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MARTIN HEIDEGGER:
ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΝΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΛΩΑ
(Αλάκεζα ζε έλαλ Ιάπσλα θαη έλαλ Δξσηώληα)
Η ζπλνκηιία εθηπιίζζεηαη αλάκεζα ζηνλ Ιάπσλα Tomio Tezuka
θαη ζηνλ Heidegger. Ο Tomio Tezuka ήηαλ γεξκαληζηήο, ηαθηηθόο
θαζεγεηήο ζην θξαηηθό παλεπηζηήκην ηνπ Tokyo. Δθηόο απν ηνλ
Heidegger έρεη κεηαθξάζεη έξγα ησλ Goethe, Holderlin, Kleist, Rilke θ.α.
(Γεκελεηδήο, 1991, ζει. 256).
Όπσο ζρνιηάδεη ν Γεκελεηδήο, εδώ γηλόκαζηε κάξηπξεο κίαο
ζπλνκηιίαο πνπ αθνξά ζηε γιώζζα θαη πνπ ζπγρξόλσο θαζίζηαηαη
δπλαηή ράξηλ ηεο γιώζζαο. Η ζπλνκηιία ινηπόλ ζπλίζηαηαη ζην ζπκβάλ
ηεο γιώζζαο. Μαζαίλνπκε ινηπόλ ήδε νηη ε γιώζζα είλαη ν θαίξηνο
ραξαθηήξαο ηεο αλζξώπηλεο παξνπζίαο θαη, όπσο γξάθεη ν Holderlin, ν
ίδηνο ν άλζξσπνο είλαη «ζπλνκηιία». Ο Levi-Strauss είπε: « απηόο πνπ
αλαθσλεί ηε ιέμε άλζξσπνο αλαθσλεί ηε ιέμε γιώζζα» (Gordon, 1999,
ζει. 65).
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη θαη ν Γεκελεηδήο γηα λα κπνξέζνπκε
λα παξαθνινπζήζνπκε απηό ην δηάινγν ζα ήηαλ σθέιηκν λα πξνζέμνπκε
πσο εδώ ε έλλνηα ηεο γιώζζαο δελ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηε δπηηθήκεηαθπζηθή ηδόηεηα πνπ ηεο πξνζδίδνπκε. Γειαδή ε γιώζζα δελ
ελλνείηαη σο ην εξγαιείν ηνπ ιόγνπ πνπ θαηέρεη ν άλζξσπνο. Δλ
αληηζέζεη γηα λα πξνζεγγίζνπκε όζν ην δπλαηόλ ηελ νπζία ηνπ δηαιόγνπ
πξέπεη λα ελλνήζνπκε ηνλ άλζξσπν σο «ηδίσκα» ηεο γιώζζαο
(Γεκελεηδήο, 1991, ζει. 110). Με άιια ιόγηα δελ θαηέρνπκε ηε γιώζζα
αιιά ε γιώζζα θαηέρεη εκάο θαη όπσο ιέεη ν Charles Taylor: « είκαη
άλζξσπνο θαη παξακέλσ σο άλζξσπνο κόλν εθόζνλ είκαη ζπλνκηιηηήο»
(Gordon, 1999, ζει. 65).
Πξηλ θαλ μεθηλήζεη ν δηάινγνο πξνζέρνπκε όηη απν ηε κία έρνπκε
ηνλ έλα ζπλνκηιεηή πνπ καο δίλεηαη κε ηελ ηδηόηεηα ηεο θαηαγσγήο ηνπ
«Ιάπσλαο». Απν ηελ άιιε ν Heidegger δελ καο δίλεηαη σο έλαο Γεξκαλόο
θηιόζνθνο αιιά αληίζεηα σο ν «Δξσηώλ», δειαδή απηόο ηνπ νπνίνπ ε
ηαπηόηεηα νξίδεηαη κέζα απν ην «εξώηεκα». ην πιαίζην ηνπ δηαιόγνπ
κε ηνλ Ιάπσλα ν Heidegger δελ ζέηεη εξσηήζεηο ππν κνξθήλ εμέηαζεο
αιιά δηαθαηέρεηαη ν ίδηνο απν κηα δηάζεζε εμεξεύλεζεο όπνπ ην
εξώηεκα γηα ηελ νπζίσζε ηεο γιώζζαο ηνλ θαζηζηά αλνηρηό λα
εμεξεπλήζεη θαη λα δηαινγηζηεί καδί κε ην ζπλνκηιηηή ηνπ πάλσ ζην
ζέκα. Απηή όκσο δελ είλαη θαη ε ζηάζε (ή ζα έπξεπε λα είλαη ε ζηάζε)
ηνπ ςπρνζεξαπεπηή; Όπσο ηνλίδεη θαη ν Γεκελεηδήο ν ςπρνζεξαπεπηήο

σο ν Δξσηώλ δελ δίλεη απαληήζεηο θαη δελ εξκελεύεη, αιιά πξσηίζησο
δηα-θαηέρεηαη καδί κε ηνλ ζεξαπεπόκελν απν ην ίδην ην εξσηεκαηηθό.
Απν απηό πνπ είλαη ππό ζπδήηεζελ θαη πνπ θαζηζηά απηή ηε ζπδήηεζε
αλαγθαία. Καηά ηε γλώκε κνπ εδώ βξίζθνληαη ζε αληηδηαζηνιή ηέηνηεο
πξνζεγγίζεηο όπσο ε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθή, νη νπνίεο, ελώ κπνξεί λα
σθεινύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο, ηείλνπλ λα θιείλνπλ εξσηήκαηα,
λα πξνβαίλνπλ ζηε βεβηαζκέλε ή επηθαλεηαθή ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο.
πλεπώο ν ζεξαπεπόκελνο κπνξεί λα βξίζθεη παξνδηθή αλαθνύθηζε απν
ην πξνβιεκά ηνπ, ι.ρ. θξίζεηο παληθνύ, αγνξαθνβία θ.α. όκσο δε ηνπ
δίλεηαη ε επθαηξία λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ νπζίσζε ηεο ππαξμήο ηνπ
σο αο πνύκε αγνξαθνβηθήο, θαηαζιηπηηθήο θ.ν.θ.
Δδώ κνπ έξρεηαη ζην κπαιό κία ζεξαπεπόκελή κνπ απν ην
Λνλδίλν. Η Iesha, ήξζε ζηε πξώηε καο ζπλάληεζε θαη κνπ ζπζηήζεθε σο
εμήο: « Γεηα ζαο, είκαη ε Iesha θαη έρσ αγνξαθνβία. Με έζηεηιαλ εδώ
απν ην λνζνθνκείν θαη κνπ είπαλ νηη ε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθή
ζεξαπεία είλαη απηό πνπ ζα κνπ ιύζεη ην πξόβιεκα». Η ζεξαπεία καδί
ηεο δηήξθεηζε έλα ρξόλν πεξίπνπ θαη ε όπνηα πξνζπάζεηα γηα κηα
γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε απέβε άθαξπε. Η Iesha είρε
γαηδσζεί ζηηο νδεγίεο πνπ ηεο είραλ δνζεί απν ην λνζνθνκείν όπσο ν
λαπαγόο θξαηίεηαη πάζε ζπζία απν ην ζσζίβην θαηακεζήο ηνπ πειάγνπο.
