Δ. Θεοδωρακοπούλοσ
Το μαγικό ζηο τώρο ηης θεραπείας
Ο ρώξνο ησλ θπιαθώλ αλειίθσλ ζπληζηά -πέξα από θαζεηί άιιν- ρώξν
ζπλάληεζεο πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ εζληθνηήησλ θαη πνιηηηζκώλ. Τν θάζε
παηδί θέξλεη καδί ηνπ (ζην θειί ηνπ, ζηνλ ηξόπν πνπ ζπζρεηίδεηαη, ζηνλ
ηξόπν πνπ εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζθέςε ηνπ) έλα ζύζηεκα
ηδεώλ, έλα ζύζηεκα θαηαλόεζεο ηεο δσήο θαη ηνπ θόζκνπ ζπρλά αξθεηά
δηαθνξεηηθό από ην «δηθό καο», νξζόδνμν δπηηθό. Πώο αθνύσ ηνλ πόλν
θαη ηελ αιήζεηα ηνπ άιινπ; Πόζν αλνηρηό ή αθόκα θαη «βξεθηθό», δίρσο
θάπνηα παξάζηαζε επεμήγεζεο θαη εξκελείαο είλαη ην βιέκκα θαη ε
ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή (ηεο δπηηθήο λόεζεο) απέλαληη ζε θάηη πνπ
θαληάδεη εμσηηθό θαη καγηθό, θαη πνπ κε έλαλ ηξόπν ηνύ δεηείηαη λα «δεη
θαη λα αθνύζεη»;
Δπηπξόζζεηα, ε θύζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εγθιεηζηηθνύ ρώξνπ, ηνπ
ηηκσξεηηθνύ, ηνπ πεξηνξηζηηθνύ, πόζν κπνξεί λα αθήζεη πεξηζώξηα γηα
ηελ εθδήισζε κηαο δηαθνξεηηθόηεηαο αιιά θαη αθόκε πεξηζζόηεξν γηα
ηελ έθθξαζε κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο / ςπρηθήο πξαγκαηηθόηεηαο; Πόζν
αληίζηνηρα «μέλνο» αιιά θαη κε έλαλ ηξόπν «καγηθόο» κέζα ζε έλα
βίαην πεξηβάιινλ θαληάδεη ν ρώξνο ζπλάληεζεο ζεξαπεπηή ζεξαπεπόκελνπ, ν ηθαλόο εθείλνο ρώξνο γηα λα «θηινμελήζεη», λα
«θαηνηθήζεη» κηα ζεξαπεπηηθή επαθή; Δπηπιένλ, ε δηαξθώο
κεηαιιαζζόκελε πξαγκαηηθόηεηα ησλ θξαηνπκέλσλ (ζήκεξα εδώ, αύξην
ή ηελ επόκελε εβδνκάδα ίζσο θαη όρη) θαζηζηά ηε δπλαηόηεηα ζπλέρεηαο
–ελόο επόκελνπ ξαληεβνύ- ζπρλά απαηειή πξνζδνθία. Ο ηόπνο
κεηαηξέπεηαη ζε κηα «one shot» επθαηξία θαη γηα ηνπο δπν (ζεξαπεπηή –
ζεξαπεπόκελνπ) λα ζπλαληεζνύλ γηα κηα ζηηγκή θαη εθείλε ε ζηηγκή λα
είλαη ζεξαπεπηηθή.
Ο F. είλαη έλαο λεαξόο κόιηο 18 εηώλ από ηε Βόξεηα Αιβαλία. Δθηίεη
πνηλή θπιάθηζεο κε ηελ θαηεγνξία ηεο αλζξσπνθηνλίαο. Σηε θπιαθή
βξίζθεηαη ήδε έλαλ ρξόλν θαη ζε απηό ην δηάζηεκα παξαθνινπζεί
καζήκαηα ζην Γπκλάζην πνπ ιεηηνπξγεί εληόο ηεο θπιαθήο.
Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα παξνπζηάδεηαη απνκνλσκέλνο, δίρσο θνηλσληθή
δξαζηεξηόηεηα θαη βπζηζκέλνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ. Γπζθνιεύεηαη λα
αθνινπζήζεη ην ξπζκό ησλ καζεκάησλ, ηε δηδαζθαιία θαη λα
ζπκκεηάζρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Ο δάζθαιόο ηνπ ηνλ ελζαξξύλεη
γηα έλα πξώην ξαληεβνύ καδί κνπ.
