
Γήκεηξα Θενδσξαθνπνχινπ 

  

  

Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

  

“…a mortal thought must descend into the darkest depths of the original 

source  

in order to see a star at midday…” 

  

    Τξφκνο ηνπ θελνχ ή αιιηψο horror vacui, θαη κε απηφλ ηνλ φξν ζα ηνλ  

ζπλαληήζνπκε ζηε θπζηθή, ζηηο ηέρλεο, ζε πξσηνπνξηαθά θηλήκαηα, ή 

θαη ζε ζεσξεηηθά ξεχκαηα ζθέςεο.  

Σηελ θπζηθή σο θελφ νξίδεηαη ε απφιπηε απνπζία χιεο ζε κηα πεξηνρή 

ηνπ ρψξνπ θαη θαηά ηελ αξρηθή δηαηχπσζε ηνπ Αξηζηνηέιε, ε θχζε 

απερζάλεηαη ην θελφ θαη γη’ απηφ αθξηβψο άδεηνη ρψξνη πάληα 

πξνζπαζνχλ λα γεκίζνπλ κε αέξηα ή πγξά. Τν αληίζεην ηνπ θελνχ, 

θαιείηαη πιήξεο (plenum).  

Οξηζκέλνη αξραίνη έιιελεο θηιφζνθνη ήηαλ απξφζπκνη λα απνδερηνχλ ηε 

δπλαηφηεηα χπαξμεο ηνπ θελνχ, θαζψο ην ηαχηηδαλ κε ην "κε νλ" θαη 

ζεσξνχζαλ φηη ν ηζρπξηζκφο "ππάξρεη θελφ", δειαδή "ππάξρεη κε νλ" 

εκπεξηέρεη κηα αληίθαζε. Ο Πιάησλ έβξηζθε ηελ ηδέα ηνπ θελνχ 

αδηαλφεηε. Πίζηεπε φηη φια ηα θπζηθά αληηθείκελα ήηαλ πξαγκαηψζεηο 

ελφο αθεξεκέλνπ Πιαησληθνχ Ιδεψδνπο, θαη αδπλαηνχζε λα θαληαζηεί 

έλα πξφηππν "ηδεψδεο" ηνπ θελνχ. Παξνκνίσο, ν Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε 

ηε δεκηνπξγία θελνχ αδχλαηε - ην "ηίπνηα" δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

"θάηη".  

Σηηο ηέρλεο, ν ηξφκνο ηνπ θελνχ –ην horror vacui- πεξηγξάθεη ην θφβν γηα 

ηνπο άδεηνπο, ηνπο θελνχο ρψξνπο θαη παξαπέκπεη ζην γέκηζκα κηαο 

νιφθιεξεο επηθάλεηαο ελφο έξγνπ κε ιεπηνκέξεηεο. Αθνξά ζηελ άξλεζε 

λα ππάξμεη θαη ην παξακηθξφ ζεκείν ηνπ θακβά (φηαλ κηιάκε γηα 

δσγξαθηθή) θελφ, άδεην.  Δίλαη ελδηαθέξνλ πσο απηή ε ηερλνηξνπία πνπ 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζηελ Brut Art (Ωκή Τέρλε) / Outsider Art 

(Πεξηζσξηαθή Τέρλε) ζπλδέζεθε αξρηθά κε ηα έξγα ςπρσζηθψλ θαη 

εγθιείζησλ ζε ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα ζηηο αξρέο πεξίπνπ ηνπ 20νπ αηψλα.  

Τν ελδηαθέξνλ βέβαηα γηα ηα έξγα ησλ ςπρσζηθψλ έρεη μεθηλήζεη ήδε 

απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ζε επίπεδν φκσο δηαγλσζηηθήο 

εξκελείαο ηεο δσγξαθηθήο ηνπο γιψζζαο. Ψπραλαιπηηθέο νπηηθέο 

αλαγλσξίδνπλ ζηνλ ηξφκν ηνπ θελνχ ηελ έθθξαζε ελφο ςπρσηηθνχ 

άγρνπο. Τν γέκηζκα ησλ θελψλ έξρεηαη απφ έλα θαηαθεξκαηηζκέλν εγψ -

απηφ ηνπ αζζελνχο- γηα λα ππνδειψζεη ηφζν ηνλ ηξφκν κπξνζηά ζηελ 

αδπλακία ζπζρέηηζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ κε ηνλ γχξσ θφζκν πνπ 

νπηζζνρσξεί θαη αδεηάδεη φζν θαη ηελ αλάγθε ζχλζεζεο απηνχ ηνπ 

απνδηνξγαλσκέλνπ εγψ.    