ηε πνξεία ηεο ζεξαπείαο δηέθξηλα κηα όιν θαη πην έληνλε αληίζηαζε εθ
κέξνπο ηεο ζρεηηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αζθήζεσλ. Όπσο ηόληδε ε
ίδηα, απν ηα κέζα ηεο ζεξαπείαο θαη κεηά θπξίσο, ήζειε λα θαηαιάβεη
γηαηί αηζζαλόηαλ ηόζε αγσλία όηαλ βξηζθόηαλ κε θόζκν. Πξνζσπηθά δε
πηζηεύσ ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε θαη ίζσο γηα απηό λα κε κπόξεζα
λα ηε ρξεζηκνπνηήζσ επηηπρώο ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Δγθαηαιείπνληαο
ηηο αζθήζεηο θαη ηελ απζηεξή δνκή ηεο πξνζέγγηζεο απηήο
δεκηνπξγήζεθε ίζσο ε αίζζεζε ηνπ ρώξνπ πεξηζζόηεξν γηα ηε
ζεξαπεπόκελε ε νπνία πιένλ ρξεζηκνπνηνύζε ην ρξόλν καδί κνπ γηα λα
εθθξάζεη ην πσο βίσλε ηε πεξηνξηζκέλε ζπλ-ύπαξμή ηεο κε ηνπο άιινπο.
Υσξίο λα ςάρλνπκε γηα απαληήζεηο θαη γξήγνξεο ιύζεηο, αθήλνληαο
αλνηρηό ην εξώηεκα γηα ην πώο θαη ην ηί νδεγεζήθακε κε ηε
ζεξαπεπόκελε ζε κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζηάζεο ηεο θαη ε ίδηα ζε
κηα επηζπκία πιένλ γηα αιιαγή.
Ο ζεξαπεπηήο όληαο αλνηρηόο σο πξνο ην εξώηεκα πνπ έρεη θέξεη
ηνλ ζεξαπεπόκελν κέρξη ην θαηώθιη ηνπ, βνεζάεη ηνλ δεύηεξν λα
ζπλνκηιήζεη κε ηε γιώζζα. Η λόεζε ηνπ ζεξαπεπόκελνπ γελλάηαη κέζα
απν ηε πνξεία πνπ δηαγξάθεη ε γιώζζα ηνπ. Μηα άιιε ζεξαπεπόκελή
κνπ ζην Λνλδίλν ήηαλ πξαγκαηηθά κία θηιόζνθνο. Υσξίο απηό λα
ζεκαίλεη νηη απνζηαζηνπνηνύληαλ απν ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα βηώκαηά
ηεο, κηιόληαο κηα μύιηλε γιώζζα. Μέζα απν ηελ εμηζηόξηζε ησλ
βησκάησλ ηεο ηα ίδηα ηεο ηα ιόγηα έξηρλαλ θώο πάλσ ζηα λήκαηα πνπ
ζπλέδεαλ ηελ εθάζηνηε ζηάζε ηεο ζηα πξάγκαηα κε ηα ίδηα ηεο ηα

βηώκαηα. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηα ζηηγκή ελώ κηινύζε γηα ην πξόζθαην,
ηόηε, ηέινο κίαο εξσηηθήο ηεο ζρέζεο θαη πξνζπαζνύζε λα θαηαλνήζεη ην
ξόιν ηεο ελόζν ήηαλ κέζα ζηε ζρέζε, δηαπίζησζε ε ίδηα πσο όηαλ
αλέιπε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζηε ζεξαπεία ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ζρέζεο
ρξεζηκνπνηνύζε ηα ίδηα ιόγηα κε ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ, κίιαγε θαη
πεξηέγξαθε ηελ θαηαζιίπηηθή κεηέξα ηεο. Απηό ηελ έθεξε ζε κία πην
άκεζε επαθή κε εθείλν ην θνκκάηη ηνπ εαπηνύ ηεο πνπ είρε ηαπηηζηεί κε
ηε θαηάζιηςε ηεο κάλαο θαη ελώ ε ίδηα δελ ήηαλ θιηληθά ηνπιάρηζηνλ
θαηαζιηπηηθή, ε ζηάζε θαη δηάζεζε κε ηελ όπνηα βίσλε ηηο πξνζσπηθέο
ηεο ζρέζεηο θάλεθε ηειηθά λα θαιύπηεηαη από έλα πέπιν κειαγρνιίαο.
Έλα πέπιν πνπ θάλεθε λα ην έρεη δαλεηζηεί απν ηε κεηέξα ηεο παξά λα
ην έρεη πθάλεη κόλε ηεο.
Πξηλ μεθηλήζνπκε κε ην δηάινγν θαζ’ εαπηό είλαη ζεκαληηθό λα
γλσξηζηνύκε κε ηνλ Κόκεηα Kuki. Ο Κόκεηαο Shuzo Kuki ζπνύδαζε
πνιιά ρξόληα δίπια ζηνλ Heidegger. ηελ Ιαπσλία εξγάζηεθε σο
θαζεγεηήο θηινζνθίαο ζην Kyoto θαη ήηαλ απηόο πνπ έθαλε ηνλ
Heidegger γλσζηό ζηνπο Ιάπσλεο. Οη δύν ζπλνκηιηηέο έρνπλ σο θνηλή
βάζε ηε γλσξηκία ηνπο κε ηνλ θόκεηα θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο κέζα
ζην δηάινγν επαλέξρνληαη ζε απηόλ.
Ι: Αξγόηεξα, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απν ηελ Δπξώπε, ν θόκεο έθαλε
παξαδόζεηο επάλσ ζηελ αζηζεηηθή ηεο ηαπσληθήο ηέρλεο θαη πνίεζεο.
Απηέο εθδόζεθαλ ζε βηβιίν. ε ηνύην επηρεηξεί κηα ζεώξεζε ηεο
νπζίσζεο ηεο ηαπσληθήο ηέρλεο κε ηε βνήζεηα ηεο επξσπαΪθήο
αηζζεηηθήο.
Δ: Μπνξνύκε όκσο γηα έλα ηέηνην πξόγξακκα λα ζηξαθνύκε ζηελ
αηζζεηηθή;
Ι: Γηαηί όρη;
Δ: Σν όλνκα, θαη εθείλν πνπ απηό νλνκάδεη, πξνέξρνληαη απν ηελ
επξσπατθή λόεζε, απν ηε θηινζνθία. Γη’ απηό ε αηζζεηηθή ζεώξεζε
πξέπεη λα παξακέλεη θαηά βάζε μέλε ζηελ απσαζηαηηθή λόεζε.
Ι: Βέβαηα έρεηε δίθην. Όκσο εκείο νη Ιάπσλεο πξέπεη λα επηθαινύκαζηε
ηελ βνήζεηα ηεο αηζζεηηθήο.
