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Θανάσηρ Γευπγάρ 

 

 

Η ΚΡΙΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ1 
 

 

 

          Οη ζθέςεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ έλαλ ρψξν πνπ 

μεθίλεζε απφ ηελ θξνυδηθή ςπραλάιπζε, θαη ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη κέζα απφ κηα ζηελή 

ζπλνκηιία κε απηήλ. Δλ ηνχηνηο, ζηέθεηαη θξηηηθά απέλαληη ζην ζεσξεηηθφ κεηα-ςπρνινγηθφ ηεο 

κνληέιν παίξλνληαο απνζηάζεηο απφ απηφ. Πξφθεηηαη γηα ην ζχγρξνλν ξεχκα ηεο Τπαξμηαθήο 

ςπρνζεξαπείαο, φπσο απηφ αξζξψλεηαη –θπξίσο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν- ηελ ηειεπηαία 30εηία. 

       Αθεηεξία ηνπ ήηαλ ν πξνβιεκαηηζκφο ςπραλαιπηψλ απφ ρψξεο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο, νη 

νπνίνη έβιεπαλ κε ηδηαίηεξν ζθεπηηθηζκφ ηελ ηάζε ηεο ego-psychology πνπ θαηλφηαλ λα 

επηθξαηεί ζηελ δηεζλή ςπραλαιπηηθή ζθελή ζηε δεθαεηία 1950-1960. Σνπο πξνβιεκάηηδε ην 

ελδερφκελν λα γίλεη ε ςπραλάιπζε κηα ζεξαπεπηηθή κέζνδνο πνπ ζα έρεη σο ζηφρν ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζεξαπεπνκέλνπ ζε κηα  «πξαγκαηηθφηεηα» ε νπνία 

εθιακβάλεηαη σο απηνλφεηε θαη δεδνκέλε. Θα απνδερφκαζηαλ σο θξηηήξην ηεο ςπρνζεξαπείαο 

ηελ ρξεζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πξνζαξκνγή; Όκσο, ιεηηνπξγηθφηεηα σο πξνο ηη; 

Πξνζαξκνγή ζε ηη; Θα απνδερφκαζηαλ επίζεο ηελ ηάζε λα ζεσξείηαη ην «Δγψ» σο ν θεληξηθφο 

ηφπνο ζχλζεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ν θαη’ εμνρήλ ηφπνο εξγαζίαο γηα ηνλ αλαιπηή, ν νπνίνο 

κάιηζηα ρξεηάδεηαη λα ην εληζρχζεη, ψζηε λα επαλέιζεη ν ζεξαπεπφκελνο κε πην ιεηηνπξγηθφ 

ηξφπν ζην πεδίν ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο»;  

         Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ νπνίν κηιήζακε νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζεκηλαξίνπ κε 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Heidegger (ζεκηλάξηα ζην Zolligon), πνπ θξάηεζε κηα δεθαεηία (1959-1969). 

ε απηφ, επηρεηξήζεθε ε αλίρλεπζε άιισλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο θαη ηεο ζεξαπείαο, θαζψο  ακθηζβεηήζεθε ην δεδνκέλν θαη απηνλφεην ησλ ήδε 

εγθαηεζηεκέλσλ θαηαλνήζεσλ. Ξεθίλεζε θαη ζπλερίδεηαη κηα, εθ’ φιεο ηεο χιεο, επαλεμέηαζε 

θαη  δηεξψηεζε ε νπνία δελ δηζηάδεη λα επεξσηήζεη ηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο, ην αθαλέο δειαδή, πνπ ππφθεηηαη φισλ απηψλ πνπ αληηιακβαλφκαζηε σο 

«πξαγκαηηθφηεηά» καο. 

        Λέκε φηη ε ςπραλάιπζε είλαη έλαο ηξφπνο ςπρνζεξαπείαο. Ση ελλννχκε φκσο φηαλ ιέκε 

ςπρν-ζεξαπεία; Ση είλαη απηφ πνπ ζεξαπεχεη, ηη είλαη απηφ πνπ ζεξαπεχεηαη; Πνηα είλαη ε θχζε 

ηνπ «ςπρηθνχ»; Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πγηνχο θαη ηνπ αζζελνχο; Δξσηήκαηα 

ζεκαληηθά, θαζψο ε ππαξμηαθή ςπρνζεξαπεία (Daseinsanalysis) δελ βιέπεη ηελ ζεξαπεία ζαλ 

κηα απιψο δηνξζσηηθή παξέκβαζε πνπ απνζθνπεί ζηελ εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ, αιιά –νχηε 

ιίγν νχηε πνιχ- ζαλ εκβάπηηζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο ζε απηή ηελ ίδηα ηελ αιήζεηα ηεο. Ση 

ελλννχκε φκσο φηαλ ιέκε «αιήζεηα»; Ση επηθαινχκαζηε φηαλ κηιάκε ζην φλνκά ηεο; Πνηα είλαη 

ε αληίιεςε πνπ έρνπκε γη’ απηήλ; Όια απηά ηα εξσηήκαηα θαηαηείλνπλ θαη ζπγθιείλνπλ  ζην 

εξψηεκα γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, δειαδή ζην εξψηεκα ηη ελλννχκε φηαλ ιέκε «άλζξσπνο». 

Καζφηη ε ςπρνζεξαπεία απεπζχλεηαη ζηνλ  άλζξσπν, θάζε ιφγνο γηα ηελ ζεξαπεία πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη επαξθήο δελ κπνξεί παξά λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλζξσπν-ινγία πνπ ξεηά ή άξξεηα 

ππφθεηηαη ζηα ζεκέιηά ηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππνρξεσηηθά, ηελ ίδηα ζηηγκή, ηίζεηαη ππφ 

εξψηεζε ν θνηλσληθφο δεζκφο, σο ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ φια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα 

πθίζηαληαη θαη λα απνθηνχλ ζάξθα θαη νζηά.  

                                                 
1 Εισήγηση σε συμπόσιο με θέμα «Ο διάλογος ψυχαμάλυσης και κοιμωμικού δεσμού» στο Εθμικό Ίδρυμα 

Ερευμώμ 11 και 12 Απριλίου 2008. 
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       Μηιήζακε πην πάλσ γηα ηηο ηάζεηο πνπ θαηλφηαλ λα επηθξαηνχλ ζηελ ςπραλάιπζε, ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1950-1960. Απερνχλ ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο γηα ηνλ άλζξσπν, πνπ 

εδξάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ αιήζεηα. Δίλαη νη θπξίαξρεο αληηιήςεηο πνπ 

δηαηξέρνπλ ηελ λεψηεξε επνρή ηεο Δπξψπεο θαη πνπ ηελ  ραξαθηεξίδνπλ σο ηελ επνρή ηεο 

Νεσηεξηθφηεηαο. 

