάληα ππαξμηαθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη[…] ζπλνδεχεη θαη δηεπθνιχλεη ην 

ππαξμηαθφ αίηεκα ηνπ άιινπ γηα απηφ-εμεξεχλεζε. Έλα ηέηνην αίηεκα εκπεξηέρεη ηελ 

επαλεμέηαζε ηεο δσήο ηνπ θαη ησλ απνθάζεψλ ηνπ ζρεηηθά κε ην πψο λα δεη. Δίλαη 

αδχλαηνλ λα πεη θαλείο εθ ησλ πξνηέξσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη έλα ηέηνην αίηεκα. 

Μπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πγεία, αιιά κπνξεί επίζεο λα είλαη επηθίλδπλε γη’ απηήλ. Ζ 

ςπρνζεξαπεία δελ είλαη έλα επάγγεικα πγείαο.[…] Σηελ ππαξμηαθή ςπρνζεξαπεία πνπ 

εμαζθψ, δελ πξνυπνζέησ φηη ε πγεία ηνπ πειάηε είλαη ε πξσηαξρηθή ζηφρεπζε. Ζ 

ςπρνζεξαπεία πνπ αζθψ δελ είλαη κέξνο ηεο ηαηξηθήο νχηε κηα εηδηθφηεηα επηθνπξηθή 

ηεο ηαηξηθήο. Πνην είλαη ινηπφλ ην ζέκα θαη ε ζηφρεπζή ηεο; Βνεζψ ηνπο πειάηεο λα 

μεθαζαξίζνπλ πσο δνπλ, πσο ζέινπλ λα δνπλ θαη πψο λα δνπλ φπσο ην ζέινπλ. Απηφ 

είλαη εξψηεκα εζηθήο (θαηνίθεζεο) πνπ εμππαθνχεηαη φηαλ έξρνληαη ζ’ εκέλα».                       

Όηαλ ν Stadlen ιέεη εδψ φηη ε ζεξαπεία πνπ εμαζθεί δελ είλαη έλα επάγγεικα πνπ 

ππάγεηαη ζηηο επηζηήκεο ηεο πγείαο, ελλνεί ηελ πγεία φπσο καο είλαη γλσζηή θαη 

θαηαλνεηή κέζα απφ ην ηξέρνλ νληηθφ-θπζηθνεπηζηεκνληθφ βιέκκα. Η ζχγρξνλε 

επηζηήκε ηεο πγείαο βαζίδεηαη ζην βηνταηξηθφ κνληέιν θαη ζηηο πξν-παξαδνρέο ηνπ. 

Σε απηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν δπτζκφο ζσκαηηθνχ-ςπρηθνχ, φπνπ ην ςπρηθφ θαη ην 

ζσκαηηθφ αληηκεησπίδνληαη σο μερσξηζηέο νληφηεηεο θαη κπνξνχλ λα επηζθεπαζηνχλ 



φπσο κηα κεραλή. Σε απηή ηελ νπηηθή νη γηαηξνί δξνπλ σο κεραληθνί. Η ζεξαπεία 

είλαη αλαγσγηθή, θαζψο εζηηάδεη ζηα αίηηα (βηνινγηθά, ελδνςπρηθά, νηθνγελεηαθά, 

θνηλσληνινγηθά θιπ) πνπ, ζηε βάζε κηαο εμεγεηηθήο ζεσξίαο, βξίζθνληαη πίζσ απφ 

ην παξαηεξνχκελν θαηλφκελν θαη ην πξνθαινχλ.  

Σηαζήθακε επίζεο ζηε θξάζε ηνπ «Ζ αιεζηλή ζεξαπεία  είλαη πάληα ππαξμηαθή». Θα 

κπνξνχζακε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα απηήλ ηελ πξφηαζε αλ έρνπκε ζην λνπ καο 

ηελ αλζξψπηλε χπαξμε σο ex-istence. Η χπαξμε δειαδή, φρη σο εμ αξρήο δεδνκέλε 

θαη πξνδηαγεγξακκέλε, αιιά σο θάηη πνπ γίλεηαη κέζα απφ ηε δηαξθή θίλεζε (έθ-

ζηαζε) ησλ αλαθνξψλ ηεο. Η χπαξμε δηα-κνξθψλεηαη θαη απνθηά ηαπηφηεηα, ζην 

βαζκφ πνπ δηα-κνξθψλεηαη  «θφζκνο».  Ο άλζξσπνο «έρεη» (νθείιεη) λα πξαγκαηψλεη 

ηελ χπαξμή ηνπ, δειαδή λα πξαγκαηψλεη «θφζκνπο». Δελ κπνξεί λα απεκπιαθεί απφ 

απηφ ην «ρξένο», ελέρεηαη ζε απηφ θαη ζε απηφ ζπλίζηαηαη ε πξσηαξρηθή  «ελνρή» 

ηνπ. Τν κε δεδνκέλν ηεο πξαγκάησζεο ηεο χπαξμήο ηνπ δεκηνπξγεί αβεβαηφηεηα θαη 

άγρνο. Απφ απηφ «πξνζηαηεχεηαη» ν άλζξσπνο κε ην λα αθήλεηαη ζηηο έηνηκεο λφξκεο 

θαη βεβαηφηεηεο «ησλ πνιιψλ», δειαδή ζηελ αλαπζεληηθφηεηα ηνπ «das man» πνπ 

αδπλαηεί λα αλαιάβεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ θαη ηελ επζχλε ηεο πξαγκάησζεο ηεο 

δηθήο ηνπ χπαξμεο. Ίζσο έλαο ηξφπνο «αλαπζεληηθφηεηαο» ηνπ ζεξαπεπηή, είλαη ην 

άθεκα ζηηο έηνηκεο λφξκεο ηνπ ζχγρξνλνπ βηνταηξηθνχ-θπζηθνεπηζηεκνληθνχ 

κνληέινπ ηεο ςπρηθήο πγείαο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν ζεξαπεπηήο, απαιιάζζεηαη 

απφ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ην άγρνο ηεο ζεξαπεπηηθήο πξάμεο  θαζψο ζηεξίδεηαη ζηηο 

έηνηκεο πιαηθφξκεο θαη νδεγίεο πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη ην βηνταηξηθφ ηνπ κνληέιν. 

Φηάλεη λα γίλεηαη έλαο ηερλίηεο πνπ δελ ζθέθηεηαη [Heidegger: ε επηζηήκε δελ 

ζθέθηεηαη] αιιά εθαξκφδεη κεραληθά έηνηκεο θφξκεο θαη νδεγίεο. 