Δ: Πξόο ηί;
Ι: Μαο εθνδηάδεη κε ηηο απαξαίηεηεο έλλνηεο γηα λα ζπιιάβνκε απηό πνπ
καο αθνξά σο ηέρλε θαη πνίεζε.
Δ: Υξεηάδεζζε έλλνηεο;
Ι: Δλδερνκέλσο λαη. Γηόηη απν ηε γλσξηκία κε ηελ επξσπατθή λόεζε θαη
κεηά έξρεηαη ζην θώο κία αλεπάξθεηα ηεο γιώζζαο καο.
Απηό πνπ αθνύκε εδώ είλαη όηη ε απσαζηαηηθή γιώζζα ζηε
ζπλάληεζή ηεο κε ηελ επξσπατθή λόεζε ππόθεηληαη ζηελ απώιεηα ηνπ
ηδηαίηεξνπ ηνπ ραξαθηήξα ηεο. Υάλνληαο ινηπόλ ηελ ηδηαηηεξόηεηά ηεο
θξίλεηαη ηειηθά αλεπαξθήο. Καηά ηε γλώκε κνπ ε έθθξαζε «νξίδνπζα
δύλακε» απνηειεί ην θιεηδί αλ ζέινπκε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θίλδπλν

πνπ ειινρεύεη ζηε ζπλάληεζε ησλ δύν γισζζώλ. Μαζαίλνπκε απν ηνλ
ίδην ηνλ Ιάπσλα ιίγν παξαθάησ ζηε ζπλνκηιία όηη ε παξνπζία ησλ
Ιαπώλσλ (θαη ζπλεπώο θαη ε γιώζζα ηνπο) θξίλεηαη σο θάηη ην
«αθαζόξηζην θαη ζπγθερπκέλν», εμνύ θαη κηιάεη εδώ γηα κία έιιεηςε ηεο
νξίδνπζαο δύλακεο πνπ ζεσξεί αλαγθαία αλ πξόθεηηαη νη Ιάπσλεο λα
θαηαλνήζνπλ ηελ ηαπσληθή ηέρλε κέζα απν ηελ επξσπατθή αηζζεηηθή. Η
νξίδνπζα δύλακε κηαο γιώζζαο ζπλίζηαληαη ζηνλ «ελλνηνινγηθό
πινύην» απηήο ηεο γιώζζαο. Η επξσπατθή γιώζζα ηεο θηινζνθίαο θαη
ηεο επηζηήκεο δηαθαηέρεηαη απν ιέμεηο πνπ εμεγνύλ, πνπ νξίδνπλ, πνπ
νλνκάδνπλ αθόκα θαη απηό πνπ απν ηε θύζε ηνπ είλαη αθαζόξηζην ή θαη
ζπγθερπκέλν. Μηιάκε εδώ ινηπόλ γηα ηε γιώζζα ηεο κεηαθπζηθήο. Λέεη
ν Γεκελεηδήο: « Η θπξηαξρία ησλ ελλνηώλ θέξλεη καδί ηεο θαη ηελ
ςπρνινγία, θαη ηελ ζπλεπαθόινπζε ςπρνινγηθνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ
θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ».
Αο θάλνπκε έλαλ παξαιιειηζκό εδώ κε ηε ςπρνζεξαπεία.
Μαζαίλνπκε όηη ε νπζία ηεο Ιαπσληθήο παξνπζίαο θαη γιώζζαο κπνξεί
λα ραξαθηεξηζηεί σο θάηη ην αθαζόξηζην θαη ζπγθερπκέλν κέζα απν κηα
θαξηεζηαλή αληίιεςε. Καη όηη ε επξσπατθή λόεζε έξρεηαη λα ληύζεη κε
έλλνηεο θαη λα θαζνξίζεη απηή ηελ νπζία. Αο παξαζηήζνπκε ζηε ζέζε
ηνπ Ιάπσλα ηνλ ζεξαπεπόκελν. Έξρεηαη ζηε ζεξαπεία κε όιν ηνπ ην
«είλαη», κε όιν ην πινύην απηνύ ηνπ ζπγθερηκέλνπ θαη αθαζόξηζηνπ πνπ
θαζηζηά ηελ νπζίσζή ηνπ σο άλζξσπν. Καη ην εξώηεκα είλαη ηη γίλεηαη
όηαλ ν ζεξαπεπηήο έξρεηαη απν ηελ άιιε πιεπξά νρπξνκέλνο κε ιέμεηο
θαη όξνπο όπσο ζύλδξνκν, λεύξσζε, άκπλα, απνθπγή, άξλεζε, πξνβνιή
θ.ν.θ. Τπάξρεη ν θίλδπλνο ν αλαιπηήο λα πξνζπαζήζεη λα εμεγήζεη, λα
βάιεη ζε κηα ηάμε ην αθαζόξηζην πνπ ηνπ θέξλεη ζα δώξν ν αλαιπόκελνο
ληύλνληάο ην κε όξνπο ηερληθνύο θαη ςπρνινγηθνύο. Δδώ ν θίλδπλνο,
όπσο θαη γηα ηνλ Ιάπσλα, εθηπιίζζεηαη ζε δύν επίπεδα. Πξώηνλ, σο
ζεξαπεπηέο θηλδπλεύνπκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηνλ ζεξαπεπόκελν σο
ζηεξνύκελν έθθξαζεο, ιόγνπ, ιέμεσλ. ηα πιαίζηα ηεο δπηηθήο καο
λόεζεο θαη ηεο κεηαθπζηθήο καο γιώζζαο πεξηκέλνπκε απν ηνλ
ζπλνκηιηηή καο λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ιέμεηο γηα λα
εμεγήζεη ηη ηνπ ζπκβαίλεη. Ση γίλεηαη όκσο όηαλ ε γιώζζα ηνπ
ζεξαπεπόκελνπ δελ είλαη κηα γιώζζα ελλνηώλ αιιά γηα παξάδεηγκα
ζπλαηζζεκάησλ; Ση γίλεηαη αλ βηώλεη ζσκαηηθά, αηζζαληηθά θαη όρη
ιεθηηθά απηό πνπ ηνπ ζπκβαίλεη; Όπσο ιέεη ν Γεκελεηδήο: «νη ιέμεηο σο
έλλνηεο θαζηζηνύλ θάζε άιιν γισζζηθό θόζκν ππναλάπηπθην». Ο
δεύηεξνο θίλδπλνο αθνξά ην ξίζθν πνπ δηαηξέρνπκε σο ζεξαπεπηέο λα
κελ δνύκε θαη λα κελ κπνξέζνπκε λα έξζνπκε ζε επαθή κε απηή ηελ
ηδηαηηεξόηεηα ηεο ύπαξμεο ηνπ ζεξαπεπόκελνύ καο. Όπσο θνβάηαη θαη ν
Ιάπσλαο, πηνζεηόληαο ηελ επξσπατθή λόεζε «ππνβηβάδεηαη» ε ίδηα ε
νπζίσζε ηεο ύπαξμεο ηνπ Ιαπσληθνύ.
Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα απν κία ζπλεδξία:

Η ζεξαπεπόκελε βξηζθόηαλ ήδε ιίγνπο κήλεο ζε ζεξαπεία θαη ε
κεγαιύηεξε ίζσο δπζθνιία πνπ αληηκεηώπηζα αθνξνύζε ζην όηη ελώ
ρεηξηδόηαλ πνιύ θαιά ηε γιώζζα θαη ήηαλ ηθαλή λα εθθξάζεη απηά πνπ
αηζζαλόηαλ, παξα η’ αύηα ηα ιόγηα ηεο ήηαλ λεθξά. Καλέλα ζπλαίζζεκα
δελ πξνζέδηδαλ. Η αίζζεζε πνπ είρα ήηαλ όηη ε ζεξαπεπόκελε βξηζθόηαλ
κέζα ζε κηα θνύζθα ελλνηώλ πνπ ζηόιηδαλ κελ ηηο εκπεηξίεο ηεο, αιιά
πνπ όκσο ηηο απνκάθξπλαλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη απν ηηο δπό καο. Δδώ
ινηπόλ δελ είλαη όηη ν ζεξαπεπόκελνο δελ είρε ηηο ιέμεηο πνπ ρξεηάδνληαλ
γηα λα πξνζεγγίζεη ην βίσκά ηνπ. Δίρε κόλν ιέμεηο θαη όρη ζπλαίζζεκα.
Έιεηπε εθείλν ην αθαζόξηζην θαη ζπγθερπκέλν, εθείλν πνπ δελ έρεη
όλνκα αιιά πινύην αηζζαληηθό. ε έλαλ ζπζρεηηζκό ινηπόλ κε ην
δηάινγν κπνξνύκε λα πνύκε όηη δελ έιεηπε ε επξσπατθή λόεζε απν εδώ
αιιά ε Ιαπσληθή θνπιηνύξα! Μεηά απν πνιιέο θνηλέο καο πξνζπάζεηεο
ε ζεξαπεπόκελε έρεη αξρίζεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηά
ηεο πεξηζζόηεξν απν πξηλ θαη απηά ζπλήζσο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο
ζσκαηνπνηεκέλα, σο πόλνη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο θάζε θνξά.
Απόζπαζκα απν κηα ζπλεδξία κε ηε ζεξαπεπόκελε:
Η Janet έρεη αθνπκπήζεη ην αξηζηεξό ηεο ρέξη πάλσ ζην ζηέξλν ηεο,
πηέδνληάο ην. Σν θεθάιη ηεο είλαη ειαθξώο ζθπθηό θαη ην βιέκκα
θαξθσκέλν ζην πάησκα, απιαλέο. Μεηά απν αξθεηά ιεπηά ζηγήο ηε
ξσηάσ:
Θ: Ση ζπγθξαηεί ην ρέξη ζνπ κε ηόζε δύλακε;
(Ακέζσο ην αθήλεη πην ραιαξό)
J: δελ μέξσ...κε απηά πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα...
(βαζύο αλαζηελαγκόο)
Θ: Βαξύο απηόο ν αλαζηελαγκόο
J: λαη...βαξύο. Βάξνο λνηώζσ όλησο. Να εδώ (δείρλεη ην ζηέξλν).
(ζπκάκαη ηε πίεζε πνπ αζθνύζε αξρηθά κε ην ρέξη ηεο πάλσ ζην ζηέξλν)
Θ: ίζσο δε πξνζπαζείο λα ην ζπγθξαηήζεηο κε ην ρέξη ζνπ αιιά λα ην
μεξηδώζεηο;
J: δελ ην ζέισ άιιν πάλσ κνπ απηό ην βάξνο. Γελ αληέρσ άιιν.
Κνπξάζηεθα. Σ’ αδέξθηα κνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ, εμαθνινπζνύλ ηελ
ίδηα ηαθηηθή. Η Janet ηα κπνξεί όια. Σηο πξνάιεο ν Κ...
(έηνηκε λα θιπαξήζεη θαη πάιη ηελ επαλαθέξσ ζηελ αίζζεζε ηνπ βάξνπο
ζην ζηέξλν)
Θ: θαη αλ ζνπ πξόηεηλα λα ην αθήζεηο γηα ιίγν θάησ εδώ ζην πάησκα
αλάκεζά καο ην βάξνο απηό έζησ γηα όζε ώξα καο έρεη κείλεη;
(ζησπή ιίγσλ ιεπηώλ)
Σν ρέξη ιύλεηαη θαη πξνζγεηώλεηαη βαξύ ζηε πνδηά ηεο. Κιαίεη κε
ιπγκνύο.
Με βάζε ηα πξν-αλαθεξζέληα, ε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή εδώ δελ ηείλεη λα
εξκελεύζεη, νύηε λα εμεγήζεη ηη ζπκβαίλεη γηα ηνλ ζεξαπεπόκελν.
Πξνζπάζεζα ελάληηα ζηε ηάζε ηεο Janet λα κείλσ κε ην αθαζόξηζην

(αξρηθά) ηνπ πόλνπ ζην ζηέξλν, κέρξηο όηνπ ην δελ μέξσ ηνπ πόλνπ έγηλε
θιάκα θαη ιύηξσζε ζ’ εθείλε ηε ζπλεδξία ρσξίο λα ρξεηάδνληαη έλλνηεο,
ιέμεηο θαη νξηζκνί.
Λίγν παξαθάησ ζην δηάινγν ηνπ Δξσηώληα θαη ηνπ Ιάπσλα:
Ι: ...κε ηνλ ελλνηνινγηθό πινύην, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη απν ην πλεύκα
ησλ επξσπατθώλ γισζζώλ, ζα παξαζπξζνύκε θαη ζα ππνβηβάζνπκε
εθείλν αθξηβώο πνπ νξίδεη ηελ παξνπζία καο ζε θάηη αθαζόξηζην θαη
ζπγθερπκέλν.
Δ: Μόλν πνπ επαπεηιείηαη έλαο πνιύ κεγαιύηεξνο θίλδπλνο. Μαο αθνξά
θαη ηνπο δύν, θαη είλαη ηόζν απεηιεηηθόηεξνο όζν ιηγόηεξν ππνπίπηεη
ζηελ πξνζνρή καο.
Καη ιίγν πην θάησ:
Δ: Ο θίλδπλνο ησλ ζπλνκηιηώλ καο (κε ην θόκεηα Kuki ελλνεί εδώ)
ππειάλζαλε ζηελ γιώζζα θαζ’ εαπηήλ, όρη ζην ηί ζπλδηαιεγόκαζηαλ,
νύηε θαη ζην πσο ην επηρεηξνύζακε απηό.
Ι: Όκσο ν θόκεο θαηείρε όλησο ηελ γεξκαληθή γιώζζα, ηελ γαιιηθή θαη
ηελ αγγιηθή γιώζζα ηδηαίηεξα θαιά.
Καη ιίγν πην θάησ:
Ι: Οη γιώζζεο ηεο ζπλνκηιίαο κεηέζεηαλ ηα πάληα ζην επξσπατθό.