Η Νευτεπικότητα γελληέηαη φηαλ γίλεηαη ην πέξαζκα απφ ηελ παληνδπλακία ηεο ζετθήο 

παξνπζίαο ζηελ απηνηέιεηα ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο. Όηαλ ην «εγψ» νξζψλεη ην αλάζηεκά 

ηνπ απέλαληη ζηε ζετθή παληνδπλακία θαη ηάμε θαη δηεθδηθεί λα είλαη ην ίδην, ην ζεκείν 

αλαθνξάο ηνπ θαη ην ζεκέιηφ ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν λεψηεξνο επξσπατθφο πνιηηηζκφο 

δηεθδίθεζε, γηα ηνλ άλζξσπν, αθ’ ελφο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ βεβαηφηεηα, αθ’ εηέξνπ ηελ 

ειεπζεξία. Σν ζέκα φκσο είλαη φηη φια απηά ηα είδε κέζα απφ ηελ θιεηζηή θαη απηάξθε 

εζσηεξηθφηεηα ελφο ππνθεηκέλνπ πνπ δηεθδηθεί λα δηαζθαιίζεη ην έιεγρν θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ 

ζην θάζε ηη, ή ηελ ειεπζεξία ηνπ απφ ην θάζε ηη. ε απηφ ην έδαθνο θηλήζεθαλ θαη νη δπν 

θπξηφηεξεο εθθάλζεηο ησλ λεψηεξσλ ρξφλσλ, δειαδή ν νξζνινγηθφο Γηαθσηηζκφο αιιά θαη ν 

Ρνκαληηζκφο. 

      Ο άλζξσπνο ζηελ λεψηεξε Δπξψπε, ζέινληαο λα εμέιζεη ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλαζθάιεηαο, 

ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο αλειεπζεξίαο, ζέινληαο λα μεκπεξδέςεη θαη λα εζπράζεη, επεδήηεζε  

ηνλ επνπηηθφ έιεγρν ηνπ «εγψ» επί ησλ πξαγκάησλ. Σελ «πξαγκαηηθφηεηα» ηελ είδε ζηελ 

νπηηθή ηεο αηηηνθξαηίαο. Σελ ειεπζεξία ηελ είδε ζηελ νπηηθή ηνπ  δηπφινπ «απηνλνκία-

εηεξνλνκία» θαη «ππνθείκελν-αληηθείκελν».  Νφκηζε φηη απηφ είλαη ε αιήζεηα θαη πίζηεςε φηη κε 

ηελ γλψζε θαη ηελ θαηνρή ηεο ζα κπνξέζεη ν άλζξσπνο λα  θαηαζηεί θχξηνο ηεο κνίξαο ηνπ, θάηη 

πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα θαηαθηήζεη ηελ νινθιεξσηηθή θαη νξηζηηθή ζεξαπεία ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ.  

Ιδηαίηεξν γλψξηζκα  ηνπ πλεχκαηνο ηεο λεσηεξηθφηεηαο σο πξνο ηελ θαηνρή ηεο αιήζεηαο θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο» είλαη ε δεκηνπξγία θαηαζθεπψλ, κεγάισλ ηδενινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, κε αμηψζεηο θαζνιηθφηεηαο. Βαζηθή παξάκεηξνο επίζεο, είλαη ε πίζηε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ  νξζνχ  ιφγνπ ν νπνίνο κέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηελ ηερλνινγία ζα πξνζέθεξε κηα αληηθεηκεληθή θαη αιεζηλή εξκελεία ηνπ 

θφζκνπ. 

         Μέζα ζε απηφ ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζχληνλε πξνο απηφ, αλαδχζεθε ε 

ςπραλάιπζε. Καηφξζσζε λα ζπγθεξάζεη θαη ηα δπν πεδία ηεο λεσηεξηθφηεηαο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, δειαδή θαη ην πεδίν ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Γηαθσηηζκνχ γηα νξζνινγηθφ 

έιεγρν ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο» εθ κέξνπο ηνπ ππνθεηκέλνπ, αιιά θαη ην πεδίν δηεθδίθεζεο ηνπ 

Ρνκαληηζκνχ γηα ηελ «ειεχζεξε» απηφ-έθθξαζε ελφο ππνθεηκέλνπ κε έκθαζε ζηνλ άινγν θαη 

παξνξκεηηθφ ζπλαηζζεκαηηζκφ ηνπ. Γηαηήξεζε φκσο θαη, ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί, 

ελζσκάησζε ζηελ θαηαζθεπή ηεο θη εθείλεο ηηο αληηιήςεηο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ απνηεινχλ ηηο 

ζεκειηψδεηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο. Γηαηήξεζε απηφ πνπ ππφθεηηαη 

ησλ δπν ξεπκάησλ σο θνηλφο ηνπο ηφπνο, δειαδή ηελ πίζηε ζε έλα θιεηζηφ ππνθείκελν πνπ 

επξηζθφκελν απέλαληη απφ έλαλ θφζκν αληηθεηκέλσλ, ρξεηάδεηαη λα θηλεζεί πξνο απηά ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ελ ηέιεη ε ηζνξξνπία ηεο εζσηεξηθφηεηάο ηνπ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

θηλήζεθε ηδίσο ε ηάζε ηεο  ego-psychology πνπ αλαθέξακε ζηελ αξρή, αιιά θαη πιήζνο 

ςπρνζεξαπείεο θαη ςπρνηερλίεο πνπ αλζνχλ ζηελ επνρή καο.  

        Σν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ φκσο, δελ παξακέλεη ίδην. Όιν θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη ιφγνο 

γηα ηελ επνρή ηεο Μετανευτεπικότηταρ, ε νπνία γηα πνιινχο ρξνλνινγείηαη απφ ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1960 θαη γηα άιινπο αθφκα πην πξηλ. 

Βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ επνρή ηεο Μεηαλεσηεξηθφηεηαο είλαη ε θαηάξξεπζε ησλ κεγάισλ 

θνηλσληθψλ θαηαζθεπψλ, ησλ θνηλσληθψλ θαη  ηδενινγηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ αμηψλνπλ ηελ 

θαζνιηθφηεηα. Σελ ζέζε ηνπο θαηαιακβάλεη ν θαηαθεξκαηηζκφο, ε αζάθεηα θαη ε ζχγρπζε. Σνλ 

ιφγν ηεο ηνλ ραξαθηεξίδεη ην δηθνξνχκελν, ην αβέβαην, ην αηαμηλφκεην. Σελ ίδηα ζηηγκή ν 

άλζξσπνο δηαθαηέρεηαη απφ κηα ρανηηθή αίζζεζε, πνπ ζπλνδεχεη ηελ ακθηζβήηεζε γηα ηελ 
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φπνηα δπλαηφηεηα έγθπξεο θαη θαζνιηθήο εξκελείαο ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο». ήκεξα 

πεξηζζφηεξν ίζσο απφ θάζε άιιε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, νη άλζξσπνη 

βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα εκπεξηέμνπλ ζε έλα 

ζχζηεκα αλαθνξψλ πνπ λα έρνπλ γη’ απηνχο λφεκα.  