Τξφκνο θαη θελφ επνκέλσο, δχν έλλνηεο  πνπ ζπρλά  εθθξάδνληαη ζην 

πιαίζην ηεο ςπρνζεξαπείαο κέζα ζε θφξηηζε θαη έληαζε θαζψο έξρνληαη 

λα πεξηγξάςνπλ είηε κηα γεληθεπκέλε θαηάζηαζε άγρνπο, έλα 

θαηαζιηπηηθφ ηνπίν, ή θαη κηα ςπρσζηθή ζέζε θαιψληαο άκεζα ή έκκεζα 

ζε βνήζεηα, ζε απνκάθξπλζε ηεο έληνλεο δπζθνξίαο, ηεο κνλαμηάο, ηεο 

αίζζεζεο απψιεηαο θαη αβνεζεηφηεηαο πνπ αλαθηλείηαη.  Φέξνληαο κηα 

αξλεηηθή ρξνηά πεξηγξάθνπλ ηελ δπζάξεζηε ςπρηθή ζπλζήθε πνπ 

«απξφζθιεηα» έξρεηαη λα δηαηαξάμεη ηελ νκαιφηεηα, ηε ζηαζεξφηεηα ή 

θαη, ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ πιένλ αλαδεηά ηξφπν 

«επηζηξνθήο» ζηελ πξνεγνχκελε, νηθεία ηνπ ζέζε ζηνλ θφζκν, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηά ηνπ, ζηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο. 

Ωζηφζν, ηη είλαη απηφ ην θελφ πνπ θαίλεηαη λα απεηιεί θαη πνηνο είλαη 

απηφο ν ηξφκνο πνπ επηθέξεη ηελ αγσληψδε έθθιεζε γηα απνκάθξπλζή 

θαη απνθαηάζηαζε φισλ εθείλσλ ησλ δπζάξεζησλ αηζζεκάησλ πνπ καδί 

κε απηφλ αλαδχνληαη;     

Ο ηξφκνο:  Μηα ηαξαρή πνπ θαίλεηαη λα αλαδχεηαη απφ ηα ζεκέιηα ηεο 

ςπρηθήο δνκήο, ηε βάζε ηνπ είλαη. Πξσηφγλσξε, πξσηνγνληθή. Ταξάζζεη  

θαη δνλεί θαζεηί εγθαηαζηεκέλν θαη ζεκειηαθφ. Σηελ πνξεία κηαο 

ζεξαπείαο ππάξρεη ε ζηηγκή κηαο ηαξαρήο πνπ θηλεί θαη κεηαθηλεί. Καη 

είλαη απηή ε θίλεζε πνπ είηε θέξεη κηα αιιαγή είηε επαλαλνεκαηνδνηεί 

ην ήδε γλσζηφ θαη νηθείν, ην αζθαιέο «επηηξέπνληαο» πιένλ ζηελ 

απψιεηα ή θαη ζηε ζηέξεζε λα εκπεξηέρνληαη ελαξκνληζκέλα ζε απηφ.  

Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε ινηπφλ, πσο ζε έλα βαζκφ ν ηξφκνο 

ίζσο θαη λα ζπληζηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα απηή ηελ πξσηαξρηθή 

θίλεζε, κηα θίλεζε πνπ αθνξά ζηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ηα πξάγκαηα -πξνο εαπηφλ θαη πξνο άιινλ-  θαη πνπ κέζα ζε 

απηή ηελ εκπεηξία ηεο δηαλνίγεηαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα θηλεζεί αιιά θαη 

λα δηα- ηαξαρζεί.  