Δ: Όκσο εθείλν, ην νπνίν ε ζπλνκηιία επηρεηξνύζε λα πεη, ήηαλ ην
νπζηαζηηθό ηεο απσαζηαηηθήο ηέρλεο θαη πνίεζεο.
Ι: Σώξα ήδε θαηαιαβαίλσ θαιύηεξα πνπ δηαθξίλεηε ηνλ θίλδπλν. Η
γιώζζα ηεο ζπλνκηιίαο θαηέζηξεθε ζπλερώο ηελ δπλαηόηεηα λα εηπσζεί
απηό γηα ην νπνίν ζπλνκηινύζαηε.
Με βάζε απηό ην απόζπαζκα δύν παξαηεξήζεηο γελληνύληαη κέζα
κνπ. Πξώηνλ αλ ελλνήζνπκε θπξηνιεθηηθά ηα ιεγόκελα ησλ
ζπλνκηινύλησλ, απηό πνπ αθνύκε είλαη πσο ζηε ζπλνκηιία ηνπ
Heidegger κε ηνλ Kuki ν δεύηεξνο πξνζπαζνύζε λα κηιήζεη γηα κία
έλλνηα ηαπσληθή ρξεζηκνπνηόληαο ηελ γεξκαληθή γιώζζα. Καη παξόιν
πνπ καζαίλνπκε όηη ήηαλ έμνρνο γλώζηεο απηήο αιιά θαη άιισλ αθόκα
ηδησκάησλ, γηα ηνλ Heidegger ήηαλ αδύλαην λα έξζεη ζε κηα πξαγκαηηθή
επαθή κε ηελ ηαπσληθή ιέμε θαη ηε λόεζε απηήο.
Απηό κνπ ζπκίδεη ηελ εκπεηξία κνπ ζην Λνλδίλν ζρεηηθά κε ηε
πξνζσπηθή κνπ ζεξαπεπηηθή εξγαζία αιιά θαη ηελ αλάιπζε. ηελ
πξνζσπηθή κνπ αλάιπζε ε νπνία γηλόηαλ ζηα αγγιηθά δε παξνπζηάζηεθε
πνηέ θαλέλα πξόβιεκα ζπλελλόεζεο κεηαμύ εκνύ θαη ηνπ ζεξαπεπηή
κνπ. Παξ’ νι’ απηά θαζώο πέξλαγε ν θαηξόο δηαπίζησλα πσο όζν
ζηελάρσξα ή θαη επίπνλα κπνξεί λα ήηαλ θάπνηα βηώκαηα ηα νπνία
αλαιύακε κε ηνλ ζεξαπεπηή κνπ, ε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύζα ήηαλ
πεξηζζόηεξν επεμεγεκαηηθή θαη δελ ήηαλ δπλαηό γηα κέλα λα έξζσ ζε
επαθή κε ηα όπνηα ζπλαηζζήκαηα αθνξνύζαλ ηηο εθάζηνηε εμηζηνξήζεηο

κνπ. Κάπνηα ζηηγκή ζηε ζεξαπεία απνθάζηζα λα πάξσ καδί κνπ ζε κία
ζπλεδξία έλα ηεηξάδην κε πνηήκαηα πνπ είρα γξάςεη ζε ειηθία 15 εηώλ,
γηα λα δηαβάζσ θάπνηα ζην ζεξαπεπηή κνπ, ώζηε λα εκπινπηίζσ
πεξηζζόηεξν απηά πνπ ήδε ηνπ είρα εμηζηνξήζεη γηα εθείλε ηε πεξίνδν
ηεο δσήο κνπ. Ξεθίλεζα πξνζπαζώληαο λα κεηαθξάζσ ζεηξά-ζεηξά
θάπνην πνίεκά κνπ ώζπνπ ν ζεξαπεπηήο κνπ κε δηέθνςε θαη κνπ δήηεζε
λα ην δηαβάζσ ζηα ειιεληθά! Φπζηθά έλνησζα πνιύ άβνια γηαηί ήμεξα
πσο δε ζα θαηαιάβαηλε ηη ηνπ έιεγα, αιιά ην επηρείξεζα. Λίγν πξηλ ην
ηέινο ηνπ πνηήκαηνο μέζπαζα ζε θιάκκαηα. Αλ κπνξώ λα ην πσ έηζη, ηα
ζπλαηζζήκαηά κνπ είραλ ειιεληθά ρξώκαηα, νη ειιεληθέο ιέμεηο ηνπ
πνηήκαηνο καξηπξνύζαλ ην βάζνο ησλ εκπεηξηώλ πνπ απνθάιππηε ην ίδην
ην πνίεκα. Ο ζεξαπεπηήο πνηέ δελ έκαζε ηη αθξηβώο ιεγόηαλ ζε απηό ην
πνίεκα, αιιά έκαζε θαιύηεξα εκέλα θαη έλησζε ηνικώ λα πσ ην πόλν
πνπ αλάβιπδε απν ηηο ιέμεηο ηνπ πνηήκαηνο. Πηζηεύσ πσο ηίπνηα απν
απηά δε ζα ήηαλ δπλαηόλ αλ είρα απιά κεηαθξάζεη ην πνίεκα.
Αιιά θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζεξαπεπηηθήο κνπ εξγαζίαο ζην
Λνλδίλν, θνηηάδνληαο πίζσ κπνξώ λα δηαθξίλσ ην θίλδπλν γηα ηνλ νπνίν
γίλεηαη ιόγνο ζηε παξνύζα ζπλνκηιία. Καη πάιη δελ αληηκεηώπηζα πνηέ
ηδηαίηεξν πξόβιεκα ζην κεηαθπζηθό επίπεδν ηεο γιώζζαο. Μπνξνύζα λα
παξαθνινπζήζσ απηά πνπ κνπ έιεγαλ νη ζεξαπεπόκελνί κνπ. Όκσο ν
θίλδπλνο ήηαλ αθξηβώο απηόο, δειαδή ε πξνζθόιιεζε ζηε δπλαηόηεηα
λα κεηαθξάζσ κέζα κνπ απηά πνπ έιεγε ν πειάηεο ζηα αγγιηθά, ζε
ειιεληθά (ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηώ). Με άιια ιόγηα, ε λόεζε ησλ
ιερζέλησλ γηα εκέλα εμαθνινπζνύζε λα ζπλίζηαληαη ζηα ειιεληθά. Ο
ζπιινγηζκόο κνπ γηα ην ηη ζπκβαίλεη κε ηνλ ζεξαπεπόκελν ζηε δηάξθεηα
ηεο ζεξαπείαο είρε γιώζζα ειιεληθή, όκσο νη εκπεηξίεο θαη ηα βηώκαηα
ηνπ ζεξαπεπόκελνπ έξρνληαλ ζην θσο κέζα απν ηελ αγγιηθή γιώζζα θαη
πξαγακηηθόηεηα πνπ βίσλε. Η κεηαθπζηθή ηδηόηεηα ηεο γιώζζαο έγθεηηαη
ζ’έλα ζύζηεκα ζεκαηλόλησλ. Με ηε παξεκβνιή ηεο κεηάθξαζεο ινηπόλ
θαζίζηαληαη αδύλαηνλ λα «εηπσζεί ην απηόρζνλν ηνπ ιεγόκελνπ» όπσο
ραξαθηεξηζηηθά ζρνιηάδεη ν Γεκελεηδήο.