---------------------------------- 

       Σηη δεύηερη ζσνάνηηζη (19/11), μεθηλήζακε κε ην αθφινπζν απφζπαζκα απφ 

ηα  Zollikon Seminars  [ζει. 200-201 ειι. Μηθξ.]: «Ενχκε ζε κηα επνρή παξάμελε, 

αιιφθνηε, δνθεξή. Όζν ηιηγγησδέζηεξα απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηφζν 

απνθαζηζηηθφηεξα εμαπιψλεηαη ε ηχθισζε θαη ε ηπθιφηεηα απέλαληη ζηα θαηλφκελα, ή 

αθφκα ρεηξφηεξα: Όζν ε πιεξνθνξία ππεξβαίλεη θάζε κέηξν, ηφζν ειαηηψλεηαη ε 

δχλακε γηα ηε δηάγλσζε φηη ν ζχγρξνλνο ζηνραζκφο ηπθιψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

θαζηζηάκελνο ππνινγηζκφο ρσξίο φξαζε, ν νπνίνο δελ έρεη παξά κία θαη κφλν 

επθαηξία, λα βαζίδεηαη ζην απνηέιεζκα, ελδερνκέλσο θαη ζην πξσηάθνπζην. Υπάξρνπλ 

σζηφζν αθφκε κεξηθνί πνπ δηαζέηνπλ ηελ δχλακε λα έρνπλ εκπεηξία ηνπ φηη ν 

ζηνραζκφο [Denken] δελ είλαη ππνινγηζκφο, αιιά επραξηζηία[Danken], θαζ’ φζνλ 

νθείιεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπηέζηηλ παξακέλεη δεθηηθά έθζεηνο ζηελ θιήζε θαη νκηιία ηεο 

θαλεξφηεηαο: είλαη [ππάξρνπλ] φληα θαη φρη ην Μεδέλ. Μέζα απφ απηφ ην «είλαη», κηιά 

ε άξξεηε γιψζζα ηνπ Δίλαη θαη θαιεί ηνλ άλζξσπν, ηνπ νπνίνπ ε ηηκεηηθή δηάθξηζε θαη 

ε θηλδχλεπζε ζπλίζηαηαη ζην λα είλαη πνηθηινηξφπσο αλνηθηφο ζηα φληα σο φληα». 

Λέγεηαη εδψ φηη ε ηχθισζε θαη ε ηπθιφηεηα απέλαληη ζηα θαηλφκελα ραξαθηεξίδεη 

ηελ επνρή καο σο «κηα επνρή παξάμελε, αιιφθνηε, δνθεξή», φπνπ «…ν ζχγρξνλνο 

ζηνραζκφο ηπθιψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαζηζηάκελνο ππνινγηζκφο ρσξίο φξαζε, ν 



νπνίνο δελ έρεη παξά κία θαη κφλν επθαηξία, λα βαζίδεηαη ζην απνηέιεζκα, 

ελδερνκέλσο θαη ζην πξσηάθνπζην». Ίζσο, ην ζχγρξνλν βηνταηξηθφ κνληέιν ησλ 

επηζηεκψλ ηεο πγείαο απφ ην νπνίν ήζειε ηφζν πνιχ λα δηαθνξνπνηεζεί ν Anthony 

Stadlen, βξίζθεηαη ζε κηα ηέηνηνπ ηχπνπ ηχθισζε! 

Τη ζεκαίλεη φκσο ην λα παξακέλεη θαλείο «..δεθηηθά έθζεηνο ζηελ θιήζε θαη νκηιία ηεο 

θαλεξφηεηαο» κέζα απφ ηελ νπνία «…κηιά ε άξξεηε γιψζζα ηνπ Δίλαη θαη θαιεί ηνλ 

άλζξσπν»; 

Ωο πξνο απηά ηα εξσηήκαηα, ζηαζήθακε ζηε ζρεηηθή ππνζεκείσζε ηνπ Δεκήηξε 

Υθαληή (Z.S. ζει.201): «Ζ θαλέξσζε ζηνλ άλζξσπν ηνπ Δίλε [Seyn], έηζη δε θαη ησλ 

φλησλ σο φλησλ δελ είλαη έξγν ηνπ αλζξψπνπ, αιιά εθπνξεχεηαη απφ ην ίδην ην Δίλε, 

ην νπνίν, σζηφζν, «ρξεηάδεηαη» γηα ηε θαλέξσζή ηνπ ηνλ άλζξσπν. Με ηε ζέζε ηνπ 

απηή ν Heidegger εγθαηαιείπεη θαηά ηξφπν ξηδηθφ θαη απνθαζηζηηθφ ην πιαίζην ηεο 

λεσηεξνρξνληθήο θηινζνθίαο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Ζ νξηζκέλε θαη κεξηθή θάζε θνξά 

θαλέξσζε ηνπ Δίλε ε πξνεξρφκελε απφ απηφ ην ίδην ζπλεπάγεηαη πσο ην αλζξψπηλν 

Dasein θαη ε γλψζε ηνπ έρνπλ ραξαθηήξα ξηδηθά πεξαηό θαη ηζηνξηθό.   Ο άλζξσπνο 

σο ην κφλν επί ηεο Γεο νλ πνπ είλαη αλνηθηφ πξνο ην Δίλε, έρεη κάιηζηα ηελ νπζία ηνπ 

ζ’ απηήλ αθξηβψο ηελ αλνηθηφηεηα, δέρεηαη ηελ «θιήζε» πνπ ηνχην ηνπ απεπζχλεη, 

«αληαπνθξίλεηαη ζε απηή θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηα φληα φπσο ηνπ θαλεξψλνληαη ράξε ζηε 

θιήζε θαη ηελ δηθή ηνπ αληαπφθξηζε. Ζ δε θαλέξσζε ηνπ Δίλαη ησλ φλησλ γίλεηαη ζηε 

γιψζζα, πξσηίζησο κε ηνλ ζηνραζκφ θαη ηελ πνίεζε. Υπ’ απηήλ ηελ έλλνηα, ν 

ζηνραζκφο [Denken] ζπληζηά επγλσκνζχλε [Danken]. Ο δε θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη 

εδψ ν άλζξσπνο είλαη λα ζηξαθεί απνθιεηζηηθά ζηα φληα πνπ θαλεξψλνληαη ράξε ζηελ 

(κεξηθή) αθξππηφηεηα, ηελ «αιήζεηα» ηνπ Δίλε ιεζκνλψληαο ην ίδην ην Δίλε. Τνχην 

είλαη θαηά ηνλ Heidegger ην πεπξσκέλν ηεο Μεηαθπζηθήο, απφ ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ 

Αξηζηνηέιε κέρξη ηνλ Nietzche θαη ηελ ζχγρξνλε επηζηήκε θαη ηερληθή. Πξφθεηηαη εδψ 

γηα ην απφ νξηζκέλεο άπνςεο αλάινγν απηνχ πνπ ζην Δίλαη θαη Φξφλνο θαιείηαη 

«θαηαπίπηεηλ θαη ελδίδεηλ ζηνλ θφζκν»  (Verfallen an die Welt). 