Ωζηφζν, ν άλζξσπνο, ε αλζξψπηλε χπαξμε ραξαθηεξίδεηαη ζε έλα βαζκφ 

απφ κηα αληθαλφηεηα / αδπλακία λα «εγθαηαιείςεη» απηφ πνπ ήδε έρεη, 

λα κεηαθηλεζεί «αθήλνληαο» πίζσ ην νηθείν «ζπίηη» ηνπ. Ο Heidegger 

αλαγλσξίδνληαο ην ζηνηρείν απηφ ηνλίδεη πσο κφλν κπξνζηά ζηνλ 

θίλδπλν λα πεξηιεθζεί ν άλζξσπνο απφ ηξφκν αλαθαιχπηεη ηε ραξά ηεο 

έθπιεμεο  -ηεο κεηαθίλεζεο εθείλεο πνπ κε έλαλ ηξφπν «μππλά» ην είλαη 

(in a wakeful manner). Καηαιήγεη λα κηιά γηα ην άλνηγκα ζηε ζηηγκή 

φπνπ ηίπνηε δελ έρεη ζεκαζία πηα, φπνπ ηίπνηε δελ πξνζθέξεηαη σο 

θξάηεκα, σο ζηαζεξά, σο θάηη κε ην νπνίν ν άλζξσπνο κπνξεί λα 

«γεκίζεη». 

Κιηληθφ πεξηζηαηηθφ: Ο Γ., 20 εηψλ, Διιελν – αηγχπηηνο απφ ην Κάηξν, 

βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα απφ ηα 13 ηνπ δηακέλνληαο κε νηθνγελεηαθφ θίιν 

πνπ έρεη αλαιάβεη θαη ηελ θεδεκνλία ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ έρεη πεζάλεη 

ελψ ε κεηέξα ηνπ παξακέλεη ζηελ Αίγππην. Απηή ζχκθσλα κε ηνλ Γ. 



πάζρεη απφ ρξφληα θαηάζιηςε. Σην Κάηξν  βξίζθεηαη θαη ε εηεξνζαιήο 

αδειθή ηνπ (Αηγππηία) κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο.    

Ο Γ.  ρξήζηεο νπζηψλ απφ ηελ ειηθία ησλ 14 πεξίπνπ, εθηίεη πνηλή 

θπιάθηζεο ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα. Αλαδεηά ηνλ ηξφπν, πξνζπαζεί λα 

θαληαζηεί ηελ εηθφλα ηνπ κπξνζηά ζε δπζθνιίεο θαη πηέζεηο. 

Αλαγλσξίδεη πσο έσο ηψξα δηαρεηξηδφηαλ ηηο εληάζεηο, ηηο ζπγθξνχζεηο, 

ηελ πίεζε κέζα απφ ηε ρξήζε. Σε απηήλ θαηέθεπγε. Γελ μέξεη αιιηψο. 

Τξφκνο κπξνζηά ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη πιένλ δελ έρεη ηίπνηε. Καλέλα 

ζεκείν αλαθνξάο. Κακία «ζαλίδα ζσηεξίαο». Η επηθείκελε θνηλσληθή 

ηνπ επάλνδνο αλαδχεη έληνλν άγρνο. Παληθνβάιιεηαη.  Ννεηηθά 

αληηιακβάλεηαη ηηο άπεηξεο επηινγέο. Σπλαηζζεκαηηθά θαη θαληαζηαθά 

ζρεηίδεηαη κε κηα. Απηήλ πνπ γλσξίδεη. Απηήλ  πνπ ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα 

( πεξίνδνο ρξήζεο) ήηαλ ε κνλαδηθή ηνπ ζηαζεξά. Πεξηζηξέθεηαη ζα 

ζβνχξα γχξσ απφ φζα ηελ πεξηέβαιαλ. Πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, εξγαζία, δηαρείξηζε ρξφλνπ, επηζπκίεο. Όια ζε 

ζπλάξηεζε θαη αλαθνξά κε ηε ρξήζε.  