Μεηξίνπ αλαζηήκαηνο, θαζηαλόμαλζνο κε γαιάδηα κάηηα, αλνηρηά
ρξώκαηα, ιεπηά ραξαθηεξηζηηθά πξνζώπνπ, αλαςνθνθθηληζκέλα
κάγνπια, αδύλαηνο, κηα θηγνύξα αξθεηά ληειηθάηε ζε γεληθέο γξακκέο.

Η εηθόλα ηνπ απνπλέεη παηδηθόηεηα θαη γιπθύηεηα. Δκθαλίδεηαη έληνλα
επηθπιαθηηθόο θαη ζπλεζηαικέλνο. Ο ιόγνο θαη ε νκηιία ηνπ κε θελά θαη
κεγάιεο παύζεηο. Τα ειιεληθά ηνπ ζε πνιύ θαιό επίπεδν. Σε ζεκεία κόλν
θαίλεηαη λα δπζθνιεύεηαη λα νινθιεξώζεη κηα πξόηαζε, κε ηελ εθθνξά
ησλ ιέμεσλ θπξίσο λα ηνλ παξεκπνδίδεη. Ο ηόλνο ηεο θσλήο ηνπ
ρακειόο. Δίλαη ζηηγκέο πνπ ζρεδόλ ςηζπξίδεη. Παξαηεξώ ηελ πεξηνρή ηνπ
ζηόκαηνο ηνπ. Μηθξέο νη θηλήζεηο ησλ ρεηιηώλ ηνπ. Η θσλή ηνπ θαίλεηαη
λα έξρεηαη από έλα βάζνο, από έλα καθξηλό ηόπν θάπνπ εληόο ηνπ γηα λα
κε ζπλαληήζεη κέζα ζην ρώξν.
Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ςπρνιόγν, δελ μέξεη ηη
«είλαη απηό», δελ θαηαλνεί ηνλ ηξόπν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη επηκέλεη
πσο εγώ ζα πξέπεη λα έρσ ηηο απαληήζεηο γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Σε
θάπνηεο αξρηθέο, δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο αληηδξά ζηγκέλα έσο θαη
επηζεηηθά. Θεσξεί όηη πξνζβάιιεηαη ππελζπκίδνληάο κνπ πσο εγώ είκαη
απηή πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδσ πνηνο αθξηβώο είλαη.
Ψο θπξίαξρε αλεζπρία ηνπ αλαθέξεη ην άγρνο γηα ηνπο γνλείο ηνπ.
Κπξίσο γηα ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηελ αλαγθαζηηθή ηνπ παξακνλή κέζα ζην
ζπίηη ηνπο ζηε Β.Αιβαλία. Η αλζξσπνθηνλία πνπ δηέπξαμε είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ έλαξμε βεληέηαο πνπ έρεη ζέζεη ηνλ παηέξα ζε
«θαξαληίλα». Η αίζζεζε ελνρήο αιιά θαη αδπλακίαο λα βξεη ιύζε θαη λα
απνδεζκεύζεη νπζηαζηηθά ηελ νηθνγέλεηά ηνπ από ηα βάξε ηεο ελέξγεηάο
ηνπ ηνλ έρνπλ αθηλεηνπνηήζεη ζε βαζκό πνπ λα κελ κπνξεί λα
δηαρεηξηζηεί ηόζν ηελ θξάηεζή ηνπ όζν θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε. Οη ηύςεηο ηνλ θέξνπλ ζε ζεκείν λα ζεσξεί
ηε δσή ηνπ αλώθειε ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θαθό ζηνλ παηέξα.
Αλαθέξεη επίκνλεο δηαηαξαρέο ηνπ ύπλνπ κε εθηάιηεο θαη θπξίσο κε
ππλνβαζίεο. Πεξηγξάθεη πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ λπρηεξηλνύ ύπλνπ
μππλά, αλαπηύζζεη θηλεηηθή θαη ιεθηηθή δξαζηεξηόηεηα, κεξηθέο θνξέο
θαη έληνλε αθόκε ζπκπεξηθνξά (ρηππώληαο ηελ πόξηα, θσλάδνληαο
ζηνπο θύιαθεο, θαηαζηξέθνληαο ην θξεβάηη ηνπ). Γελ έρεη θακία
επίγλσζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ ηελ επόκελε κέξα. Ό,ηη πεξηγξάθεη ην
γλσξίδεη από ηηο δηεγήζεηο ησλ ζπγθαηνίθσλ ηνπ. Κακία κλήκε. Κακία
ζπλείδεζε. Δθθξάδεη ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο απέλαληη ζε απηό πνπ ηνπ
ζπκβαίλεη θαη ζην γεγνλόο όηη θάπνηνη ην γλσξίδνπλ.