          Ίζσο, ην πλεχκα ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο έξρεηαη ζαλ έλα θχκα απνγνήηεπζεο,  σο πξνο 

ηελ θαηάιεμε ησλ «πξνγξακκαηηθψλ αξρψλ» θαη ησλ θαηαζθεπψλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο. ηηο 

κέξεο καο, ζηε ζέζε ηνπ ιφγνπ ηνπ Γηαθσηηζκνχ, αλαπηχζζεηαη έλαο νμχο αληη-Γηαθσηηζηηθφο 

ιφγνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απαηζηνδνμία  θαη ακθηζβήηεζε θάζε ζπγθξνηεκέλνπ θαη 

ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο ηδεψλ. Τπάξρεη ε αίζζεζε φηη αλ δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη αληηθεηκεληθή 

αιήζεηα, ν θαζέλαο κπνξεί λα θαηαζθεπάδεη ηελ δηθή ηνπ αιήζεηα, θαζψο ηειηθά φια, δελ είλαη 

παξά κηα θαηαζθεπή. Αθνχ δελ κπνξεί λα ππάξρεη ε εγγχεζε ηεο «αληηθεηκεληθφηεηαο», ηφηε 

φια εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο «ππνθεηκεληθφηεηαο». ηελ επνρή ηνπ θαηαλαισηηζκνχ, ζαλ 

θαηαλαισηέο ηδεψλ, θηάζακε λα ζεσξνχκε φηη νη ηδέεο θαη νη αμίεο δελ είλαη παξά έλα αθφκα 

πξντφλ, έλα απιφ εξγαιείν, ην νπνίν επηιέγεηο θαη θαηαλαιψλεηο ζηε βάζε ππνθεηκεληθψλ θαη 

απζαίξεησλ πξνηηκήζεσλ ηεο ζηηγκήο. 

          Δπξηζθφκελε κέζα ζε απηφ ην πεδίν ε Τπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία, ζε ζηελή ζπλνκηιία κε 

φια ηα ζχγρξνλα ξεχκαηα ηεο ςπραλάιπζεο, επηρεηξεί λα πεξάζεη κέζα απφ ηηο ζπκπιεγάδεο 

ζηηο νπνίεο ηαιαλίδεηαη ε ζχγρξνλε ζθέςε, αξζξψλνληαο έλαλ «άιιν» ιφγν γηα ηελ αιήζεηα ηεο  

αλζξψπηλεο χπαξμεο, πέξα απφ ηνλ αληηθεηκεληζκφ θαη ηνλ  ππνθεηκεληζκφ. 

          Δίπακε παξαπάλσ φηη θάζε ιφγνο γηα ηελ ζεξαπεία πξνθεηκέλνπ λα είλαη επαξθήο δελ 

κπνξεί παξά λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλζξσπν-ινγία πνπ ξεηά ή άξξεηα ππφθεηηαη ζηα ζεκέιηά 

ηεο. Ποιόρ είναι ο τπόπορ με τον οποίο κατανοεί τον άνθπυπο η Τπαπξιακή τςσοθεπαπεία; 

Πνηα είλαη ε αλζξσπν-ινγία ηεο; Δδψ βξηζθφκαζηε ζηελ θαξδηά ηεο ππαξμηαθήο ζθέςεο θαζφηη 

ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γλψξηζκα βξίζθεηαη αθξηβψο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελλνεί 

ηνλ άλζξσπν σο «χπαξμε» (ex-istance). 

Αλαθεξφκαζηε ζηνλ άλζξσπν σο existance (ν εμ-ηζηάκελνο). Γειαδή δελ ηνλ βιέπνπκε ζαλ έλα 

θαη’ αξρήλ πεξίθιεηζην ππνθείκελν πνπ ζε έλα δεχηεξν ρξφλν αλνίγεηαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

άιινπο, ηα αληηθείκελα, έρνληαο σο φρεκα είηε ηα έλζηηθηα, είηε ηηο ελνξκήζεηο, είηε ηηο 

επηζπκίεο, είηε ηελ βνχιεζε, είηε νηηδήπνηε άιιν. Σνλ βιέπνπκε λα βξίζθεηαη εμ αξρήο «εθεί 

έμσ», «εθηφο», φπνπ ε χπαξμή ηνπ γνληκνπνηείηαη θαη απνθηά ηελ ππφζηαζή ηεο. 

Όκσο, πνπ «εθηφο»; Ση ζεκαίλεη απηφ ην «εθεί έμσ»;  

Ωο πξνο απηφ ην εξψηεκα έξρεηαη λα καο βνεζήζεη κηα άιιε πνιχ ζεκαληηθή, γηα ηελ 

Τπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία, ιέμε, ε γεξκαληθή ιέμε «Dasein». Πξφθεηηαη γηα κηα παιαηά 

νλνκαζία γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, ηελ νπνία παξαιακβάλεη ν Heidegger  θαη ηεο δίλεη ην 

λνεκαηηθφ βάζνο κε ηελ νπνία ζήκεξα ηελ θαηαιαβαίλνπκε. Da-sein ζεκαίλεη: ην αλνηθηφ, ην 

αίζξην (Da), φπνπ εκθαλίδεηαη παξνπζία, εκθαλίδεηαη «είλαη» (sein).  

Ο άλζξσπνο δειαδή, απνθηά ηελ ππφ-ζηαζή ηνπ, είλαη απηφο πνπ γίλεηαη, θαζψο εμ-ίζηαηαη (ex-

istance) ζηελ παξνπζία, ζην «είλαη» (Da-sein). Ο άλζξσπνο γίλεηαη απηφο πνπ είλαη, σο ε έθ-

ζηαζή ηνπ ζε φια απηά πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη θαη πνπ ζπληζηνχλ ην ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ 

ηνπ.  

            Η παξνπζία, ην «είλαη», ζην νπνίν εμ-ίζηαηαη ν άλζξσπνο θαζηζηάκελνο χπαξμε, δελ 

πθίζηαηαη μέρσξα, απφ πξηλ, αιιά δεκηνπξγείηαη θαη εκθαλίδεηαη πάληα ζε κηα ζρέζε. Δμ αξρήο 

ε χπαξμή κνπ «γίλεηαη» ζην ζπκβάλ ηεο ζπλάληεζεο κε ηελ εηεξφηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηελ 

χπαξμή κνπ θαη ηελ ζπζηήλεη. Η ζπλάληεζε κε απηφ πνπ έξρεηαη θαη κε βξίζθεη, ην άγγηγκα ηεο 

εηεξφηεηαο, ελεξγνπνηεί παξνπζία, ελεξγνπνηεί λφεκα, ζην νπνίν εμ-ίζηακαη. Δθείλε ηε ζηηγκή 

ζπγθξνηνχκαη θαη γίλνκαη χπαξμε, θαζψο ηαπηφρξνλα ζπγθξνηείηαη θαη γίλεηαη  «θφζκνο». Ο 

άλζξσπνο σο Da-sein ππάξρεη πάληα σο In-der-Welt-sein (ελ-ησ-θφζκσ-είλαη). 