Μπξνζηά ζηε ζέαζε ελφο εαπηνχ απνγπκλσκέλνπ απφ κηα δηαθνξεηηθή 

εκπεηξία γαληδψλεηαη / παιηλδξνκεί ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα ηεο 

νπζίαο ελψ εθθξάδεη κηα θίλεζε θαη πξνο ηελ ίδηα ηελ θπιαθή. Σηαδηαθά 

απνθεχγεη ηηο εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο ηνπ, εκπιέθεηαη ζε εζσηεξηθνχο 

θαβγάδεο θαη εληάζεηο, «παξαηείλεη» ηελ θπιάθηζή ηνπ κέζα απφ 

πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ ηνπ ζηεξνχλ θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο 

άδεηάο ηνπ. Φαίλεηαη ν Γ. λα αγθηζηξψλεηαη απφ κηα άιιε ζηαζεξά, ηελ 

ίδηα ηε θπιαθή, θαζψο απηή, ζηελ ζηηγκή ηνπ ηξφκνπ ηνπ έξρεηαη κε έλα 

ηξφπν λα ηνλ θαζεζπράζεη, λα ηνπ εμαζθαιίζεη κηα άιιε ζηαζεξφηεηα, 

λα ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηνλ θίλδπλν κηαο έθζεζεο ζην άπεηξν. 

Καηαιήγεη ζηελ δηαθνπή ηεο ζεξαπεπηηθήο βάδνληαο ν ίδηνο έλα ηέινο 

ζηνλ ηξφκν πνπ αλαδχζεθε θαη «γεκίδνληαο» κε έλαλ ηξφπν ην 

ηξεκάκελν έδαθνο ηνπ θελνχ ηεο απνπζίαο θαη ηεο απψιεηαο ησλ κέρξη 

ηφηε ζηαζεξψλ αλαθνξψλ ηνπ. 

Τν θελφ: Ο θελφο ρψξνο, ην θελφ βιέκκα. Καη ζηα δπν θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ε απνπζία θάζε ζεκείνπ αλαθνξάο ή / θαη ζηήξημεο (κηα 

απνπζία, έλα άδεηαζκα). Ο ηξφκνο ηνπ θελνχ. Καη ηαπηφρξνλα ε 

ππνβφζθνπζα αίζζεζε φηη απηφ ην θελφ είλαη ν ηφπνο φπνπ φια 

εκπεξηέρνληαη, ν ρψξνο ησλ άπεηξσλ δπλαηνηήησλ αιιά θαη ηνπ ηίπνηα.  

Ο Heidegger ζηηο δηαιέμεηο ηνπ ην αθαδεκατθφ έηνο 1929 / 30 (κε ζέκα: 

Οη Θεκειηψδεηο Αξρέο ηεο Μεηαθπζηθήο) θαιεί ην αθξναηήξηφ ηνπ λα 

«βνπηήμεη» κέζα ζην θελφ θαη λα αθνπγθξαζηεί ην ζεκειηψδε ήρν ηεο 

χπαξμεο. Να αθεζεί κέζα ζηελ άβπζζν ηνπ dasein φπνπ ηίπνηε δε 

ζπκβαίλεη θαη λα θπξηαξρεζεί απφ ηνλ ηξφκν ηνπ θελνχ. Δπηκέλεη ζε κηα 

παξακνλή ζηνλ ηξφκν θαζψο κέζα απφ απηφλ ζεκεηψλεη, έξρεηαη ε 

εμνηθείσζε κε ην Τίπνηα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ αλαδχεη θαη ην πξσηαξρηθφ 

κεηαθπζηθφ εξψηεκα «Γηαηί λα ππάξρεη θάηη (Something) θαη φρη, 



ηίπνηα? (Nothing)». Πξνηξέπεη ζηελ απνδνρή ηνπ Τίπνηα σο άζθεζε ηεο 

ηέρλεο λα παξακέλεη θαλείο άδεηνο (empty). Τν πψο, έξρεηαη κέζα απφ ην 

Gelassenheit , ην άθεκα, ηε ζπκθσλία γηα ην Δίλαη λα ζπκβεί θαη λα 

ελαξκνληζηεί αθήλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ λα ππάξμεη κέζα ζε απηφ.  

Αλαγλσξίδεη κηα εγγχηεηα αλάκεζα ζε απηφ πνπ νλνκάδεη “being 

possible” θαη ζην “nothingness” θαη επηζεκαίλεη πσο αθξηβψο κέζα ζε 

απηήλ θαλεξψλεηαη θαη ε αλνηρηή ζρέζε ηνπ είλαη κε ηνλ θφζκν 

(worldrelation) ηελ νπνία νξίδεη θαη σο “worldcreating”.    