Πέξα από ηελ ππλνβαηηθή ζπκπεξηθνξά αλαθέξεη θαη έλα επαλαιεπηηθό
όλεηξν πνπ ηξέπεηαη ζε εθηάιηε θάζε θνξά. Βιέπεη ηνλ εαπηό ηνπ ζε
θαιή θπζηθή θαηάζηαζε κέζα ζε πινύηε θαη επδαηκνλία. Η ακέζσο
επόκελε εηθόλα είλαη εθείλε ησλ γνληώλ ηνπ λα ράλνληαη θάησ ζηε γε
(«ζαλ λα ηνπο ξνπθάεη ε θόιαζε» όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη). Ο
ίδηνο δε κπνξεί λα θάλεη ηίπνηε. Βηώλεη ηελ απόιπηε αδπλακία πνπ ηνλ
νδεγεί ζε απόγλσζε. Καη ηόηε μππλά.

Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο παξνπζηάδεηαη κε κηα δπζθνιία λα
παξακέλεη παξώλ ελώ θαίλεηαη λα απνπξνζαλαηνιίδεηαη θαη λα βπζίδεηαη
ζε δηθέο ηνπ ζθέςεηο πνπ δελ επηθνηλσλεί.
Δπίκνλα απαηηεί κηα απάληεζε – ιύζε ηεο αδηέμνδεο θαηάζηαζήο ηνπ.
«Πεο κνπ ηη λα θάλσ». Η απόζηαζή κνπ ηνπ πξνθαιεί ακθηβνιίεο σο
πξνο ηελ βνήζεηα πνπ ηειηθά ζα κπνξνύζε λα δερηεί. Σπλαηλεί ζε κηα
δεύηεξε ζπλεδξία θαη απηό αιήζεηα, πξνο έθπιεμή κνπ.
Μηα εβδνκάδα κεηά επαλέξρεηαη κε ηελ ίδηα ζπζηνιή θαη
επηθπιαθηηθόηεηα. Δπαλαθέξεη ηελ εκπεηξία ηεο ππλνβαηηθήο ηνπ
ζπκπεξηθνξάο. Η ζπρλόηεηά ηεο θηλείηαη ζηηο 3 κε 4 θνξέο ηελ εβδνκάδα
θαη ελεκεξώλεηαη πάληα από ηνπο άιινπο. Παξαδέρεηαη ηε γλσζηηθή θαη
κλεκνληθή ηνπ απόζηαζε, ηελ απνπζία ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ηνπ
απέλαληη ζε απηό πνπ ηνπ ζπκβαίλεη. Απηό ηνλ θάλεη λα ληώζεη
«πεξίεξγα, άζρεκα». Αλαξσηηέκαη πσο «είλαη γηα θάπνηνλ λα ππάξρεη κε
έλαλ ηξόπν δίρσο λα γλσξίδεη ηη αθξηβώο θάλεη θαη πσο ιεηηνπξγεί».
Πξνζπαζώληαο λα πεξηγξάςεη ηελ εηθόλα ελόο ηέηνηνπ αλζξώπνπ «ζαλ
ππλσηηζκέλνο κέζα ζηε λύρηα» όπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη, έξρεηαη ζην
κπαιό κνπ ε εηθόλα ή ίζσο πεξηζζόηεξν ε ιέμε «θάληαζκα». «Κάηη
δειαδή ζαλ θάληαζκα;» ηνλ ξσηώ. Γλέθεη θαηαθαηηθά θαη πξνζζέηεη πσο
ν ίδηνο πηζηεύεη ζηα θαληάζκαηα όπσο άιισζηε θαη πνιινί ζηελ Β.