Η ζπλάληεζε κε ηελ εηεξφηεηα ιεηηνπξγεί ζαλ ζπηλζήξαο πνπ πξνθαιεί ηελ «αλάθιεμε» ηεο 

χπαξμεο. ηελ «θιφγα» πνπ δεκηνπξγείηαη, σο παξνπζία θαη λφεκα, σο λνείλ θαη είλαη(βι. 

Παρκελίδε, ηο «ασηόλ» λοείλ θαη είλαη), ε χπαξμε (έθ-ζηαζε) αξρίδεη λα  «θιέγεηαη» θαη λα 
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«ζπηλζεξίδεη» Σελ ίδηα ζηηγκή, ζην ίδην ζπκβάλ, αλαθιέγεηαη «θφζκνο» θαη δηακνξθψλεηαη ε 

πξαγκαηηθφηεηά κνπ, είηε πξφθεηηαη γη’ απηφ πνπ εθιακβάλσ σο ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

εαπηνχ κνπ (ε ηαπηφηεηά κνπ σο ππνθείκελν), είηε πξφθεηηαη γη’ απηφ πνπ εθιακβάλσ σο 

εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα (ν θφζκνο ησλ αληηθεηκέλσλ). 

        Η Τπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία δείρλεη πξνο κηα άιινπ ηχπνπ ζρέζε κε ηνλ θφζκν, κε ηα 

πξάγκαηα, κε ηελ εηεξφηεηα.  

Με βάζε ηνλ ζπλεζηζκέλν- ηξέρνληα ηξφπν ελλφεζεο, ν άλζξσπνο ζεσξείηαη ζαλ έλα -ιηγφηεξν 

ή πεξηζζφηεξν- πεξίθιεηζην νλ, έλα «ππνθείκελν», πνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ άιια επίζεο 

πεξίθιεηζηα φληα, ηα «αληηθείκελα», κε ηα νπνία έρεη λα ζρεηηζηεί. Σν «ππνθείκελν», φπσο θαη 

ηα αληηθείκελα», έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο μερσξηζηέο ππνζηάζεηο θαη κε βάζε απηέο ππεηζέξρνληαη 

ζηε ζρέζε. Απηφ πνπ καο ππνρξεψλεη λα αλνηρηνχκε ζηηο ζρέζεηο, απηφ πνπ καο θαηεπζχλεη 

πξνο ηνλ άιινλ, είλαη νη (πνηθηιφηξνπεο) αλάγθεο καο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε απηή ηελ νπηηθή ν 

άιινο δελ είλαη παξά έλα ελδηάκεζν «θάηη», πνπ κνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ κνπ θαη βέβαηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε εθπίπηεη ζε έλα «αληηθείκελν» πξνο 

«επέλδπζε», ρξήζηκν απιψο γηα ηελ δηαηήξεζε θαη κεγηζηνπνίεζε  ηνπ δηθνχ κνπ 

«ζπκθέξνληνο», ηεο δηθήο κνπ ηδηνηέιεηαο, ηεο δηθήο κνπ «ππνθεηκελφηεηαο». ηνλ ηξέρνληα 

ηξφπν ελλφεζεο, δειαδή, αγλνείηαη θαη παξαβιέπεηαη ν άιινο ζαλ κηα αιεζηλή εηεξφηεηα ε 

νπνία κνπ απεπζχλεη ηνλ ιφγν, δεηά ηελ πξνζνρή κνπ θαη κε πξνζθαιεί ζε ζπλνκηιία.  

      Και πυρ μος απεςθύνει τον λόγο η ετεπότητα; Πσο κε πξνζθαιεί ζε ζπλνκηιία;  

Μέζα απφ ην θελφ θαη ην έιιεηκκα, σζάλ έλαο ιφγνο πνπ κνπ απεπζχλεηαη εθ ηνπ κεδελφο θαη 

έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ άγλσζηνπ θαη ηνπ αλνίθεηνπ. Με έρεη ήδε βξεη, ε χπαξμή κνπ ήδε 

βξίζθεηαη ξηγκέλε ζην άγγηγκα ηεο εηεξφηεηαο, αιιά απηφ ην άγγηγκα δελ έρεη πάξεη αθφκα ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο παξνπζίαο (σο λνείλ θαη είλαη), δελ έρεη αλαδπζεί λφεκα, δελ έρεη 

ζπλεηδεηνπνηεζεί, δελ έρεη πάξεη ζρήκα θαη κνξθή, θη έηζη «δελ είλαη». Η εηεξφηεηα δειαδή, 

κνπ απεπζχλεη ηνλ ιφγν ηεο θαη κε αγγίδεη θαη’ αξρήλ, σο θελφ, έιιεηκκα, Μεδέλ. Ο άλζξσπνο 

ππάξρεη εθ-ζηαηηθά πνπ ζα πεί: ζε ζπλερή αλαθνξηθφηεηα πξνο ην Μεδέλ. Ο άλζξσπνο είλαη 

απηφ πνπ αθφκα δελ είλαη, θαζψο «γίλεηαη» ζηε ζρέζε κε απηφ πνπ έξρεηαη θαη ηνλ βξίζθεη, ηελ 

εηεξφηεηα πνπ ηνλ ππεξβαίλεη. πλερψο είλαη θάηη ιηγφηεξν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, θαζψο ν εαπηφο 

ηνπ γελληέηαη θαη’ αξρήλ σο έιιεηκκα. Δίλαη πάληνηε κηα δπλαηφηεηα λα είλαη θαη απηή ε 

δηαξθήο απηνππέξβαζή ηνπ είλαη ε ειεπζεξία ηνπ. 

        Η ζπλνκηιία, ζην βαζκφ πνπ είλαη αιεζηλή, απαηηεί λα κελ πξνζπαζνχκε λα ελζέζνπκε ηνλ 

άιινλ, ηελ εηεξφηεηα, ζηηο νηθείεο καο παξαζηάζεηο, αιιά λα αθεζνχκε ζε εθείλε ηελ πξν-

θαινχζα έιμε πνπ κπνξεί λα κηιά κε έλαλ ηξφπν πνπ είλαη έμσ απφ ηνλ νηθείν καο ηξφπν. Σφηε, 

ε αληαπφθξηζή κνπ ζηελ θιήζε πνπ κνπ απεπζχλεηαη ηζνδπλακεί κε δηάλνημή κνπ ζε φ,ηη κνπ 

δηαθεχγεη θαη κε ππεξβαίλεη (βιέπε ζρεηηθά ζην έξγν ηνπ Emanuel Levinas). 