Θεξαπεπηηθά ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε πσο ε αλαγλψξηζε ηεο 

παξαπάλσ ζρέζεο θέξεη εληφο ηεο θαη κηα έθπιεμε πνπ δπλεηηθά  

δηαλνίγεη ρψξν γηα κηα ειεπζεξία, γηα κηα αθχπληζε ηνπ αλζξψπνπ 

κπξνζηά ζηε δπλαηφηεηά  λα δεκηνπξγήζεη θαη λα πξάμεη. Ό,ηη γηα ηνλ 

Κνξλήιην Καζηνξηάδε ζπληζηά δεηνχκελν ηφζν γηα ηελ αλζξψπηλε 

χπαξμε φζν θαη ζηφρν γηα ηελ ςπραλάιπζε. Δπηζεκαίλεη παξφια απηά 

πσο ε ξίδα απηήο ηεο δεκηνπξγίαο είλαη ρανηηθή. “Τα πάληα νθείινπλ λα 

αλαδπζνχλ απφ ην θελφ, ην είλαη επέξρεηαη απφ ην νπζηψδεο κε-είλαη ηνπ 

θελνχ”  ζεκεηψλεη ν Καζηνξηάδεο.  

Κιηληθφ πεξηζηαηηθφ: Ο Μ., 20 εηψλ, Κνχξδνο απφ ηε Σπξία έξρεηαη ζηελ 

Διιάδα πξηλ 2 ρξφληα. Οηθνλνκηθή αλέρεηα, πεξηνξηζκέλε ειπίδα γηα ην 

κέιινλ θαη έλαο ρσξηζκφο απφ ηνλ νπνίν ζέιεη λα μεθχγεη, λα μεράζεη, 

ηνλ νδεγνχλ ζηελ απφθαζε λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα. Σηελ Αζήλα 

δηακέλεη κε άιινπο νκνεζλείο ηνπ θαη εξγάδεηαη ζε νηθνδνκέο. Νηψζεη 

πσο εθείλνη ηνλ ππνηηκνχλ θαη ηνλ πεξηπαίδνπλ. Σε θαζεκεξηλή βάζε ηνπ 

ππελζπκίδνπλ πφζν ηνλ έρνπλ βνεζήζεη θαη πφζν ππνρξεσκέλνο πξέπεη 

λα ληψζεη απέλαληί ηνπο. Πνιχ ζχληνκα εγθαηαιείπεη ην ζπίηη θαη 

θαηαθεχγεη ζην δξφκν. Βξίζθεη έλα πξφρεηξν θαηάιπκα θαη δηακέλεη 

εθεί. Γελ βξίζθεη εξγαζία. Σπλαληά ηελ εξσίλε. Ακέζσο πεξλά ζηε 

ρξήζε. Απφ εθεί θαη πέξα ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπ νξγαλψλεηαη κέζα απφ 

ηελ επηδίσμε θάιπςεο ηεο αλάγθεο ηνπ γηα ρξήζε. Γελ ζθέθηεηαη, δελ 

αλεζπρεί γηα ηίπνηε πέξα απφ ηε ρξήζε, δελ αηζζάλεηαη. Γηαθφπηεη ηελ 

επηθνηλσλία κε ην ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.  

Σην παξφλ,  έληνλν αίζζεκα άγρνπο θαη αγσλίαο ηνλ νδεγνχλ λα δεηήζεη 

βνήζεηα. Νηψζεη αλίθαλνο λα αληηκεησπίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπ. 

Αλαδεηά ηα «ρξφληα πνπ έραζε», ηνλ ρξφλν πνπ έραζε. Βηψλεη έληνλα 

ηελ απνπζία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κε ηελ νπνία φκσο ληξέπεηαη λα 

επηθνηλσλήζεη. Αληηκεησπίδεη ηα δχν ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρξήζε 

σο κηα «ηξχπα» ζηε δσή ηνπ γεκηζκέλε απφ ηελ εξσίλε θαη ηελ 

αλαδήηεζή ηεο. Απηφ - θαηεγνξίεο, αηζζήκαηα ελνρήο θαη απνηπρίαο, 

γεληθεπκέλε αλεδνλία.  