Η δεύηεξε παξαηήξεζε πνπ έρσ θαηά λνπ πεγάδεη απν ην ζρόιην ηνπ
Heidegger γηα ηηο ζπλνκηιίεο ηνπ κε ηνλ θόκεηα Kuki:
Δ: Ο θίλδπλνο αλαδύζεθε απν ηηο ζπλνκηιίεο θαζ’εαπηέο, ζην ζεκείν πνπ
ήηαλ ζπλνκηιίεο.
ηε ζπδήηεζε ηνπ Heidegger κε ηνλ θόκεηα Kuki, ππάξρνπλ δύν
νδνί πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αθνινπζήζνπλ. Η κία είλαη λα ζπλερίζνπλ λα
κηιάλε γη’ απηό γηα ην νπνίν γίλεηαη ιόγνο, ι.ρ. ε επεμήγεζε κίαο
ηαπσληθήο έλλνηαο κέζα απν κηα επξσπατθή λόεζε απηήο, ή λα
αθνινπζήζνπλ ηελ νδό όπνπ ηαπηόρξνλα κε ην πεξηερόκελν ηεο
ζπδήηεζεο ζηξέθνπλ ηε πξνζνρή ηνπο ζε απηό πνπ δελ ιέγεηαη εθ
πξώηεο, ζην γεγνλόο δειαδή νηη κάηαηα πξνζπαζνύλ λα ζπλ-νκηιήζνπλ

όηαλ ην ζύζηεκα ελλνηώλ ησλ δύν πεγάδεη απν ηόζν δηαθνξεηηθέο
γιώζζεο θαη θνπιηνύξεο.
Αο βάινπκε ζε παξέλζεζε ην δεδνκέλν ηεο ζπλνκηιίαο απηήο θαη
αο πξνζπαζήζνπκε λα δηαβάζνπκε κεηαμύ ησλ γξακκώλ θαη λα
αληηιεθζνύκε πην αθεξεκέλα απηό ην θίλδπλν γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη
ιόγνο εδώ. ην πιαίζην κίαο ζεξαπεπηηθήο ζπλάληεζεο ν ζεξαπεπηήο
έρεη ή πξέπεη λα έρεη ζηξακκέλε ηε πξνζνρή ηνπ ζε δύν δηαθνξεηηθά
επίπεδα. Σν έλα θπζηθά αθνξά απηά πνπ ιέγνληαη, ηελ ηζηνξία ηνπ
ζεξαπεπόκελνπ, απηά πνπ ιέεη. Σν άιιν επίπεδν αθνξά ηε δπλαηόηεηα
ηνπ ζεξαπεπηή λα βξίζθεηαη ηαπηόρξνλα κέζα ζην δηάινγν,
παξαθνινπζώληαο ηα ηεθηελώκελα αιιά ηαπηόρξνλα λ’αθνπγγξάδεηαη ηε
θύζε ηνπ δηαιόγνπ, λα παξαθνινπζεί ην ύθνο ηεο ζπλνκηιίαο, ην
ραξαθηήξα ηεο, αθόκα θαη ην ζπλαίζζεκα πνπ κπνξεί λα ηνπ δεκηνπξγεί.
Με ηελ ππεξβνιηθή πξνζθόιιεζε ζηα ιεγόκελα ράλεηαη ε επθαηξία λα
παξαηεξήζνπκε ην ηαμίδη ηνπ ζεξαπεπόκελνπ θαζώο θαη ηε δηάζεζε ηεο
ίδηαο ηνπ ηεο γιώζζαο.
Απηόο ν θίλδπλνο κνπ ζπκίδεη κία αθόκα ζεξαπεπόκελε κε ηελ
νπνία ζπλεξγαζηήθακε ζην Λνλδίλν. Η Suzanne ήηαλ κηα 47ρξνλε
γπλαίθα, πνπ κεγάισζε 6 αδέξθηα καδί κε ηνλ παηέξα ηεο θαζώο ε
κεηέξα ηνπο πέζαλε όηαλ ε ζεξαπεπόκελε ήηαλ κόιηο 14. Σα ππόινηπα
αδέξθηα ήηαλ όια κηθξόηεξα. Η Suzanne παξαπέκθζεθε ζην ηκήκα
ςπρνζεξαπείαο ηνπ λνζνθνκείνπ ηεο πεξηνρήο ηεο γηαηί είρε δηαγλσζζεί
κε θαηάζιηςε. Οη πεξηζζόηεξεο ζπλεδξίεο κε ηε ζεξαπεπόκελε
ηνπιάρηζηνλ γηα ην πξώην κηζό ηεο ζεξαπείαο ζα κπνξνύζαλ λα
ραξαθηεξηζηνύλ σο θιπαξία. Κάζε θνξά πνπ εξρόηαλ ζηηο ζπλαληήζεηο
καο ρξεζηκνπνηνύζε ηα 50 ιεπηά γηα λα αλαιύζεη θαη λα εμηζηνξήζεη ηα
δξώκελα ηεο βδνκάδαο πνπ πέξαζε, αιιά ρσξίο λα κπνξεί λα εκβαζύλεη
πεξηζζόηεξν ζηηο εκπεηξίεο ηεο. Σνλ πξώην κήλα ζθέθηεθα πσο απηή ε
γπλαίθα είρε γηα πξώηε θνξά ηελ επθαηξία λα κηιήζεη ζε θάπνηνλ έζησ
θαη γηα ηα απιά θαη θαζεκεξηλά πνπ ηελ άγρσλαλ θαη ζηελνρσξνύζαλ.
Έηζη είρα ηε πξνζνρή κνπ ζηξακκέλε θπξίσο ζε απηά πνπ έιεγε θαη ν
δηάινγνο εμειηζζόηαλ ζε έλα επίπεδν αξθεηά επηθαλεηαθό πνπ αθνξνύζε
κόλν ηα άκεζα πνπ δηαδξακαηίδνληαλ θάζε βδνκάδα. ηε πνξεία άξρηζα
λα ζηξέθσ ηε πξνζνρή κνπ ζηε θύζε απηώλ ησλ ζπλαληήζεσλ
πεξηζζόηεξν θαη παξαηεξνύζα πσο ν ηξόπνο πνπ εθθξαδόηαλ ε Suzanne
θαη απηά πνπ επέιεγε λα θέξεη θάζε θνξά ζηε ζπλεδξία καξηπξνύζαλ
έλαλ άλζξσπν πνπ είρε πεξάζεη ηα πεξηζζόηεξα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ
ρσξίο λα δηεξσηεζεί, ή λα ηε ξσηήζεη θάπνηνο άιινο, πσο αηζζαλόηαλ
αλαθνξηθά κε ηα βηώκαηά ηεο.