           Σν πξψην, ινηπφλ, πνπ ζπλαληά θαλείο φηαλ αθήλεηαη ζε κηα αιεζηλή ζρέζε κε ηελ 

εηεξφηεηα, είλαη θαη’ αξρήλ ην έιιεηκκα, ε απνπζία, ην Μεδέλ Η παξνπζία, ην Δίλαη, 

αλαθέξεηαη ζην Μεδέλ θαη κφλνλ ράξηο ζε απηή ηελ αλαθνξά κπνξεί λα εκθαλίδεηαη. Ο 

Heidegger, ζην έξγν ηνπ “Ση είλαη Μεηαθπζηθή”, ιέεη:  «Μόλολ ζηε βάζε ηες αρτέγολες 

εκθάλεηας ηοσ Μεδελός κπορεί ηο Dasein λα προζεγγίδεη ηα όληα θαη λα αζτοιείηαη κε 

ασηά......Εάλ ηο Dasein, ζηο ζεκέιηο ηες οσζίαζής ηοσ, δελ επηηειούζε ηελ σπέρβαζε, δει., εάλ δελ 

ήηαλ εθ ηωλ προηέρωλ ελ-θραηές ζηο κεδέλ, ηόηε ποηέ δελ ζα κπορούζε λα ζσκπερηθέρεηαη προς ηο 

ολ, άρα ούηε θαη προς ηολ εασηό ηοσ. Δίτως ηελ πρωηογελή εκθάλεηα  ηοσ κεδελός δελ σπάρτεη ο 

εασηός, ούηε ε ειεσζερία». 

   Απηφ φκσο, γίλεηαη εκπεηξαηφ σο αλεζπρία,  αίζζεκα αλνίθεηνπ θαη εληέιεη σο άγσορ. (Σν 

άγρνο, ιέεη ν Heidegger, είλαη αθξηβψο ε εκπεηξία ηνπ Μεδελφο). Σν λα αθήλνκαη αιεζηλά ζηε 

ζρέζε, ζεκαίλεη φηη δελ επηδηψθσ λα ελζέζσ ζηηο ήδε νηθείεο κνπ θαηαζθεπέο, «απηφ», ην 

«έηεξν», πνπ έξρεηαη θαη κε εγγίδεη. Σν έηεξν, απηφ πνπ ήδε κε εγγίδεη, αθφκα δελ ην γλσξίδσ 

θαζψο δελ έρεη πάξεη ζρήκα θαη κνξθή, δελ έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί, δελ έρεη λνεκαηνδνηεζεί. Η 

βεβηαζκέλε κνπ παξέκβαζε λα ην ρσξέζσ θαη λα ην πξνζαξκφζσ  ζηα δηθά κνπ ζρήκαηα,  είλαη 
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κηα πξάμε έιιεηςεο ζεβαζκνχ, κηα πξάμε βίαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ βηαζκφ πνπ κπνξεί λα 

ηθαλνπνηεί ηελ  επηζπκία ηνπ Δγψ κνπ λα απνθχγεη ην άγρνο, αιιά δελ ηθαλνπνηεί θαζφινπ ηελ 

αιήζεηα ηεο ζρέζεο. Σειηθά, βεβαίσο, νχηε ην άγρνο απνθεχγεηαη. 

           Σελ εκπεηξία αθξηβψο ηνπ άγρνπο, ηνλ μεληζκφ ηνπ αλνίθεηνπ, ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ 

αβεβαηφηεηα, ελ ηέιεη ην Μεδέλ, πξνζπάζεζε λα δηψμεη καθξηά ηνπ ν άλζξσπνο ηεο 

Νεσηεξηθφηεηαο θαη ηεο Μεηαλεσηεξηθφηεηαο. Η πξνζπάζεηα δελ είλαη θαηλνθαλήο, δελ είλαη 

θάηη πνπ πξσηνεκθαλίδεηαη ζε απηήλ κφλν ηελ επνρή. Σν θαηλνθαλέο ηεο επνρήο έγθεηηαη ζην 

φηη ν άλζξσπνο θαληάδεηαη φηη απηφ κπνξεί λα ην πεηχρεη αλ θαηαζηεί ν ίδηνο ζεκέιην θαη 

ζεκείν αλαθνξάο ηνπ εαπηνχ ηνπ, πνπ ζα πεη, λα θχγεη απφ ην πξνζθήλην ε εμάξηεζή ηνπ απφ 

νηηδήπνηε βξίζθεηαη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ δηθνχ ηνπ ειέγρνπ. Έλα ηέηνην «επίηεπγκα» φκσο δελ 

κπνξεί λα νδεγήζεη παξά ζηνλ απηνπεξηνξηζκφ ηνπ αλζξψπνπ ζε εθείλν ην πεδίν κφλνλ, φπνπ 

κπνξεί λα έρεη ηζρχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ν έιεγρφο ηνπ. Οδεγεί ζην λα ζηγήζεη ελ ηέιεη ην 

κίιεκα ηεο εηεξφηεηαο...  

 ηελ επνρή ηεο Νεσηεξηθφηεηαο, θπξηάξρεζε ε πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία ηζρπξψλ 

«θξαηεκάησλ», θαηαζθεπψλ λνήκαηνο, πνπ ππεδείθλπαλ κηαλ «αληηθεηκεληθή» αιήζεηα, ηεο 

νπνίαο ν άλζξσπνο κπνξεί λα είλαη γλψζηεο θαη θχξηνο. Απηφ θαηλφηαλ λα δίλεη κηα βάζε 

ζηήξημεο θαη κηα ππφζρεζε, κηα ειπίδα, γηα αζθάιεηα θαη  βεβαηφηεηα. Μηα ππφζρεζε γηα 

πιεξφηεηα ηνπ Δίλαη θαη εθηνπηζκφ ηνπ Μεδελφο. 

 ηελ επνρή ηεο Μεηαλεσηεξηθφηεηαο, θαηαξξένπλ νη θαηαζθεπέο θαη σο «αληηθεηκεληθή» 

αιήζεηα αλαδχεηαη ε έιιεηςε θάζε δπλαηφηεηαο γηα «αληηθεηκεληθή» αιήζεηα. (Η αληίθαζε θαη 

ην αδηέμνδν ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο, γίλνληαη αληηιεπηά...). Καζψο ιείπνπλ ηα ηζρπξά 

θξαηήκαηα πνπ ζα καο επέηξεπαλ λα έρνπκε ηελ ςεπδαίζζεζε φηη κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ην 

άγρνο ηνπ Μεδελφο πνπ ζπλνδεχεη εγγελψο ηελ εθ-ζηαηηθφηεηα ηεο χπαξμεο, θαίλεηαη ζαλ λα 

κελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο απφ ην λα θιεηζηεί ην άηνκν ζηελ ππνθεηκεληθή ζθαίξα ηνπ Δγψ ηνπ. 

Ωζάλ λα κπνξνχζε απηή ε πεξηραξάθσζε, κέζα ζηα ηείρε ηνπ Δγψ, λα θξαηήζεη ην Μεδέλ έμσ  

απφ ηελ εκπεηξία καο θαη -πνιχ πεξηζζφηεξν- λα ην θαηαξγήζεη! Σειηθά, ην κφλν πνπ 

θαηαθέξλνπκε είλαη καδί κε ηελ εκπεηξία ηνπ Μεδελφο λα θξαηηφκαζηε έμσ θαη απφ ηελ 

εκπεηξία ηνπ Δίλαη. Απηφ νδεγεί ζηελ απνθπγή θάζε αιεζηλήο ζρέζεο, θάηη πνπ ην δνχκε ζηηο 

κέξεο καο ρσξίο θαλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, λα ην αληηιακβαλφκαζηε. Οη ζρέζεηο είλαη θαη’ 

εμνρήλ εγσθεληξηθέο, ζπλερψο αλαιψζηκεο θαη αλαθπθιψζηκεο, ζπρλά άδεηεο απφ θάζε 

ζπγθηλεζηαθφ ζηνηρείν, ηείλνπλ πξνο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ξερφηεηα θαη απνζχλδεζε θαη 

γίλνληαη ηειηθά έλα απιφ παηρλίδη απφιαπζεο. 