Ο ίδηνο ληψζεη πσο έρεη κπξνζηά ηνπ έλα ηίπνηα. Έλα θελφ ζηα δπν 

ρξφληα ρξήζεο, έλα θελφ θαη ζην παξφλ πνπ βηψλεη θαζεκεξηλά. Απηφ ην 

θελφ, κέζα ζην νπνίν ν ίδηνο ληψζεη λα αησξείηαη, θαη πνπ δελ βιέπεη 

ηίπνηα ηθαλφ λα ηνλ θξαηήζεη θαζψο «φια είλαη ξεπζηά, γιηζηξάλε κέζα 



απφ ηα δάρηπιά κνπ» φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη,  έξρεηαη θαη 

επαλέξρεηαη ζηε ζεξαπεπηηθή ζπλνκηιία. 

Φαίλεηαη, θιηληθά ηνπιάρηζηνλ θαη κέζα απφ ηα δχν παξαπάλσ 

πεξηζηαηηθά, πσο ε παξνπζία ηνπ θελνχ θαη ε επαθφινπζε έιεπζε ηνπ 

ηξφκνπ πνπ θέξεη ε αίζζεζε βπζίζκαηνο κέζα ζε απηφ, ε αραλήο έθηαζή 

ηνπ θαη ε απνπζία θξαηήκαηνο, βηψλνληαη απφ ηνλ ζεξαπεπφκελν σο 

εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα νξγαλσζεί ζην παξφλ θαη θαηαιήγεη λα 

δεηά βνήζεηα. Βέβαηα, αο ζεκεηψζνπκε πσο ηφζν γηα ηνλ Γ. φζν θαη γηα 

ηνλ M. απηφ ην θελφ ηνπο αθνινπζεί ήδε απφ παιηά, κέζα απφ ηε ζρέζε 

ηνπο κε ηελ ίδηα ηε ρξήζε. Δηζέξρνληαη ζηε ρξήζε πνπ είλαη έηζη θη 

αιιηψο θελή λνήκαηνο θαη βγαίλνληαο απφ απηήλ βξίζθνληαη μαλά ζην 

θελφ.  Ο Γ. θπξηεχεηαη απφ ηξφκν, επηζπκεί λα «μεθχγεη» απφ απηφ ην 

Τίπνηα  ηνπ Heidegger, λα παξακείλεη ην ιηγφηεξν δπλαηφ κέζα ζε απηφ, 

λα γεκίζεη ην άδεην. Ο Μ. βπζίδεηαη ζηελ ίδηα ηελ εκπεηξία ηνπ θελνχ θαη 

αθήλεηαη λα αθνπγθξαζηεί ηε δίλε ηνπ («θάζε κέξα ζαλ λα είκαη κέζα ζε 

φλεηξν», «δελ ππάξρεη ηίπνηα γηα κέλα», « ςάρλσ λα βξσ θάηη έηζη ζηα 

ηπθιά, ζην ζθνηάδη …δελ μέξσ ηη»). Ο Γ. κέζα ζηνλ ηξφκν ηεο απψιεηαο 

έξρεηαη αληηκέησπνο κε έλαλ εαπηφ πνπ αλαξσηηέηαη «ηη κπνξψ λα 

θάλσ», «ηη ζέισ λα είκαη», «ηη λα αθήζσ», «είκαη ηθαλφο;», «ζα ηα 

θαηαθέξσ;». Καη απηέο ηηο επάιιειεο εξσηήζεηο ηνπ είλαη ηνπ ηψξα  δελ 

ηηο αληέρεη. Ο M. βηψλεη ην ηψξα / ηνλ ρξφλν σο έλα αθαληζκέλν παξφλ 

φπνπ ην παξειζφλ , κέζα απφ ηελ απψιεηά ηνπ, αλαγλσξίδεηαη θαη ζηγά 

ζηγά  επαλαλνεκαηνδνηείηαη (αλαγλσξίδεη πσο ε αίζζεζε ηνπ «δελ 

ππάξρεη ηίπνηα» ηνλ αθνινπζεί ήδε απφ ηε Σπξία. Θπκάηαη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ σο Κνχξδνο, ζηελ ίδηα ηνπ ηε ρψξα,  έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ηφζν 

ζηελ πξφζβαζή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. 

Θπκάηαη ην ιφγν πνπ εγθαηέιεηςε ηελ παηξίδα ηνπ (« λα κπνξψ λα ιέσ 

ειεχζεξα πνηνο είκαη» ).  