Σε απηή ηελ νπηηθή ν αλζξψπηλνο ςπρηζκφο ζεσξείηαη (γίλεηαη νξαηφο) κέζα απφ ην 

νληνινγηθφ επίπεδν ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηνλ άλζξσπν σο Dasein. Ο άλζξσπνο σο 

ην κφλν επί ηεο Γεο νλ πνπ είλαη αλνηθηφ (da) πξνο ην Είλε, δέρεηαη ηελ «θιήζε» πνπ 

ηνχ απεπζχλεηαη θαη ράξε ζηε θιήζε θαη ηελ δηθή ηνπ αληαπφθξηζε ζπκβαίλεη Είλαη. 

Dasein ζεκαίλεη: ε αλνηθηφηεηα (da) ζηελ νπνία κπνξεί λα εκθαλίδεηαη Είλαη (sein). 

Τν Είλαη εκθαλίδεηαη σο «θφζκνο» (δειαδή έλα πιέγκα αιιεινλνεκαηνδνηήζεσλ, 

αιιεινζπζρεηίζεσλ θαη αιιεινπαξαπνκπψλ) θαη γη’ απηφ ν άλζξσπνο σο 

αλνηθηφηεηα ηνπ Είλαη, είλαη πάληα «ελ-ησ-θφζκσ-είλαη», δειαδή αλνηθηφηεηα. 

«θφζκνπ».  Η θάζε  αλνηθηφηεηα είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή θιεηζηφηεηα. Μαο θιείλεη 

κέζα ζηα φξηα ηεο δηαλνηθηφηεηάο ηεο.  

      Καη φια απηά πσο ζρεηίδνληαη κε ηελ ελλφεζε ηεο πγείαο θαη ηεο λφζνπ; Ο 

Heidegger, ζηα Z.S. (ζειίδα 148 θαη 199 ηεο ειιεληθήο έθδνζεο θαη 151-2 θαη 164-5  

ηεο αγγιηθήο έθδνζεο) πξνζδηνξίδεη ξεηά ηε λφζν σο θιεηζηφηεηα θαη σο πεξηνξηζκφ. 

Σε ηη ζπλίζηαηαη φκσο απηή ε θιεηζηφηεηα θαη πσο κπνξνχκε λα ηελ θαηαλνήζνπκε; 



Δελ είπακε παξαπάλσ φηη θάζε θιεηζηφηεηα είλαη αλνηθηφηεηα θαη ην αλάπνδν; Γηα 

παξάδεηγκα ν πεξηνξηζκφο «θφζκνπ» πνπ έξρεηαη φηαλ ηπθιψλεηαη θαλείο απφ 

αξξψζηηα ή απφ αηχρεκα θαη ράλεη ηελ φξαζή ηνπ, δελ δηαλνίγεη άιιεο πηζαλέο 

δπλαηφηεηεο «θφζκνπ» (πρ. δηά κέζνπ ηεο φμπλζεο ηεο αθνήο, ηεο φζθξεζεο, ηεο 

αθήο θιπ); Πσο θαη κε πνηα θξηηήξηα εδψ ζα πξνζδηνξίζνπκε ηε κηα 

δηαλνηθηφηεηα/θιεηζηφηεηα «θφζκνπ» σο πγηή θαη ηελ άιιε σο λνζεξή; Δελ 

ειινρεχεη ν θίλδπλνο γηα έλαλ θαλνληζηηθφ-απηαξρηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αλνηθηφηεηαο θαη άξα ηεο πγείαο; [Σεκ: πξφθεηηαη γηα έλα θίλδπλν ηνλ νπνίν ν 

Medard Boss δελ ηνλ απνθεχγεη πάληα]  Πνηνο είλαη ν πγηήο άλζξσπνο;  

Πξάγκαηη, ζα κπνξνχζακε εδψ λα ζηαζνχκε ακήραλνη σζάλ λα βξηζθφκαζηε 

κπξνζηά ζε κηα πξψηνπ κεγέζνπο αληίθαζε, αλ δελ είρακε θαηαλνήζεη φηη η 

ανοικηόηηηα ή κλειζηόηηηα δεν αθορά ηο ονηικό επίπεδο αλλά ηο ονηολογικό. Τν 

ζέκα καο δειαδή δελ είλαη ε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε θαη πιεξέζηεξε πξφζιεςε 

ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ θφζκνπ, νχηε ε φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε πξαγκάησζε ησλ 

δπλαηνηήησλ καο, αιιά ε αλνηθηφηεηα εθείλε πνπ αθ-νξά ην Είλαη ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Η αλνηθηφηεηα δειαδή πξνο ηηο αθαλείο πιεπξέο ηνπ θαηλνκέλνπ, εθείλεο πνπ ην 

ζπγθξνηνχλ σο ηέηνην θαη ηηο νπνίεο ηείλεη θαλείο λα παξαβιέπεη θαη λα πξνζπεξλάεη.  

Η Daseinsanalysis ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε ε ζεξαπεία λα ζηαζεί, λα αθνπγθξαζηεί 

ηελ θιήζε πνπ ηεο απεπζχλεηαη, λα δεη θαη λα ζπλνκηιήζεη κε ην αθαλέο, πέξα απφ ηα 

έηνηκα εμεγεηηθά ζρήκαηα πνπ καο πξνζπνξίδνπλ νη έηνηκεο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο. 

Παξακέλεη φκσο ε απνξία: Αθφκα θαη αλ κπνξνχζακε λα απαιιαγνχκε απφ φιεο ηηο 

ζεσξίεο θαη φια ηα κνληέια ζθέςεο, δελ ζα κπνξνχζακε λα απαιιαγνχκε απφ ηηο 

έηνηκεο πξνδηακνξθψζεηο θαη πξνπαξαδνρέο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ χπαξμή καο (ήδε 

σο ζσκαηηθφηεηα ή σο mood ή σο γιψζζα) απφ ηφηε πνπ γελλεζήθακε –ή αθφκα 

θαιχηεξα- ήδε πξηλ γελλεζνχκε. Μήπσο, επί ηεο νπζίαο, ε αλνηθηφηεηα πξνο ηα 

θαηλφκελα ηελ νπνία επαγγέιεηαη ε Φαηλνκελνινγία είλαη έλαο κχζνο θαη κηα 

απαηειή ςεπδαίζζεζε; 

 ----------------------------------------  

Σηην ηρίηη ζσνάνηηζη (3/12), ζπδεηήζακε γηα ηε ζρέζε ηεο θαηλνκελνινγίαο κε ηε 

ζεσξία θαη ηε ζπρλά εθθξαδφκελε επίθιεζε-επρή γηα έλα «θαζαξφ» 

θαηλνκελνινγηθφ βιέκκα πέξα απφ ζεσξίεο. Επηρεηξήζακε επίζεο (κε ηελ βνήζεηα 

ηεο πεξηγξαθήο ελφο πεξηζηαηηθνχ απφ ηελ νκηιία ηεο Uta Jaenicke ζην ζπλέδξην πνπ 

νξγάλσζε ε εηαηξεία καο ηνλ Σεπηέκβξην), κηα επη-ζηξνθή ζην θαηλνκελνινγηθφ 

βιέκκα πνπ αθ-νξά ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη ζηηο εκθαλείο αιιά θαη ζηηο αθαλείο 

πιεπξέο ηεο. Τν αθαλέο ηεο εκπεηξίαο καο αθνξά ην Είλαη ηεο εκπεηξίαο καο, δειαδή 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθξνηείηαη θαη είλαη ε εκπεηξία καο, θαζψο ε χπαξμή καο 

εθ-ηείλεηαη (ex-istance) πξνο ηελ πξαγκάησζή ηεο (έρσ λα είκαη ε χπαξμή κνπ θαη 

απηφ ζεκαίλεη ηελ «νληνινγηθή αβεβαηφηεηα»). 