Αιβαλία. Τα θνβάηαη θαζώο ζεσξεί πσο πξόθεηηαη γηα λεθξνύο πνπ
επηζηξέθνπλ ζέινληαο θάηη θαθό. «Πώο ην μέξεηο απηό;» ηνλ ξσηώ
«Έρεηο δεη;». Απαληά αξλεηηθά θαη ακέζσο πξνζζέηεη πσο γλσξίδεη
θάπνηνλ πνπ θαη μέξεη θαη έρεη δεη. Αξρίδεη λα κηιά γηα κηα γπλαίθα,
κεγάιεο ειηθίαο, ζηε Β. Αιβαλία, ε νπνία κεηά από κηα ζπλάληεζή ηεο
κε έλα θάληαζκα (έλαλ λεθξό άληξα πνπ είδε λα πεξπαηά κέζα ζηε
λύρηα. Έηξεμε λα ηνλ θηάζεη θαη εθείλνο εμαθαλίζηεθε.) ράζεθε γηα
πέληε – έμη κήλεο. Καλείο δελ γλώξηδε πνπ εθείλε βξηζθόηαλ. Όηαλ πιένλ
επέζηξεςε είρε δπλάκεηο θαη ηθαλόηεηεο ηέηνηεο πνπ ηεο επέηξεπαλ λα
βιέπεη ην κέιινλ. Πνιινί άλζξσπνη ηελ επηζθέπηνληαλ όηαλ
αληηκεηώπηδαλ πξνβιήκαηα.
Βπζηζκέλνο κέζα ζηελ αθήγεζή ηνπ θάλεη κηα παύζε. Τνλ ξσηώ «Τελ
έρεηο γλσξίζεη εζύ απηή ηε γπλαίθα;». Γλέθεη θαηαθαηηθά.
Σε απηήλ απνθάζηζε ν παηέξαο ηνπ λα ηνλ πάεη ζε ειηθία 11 πεξίπνπ
εηώλ. Μέρξη ηόηε ν F. δελ κπνξνύζε λα κηιήζεη. Μόλν θάπνηεο
πεξηνξηζκέλεο ιέμεηο.
Γηα ηέζζεξηο Κπξηαθέο ν F. έπξεπε, ζύκθσλα κε εθείλε, λα μππλά ηα
ραξάκαηα θαη λα πίλεη λεξό από έλα ράιθηλν θνπδνύλη πνπ πξνεγνύκελα
έπξεπε λα θιέςεη από έλα δών. Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πήγε λύρηα ζε
έλα θνπάδη, πήξε ηελ ηξνθάλα θαη από απηήλ έπηλε λεξό ρσξίο λα κηιά ζε
θαλέλα. Οινθιεξώλνληαο ηηο νδεγίεο ν F. κπόξεζε λα κηιήζεη.

Πηζηεύεη πσο ε γπλαίθα απηή έρεη κεγάιεο δπλάκεηο θαη απηή είλαη
νπζηαζηηθά ππεύζπλε γηα ηελ αιιαγή πνπ επηηεύρζεθε. Από ηόηε
πηζηεύεη θάζε ηεο ιέμε.
Βπζηζκέλε θη εγώ κέζα ζηελ αθήγεζε ηνπ F., αθήλνληαο ην ρώξν λα
θαηαιεθζεί από ην βίσκα ηνπ παίξλνληαο δηαζηάζεηο πιένλ ελεξγνύ
ζώκαηνο, παξόληνο –θαζώο ε δπλακηθή ηνπ δε θαίλεηαη λα κέλεη κέζα ζε
κηα εκπεηξία παξειζόληνο ηνλ ξσηώ αλ κεηά από εθείλε ηελ πξώηε
παηδηθή επαθή έρεη μαλά επηθνηλσλήζεη καδί ηεο. Σησπή. Ο F. κε
θνηηάδεη δηεξεπλεηηθά. Με ρακειή θσλή εθκπζηεξεύεηαη πσο βξίζθεηαη
ζε ζπρλή επηθνηλσλία καδί ηεο. Καη ζπλερίδσ «Καη ηώξα; Τη γίλεηαη ηώξα
πνπ είζαη εδώ; Πόζν εύθνια κπνξείο λα επηθνηλσλείο ηώξα καδί ηεο;».
«Τελ παίξλσ ηειέθσλν θαη ηεο κηιάσ», κνπ απαληά αθνπιηζηηθά.
Δθκπζηεξεύεηαη ην ηειεπηαίν ηειεθώλεκα. Πξηλ δπν εβδνκάδεο.