Με άιια ιόγηα, ην πεξηερόκελν ησλ ζπλεδξηώλ αλαδείθλπε κηα
γπλαίθα πνπ κνπ είρε γίλεη ζρεδόλ αληηπαζήο ιόγσ ηεο αθαηάζρεηεο
θιπαξίαο ηεο θαη ηεο κνλνηνλίαο πνπ απηό πξνθαινύζε ζηα πιαίζηα ησλ
ζπλαληήζεώλ καο. Η ζηξνθή ηεο πξνζνρήο κνπ πξνο απηό πνπ

θσηίδνληαλ κέζα απν ηνλ ιόγν ηεο, ι.ρ. ε έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζύλεο, θαη ε αδπλακία λα ζπλδεζεί κε θάπνηνλ άιιν κε έλαλ πην
νπζηαζηηθό θαη βαζύ ηξόπν, κε βνήζεζε λα πιεζηάζσ πην θνληά ηελ
νπζία ηεο ίδηαο ηεο ηεο ύπαξμεο. Γε είρα λα θάλσ πιένλ κε κία γπλαίθα
πνπ θιπαξεί γηα 50 ιεπηά θαη πνπ πάζρηδα λα βξώ θάηη νπζηαζηηθό λα
παξεκβάισ ελδηάκεζα. Δίρα λα θάλσ κε κηα ζεξαπεπόκελε ηεο νπνίαο
θαη ε γιώζζα θαη ε ύπαξμε θαίλνληαλ λα είλαη εγθισβηζκέλα θαη
παξακειιεκέλα. Μεξηθέο θνξέο ζηε ςπρνζεξαπεία, κόλν εθόζνλ
ζηξέςνπκε ηε δηθή καο αιιά θαη ηνπ ζεξαπεπόκελνπ ηε πξνζνρή πξνο
απηό ην νπνίν αλαβιύδεη κέζα απν ηε γιώζζα σο ε θύζε ηεο ζπλνκηιίαο,
κπνξεί λα ηαξαρζνύλ ηα λεξά θαη λα ελεξγνπνηεζνύλ νη όπνηεο
δηαδηθαζίεο αιιαγήο.
Αο μαλα-πηάζνπκε ην δηάινγν απν εθεί πνπ ηνλ αθήζακε.
Αθνύζακε ηνλ Ιάπσλα λα εθθξάδεη ηελ θαηαλόεζή ηνπ αλαθνξηθά κε ηνλ
θίλδπλν πνπ ειινρεύεη κέζα απν ηε γιώζζα ηνπ δηαιόγνπ θαζ’ εαπηνύ.
Η ζπλνκηιία ηώξα ζα νδεγήζεη ζε κία ζύληνκε αλαδξνκή ζηε ζθέςε ηνπ
Δξσηώληα πάλσ ζηε γιώζζα όπσο απηή δηα-κνξθώλεηαη ζηαδηαθά απν
ην 1920 κέζα απν ηηο παξαδόζεηο ηνπ κε ηίηιν: «Φαηλνκελνινγία ηεο
ζεώξεζεο θαη ηεο έθθξαζεο», θηάλνληαο έσο ην παξόλ (ην παξόλ ζην
νπνίν εθηπιιίζεηαη ν δηάινγνο). Μέζα απν απηή ηελ αλαδξνκή ζα
πιεξνθνξεζνύκε πσο ην εξώηεκα γηα ηελ αιιειέρεηα ηνπ Δίλαη θαη ηεο
Γιώζζαο ζα πξνβιεκαηίζεη ηνλ Δξσηώληα θαη ζα παξακείλεη ζηε ζθέςε
ηνπ «αμεδηάιπην» θαηά θάπνην ηξόπν «κέρξη θαη ζήκεξα» όπσο
ραξαθηεξηζηηθά ζα πεί ζηνλ Ιάπσλα.
Δ: ...Δπεηδή ν δηαινγηζκόο ηεο γιώζζαο θαη ηνπ Δίλαη θαζνξίδεη εμαξρήο
ηνλ δξόκν ηεο λόεζήο κνπ, γη’ απηό θαη ν εληνπηζκόο ηνπο παξακέλεη
θαηά ην δπλαηόλ άδεινο...
Καη ιίγν πην κεηά:
Δ: Σν ζεξηλό εμάκελν ηνπ 1934 έθαλα κία παξάδνζε κε ηνλ ηίηιν
«Λνγηθή». Όκσο επξόθεηην γηα έλαλ δηαινγηζκό επάλσ ζηνλ ιόγνλ, όπνπ
αλαδεηνύζα ηελ νπζίσζε ηεο γιώζζαο. Καη ρξεηάζηεθε ζρεδόλ άιιε κηα
δεθαεηία γηα λα κπνξέζσ λα πώ απηό πνπ ελλννύζα- ν θαηάιιεινο ιόγνο
ιείπεη αθόκα θαη ζήκεξα. Η πξννπηηθή γηα ηε λόεζε, ε νπνία κνρζεί λα
αληαπνθξηζεί ζηελ νπζίσζε ηεο γιώζζαο, δελ έρεη αθόκα απνθαιπθζεί
ζε όιν ην εύξνο ηεο...
Ο Γεκελεηδήο παξαζέηεη επηπιένλ έλα απόζπαζκα απν ηε
Γεξκαληθή Έθδνζε ηνπ [Καζ’ νδόλ πξνο ηε Γιώζζα], όπνπ ν Heidegger
γξάθεη:
«Ο ιόγνο ηεο λόεζεο ζα γαιήλεπε κέζα ζηελ νπζίσζή ηνπ κόλν εάλ
γίλνληαλ αλίθαλνο λα πεη εθείλν ην νπνίν πξέπεη λα κείλεη αλείπσην. Μία
ηέηνηα αληθαλόηεηα ζα έθεξλε ηε λόεζε ελώπηνλ ηνπ ζέκαηόο ηεο.»
(Γεκελεηδήο, 1991, ζει. 129)
Ο Γεκελεηδήο ζρνιηάδεη:

«Σν νπζηαθό είλαη εθείλν ην νπνίν θάλεη ηε λόεζε λα ζπι-ινγίδεηαη,
δειαδή λα πεξηζπιιέγεηαη ζηνλ εαπηό ηεο γηα λα ην αθνύζεη θαζαξά,
πξνηνύ κηιήζεη γη’ απηό. Απηή ε ηξνπή πξνο ηα κέζα είλαη ε ζηάζε ηεο
θπξηνιεθηηθά ελλνεκέλεο ληξνπήο (έλδνλ+ηξέπνκαη). ’ απηήλ
αληηζηνηρεί ε παξακνλή ηνπ ιεθηένπ ζην άδειν.» (Γεκελεηδήο, 1991,
ζει. 132).