Σρεηηθά κε ηε ζρέζε θαηλνκελνινγίαο θαη ζεσξίαο θαη ζρεηηθά κε ην αθαλέο ηεο 

αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, κειεηήζακε θαη ζρνιηάζακε ην θείκελν «Στεηικά με ηη 



θαινομενολογική προζέγγιζη ζηην υστοθεραπεία» (νκηιία ζηελ νκνζπνλδία ησλ 

Σπζηεκηθψλ Εηαηξεηψλ ΕΛΕΣΥΘ πνπ δφζεθε ζηηο 29/11). [ην θείκελν επηζπλάπηεηαη] 

Σε απηφ ην θείκελν ππνγξακκίδεηαη: «…Σηε Φαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε 

αζθαιψο ππάξρεη ζεσξία, θαζψο δελ γίλεηαη ρσξίο ζεσξία! Ζ ζεσξία είλαη –φπσο 

ππνδεηθλχεη ε ίδηα ε ιέμε- ν ηξφπνο λα βιέπεη θαλείο ηα πξάγκαηα. Πάληα θάπσο 

γίλνληαη αηζζεηά, θάπσο  πξνζιακβάλνληαη  ηα πξάγκαηα, πάληα κέζα απφ έλα βιέκκα 

γίλνληαη νξαηά, θαη, κε απηή ηελ έλλνηα, κέζα απφ κηα ζεσξία». «…αλ δελ γίλεηαη 

εθηθηφ λα παξαηηεζνχκε νισζδηφινπ απφ ηε ζεσξία, ηφηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα κηα 

ζεσξία πνπ ζα καο πξνζέθεξε απφιπηε-θαζαξή πξφζιεςε θαη ζέαζε ησλ πξαγκάησλ; 

Ναη, αλ ζα ήηαλ δπλαηφλ ε παξνπζία ησλ πξαγκάησλ λα αθηλεηνπνηεζεί ζε κηα άρξνλε 

θαηάζηαζε! Τν γεγνλφο φκσο φηη  ε παξνπζία (ην Δίλαη) ρξνλίδεη, δειαδή φηη ηα 

πξάγκαηα ηα ίδηα καο πξνο-εγγίδνπλ θαη αιιηψο, πξνζδη-νξίδεη θάζε θνξά ηα φξηα ηνπ 

βιέκκαηφο καο». 

Σρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο-θαζαξήο θαη απφιπηα ειεχζεξεο πξφζιεςεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, είλαη δηαθσηηζηηθφ ην ζρφιην πνπ θάλεη ν Heidegger ζηα Zollikon 

Seminars, απαληψληαο ζηνλ Medard Boss. Εθεί ν Boss ηνλ εγθαιεί ιέγνληαο φηη 

αληίζεηα κε ηε ζθέςε ηνπ Heidegger ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ αλζξψπνπ σο «θχιαθα 

ηνπ μέθσηνπ» [πνηκέλαο ηνπ Είλαη], «…Σηελ Ηλδηθή ζθέςε, δελ ρξεηάδεηαη έλαο  θχιαθαο 

[θξνπξφο] γηα ην μέθσην. Τν μέθσην ππάξρεη απφ κφλν ηνπ θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Καηά 

βάζε, ζηε πξαγκαηηθφηεηα, δελ ππάξρεη παξά κφλνλ ε δηαχγαζε απφ θαη γηα ηνλ εαπηφ ηεο. 

Ο άλζξσπνο δελ είλαη πιήξσο ελήκεξνο γηα ηελ δηθή ηνπ αιεζηλή, εθδηπινχκελε νπζία, 

δειαδή ηελ απφιπηε δηαχγεηά ηνπ, θαζφηη ε φξαζή ηνπ είλαη κάιινλ ζπζθνηηζκέλε (ζνιή) . 

Έηζη, ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηνπ Da-sein έγθεηηαη ζηελ επαλάθηεζε ηεο πιήξνπο γλψζεο, 

ηεο εθδηπινχκελεο παξνπζίαο ηνπ σο δηαχγεηαο  ( μέθσηνπ)». [Z.S. p 176-180 ηεο 

αγγιηθήο κεηάθξαζεο] 

Λέεη δειαδή εδψ ν Medard Boss φηη ην μέθσην ηεο αιήζεηαο ππάξρεη απφ κφλν ηνπ [κε 

έλα απφιπην θαη άρξνλν ηξφπν;] πέξα θαη έμσ απφ ηνλ άλζξσπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

ηελ αλζξψπηλε δηακεζνιάβεζε. Απηφ βεβαίσο αληίθεηηαη ζηε ζθέςε ηνπ Heidegger, γηα 

ηνλ νπνίν ην Είλαη «ζπκβαίλεη» ζηε ζπλνκηιία κε ηνλ άλζξσπν (σο ην Da ηνπ Sein). Ο 

Medard Boss ιέεη επί πιένλ φηη ν άλζξσπνο ράλεη ηελ απφιπηε δηαχγεηά ηνπ, θαζφηη ε 

φξαζή ηνπ κπνξεί λα είλαη ζπζθνηηζκέλε. Σε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε βιέπεη βέβαηα ν 

Boss ην ζέκα ηεο λφζνπ. 

Η κεηαμχ ηνπο ζπλνκηιία εμειίζζεηαη σο αθνινχζσο:  

Μ.Η. Αληηζέησο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κέλα ην φηη ην αλζξψπηλν νλ είλαη έλα 

αλζξψπηλν νλ. Σηελ Ηλδηθή ζθέςε, ε έκθαζε δίδεηαη ζηελ «εγθαηάιεηςε» ηεο 

αλζξσπηλφηεηαο [Entmenschlichung] κε ηελ έλλνηα ηεο κεηακφξθσζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ 

Da-sein ζε θαζαξή δηαχγεηα [ηνπ Δίλαη]… 

Ζ πεξαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ φκσο, ζπλεπάγεηαη φηη δελ κπνξεί λα βηψζεη ην Δίλαη σο 

πιεξφηεηα, λα βηψζεη απηφ πνπ ήδε ππήξμε ή απηφ πνπ πξφθεηηαη λα ππάξμεη ζαλ κηα 

άκεζε παξνπζία. Γελ κπνξεί λα βηψζεη ηελ παξνπζία ηνπ Δίλαη ζηελ πιήξε 



παξνληηθφηεηα.  Σηελ Φξηζηηαληθή ζξεζθεία απηφ επηθπιάζζεηαη κφλν γηα ηνλ Θεφ. Όινο ν 

δηαινγηζκφο ησλ Ηλδψλ, δελ ζέιεη ηίπνη’ άιιν απφ ην λα απνθηήζεη απηήλ ηελ εκπεηξία ηεο 

παξνληηθφηεηαο, λα πξαγκαηψζεη απηήλ ηελ άλνδν ζηελ παξνληηθφηεηα, κέζα ζηελ νπνία 

ζπλαηξνχληαη παξειζφλ θαη κέιινλ ζε έλα αθίλεην παξφλ.  