Θπκάκαη πσο ζύκθσλα κε ηα ιόγηα ηνπ (αιιά θαη εθείλα ηνπ δαζθάινπ
ηνπ) ηόζν είλαη πεξίπνπ ην δηάζηεκα πνπ ν F. αξρίδεη λα απνκνλώλεηαη.
Σην ηειεθώλεκα, εθείλε ηνπ απνθαιύπηεη ραξαθηεξηζηηθά πσο « ...εγώ
ζα πεζάλσ θη εζύ θπιαθή ζα είζαη αθόκα». Η θξάζε βγαίλεη από ηα ρείιε
ηνπ κε δπζθνιία. Γελ είλαη απιέο ιέμεηο. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ν F. κέζα
από ηα δόληηα ηνπ «γελλάεη» ηελ ίδηα ηε γπλαίθα, ηελ απνθαιύπηεη
ηνπνζεηώληαο ηελ ζην ρώξν, καδί καο.
Σύκθσλα κε ηνλ Heidegger, ε παξνπζία αθνξά θαη ζε όια όζα δελ είλαη
νξαηά, ππαξθηά, θαη πνπ όκσο πιαληνύληαη ζην ρώξν ηεο ζεξαπείαο. Καη
εδώ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη πνπ ν F. απνθαζίδεη κε έλαλ ηξόπν
λα θέξεη ζε παξνπζία απηό πνπ θαίλεηαη λα ηνλ «ζηνηρεηώλεη», πνπ
ππήξρε θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη εληόο ηνπ θαη αλάκεζά καο. Σε όιε ηε
δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη κηα κεηαβνιή πνπ
παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηόκαηνο θαζώο αλνίγεη πεξηζζόηεξν ηα
ρείιε ζαλ λα αλνίγεη απηόλ ηνλ καθξηλό, πξνζσπηθό ηνπ ρώξν από όπνπ
πξνεγνύκελα έβγαηλε ε θσλή ηνπ.
Μπξνζηά ζηελ «πξνθεηεία» (...εγώ ζα πεζάλσ θη εζύ θπιαθή ζα είζαη
αθόκα...) ν F. δελ έρεη ιόγν. Παύεη λα ππάξρεη. Η πίζηε ηνπ, ε θαζνιηθή
απνδνρή εθείλεο πνπ ηνπ έδσζε ηελ νκηιία, εθείλεο πνπ ηα πάληα
γλσξίδεη θαη ζηελ νπνία ν ίδηνο πάληα θαηέθεπγε γηα ζπκβνπιέο θαη
ελδπλάκσζε, θαίλεηαη λα κελ αθήλεη πεξηζώξηα. Γελ έρεη ηε δπλαηόηεηα
– επηινγή λα ακθηζβεηήζεη ηα ιόγηα ηεο. Πώο λα ππάξμεη δηαθνξεηηθά,
πώο λα ππάξμεη δίρσο απηήλ, δίρσο ηνλ δηθό ηεο ιόγν; Γέρεηαη επνκέλσο,
λα ζπλερίζεη σο δηθό ηεο δεκηνύξγεκα αθνινπζώληαο νηηδήπνηε εθείλε
νξίδεη σο ηε δηθή ηνπ αιήζεηα. Αλ αξλεζεί, αξλείηαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
ηζηνξία. Με έλα ηξόπν αξλείηαη ηελ ίδηα ηνπ ηελ ηαπηόηεηα. Γηραζκέλνο,
κε ην ζπλαίζζεκα από ηε κηα λα ηνλ δεζκεύεη ζε απόιπηε πίζηε θαη ηε
ινγηθή ηνπ από ηελ άιιε λα επηζπκεί ηε δηάςεπζε, απνζύξεηαη
πεξηκέλνληαο γηα άιιε κηα θνξά ν ιόγνο εθείλεο λα επηβεβαησζεί. Δδώ

επηβεβαίσζε ζα πεη αηώληα θπιαθή θαζώο απέξαληε, αηώληα είλαη ε ίδηα
ε γπλαίθα ζηα κάηηα ηνπ.
Γηα κηα ζηηγκή ξσηώ «Τη ειηθία έρεη απηή ε γπλαίθα;». Μνπ απαληά πσο
είλαη αξθεηά κεγάιε. Μεηά από ζησπή ζπλερίδεη «Είλαη πνιύ γξηά.