Καηά ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη κέζα ζην ζηαζεξφ θαη αζθαιέο 

πιαίζην ζπλάληεζεο ζεξαπεπηή – ζεξαπεπφκελνπ, πφζν άξαγε ην 

θάιεζκα ηνπ Heidegger γηα «βνπηηά» ζηελ άβπζζν ηνπ dasein κπνξεί  λα 

αθνξά ζηελ θίλεζε / κεηαθίλεζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ; Ο Heidegger 

θαίλεηαη λα απεπζχλεηαη πξνθαιψληαο ζε «ειεχζεξε θαηάδπζε» κάιινλ 

φζνπο βξίζθνληαη έμσ απφ απηφ, φζνπο θαηνηθνχλ ζε έλαλ άιιν ηφπν. 

Υπάξρεη κηα εξσηθή γελλαηφηεηα ζην ζάιπηζκα ηνπ πνπ, δηαηεξψ ηηο 

επηθπιάμεηο κνπ, γηα ηνλ ρψξν πνπ κπνξεί λα έρεη ζηε ζεξαπεία θαη ηελ 

απεχζπλζε ζηνλ άλζξσπν πνπ ληψζεη ήδε αλήκπνξνο θαη 

εγθαηαιειεηκκέλνο κέζα ζε απηφ.  

Τν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη αθνξά επνκέλσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην 

ζεξαπεπηηθφ πιαίζην θαη ε ζεξαπεπηηθή ζπλνκηιία κπνξεί λα θσηίζεη ηελ 

εκπεηξία ηεο ίδηαο ηεο χπαξμεο ζηε ζηηγκή ηεο αγσληψδνπο ηεο 

κεηεψξηζεο ζην ηξνκαθηηθφ θελφ δίρσο ζαιπίζκαηα θαη παξαγγέικαηα.   



Τν ζθνηεηλφ δσκάηην ή ην θξπθηφ ζην δάζνο / ζην χπαηζξν ηε λχρηα 

είλαη έλα απφ ηα παηρλίδηα πνπ ζε λεαξή ειηθία ηα παηδηά ζπρλά 

επηδηψθνπλ λα παίδνπλ. Παξά ην γεγνλφο ηεο παξνπζίαο ηνπ άιινπ, ηεο 

βεβαηφηεηαο ηνπ ζπλαλήθεηλ ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, ν θφβνο, ε έμαςε, 

ην αβέβαην, ην κε γλψξηκν, ε αίζζεζε ηνπ απξνζηάηεπηνπ, ηνπ 

αλαπάληερνπ αιιά θαη ηεο έθπιεμεο είλαη ζπλαηζζήκαηα πνπ πιεζηάδνπλ 

ζε φηη κπνξεί λα βηψλεηαη θαηά ην horror vacui. Τα παηδηά φκσο 

αθήλνληαη ζηελ εμεξεχλεζε, ζε κηα πεξηπιάλεζε ρσξίο λα μέξνπλ 

αθξηβψο ηνλ ηξφπν. Ψειαθψληαο ζηα ζθνηεηλά.  

Θα κπνξνχζε επνκέλσο ε πεξηπιάλεζε πεξηζζφηεξν παξά ε «βνπηηά» 

ζην θελφ, ζην αβπζζψδεο ζθνηάδη λα είλαη θαη ην θάιεζκα ηνπ 

ζεξαπεπηή γηα κηα δηεξεχλεζε δίρσο ράξηε θαη ππμίδα -νηηδήπνηε κπνξεί 

λα βγάδεη απφ ηνλ γλψξηκν νηθείν δξφκν θαη λα αθήλεη αλνηρηή ηε 

δπλαηφηεηα ζπλάληεζεο κε κηα λέα εκπεηξία χπαξμεο ηνπ είλαη κέζα απφ 

ην Τίπνηα;      

Απηή ηελ έλλνηα ηεο πεξηπιάλεζεο (derive) ζπλαληάκε ζε θείκελα ηνπ 

Guy Debord σο κέζνδν αληίδξαζεο ζην αδηέμνδν ηεο δσήο ζηελ πφιε. 