Ζ πεξαηφηεηα, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη είλαη ν αληίζηξνθνο δξφκνο. Δίλαη ε εκπεηξία 

ηεο παξνπζίαο ησλ φλησλ ζηνπο ηξεηο ρξνληθνχο ηξφπνπο, παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ. 

Γελ πξφθεηηαη λα κηιήζσ πεξηζζφηεξν γηα ηελ πεξαηφηεηα ηψξα, αιιά ζα ήζεια λα πσ φηη 

ν πινχηνο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζην φηη δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

απιή παξνπζία κηαο ζεηξάο απφ «ηψξα». 

Μ.Β. Λνηπφλ, σο πξνο ηη, ε αληίιεςε ηεο νπζίαο ησλ φλησλ θαηά Heidegger, είλαη πην 

επαξθήο απφ απηή ησλ Ηλδψλ πνπ δελ ρξεηάδνληαη έλαλ θχιαθα ηνπ μέθσηνπ; Γη’ απηνχο ε 

αλάδπζε (Brahman) ηνπ μέθσηνπ, πθίζηαηαη απφ κφλε ηεο. Φσηίδεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη φ,ηη 

άιιν αλαδχεηαη κέζα ηεο. Eίλαη αλεμάξηεηε απφ θάζε φλ πνπ ζα ρξεηαδφηαλ ζαλ θχιαθαο 

θαη ηνπνηεξεηήο ηνπ μέθσηνπ.  

Μ.Η. Δθθηλψ απφ ην Da-sein θαη απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηνχ Δίλαη, θαη πεξηνξίδσ ηνλ 

εαπηφ κνπ ζε απηφ πνπ κπνξεί λα βησζεί άκεζα. Έηζη, δελ κνπ ρξεηάδεηαη λα ηζρπξηζζψ 

ηίπνηα γηα έλα μέθσην απφ κφλν ηνπ. Δπίζεο, δελ κνπ ρξεηάδεηαη λα εξκελεχζσ ην 

αλζξψπηλν νλ ζαλ κηα απιή εθδήισζε ηνπ μέθσηνπ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην «ελ-ησ-

θνζκσ-είλαη» θαη ην «ίζηαζζαη ζηελ δηάπγεηα ηνπ είλαη», ζαλ  δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά  

ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο, ζα γηλφηαλ ρσξίο λφεκα. Πάλσ απ’ φια, ε σο άλσ ζχιιεςε ηεο 

Ηλδηθήο ελφξαζεο, δελ κπνξεί λα πεξηιεθζεί ζηε δηθή κνπ ζθέςε. [Z.S. p 176-180 ηεο 

αγγιηθήο κεηάθξαζεο] 

---------------- 

        Σην θείκελν «Σρεηηθά κε ηε θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ ςπρνζεξαπεία» 

πνπ πξναλαθέξζεθε, ιέγεηαη επίζεο ζε φηη αθνξά ηε ζρέζε Φαηλνκελνινγίαο θαη 

ζεσξίαο:  «…Με απηή ηελ έλλνηα, ε Φαηλνκελνινγία δελ είλαη έλα θίλεκα 

δηακαξηπξίαο απέλαληη ζηε ζεσξία -είλαη απέλαληη ζηε πξνζπάζεηα ππαγσγήο θαη 

επεμήγεζεο ησλ θαηλνκέλσλ ζηνπο φξνπο ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπψλ. Η 

ζεωξεηηθνπνίεζε `ζηε θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε είλαη άιινπ είδνπο θαη επηηειεί 

κηα άιιε ιεηηνπξγία. Γελ πξφθεηηαη ηφζν γηα ην φηη πξνηείλεη άιιεο, λέεο θαη 

δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, αιιά, πεξηζζφηεξν, γηα ην φηη πξνηείλεη έλα λέν ηξφπν πξφζιεςεο 

ησλ ελλνηψλ. Οη έλλνηεο ιεηηνπξγνχλ σο νδνδείθηεο πνπ δείρλνπλ ζηελ ίδηα ηελ 

εκπεηξία (Formal Indication). Οη ζεσξεηηθέο έλλνηεο θαη ε εκπεηξία βξίζθνληαη ζε έλα 

ακνηβαίν παηρλίδηζκα. Τν λφεκα ησλ θαηλνκελνινγηθψλ ελλνηψλ (θαη ε αμία ηνπο) 

βξίζθεηαη ζε απηφ πνπ δείρλνπλ, δελ βξίζθεηαη ζε ζεσξεηηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη 

πξνζδηνξηζκνχο πνπ απνξξένπλ απφ εμεγεηηθά κνληέια θαη ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο. Ζ 

θαηλνκελνινγηθή ζεξαπεία είλαη πάλσ απ’ φια, κηα ζρέζε, κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

δπν αλζξψπσλ. Μηα αιιειεπίδξαζε πνπ δελ είλαη ζεσξεηηθή, νχηε απιή αληαιιαγή 

ιέμεσλ θαη ηδεψλ. Δκπιέθεη ηελ νιφηεηα ηεο δσληαλήο παξνπζίαο ηνπο θαη ζπρλά (θαη 

σο επί ην πιείζηνλ) έρεη ππφγεηα θαη άξξεηε δηαδξνκή. Μέζα από ηηο ιέμεηο 



ππεξβαίλεη ηηο ιέμεηο, δείρλνληαο πέξα από ηηο ιέμεηο, πξνο ην άξξεην ηεο 

εκπεηξίαο. Ο Heidegger επαλαιακβάλεη ζηελ «Δπηζηνιή γηα ηνλ Αλζξσπηζκφ» φηη 

πξέπεη λα μεθφςνπκε απφ ηα δεζκά ηεο γξακκαηηθήο γηα λα ζθεθηφκαζηε. Ζ γξακκαηηθή 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη είλαη ε ινγηθή ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ζεσξίαο σο θαλφλαο.  Οη 

ζεξαπείεο θαηλνκελνινγηθήο θαηεχζπλζεο δελ απνηππψλνπλ αιήζεηεο πνπ ν ζεξαπεπηήο 

έρεη ζπιιάβεη θαη απνθαζίδεη λα αλαθνηλψζεη, αιιά απνηεινχλ αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

ππνζεκαίλνπλ δξφκνπο, δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο, απνηππψλνληαο κηα πνξεία 

αλαδήηεζεο πνπ βξίζθεηαη δηαξθψο θαζνδφλ. Ζ Φαηλνκελνινγία επηρεηξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηε δσληαλή εκπεηξία κε έλα ηξφπν πνπ λα αξκφδεη ζε απηή ηελ ίδηα ηελ 

εκπεηξία. Έλα ηξφπν φπνπ νη ζεκαζηνινγηθέο θαη πξνζδηνξηζηηθέο νξηνζεηήζεηο 

μεζσξηάδνπλ γηα λα αθήζνπλ ζέζε ζηνλ «πνηεηηθφ» ιφγν. 