          Η λεψηεξε Δπξσπατθή ζθέςε δηεθδίθεζε, γηα ηνλ άλζξσπν, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

ειεπζεξία. Σν ζέκα φκσο είλαη φηη ηελ είδε κέζα ζην δίπνιν «απηνλνκία-εηεξνλνκία» θαη 

«ππνθείκελν-αληηθείκελν». Θεψξεζε ηελ ειεπζεξία σο ζπλψλπκε κε ηελ απηνλνκία ελφο 

απηφβνπινπ «ππνθεηκέλνπ» θαη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ, ελψ ηελ παξνπζία ηεο εηεξφηεηαο 

(δειαδή ηελ εμσηεξηθή αλαγθαηφηεηα) ηελ ζεψξεζε σο εηεξνθαζνξηζκφ θαη αλειεπζεξία. 

Πξφθεηηαη γηα κηα αληίιεςε γηα ηνλ άλζξσπν πνπ βαζίδεηαη φρη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

χπαξμεο σο έθ-ζηαζε ε νπνία είλαη πάληνηε ζηξακκέλε πξνο ην κίιεκα ησλ πξαγκάησλ, ην 

κίιεκα ηεο εηεξφηεηαο, αιιά ζηελ επηζπκία ελφο απηάξθνπο θαη παληνδχλακνπ Δγψ. 

Απνηππψλεη ηελ άξλεζε λα εμέιζεη θαλείο αιεζηλά πξνο ηνλ άιιν, λνκίδνληαο φηη είλαη εθηθηφ 

λα  παξαθακθζεί ην ππνρξεσηηθφ θαη αλαγθαίν ηεο ζρέζεο κε ηελ εηεξφηεηα, δειαδή λα 

παξαθακθζεί, φπσο είδακε παξαπάλσ,  ε έιιεηςε, ην Μεδέλ. Πσο φκσο λα πάξεη θαλείο 

απφζηαζε απφ ην Μεδέλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζε απηφ ζπλίζηαηαη ν ίδηνο ν ππξήλαο ηεο χπαξμεο; 

Μνηξαία ζπλέπεηα δελ ζα είλαη λα πάξεη απφζηαζε απφ απηήλ ηελ ίδηα ηελ χπαξμε; 

Παξαθάκπηνληαο θαη θαηαξγψληαο ηνλ άιινλ, δελ παξαθάκπηνπκε θαη θαηαξγνχκε ηνλ εαπηφ 

καο; 

              Η ππαξμηαθή ζθέςε (ηδίσο απφ ηνλ Heidegger θη έπεηηα) κεηαθηλείηαη απφ απηήλ ηελ 

αληίιεςε πεξί ειεπζεξίαο πνπ επεθξάηεζε ζηελ λεψηεξε Δπξσπατθή ζθέςε. Ωο ειεπζεξία 

ελλνείηαη πιένλ, ζηνλ ππαξμηζκφ, ε επ-άθεζε θαη ε έθ-ζηαζε ζηελ αλεκπφδηζηε εκθάλεηα 
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παξνπζίαο.  Η αλειεπζεξία δελ έγθεηηαη ζην αλαγθαζηηθά-ππνρξεσηηθφ ηεο ζρέζεο κε ηελ 

εηεξφηεηα, αιιά ζηελ θαζήισζε ζηελ θαηαζθεπή ελφο Δγψ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε έθ-

ζηαζε, ηελ ειεχζεξε ζρέζε κε ηελ εηεξφηεηα.  Η αλειεπζεξία δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ ππνηαγή 

ζηελ εηεξφηεηα αιιά κε ηελ έιιεηςε α-ιήζεηαο, κε ηελ αδπλακία λα αθνπγθξαζηνχκε θαη λα 

αληαπνθξηζνχκε ζην θάιεζκα πνπ καο πξνο-θαιεί. Έρεη λα θάλεη κε ηελ αδπλακία θαηάθαζεο 

θαη αλάιεςεο ηνπ Μεδελφο. Διεχζεξε χπαξμε είλαη ε αιεζηλή χπαξμε, δειαδή ε αλεκπφδηζηε 

έθ-ζηαζε ζηελ αλαδπφκελε παξνπζία. 

          Απηφ πνπ νλνκάδνπκε «ειεπζεξία», ίζσο κπνξνχκε λα ην αληηιεθζνχκε επαξθέζηεξα αλ 

ην δνχκε σο πξνο ηελ ρξνληθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ:  

           Ο αξθηηθφο ρξφλνο, ν αξρέγνλνο  βησκαηηθφο ρξφλνο, δελ είλαη ν παξάγσγνο, 

σξνινγηαθφο ρξφλνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ο ρξφλνο, είλαη θαη’ αξρήλ ε θίλεζε πξνο ηελ 

εηεξφηεηα, ε έθ-ζηαζε ζηελ αθαηάπαπζηε αλάδπζε παξνπζίαο. Σν άγγηγκα ηεο εηεξφηεηαο δίλεη 

θίλεζε ζηελ έθ-ζηαζε ηεο χπαξμεο, ζα ιέγακε ζηελ «ρξφλσζή» ηεο. Καζψο ην Da-sein εμ-

ίζηαηαη ρξνλνχκελν, αλαθιέγνληαη θαη νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ρξνληθφηεηαο, ην παξειζφλ, ην 

παξφλ θαη ην κέιινλ, σο θάηη ην εληαίν. Πνηέ δελ ππάξρεη κεκνλσκέλν παξφλ, κεκνλσκέλν 

παξειζφλ, ή κεκνλσκέλν κέιινλ, μεθνκκέλν θαη απηφλνκν ην έλα απφ ην άιιν. Ο άλζξσπνο 

βξίζθεηαη εμ-ηζηάκελνο θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ νη νπνίεο ζπλππάξρνπλ. Σν ζέκα 

φκσο είλαη κε πνην ηξφπν;  

Έλαο ηξφπνο (ίζσο ν ζπλεζέζηεξνο...)  είλαη λα ζπλππάξρνπλ ζαλ κηα ζπκπαγήο θαη 

ζπγθερπκέλε θιεηζηφηεηα, φπνπ ην παξφλ εμαληιείηαη ζε κηα ζπλερή αλαθχθισζε ηνπ 

παξειζφληνο, ρσξίο θαλέλα άλνηγκα γηα ην αιεζηλά θαηλνχξγην πνπ έξρεηαη απφ ην κέιινλ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη παξά γηα κηα θαζήισζε, ζηελ νπνία  θαηαιήγνπκε λα 

επαλαιακβάλνπκε «ηα ίδηα θαη ηα ίδηα» θαη «ην αχξην ζαλ ρζεο λα κνηάδεη».  