Μπνξεί θαη λα πεζάλεη ζύληνκα». «Σεκαίλεη θάηη απηό;» ηνλ ξσηώ. Τα
καγνπιά ηνπ έρνπλ θαηαθνθθηλήζεη. Με έλα ληξνπαιό ρακόγειν θαη κε
ηα κάηηα λα γπαιίδνπλ (ζα λα έρεη θάλεη ζθαλδαιηά) ζθέθηεηαη
κεγαιόθσλα πσο ίζσο ε πξνθεηεία ηεο λα κελ αθνξά ηειηθά
καθξνρξόληα γηα ηνλ ίδην θξάηεζε. Ίζσο θαη λα ππάξρεη θαη κηα
δηαθνξεηηθή πξννπηηθή. Κάηη πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δελ είρε
πεξάζεη από ην κπαιό ηνπ. Σην ζεκείν απηό παξαηεξείηαη θαη ε
κεηαθίλεζε ηνπ F. πξνο έλα άιιν βιέκκα πνπ ηνπ επηηξέπεη λα δεη ηνλ
εαπηό ηνπ θαη αιιηώο, πνπ ηνπ απνθαιύπηεη λέεο δπλαηόηεηεο.
Όηαλ ηνλ μαλαβιέπσ κηα εβδνκάδα κεηά είλαη αξθεηά αλήζπρνο θαη
πξνβιεκαηηζκέλνο. Φαίλεηαη λα απνξξνθάηαη ζε πξνζσπηθέο ζθέςεηο
πνπ δελ εμσηεξηθεύεη. Βπζίδεηαη. Αλαξσηηέκαη ηη είλαη απηό πνπ
θιεηδώλεη ηελ επηθνηλσλία θαη δελ ηνλ αθήλεη λα κηιήζεη. Απαληά πσο
είλαη νη ζθέςεηο πνπ θαηνηθνύλ ζπλέρεηα ζην κπαιό ηνπ θαη δελ κπνξεί
λα ηηο δηώμεη. Λέεη πσο κεξηθέο θνξέο ηα θαηαθέξλεη. Σθέθηεηαη όζα
έρνπκε πεη ζε πξνεγνύκελεο ζπλεδξίεο θαη ηόηε εξεκεί ην κπαιό ηνπ. Ο
ύπλνο ηνπ έρεη βειηησζεί. Οη ζπγθάηνηθνί ηνπ ιέλε πσο ηηο ηειεπηαίεο
κέξεο δελ θσλάδεη. Δίλαη ραξνύκελνο κε απηή ηελ αιιαγή αλ θαη δελ
κπνξεί λα θαηαιάβεη πώο αθξηβώο ζπλέβε.
Πιένλ ζέιεη λα δηώμεη ηηο ζθέςεηο πνπ ηνλ βαζαλίδνπλ (απηέο αθνξνύλ
ηελ θξάηεζε, ηνλ παηέξα ηνπ, ηηο δπζθνιίεο ηεο νηθνγέλεηαο). Πεξηγξάθεη
ραξαθηεξηζηηθά απηέο ζαλ λα ηνπ γπξίδνπλ ην κπαιό, λα ην αλαθαηεύνπλ
θαη λα κελ κπνξεί λα μεθύγεη από απηό ην ζπλαίζζεκα. Ούηε θαη λα
θάλεη θάηη γηα λα ην αιιάμεη. «Πώο είλαη όηαλ λνηώζεηο απηέο ηηο ζθέςεηο
λα γπξίδνπλ, λα αλαθαηεύνπλ ην κπαιό ζνπ;» ηνλ ξσηώ. «Σα λα βξίζθνκαη
ζηε ζάιαζζα, κέζα ζε κεγάια θύκαηα πνπ κε ηξώλε». Φνβάηαη ηε
ζάιαζζα. Γε ληώζεη θαιά όηαλ βξίζθεηαη θνληά ηεο. Πξώηε ηνπ επαθή
κε απηήλ όηαλ έξρεηαη ζηελ Διιάδα. Σηε ζέα ησλ θπκάησλ ζηξέθεη ην
βιέκκα πξνο ηα βνπλά. Απηά δελ ηα θνβάηαη. Νηώζεη ζίγνπξνο, αζθαιήο.
«Με ηε ζάιαζζα απέλαληί ηνπ, θαλείο δε κπνξεί λα ηα βάιεη. Τξώεη
αλζξώπνπο».
Τν ρσξηό ζην νπνίν γελλήζεθε θαη κεγάισζε κέρξη ηα δέθα ηνπ ήηαλ ζηα
βνπλά ηεο Β.Αιβαλίαο. Χειά, κεγάια βνπλά πνπ όκσο έρεη ζπλεζίζεη.