------------------------------------------ 

Σηην ηέηαρηη ζσνάνηηζη (17/12)  ζπλερίζηεθε ε ζπδήηεζε πάλσ ζηε ζεκαηηθή 

πνπ αλαπηχρζεθε ζηε πξνεγνχκελε ζπλάληεζε, κε βνεζφ έλα  απφζπαζκα απφ 

θείκελν ηεο Alice Holzhey. Επίζεο, ζπλερίζηεθε ε δηεξψηεζε ζρεηηθά κε ην 

«αθαλέο» ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο.  

Α)     Since its founding fathers Ludwig Binswanger und Medard Boss 

Daseinsanalysis is usually connected with phenomenology. The phenomenologic 

slogan "To the things themselves" (Zu den Sachen) is used as a maxim to withhold 

from all interpretations which - according to Boss - lead away from the things 

themselves. When Boss criticised hermeneutics he had especially the psychoanalytic 

interpretations guided by a mechanistic concept of the psychic apparatus in mind. But 

Boss did not look for a better, a less biased interpretation of the human being and its 

neurotic suffering because he judged all interpretations as constructions covering up 

the things themselves. Instead he believed in the possibility of an immediate intuition 

of the essence of the things. In other words: Boss had a deep mistrust in hermeneutics 

and an even deeper faith in phenomenology understood as immediate intuition. This 

faith in immediate intuition is based on the conviction that the essence of the things is 

never hidden, but shows itself. Boss never got tired of assuring that you have nothing 

else to do other than just to look closely at the things themselves to grasp their 

essence. Of course Boss knew that this ability to "see" the essence of things is not 

easy to gain, that it needs an open mind, freed from all the prevailing psychological 

theories. But he did not doubt the possibility to reach this very status of an unbiassed 

openness to the things themselves.  

Heidegger gave in his main work Being and Time a philosophical theory of 

hermeneutics, which has paved the way for postmodern philosophy. Whoever is 

acquainted with the famous chapter 7 of Being and Time about "The 

phenomenological method of investigation", will remember Heidegger's statements 

that "the meaning of phenomenological description as a method lies in 

interpretation", and that "the phenomenology of Dasein is a hermeneutic in the 

primordial signification of this word, where it designates this business of interpreting" 



(BT 61f.; 37). We may ask now why Boss sets phenomenology and hermeneutics in 

opposition whereas Heidegger states that in the field of human existence 

phenomenology is necessarily hermeneutic because the existential phenomena are 

"hidden" and show themselves only 'in disguise' (BT 60; 35).  [Απφζπαζκα απφ ην 

θείκελν ηεο Alice Holzhey “What defines the daseinsanalytic process?”ζην 

“JOURNAL OF THE SOCIETY FOR EXISTENTIAL ANALYSIS 8.1” ζειίδα 93] 

 Β)    Αλ ε Εξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγία είλαη πξσηίζησο «θαηλνκελνινγία ηνπ 

αθαλνχο» ζε ηη ζπλίζηαηαη ην αθαλέο ηεο εκπεηξίαο καο θαη πσο κπνξνχκε λα ην 

θαηαλνήζνπκε ρσξίο θαηαθπγή ζε αλαγσγηθά-εμεγεηηθά κνληέια θαη ζεσξεηηθέο 

θαηαζθεπέο; 

Ίζσο ζα καο βνεζνχζε αλ ηε παξαπάλσ δηεξψηεζε ηελ θαηεπζχλακε ζε ηξεηο άμνλεο 

πνπ αθνξνχλ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ:  

1) ην «αθαλέο» ηεο εκπεηξίαο κνπ ζρεηηθά κε ην «φηη είκαη» (The “I-Am” Experience) 

–ε δηάζηαζε ηνπ παξφληνο. 

2) ην αθαλέο ηεο εκπεηξίαο κνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθξνηείηαη θαη 

είλαη ε εκπεηξία κνπ σο «θφζκνο»  -ε δηάζηαζε ηνπ παξειζφληνο. 

3) ην αθαλέο ηεο εκπεηξίαο κνπ ζρεηηθά κε ηελ θιήζε πνπ κνπ απεπζχλεηαη θαη σο 

πξνο ηελ νπνία έρσ λα αληαπνθξηζψ  –ε δηάζηαζε ηνπ κέιινληνο. 

1) Τν όηη Είκαη. The “I-Am” Experience (Rollo May et al., 1958) 

The realization of one’s being—―I am now living and I could take my life‖—can have 

a salutary effect on a patient. ―The idea of suicide has saved many lives,‖ said 

Nietzsche. The human being will be victimized by circumstances and other people 

until he or she is able to realize, ―I am the one living, experiencing. I choose my own 

being.‖ 

It is not easy to define being because in our society we often subordinate the sense of 

being to our economic status or the external type of life that we lead. A person is 

known (and knows self) not as a being or a self, but as a ticket seller in the subway, a 

grocer, a professor, a vice president of AT&T, or as whatever his or her economic 

function may be. This loss of the sense of being is related to mass collectivist trends 

and widespread conformist tendencies in our culture.  

Existential therapy endeavors to be this ―deeper and more discerning‖ type of therapy. 

A patient, the daughter of a prostitute, had been an illegitimate child and had been 

brought up by relatives. She said:  

I remember walking that day under the elevated tracks in a slum area, feeling 

the thought, I am an illegitimate child. I recall the sweat pouring forth in my 

anguish in trying to accept that fact. Then I understood what it must feel like 

to accept ―I am a Negro in the midst of privileged whites,‖ or ―I am blind in 



the midst of people who see.‖ Later on that night I woke up and it came to me 

this way, ―I accept the fact that I am an illegitimate child.‖ But ―I am not a 

child anymore.‖ So it is ―I am illegitimate.‖ That is not so either. ―I was born 

illegitimate.‖ Then what is left? What is left is this, ―I Am.‖ This act of contact 

and acceptance with ―I am,‖ once gotten hold of, gave me the experience 

―Since I Am, I have the right to be.‖ (May et al., 1958)  

This ―I-Am‖ experience is not in itself a solution to an individual’s problems. It is, 

rather, the precondition for the solution. The patient in the preceding example spent 

some two years thereafter working through specific psychological problems, which 

she was able to do on the basis of her experience of being. 