 Δίλαη φκσο αιιηψο φηαλ επέξρεηαη έμνδνο απφ ηελ θιεηζηφηεηα θαη μεθαζαξίδνπλ ηα 

φξηα ηνπ παξφληνο. Όηαλ μεθαζαξίδεη ην παξειζφλ ζαλ «φρη πηά» θαη ην κέιινλ ζαλ «φρη 

αθφκα».  Απηφ ζα πεη: άθεζε ζηελ θιήζε πνπ καο θαιεί ηψξα, απφ «αιινχ» θαη φρη κέζα απφ 

ηνλ  ήδε ππάξρνληα ηξφπν θαηαλφεζήο καο, φρη κέζα απφ ηνλ παγησκέλν ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

είκαζηε θαη αληηιακβαλφκαζηε ηνλ εαπηφ καο θαη ηα πξάγκαηα. Σφηε έξρεηαη ε εκπεηξία ηνπ 

«αθήκαηνο» ζηε ξνή ηεο χπαξμεο, δειαδή ζηε ζπλερή θαη αθαηάπαπζηε ξνή ηνπ 

παηρληδίζκαηνο απνπζίαο-παξνπζίαο. 

     Ση ζεκαίλεη απηφ; Αο ην πξνζέμνπκε: H παξνπζία είλαη ηψξα, ζην παξφλ. Οη θαηαζθεπέο, νη 

δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο έρσ εζηζηεί λα είκαη, έξρνληαη απφ ην παξειζφλ. Δίλαη ην 

παξειζφλ. Γηεθδηθνχλ κηα δηαξθή επαλάιεςε ηνπ παξειζφληνο. Η θαζήισζε ζην παξειζφλ, ε 

αλαθχθισζή ηνπ, δελ αθήλνπλ ην παξφλ λα είλαη αιεζηλά παξφλ.  

Οη δηάθνξεο επηζπκίεο θαη ειπίδεο γηα ην κέιινλ, έξρνληαη θαη απηέο απφ ην παξειζφλ. 

Δμνξκνχλ απφ ηελ θαηαζθεπή, απφ ην Δγψ κνπ, απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κέρξη ηψξα είκαη, 

απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κέρξη ηψξα θαηαιαβαίλσ ηα πξάγκαηα. Γελ αθήλνπλ ην κέιινλ λα 

είλαη αιεζηλά κέιινλ. 

Απηφ πνπ θαλείο αιεζηλά δεη, ε αιεζηλή-απζεληηθή χπαξμε, είλαη ηψξα, ζην παξφλ.  

Σψξα ζην παξφλ κπνξεί θαλείο λα αθνπγθξαζηεί απηφ πνπ έξρεηαη θαη ηνλ βξίζθεη,  απηφ πνπ 

ηνπ κηιά θαη ηνλ πξνζθαιεί (αθφκα, θαη ηδίσο, κε ηελ κνξθή ηεο απνπζίαο). Μπνξεί λα 

αθνπγθξαζηεί ηελ θιήζε ηνπ θαη λα αληαπνθξηζεί ζε απηήλ. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη κπνξεί θαη’ 

αξρήλ λα πξνζέμεη. Δίλαη φινο δνζκέλνο ζην ηψξα, είλαη φινο κηα εγξήγνξζε, είλαη κηα πξνζνρή 

(ν Heidegger ίζσο λα έιεγε: είλαη φινο κηα «κέξηκλα»). 

      Καη πσο είλαη θαλείο φηαλ φιε ε χπαξμή ηνπ είλαη άθεκα θαη αληαπφθξηζε ζην θάιεζκα ηνπ 

παξφληνο; Όηαλ είλαη φινο εγξήγνξζε θαη πξνζνρή; Όηαλ είλαη φινο έθζηαζε; 

Πξφθεηηαη γηα κηαλ εκπεηξία πνπ καο είλαη πξαγκαηηθά άγλσζηε; Μήπσο δελ καο είλαη θαη ηφζν 

καθξηλή; Μήπσο, σο δπλαηφηεηα, βξίζθεηαη ήδε απφ πάληα εθεί, έηζη ψζηε φηαλ θαη φπνηε ηελ 

βηψλνπκε  λα καο θαίλεηαη ζαλ θάηη ην ηδηαίηεξα νηθείν, ζαλ λα επηζηξέθνπκε ζην ζπίηη καο, 

ζηνλ απζεληηθφ καο εαπηφ; 



 7 

    Αο πξνζέμνπκε έλα ζεκείν : Μήπσο εθείλε ηε ζηηγκή πνπ  είλαη θαλείο αθεκέλνο ζηελ θιήζε 

πνπ εδψ θαη ηψξα ηνπ κηιά, ηε ζηηγκή πνπ είλαη θαλείο ν αιεζηλφο, ν απζεληηθφο εαπηφο ηνπ, 

εδψ ζηελ ξσγκή ηνπ ρξφλνπ, είλαη θπξηνιεθηηθά «θαλείο»;  

 

      ηελ επνρή καο ινηπφλ, πνπ θαηαξξένπλ ηα θνζκνείδσια, πνπ θαηαξξένπλ νη θνηλσληθέο 

θαηαζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα, ν άλζξσπνο ν ζπλεζηζκέλνο ζηηο βεβαηφηεηεο, κέλεη εθθξεκήο, 

ράλεη ηελ επαλαπαπηηθφηεηά ηνπ, βξίζθεηαη κέζα ζε δηαξθή αλεζπρία θαη άγρνο. Θα ήηαλ 

δπλαηφλ φκσο λα θεξδίζεη ζε γλεζηφηεηα θαη απζεληηθφηεηα, αλ ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί ζηελ 

αλνηθηφηεηα ηνπ Δίλαη, ζηελ αλνηθηφηεηα ηνπ κηιήκαηνο ηεο εηεξφηεηαο, ζηελ δσηηθή 

αηκφζθαηξα φπνπ εληφο ηεο αλαπλέεη ειεχζεξα ε ζρέζε. 

             Δδψ, ίζσο έξρεηαη ιπηξσηηθφο έλαο ιφγνο ηεο επνρήο καο, ν ιφγνο ηεο Ψπραλάιπζεο. 

Μηιάκε γηα έλαλ ιφγν πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα κφλνλ ηεο ζεξαπεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, αιιά πνπ κπνξεί λα αθνπγθξάδεηαη θαη λα ζπλερεί κε εθείλν πνπ 

βξίζθεηαη πέξαλ ηεο ρξεζηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, πέξαλ ηνπ απιψο εξγαιεηαθνχ θαη 

κεηξήζηκνπ.  