Αλαγλσξίδεη πσο θαη ζε έλα ηέηνην ηνπίν ππάξρνπλ θίλδπλνη. Τν
ρεηκώλα, πεξηγξάθεη, όηαλ ρηνλίδεη, ην δπλαηό θαη βαξύ ρηόλη κπνξεί λα
παξαζύξεη δέληξα ή θαη ό,ηη άιιν βξεζεί ζην δξόκν ηνπ. Από ηηο
ρηνλνζηηβάδεο όκσο κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί. Η νξκή ηνπ ρηνληνύ
ζηακαηάεη ζην δξόκν έμσ από ην ρσξηό.

«Μάιινλ ην κπιε δελ είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ ρξώκα, έηζη; Τν πξάζηλν;»
Φακνγειά. «Ναη».
Τνπ δεηώ λα πεξηγξάςεη ηνλ εαπηό ηνπ κέζα ζηελ ηξηθπκηζκέλε
ζάιαζζα. Δίλαη βαζηά ζηνλ σθεαλό θαη ν ίδηνο βπζηζκέλνο θάησ από ηελ
επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. Σθέθηεηαη πώο κπνξεί λα ζσζεί αιιά δελ βξίζθεη
απάληεζε. Τα θύκαηα ηνλ θαιύπηνπλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηγξαθήο
ηνπ δελ απεπζύλεηαη, δελ επηθνηλσλεί. Σαλ λα βξίζθεηαη κέζα ζε έλα
«trip», ζε κηα ζρεδόλ νλεηξώδε θαηάζηαζε. Σρνιηάδσ πσο όζν θξαηά ην
θεθάιη θάησ από ην λεξό δελ ζα κπνξέζεη λα δεη αλ έλα πινίν πεξλά από
θνληά ηνπ. Ούηε θαη ην πινίν ζα κπνξέζεη λα ηνλ δεη γηα λα ηνλ
βνεζήζεη.
Σε εγξήγνξζε απαληά πσο ζα θάλεη ηε ζάιαζζα πξάζηλε θαη δελ ζα ηε
θνβάηαη πηα. Όηαλ νη ζθέςεηο πνπ ηνλ ηξνκάδνπλ παίξλνπλ ην ρξώκα ηεο
ζάιαζζαο θαη ηνλ πλίγνπλ απηόο ζα ην κεηαηξέπεη ζην πξάζηλν ησλ
βνπλώλ πνπ ηνλ εξεκεί θαη ηνλ ηζνξξνπεί. Δίλαη ελζνπζηαζκέλνο κε ηελ
ηδέα ηνπ, ηελ αλαθάιπςή ηνπ, θαη ζέιεη λα ηελ ζέζεη ζε εθαξκνγή.
Φαξνύκελνο ζαλ έλα παηδί πνπ κόιηο αλαθαιύπηεη έλα λέν παηρλίδη.
Φαίλεηαη αλαθνπθηζκέλνο.
Σηελ πξόηαζε νξηζκνύ κηαο επόκελεο ζπλεδξίαο αδηάθνξα –ζρεδόλ
ακέηνρα- ζπλαηλεί. Γελ επαλέξρεηαη.
Σηε ζεξαπεία κε ηνπο αλειίθνπο –θαη όρη απνθιεηζηηθά- ε θαληαζία, ην
ζπκβνιηθό, ην «παξάμελν», ν κύζνο θαη ην πξαγκαηηθό δηαπιέθνληαη κε
ηόζν πεξίηερλν ηξόπν πνπ όρη ζπάληα παίξλνπλ κνξθή δηεθδηθώληαο ηελ
απηόλνκε παξνπζία ηνπο αλάκεζα ζηελ επηθνηλσλία ζεξαπεπηή θαη
ζεξαπεπόκελνπ. Η εγθαζηδξπκέλε βεβαηόηεηα ή θαη πίζηε απέλαληη ζην
καγηθό, ην ππεξθπζηθό, ζα κπνξνύζε λα ζπληζηά ζε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο θαη δηαγλσζηηθό θξηηήξην παξαπέκπνληαο ελδερνκέλσο ζε
παξαλντδείο θαηαζηάζεηο, παξαιεξήκαηα. Υπάξρνπλ όκσο θαη νη θνξέο
εθείλεο πνπ έξρεηαη σο βίσκα εληζρπκέλν από ηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε
θαη θνπιηνύξα ηνπ αηόκνπ. Απέλαληη ινηπόλ ζε κηα ηέηνηνπ ηύπνπ
δηακνξθσκέλε πεπνίζεζε ε αλαδήηεζε κίαο νξζόδνμεο, επηζηεκνληθήο
θαηαλόεζεο θαη ε αλάγθε δηαζθάιηζεο κηαο ζθέςεο παξαζηαηηθήο
(βαζηζκέλεο ζε κεραληζηηθά κνληέια θαη ζρήκαηα) δελ ζα άθελε ηελ
πξνζνρή θαη ην βιέκκα ηνπ ζεξαπεπηή λα δεη θαη λα αθνύζεη απηό πνπ
ηειηθά ηνπ παξνπζηάδεηαη.