This experience of being points also to the experience of not being, or nothingness. 

Nonbeing is illustrated in the threat of death, or destructive hostility, severe 

incapacitating anxiety, or critical sickness. The threat of nonbeing is present in greater 

or lesser intensity at all times. When we cross the street while looking both ways to 

guard against being struck by an automobile, when someone makes a remark that 

disparages us, or when we go into an examination ill-prepared—all of these represent 

the threat of nonbeing. 

The ―I-Am‖ experience, or the experience of being, is known in existential therapy as 

an ontological experience. This word comes from two Greek words, ontis meaning 

―to be‖ and logical meaning ―the science of.‖ Thus it is the ―science of being.‖ The 

term ontological is valuable in existential psychotherapy. 

2) Ο ηρόπος με ηον οποίο είμαι, δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη ζπγθξνηεκέλνο 

ν «θφζκνο» κνπ. Κάζε θνξά βξίζθσ ηνλ εαπηφ κνπ ήδε «εξξηκκέλν» ζε έλαλ 

«θφζκν». Τν φηη ν άλζξσπνο είλαη πάληα «ελ-ησ-θφζκσ-είλαη» ζεκαίλεη φηη είλαη 

πάληα έλα πιέγκα αλαθνξψλ, κηα ζπλεθηηθή-δνκηθή ελφηεηα ζεκαζηνδνηεκέλσλ 

ζρέζεσλ. Είλαη έλα αξζξσκέλν πιαίζην παξαπνκπψλ θαη ζπζρεηίζεσλ. Ο «θφζκνο», 

δελ ηαπηίδεηαη κε απηφ πνπ θνηλψο θαη πνιχ αζαθψο ελλννχκε σο θφζκν, δελ είλαη ν 

γλσζηφο καο θφζκνο, νχηε θαη ην Da-sein ππάξρεη κέζα ζε απηφλ φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ην λεξφκέζα ζε έλα πνηήξη. Δελ πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν φλησλ πνπ 

πξνυπάξρνπλ, έλα νπδέηεξν άζξνηζκα πξαγκάησλ, πνπ θάπνηα ζηηγκή ζπλζέηνπλ ηνλ 

«θφζκν», 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 «θφζκν». Η παξνπζία δελ αθνξά 

κεκνλσκέλα πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο, αιιά πάληνηε έλαλ «θφζκν» πνπ παξ-

νπζηάδεηαη θαη’ αξρήλ ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο θαη απφ θνηλνχ ηξηβήο κε ηα 

πξάγκαηα. Τν λα ππάξρσ, ζεκαίλεη λα ππάξρσ εληφο ηνπ «θφζκνπ» ηεο θαζεκεξηλήο 

κνπ δσήο, ζηε ζπγθεθξηκέλε θαζεκεξηλή κνπ «βηνηηθή πξαγκαηηθφηεηα». Η χπαξμή 

κνπ «ζπκβαίλεη» θαη’ αξρήλ ζηηο εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ζηηο ζρέζεηο κνπ 

κε ηνπο άιινπο. 

3) Η κλήζη να είμαι (ηο αθανές ηης κλήζης): 



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 θαη ε πξν-θαηάιεςή καο 

θαη ν «θφζκνο» καο (δειαδή ε ίδηα ε χπαξμή καο) πνπ ζπλήζσο δηαιαλζάλνπλ ηεο 

πξνζνρήο καο ή εθιακβάλνληαη σο θάηη δεδνκέλν θαη απηνλφεην, 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 θαη λα γίλεηαη έγρξνλε;  

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 Είλαη/Μεδελφο σο 

ε αδπλαηφηεηα κηαο ζηαζεξήο πιεξφηεηαο θαη σο ε (ηξαπκαηηθή ζπλήζσο) 

θαηάξξεπζε θάζε θαλνληθφηεηαο. Όιε καο ε χπαξμε αθ-νξάηαη απφ ην Μεδέλ/Είλαη, 

θαζψο αξζξψλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη γχξσ απφ απηφ. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ην φηη ν 

άλζξσπνο βξίζθεηαη «ελ-ησ-θφζκσ» ζα πεη φηη βξίζθεηαη «ελ-ησ-Μεδελί».  

Ο Heidegger, ζην «Τη είλαη Μεηαθπζηθή» ιέεη: “ Only on the ground of the original 

revelation of the nothing can human existence approach and penetrate beings.[…] If 

in the ground of its essence Dasein were not transcending, which now means, if it 

were not in advance holding itself out into the nothing, then it could never be related 

to beings nor even to itself. Without the original revelation of the nothing, no selfhood 

and no freedom”.  

Τι ζημαίνοσν όλ’ ασηά για ηη θεραπεία; 

   Γηα ηελ Daseinsanalysis, κηα Φαηλνκελνινγηθή-Υπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη, έλαλ άλζξσπν, κέζα απφ ην ζχγρξνλν βηνταηξηθφ κνληέιν 

ζαλ έλα απιφ πεξηζηαηηθφ λεχξσζεο, ςχρσζεο,  θαηάζιηςεο, ή καλίαο,  ζαλ έλα 

πεξηζηαηηθφ απξφζσπν θαη αλψλπκν, μεθνκκέλν απφ ηνλ «θφζκν» ηνπ. Δελ 

κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε έλαλ άλζξσπν αλ δελ θαηαλνήζνπκε ηνλ «θφζκν» 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 «θφζκνπ» ηνχ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ. 

Όιν απηφ ην νλνκάδνπκε «ε νληνινγηθή δηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο». 

Δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπγθξνηείηαη ην είλαη ηνπ αλζξψπνπ (ε αλζξψπηλε 

χπαξμε). Σε απηφ ην επίπεδν εληνπίδνπκε εκείο απηφ πνπ ιέκε παζνινγία: Όηαλ 

ππεηζέξρεηαη ζηελ εκπεηξία καο έλα μέλν ζηνηρείν (έξρεηαη θαη καο βξίζθεη θάηη -κηα 

θιήζε ) πνπ δελ ζπλάδεη κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλνο ν «θφζκνο» καο. Όηαλ ν 

ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ηεο χπαξμεο καο δνθηκάδεηαη. Τφηε βηψλνπκε αλεζπρία θαη 



άγρνο. Η άκπλα θαη ην θιείζηκν σο πξνο απηφ, δεκηνπξγνχλ ζπκπησκαηνινγία. Τν λα 

ην αληέμνπκε θαη λα κπνξέζνπκε λα ζπλνκηιήζνπκε κε απηφ πνπ καο ζπκβαίλεη, καο 

δηαλνίγεη ζε κηα λέα δεκηνπξγηθφηεηα ηεο χπαξμεο. Μαο δηαλνίγεη ζην εθ λένπ 

αηληγκαηηθφ θαη καγεκέλν –ζηελ έθ-ζηαζε εκπξφο ζην θαζεκεξηλφ, ην θαηλνκεληθά 

απιφ θαη ζπλεζηζκέλν…!   