Πεξηγξάθεηαη ζαλ κηα ηερληθή κεηαβαηηθνχ πεξάζκαηνο κέζα απφ 

δηάθνξεο αηκφζθαηξεο, κηα απφπεηξα πξνζαλαηνιηζκνχ ειιείςεη 

νπνηνλδήπνηε πξαθηηθψλ ζεσξήζεσλ. Σαλ έλα είδνο ειεχζεξνπ 

ζπλεηξκνχ κε φξνπο βέβαηα ρσξνηαμηθνχο, κηα πεξηπιάλεζε κέζα απφ 

ζπλερφκελα ξεχκαηα, ζηαζεξά ζεκεία θαη δίλεο νη νπνίεο ζζελαξά 

κπνξνχζαλ λα απνζαξξχλνπλ ηελ είζνδν ή έμνδν απφ νξηζκέλεο δψλεο. 

Υπήξρε θάηη παηγληψδεο θαη δεκηνπξγηθφ πνπ θαίλεηαη λα θαινχζε ζηελ 

εκπεηξία κηαο δηαθνξεηηθήο ζρέζεο κε ηα πξάγκαηα θαη ηνλ θφζκν.    

«…Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηξφπν ζεξαπείαο. Αιιά φπσο αθξηβψο ε 

ςπραλάιπζε απφ κφλε ηεο ζρεδφλ πάληα αληελδείθλπηαη, έηζη θαη ε 

δηαξθήο πεξηπιάλεζε είλαη επηθίλδπλε, ζην κέηξν πνπ ην άηνκν, έρνληαο 

πξνρσξήζεη ππεξβνιηθά δίρσο πξνθπιάμεηο, απεηιείηαη λα εθξαγεί, λα 

δηακειηζηεί, λα δηαζπαζηεί, λα απνζπληεζεί»  (Ιβάλ Σηζεγθιψθ) . 

Σην ζεξαπεπηηθφ πιαίζην θαη κέζα ζηελ αζθάιεηα πνπ ελδερνκέλσο 

παξέρεη, ν ζεξαπεπφκελνο πνπ βηψλεη ηνλ ηξφκν θαη ην θελφ θαίλεηαη λα 

αθνινπζεί κηα αλάινγε δηαδξνκή. Πεξάζκαηα απφ δηάθνξεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αηκφζθαηξεο, ζηάζεηο ζε πεπεξαζκέλα ζεκεία θαη 

αλαθνξέο –ηνπ παξειζφληνο-, ζηξνβηιίζκαηα ζε δίλεο αλνίθεησλ 

εκπεηξηψλ, πηψζεηο θαη κεηαπηψζεηο, κεηαβάζεηο κέζα απφ έλαλ ιφγν 

πνπ άιινηε αθνινπζεί κηα ζπλεηξκηθή ξνή άιινηε φρη. Η ζηαζεξή 

παξνπζία ηνπ ζεξαπεπηή –ζπλνδνηπφξνο  ζε έλα βαζκφ-  ίζσο λα είλαη ην 

θάιεζκα γη’ απηή ηελ πεξηπιάλεζε. Γηα κηα γλσξηκία θαη επίγλσζε πνπ 

δηαλνίγεη ηελ δπλαηφηεηα παξνπζίαο θαη θαηνίθεζεο θαη κέζα ζην άδεην.    

Καηαιήγνληαο, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε πσο πέξα θαη έμσ απφ 

θάζε αξλεηηθή ρξνηά, πέξα απφ ηελ αξρηθή δπζθνξία κε ηελ νπνία θελφ 

θαη ηξφκνο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ζεξαπεπφκελν, είλαη απηφ πνπ ηειηθά 



αθππλίδεη, πνπ μεβνιεχεη θαη πνπ δεκηνπξγεί δπκψζεηο γηα κηα 

δηαθνξεηηθή ζρέζε κε ηνλ εαπηφ θαη ηα πξάγκαηα. Καη κπνξεί ε «θχεζε» 

λα είλαη επψδπλε  (αίζζεζε απψιεηαο, αγσλίαο, κνλαμηάο, 

εγθαηάιεηςεο), λα ηαξάζζεη θαη λα ηξνκάδεη σζηφζν απηφ ην θελφ, απηφο 

ν ηξφκνο θαίλεηαη λα είλαη ε πξνυπφζεζε γηα κηα πην αλνηρηή θαη ίζσο, 

πην ειεχζεξε εκπεηξία χπαξμεο κέζα ζηνλ θφζκν.         
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