Πόζν δύζθνια ή εύθνια, αιήζεηα, κπνξνύκε λα γείξνπκε ζηελ θαξέθια
καο αθήλνληαο ηε καγεία, ηε δεηζηδαηκνλία, ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηνλ κύζν
λα απνθαιπθζνύλ ζην ρώξν, λα παξνπζηαζηνύλ κπξνο θαη ζηα δηθά καο
κάηηα; Καη πόζν απηή ε ίδηα ε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζε κηα
επηζηεκνληθή/νξζόδνμε/δπηηθή λόεζε θαη ζε κηα κε επηζηεκνληθή, πην
πξσηόγνλε ζθέςε ηειηθά παύεη λα ελδηαθέξεη, παύεη λα ηζρύεη όηαλ

απηέο κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε έλαλ νηθείν ρώξν πνπ λα κελ είλαη
απαξαίηεηα μέλνο κεηαμύ ηνπο; Καη ίζσο απηό ην δηαθνξεηηθό είλαη πνπ
από ηε ζέζε ηνπ ζεξαπεπηή θαινύκαζηε λα θηινμελήζνπκε ζηε
ζεξαπεπηηθή επαθή, δίρσο πώο θαη γηαηί, αθήλνληάο ην απιά λα ππάξμεη,
λα μεδηπισζεί θαη λα κηιήζεη ηε δηθή ηνπ γιώζζα.

«Είκαζηε θηηαγκέλνη από πιηθό ζαλ απηό
πνπ είλαη θηηαγκέλα ηα όλεηξα θη ε κηθξή καο
δσή θπθιώλεηαη από έλαλ ύπλν».
Κπθιώλεηαη από έλαλ ύπλν ζα πεη: άζηθηε
από παξαπνκπέο θαη από αλαθνξέο θαη
ζπλδέζεηο, δίρσο πξηλ θαη κεηά, θείκελε ζηνλ
εαπηό ηεο: απόθνζκε.
Σαίμπεξ, Καηαηγίδα
(Από ην άξζξν ηνπ Κ.Γεκελεηδή,

«Γήκνο

Ολείξσλ»)

* Ωζηόζν, παξακέλεη κηα αίζζεζε ακθηβνιίαο θαζώο πξνζπαζώληαο λα
μαλαδώ ηε ζεξαπεπηηθή ζπλνκηιία κε ηνλ ηξόπν πνπ εμειίρζεθε βιέπσ
παξάιιεια θαη ηελ ςπρνιόγν πνπ ζαλ λα μερλά λα είλαη ςπρνιόγνο, ζα λα
μερλά λα θάλεη ηε δνπιεηά ηεο, λα μερλά ηα εξγαιεία ηεο θαη ηηο ηερληθέο
ηεο κπξνζηά ζην θαηλόκελν όπσο εθείλν παξνπζηάδεηαη. Καη ηόηε ην
θιηληθό πεξηζηαηηθό ζα λα παύεη πιένλ λα είλαη θιηληθό πεξηζηαηηθό θαη
γίλεηαη θάηη άιιν. Καη εθ ησλ πζηέξσλ πνιιά εξσηήκαηα θαη απνξίεο θαη
ακθηβνιίεο γηα ην πέξαζκα ζε κηα θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ
έξρεηαη δίρσο εξγαιεία, δίρσο ηερληθέο, θαη πνπ όκσο ηα ρσξά θαη ηα
επηηξέπεη όια. Καη ηηο ακθηβνιίεο.