      Η Ψπραλάιπζε βξίζθεηαη ζε αθεηεξηαθή ζρέζε κε εθείλν πνπ καο δηαθεχγεη θαη πνπ αλ θαη 

ήδε καο έρεη αγγίμεη, βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ έιεγρν ηεο επνπηείαο κνπ: Σν αζπλείδεην.  ηελ 

Τπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία φηαλ κηιάκε γηα αζπλείδεην δελ κηιάκε γηα θάηη πνπ βξίζθεηαη 

θξπκκέλν ζε  θάπνηνλ εζσηεξηθφ ηφπν, γηα θάηη ράξηο ζηελ χπαξμε ηνπ νπνίνπ ηα ςπρηθά 

θαηλφκελα κπνξνχλ λα είλαη πιήξσο πξνζδηνξίζηκα θαη εμεγήζηκα κέζα ζε έλα αηηηνθξαηηθφ θαη 

ζεηηθηζηηθφ πλεχκα.  Σν αζπλείδεην δεκηνπξγείηαη ζηελ ζπλάληεζή κνπ κε ηελ εηεξφηεηα, σο 

απηφ πνπ δελ δέρεηαη λα ρσξέζεη ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζηηο παξαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο κνπ.  

Τθίζηαηαη πάληα ζε αλαθνξά κε κηα ζπλείδεζε. Γεκηνπξγείηαη θαζψο κε έρεη ήδε αγγίμεη ε 

εηεξφηεηα, αιιά απηφ ην άγγηγκα δελ έρεη πάξεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο παξνπζίαο, δελ έρεη 

αλαδπζεί λφεκα, δελ έρεη πάξεη ζρήκα θαη κνξθή, δελ έρεη γίλεη ζπλείδεζε.  

Η ζπλείδεζε, ιέεη ν ΜΔΡΛΩ-ΠΟΝΣΤ, είλαη απνζαθήληζε  λνήκαηνο. πγθξνηψληαο δηαπγάδεη 

απηφ πνπ πξνεγνπκέλσο παξνπζηαδφηαλ σο απξνζδηφξηζηνο νξίδνληαο, αιιά πνηέ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνβεί ζε νιηθέο ζπλζέζεηο ησλ νξηδφλησλ ηέηνηεο πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ πιήξε 

θαηνρή ησλ πξαγκάησλ αλεμαξηήησο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Η επηζπκία ηεο νιηθήο ζχλζεζεο κηαο 

αιήζεηαο σο κηαο νινθιεξσκέλεο θαη δηαπγνχο νιφηεηαο, ζπληζηά κηα πιάλε.  

      Η αιήζεηα ηεο ςπραλάιπζεο δελ είλαη αληαλάθιαζε κηαο πξνυπάξρνπζαο αιήζεηαο, αιιά 

πξαγκαηνπνίεζε αιήζεηαο θαζψο ε αθαλήο θιήζε ηνπ αζπλεηδήηνπ κε δηαλνίγεη ζηνλ ρξφλν θαη 

κε απειεπζεξψλεη απφ ηελ αλππαξμία. 

               ηνλ ιφγν ηεο Νεσηεξηθφηεηαο θαη ηεο Μεηαλεσηεξηθφηεηαο, ζηνλ ζπκπαγή ιφγν ησλ 

θαηαζθεπψλ αιιά θαη ζηνλ θαηαθεξκαηηζκέλν θαη αζαθή ιφγν πνπ αθνινπζεί ηελ δηάςεπζε 

ησλ θαηαζθεπψλ, ε ςπραλάιπζε είλαη δπλαηφλ λα αληηηάμεη έλαλ άιιν ιφγν, αλνηθηφ γη’ απηφ 

πνπ έξρεηαη θαη κε βξίζθεη θαη πνπ κνπ κηιά θαη’ αξρήλ σο έιιεηκκα θαη κεηεσξηζκφο. Έλαλ 

ιφγν πνπ δηαηεξψληαο κέζα ηνπ φιν ην δξακαηηθφ ηνπ βάξνο, δελ ζα απνζθνπεί ζηελ 

ηαθηνπνίεζε θαη ην θιείζηκν κηαο απάληεζεο πνπ ζα καο εζπράδεη, αιιά πνπ ζα δηαλνίγεη πξνο 

έλα εξψηεκα. Έλα εξψηεκα πνπ δελ μεθηλά απφ ην άλζξσπν κε θαηεχζπλζε πξνο ην Δίλαη, φπσο 

είλαη ε ζπλήζεο πξαθηηθή ησλ λεψηεξσλ ρξφλσλ, αιιά ζχκθσλα κε ηελ πνξεία αληηζηξνθήο ηνπ 

φςηκνπ Heidegger, έλα εξψηεκα πνπ πθίζηαηαη σο αθξφαζε ηεο θιήζεο ηνπ Δίλαη. Δδψ ην 

πξση-αξθηηθφ δελ είλαη ε εξσηεκαηνζεζία αιιά κάιινλ ε αθξφαζε απηνχ πνπ πξφθεηηαη λα 

ηεζεί ππφ εξψηεζε.  

Σν «ζεξαπεπηηθφ» ηεο πξάμεο ηεο Ψπραλάιπζεο δελ έρεη λα θάλεη κε ην φηη ζε απηήλ 

εθαξκφδνληαη θάπνηεο «αληηθεηκεληθέο» αιήζεηεο πνπ ηζρχνπλ σο λνκνηέιεηα γηα φινπο, αιιά 

νχηε κε ην φηη θαλείο «ειεπζεξψλεηαη» απφ ηνλ φπνην «εμσηεξηθφ» πεξηνξηζκφ ψζηε λα κπνξεί 

λα ιεηηνπξγεί  σο απηφβνπιν ππνθείκελν. Ίζσο ην «ζεξαπεπηηθφ», κε βάζε απηά πνπ είπακε 

παξαπάλσ, έγθεηηαη ζηελ πξφζθιεζε γηα πξαγκάησζε κηαο αιεζηλήο ζρέζεο, κηαο αιεζηλήο 

ζπλ-νκηιίαο. Ση ραξαθηεξίδεη φκσο κηα ζρέζε ή κηα ζπλνκηιία, ψζηε λα κπνξνχκε λα ηελ 



 8 

νλνκάδνπκε αιεζηλή; Μήπσο ην φηη ζε απηήλ πξαγκαηψλεηαη αιήζεηα; Ίζσο ε ςπραλάιπζε 

γίλεηαη ζεξαπεπηηθή ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεη ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε λα πξαγκαηψλεηαη θαη λα 

αιεζεχεη, δειαδή λα είλαη ειεχζεξε. Σφηε βεβαίσο κηιάκε γηα κηα Ψπραλάιπζε ηεο νπνίαο ν 

ιφγνο είλαη νκν-ινγία ηεο αθαλνχο παξνπζίαο ηεο εηεξφηεηαο, κηα Ψπραλάιπζε ηεο νπνίαο ε 

θαηεχζπλζε είλαη πξνο ηελ  ειεπζεξία ηεο εθ-ζηαηηθήο αλαθνξηθφηεηαο.  

    Μηα Ψπραλάιπζε ελ ηέιεη, πνπ δελ δηζηάδεη λα επεξσηήζεη ηα ζεκέιηά ηεο θαη λα αλαξσηεζεί 

γηα ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ δξφκνπ πνπ ελζαξθψλεη. 