Τν λα είκαη πγηήο παξαπέκπεη ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν απφ απηφ ηνπ «είκαη 

θαιά» ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Παξαπέκπεη ζην φηη κπνξψ λα ππνδέρνκαη ηα ζθνηάδηα 

θαη ηελ αλαηάξαμε πνπ δεκηνπξγεί ε απνζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθείσλ ηξφπσλ ηνπ 

«θφζκνπ» κνπ, δειαδή ηεο χπαξμήο κνπ. Μπνξψ λα δηαλνίγνκαη ζηελ 

απνζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ δηαηαξαρή θαη απηφ κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα κηα λέα 

ζπλνκηιία –ελδερνκέλσο λέα λνήκαηα θαη 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. Η πγεία θαη ε αζζέλεηα δελ ζπληζηνχλ 

θάηη ην ξηδηθά δηαθνξεηηθφ, αιιά πεξηζζφηεξν πξφθεηηαη γηα δπν ηξφπνπο ηνπ ηδίνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ αθνξά ηελ αλάδπζε ηνπ νηθείνπ κέζα απφ ην αλνίθεην θαη φπνπ ην 

έλα ππάξρεη πξνο ράξηλ ηνπ άιινπ. Πξφθεηηαη γηα δπν ηξφπνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην 

άλνηγκα/θιείζηκν ηεο χπαξμήο καο ζην νληνινγηθφ ηεο επίπεδν. 

     Η έμνδνο απφ ηελ (νληνινγηθή) θιεηζηφηεηα έξρεηαη κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζή 

ηεο θαη ηε ζπλνκηιία καδί ηεο. Δειαδή κέζα απφ  ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν ζπγθξνηείηαη θαη «είλαη» ν «θφζκνο καο. Δελ είλαη ην ζέκα λα απνθαλζνχκε 

(εκείο σο εηδήκνλεο!) φηη ν «θφζκνο ελφο αλζξψπνπ είλαη αλνηθηφο ή θιεηζηφο, 

αιεζηλφο ή ςεπδήο, ειεχζεξνο ή αλειεχζεξνο, φζν ην λα ηνλ βνεζήζνπκε λα 

αλαγλσξίζεη ηνλ «θφζκν» ζηνλ νπνίν ήδε επξίζθεηαη, λα αλαξσηεζεί γη’ απηφλ θαη 

λα ζπλνκηιήζεη καδί ηνπ. Σρνιηάδνληαο ν Heidegger έλα πεξηζηαηηθφ ςχρσζεο, ζηα 

Zollikon Seminars, ιέεη: In understanding hallucinations, one must not start with the 

distinction between “real” and “unreal”, but rather with an inquiry into the 

character of the relationship to the world in which the patient  is involved at any 

given time. (Z.S. p 152)  

Γηα ηελ Daseinsanalysis ε έμνδνο απφ ηελ νληνινγηθή θαζήισζε ζηελ θιεηζηφηεηα 

ελφο «θφζκνπ» (δειαδή ε πγεία), έξρεηαη κφλν κέζα απφ ην ίδην ην θαηλφκελν (ηε 

δηαηαξαρή, ηε λφζν), ζην βαζκφ πνπ ζα γίλεη εθηθηφ λα αθνπγθξαζηνχκε ηηο αθαλείο 

πιεπξέο ηνπ ηδίνπ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη λα ζπλνκηιήζνπκε καδί ηνπο. Δελ έξρεηαη κέζα 

απφ ηελ πηνζέηεζε έηνηκσλ ζρεκάησλ πνπ έξρνληαη απ’ έμσ –είηε αθνξά έηνηκεο 

ζεσξίεο, είηε έηνηκεο εκπεηξίεο άιισλ. Απηή ε ζεξαπεπηηθή ζηάζε αθνξά θαη ηελ 

αηνκηθή λφζν, αιιά θαη φ,ηη ζα νλνκάδακε λφζν ηνπ πνιηηηζκνχ καο –ηνπ κνληέξλνπ 

ηερλνινγηθνχ «θφζκνπ». Είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην αθφινπζν απφζπαζκα απφ ηε 

ζπλέληεπμε ζην Spiegel:  

―Ζ πεπνίζεζε κνπ είλαη, πσο κφλν απφ ηνλ ίδην ρψξν, ζηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ν 

κνληέξλνο ηερλνινγηθφο θφζκνο, κπνξεί λα πξνεηνηκαζζεί θαη κηα (αληη-)ζηξνθή, θαη 

πσο δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ κε ηελ πξφζιεςε ηνπ Εελ-Βνπδηζκνχ θαη άιισλ 

αλαηνιηθψλ θνζκηθψλ εκπεηξηψλ. Δίλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ λέεο ζθέςεηο γηα ηελ 



επξσπατθή παξάδνζε θαη ηελ λέα πξφζιεςε ηεο. Ζ ζθέςε κεηαβάιιεηαη κφλν κε ηελ 

ζθέςε, πνπ έρεη ηελ ίδηα πεγή θαη πξννξηζκφ.” 

(Heidegger, απφ ηε ζπλέληεπμε ζην Spiegel: Βιέπε επίζεο ζηελ ειιεληθή κεηάθξαζε Κ. 

Γεκελεηδή, ζειίδα 62 εθδφζεηο Δζηία) 

----------------------------------------------------------------------------- 

(Γηώνγμξ Σεθένεξ)    Θερινό  Ηλιοστάσι  Θ΄ 
 

Mηιμύζεξ γηα πνάγμαηα πμο δεκ ηά 'βιεπακ 
θη αοημί γειμύζακ. 
Όμωξ κα ιάμκεηξ ζημ ζθμηεηκό πμηαμό 
πάκω κενά· 
κα πεγαίκεηξ ζημκ αγκμεμέκμ δνόμμ 
ζηα ηοθιά, πεηζμαηάνεξ 
θαη κα γονεύεηξ ιόγηα νηδωμέκα 
ζακ ημ πμιύνμδμ ιηόδεκηνμ - 
άθεζε θη αξ γειμύκ. 
Kαη κα πμζείξ κα θαημηθήζεη θη μ άιιμξ θόζμμξ 
ζηε ζεμενηκή πκηγενή μμκαληά 
ζη' αθακηζμέκμ ημύημ πανόκ - 
άθεζέ ημοξ.  
O ζαιαζζηκόξ άκεμμξ θη ε δνμζηά ηεξ αογήξ 
οπάνπμοκ πωνίξ κα ημ δεηήζεη θακέκαξ.  
----------------------------------------------------------------------- 

 
Έκαξ άκζνωπμξ μόκμξ παμμγειάεη μέζα ζημ ζθμηάδη, 
ίζωξ γηαηί μπμνεί κα δηαθνίκεη μέζα ζημ ζθμηάδη, 
ίζωξ γηαηί μπμνεί κα δηαθνίκεη ημ ζθμηάδη. 
                                           (Γηάκκεξ Ρίηζμξ, Νύλεηξ) 
 