Καη ιίγν πην θάησ:
«Γηαηί απηό πνπ ελλνώ δελ ζεκαίλεη θαη όηη κπνξώ νπσζδήπνηε λα ην
δηαηππώζσ. Νόεζε θαη νκηιία δελ ηαπηίδνληαη. Η λόεζε δελ είλαη
θαηαξρήλ εζσηεξηθή νκηιία, αιιά ε αξρηθά ραιαξή, θαη θάπνηε,
απξόζκελα, θαζαξή πεξηζπιινγή ζ’ έλα άθνπζκα». (Γεκελεηδήο, 1991,
ζει. 133, ηα ηηαιηθά αληηθαζηζηνύλ ηα εηζαγσγηθά ηνπ θεηκέλνπ).
Ση κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε απν ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα;
Μαζαίλνπκε θαηαξράο όηη ν Heidegger βξηζθόηαλ ζε κία αλαδήηεζε γηα
ηελ νπζίσζε ηεο γιώζζαο κέζα απν ηηο παξαδόζεηο θαη ηα έξγα ηνπ θαη
αθνινπζνύζε ην δξόκν ηνπ ζπιινγηζκνύ ηνπ ελώ ηαπηόρξνλα νη ιέμεηο
κε ηηο νπνίεο ζα κπνξνύζε λα εθθξάζεη ηε ζρέζε Δίλαη θαη γιώζζαο
έκελαλ γη΄απηόλ άδειεο. Μαζαίλνπκε επίζεο όηη ε πξνζπάζεηά ηνπ
λ’αλαδεηήζεη ηελ νπζίσζε ηεο γιώζζαο ήηαλ θαηαξράο κία πξνζπάζεηα
επαθήο κε ην νπζηαθό ηεο λόεζεο. «Η πξαγκαηηθή εκπεηξία κε ηε
γιώζζα κπνξεί κόλνλ λα είλαη κία εκπεηξία λόεζεο.» (Heidegger, OWL,
ζει. 69). ην έξγν ηνπ [Καζ’ νδόλ πξνο ηε γιώζζα] ν Heidegger ζα
κηιήζεη γηα ην παηρλίδηζκα ηεο γιώζζαο, όπνπ απηή καο θαλεξώλεη ηηο
ιέμεηο πνπ ρξεηαδόκαζηε γηα λα κηιήζνπκε γηα ηα θαζεκεξηλά αιιά καο
απνθξύπηεη ηηο ιέμεηο πνπ ζα καο βνεζνύζαλ ώζηε λα εθθξάζνπκε απηό
πνπ ελλννύκε σο θύζε ηεο γιώζζαο. Πξνζσπηθά αληηιακβάλνκαη απηή
ηελ «απόθξπςε ηεο γιώζζαο» σο απηό πνπ δηαηππώλεη ν Γεκελεηδήο ζηε
θξάζε ηνπ: «ε παξακνλή ηνπ ιεθηένπ ζην άδειν» θαη ην νπνίν ζπληζηά
ηε πεξηζπιινγή ηεο λόεζεο θαη ηε ζηξνθή ηεο πξνζνρήο ηεο πξνο έλα
άθνπζκα. Σν άθνπζκα δελ είλαη ηα ιόγηα δηακνξθσκέλα ήδε ζην κπαιό
καο πνπ αθόκα δελ ηα έρνπκε εθθξάζεη. Σν άθνπζκα ζα πξέπεη λα ην
αληηιεθζνύκε σο εξκελεία (όπνπ εξκελεία ζα πξέπεη λα ελλνεζεί κέζα
απν ηελ εηπκνινγία ηεο). Μαο ιέεη ν Heidegger, ε ιέμε εξκελεπηηθό
πξνέξρεηαη απν ηελ ειιεληθή ιέμε εξκελεύεηλ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο
απν ην όλνκα ηνπ ζενύ Δξκή, ηνπ αγγειηνθόξνπ ησλ ζεώλ. Άξα ην
εξκελεύεηλ είλαη ν εξρνκόο ελόο αγγέικαηνο. Δξρνκόο όκσο από πνύ;
Από κία «αληίιεςε» ζα πξνζζέζεη ν Γεκελεηδήο, από έλα άθνπζκα, πνπ
όκσο είλαη ζησπειό.
Μέζα απν ηελ εηπκνινγία ηνπ εξκελεύεηλ ν Heidegger, όπσο
πιεξνθνξνύκαζηε, ζα πξνζεγγίζεη ηε θαηλνκελνινγηθή λόεζε πνπ κε ηε
ζεηξά ηεο ζα ηνλ νδεγήζεη ζην δξόκν πξνο ην Δηλαη θαη Υξόλνο. Κύξην
κέιεκά ηνπ ήηαλ θαη ζα παξακείλεη ε θαλέξσζε ηνπ Δίλαη ησλ όλησλ,
δειαδή ε παξνπζία ησλ όλησλ σο απηά πνπ είλαη:

Δ: Σν Δίλαη θαζ’εαπηό-ηνύην ζα πεί: Η παξνπζία ησλ παξόλησλ, δειαδή
ην δίπηπρν ησλ δύν κέζα από ην απιό ηνπο. Απηό είλαη ην νπνίν, γηα ηελ
νπζίσζή ηνπ, δηεθδηθεί ηνλ άλζξσπν.
Ι: Δπνκέλσο ν άλζξσπνο ππάξρεη σο άλζξσπνο θαζόζνλ αληαπνθξίλεηαη
ζην κίιεκα ηνπ δίπηπρνπ θαη έηζη ην θαζηζηά έθδειν ζην άγγεικά ηνπ.
Δ: Σν επηθπξίαξρν θαη ζεκειηαθό γηα ηελ αλαθνξά ηεο αλζξώπηλεο
νπζίσζεο πξόο ην δίπηπρν είλαη επνκέλσο ε γιώζζα. Απηή θαζνξίδεη ηελ
εξκελεπηηθή αλαθνξά.
Ση ζπκπεξαίλνπκε απν εδώ; Η παξνπζία ησλ παξόλησλ, ή αιιηώο
ην δίπηπρν, δειαδή ην Δίλαη θαζ’εαπηό, κηιάεη, όρη σο γιώζζα κε ηε
κεηαθπζηθή ηεο έλλνηα αιιά, σο άθνπζκα πξόο ηνλ άλζξσπν. Ο
άλζξσπνο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε απηό ην κίιεκα-άγγεικα ηνπ
δίπηπρνπ θαη ηώξα ρξεζηκνπνηόληαο ηε γιώζζα θέξλεη ζην θώο ηε
παξνπζία ησλ παξόλησλ. Όπνπ ε ιέμε άλζξσπνο ηαπηίδεηαη κε ηε ιέμε
λόεζε. Θ’ αλαθέξεη ν Γεκελεηδήο ηε ξήζε ηνπ Παξκελίδε: «ην λνείλ
είλαη πεθαηηζκέλνλ ελ ησ εόληη», δειαδή: «ε λόεζε είλαη πεθαηηζκέλε
ζην νλ». Η λόεζε δελ είλαη θάηη πνπ θαη- έρεη ν άλζξσπνο, δελ πθίζηαηαη
δειαδή εδώ ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ. Η λόεζε νπζηώλεηαη
σο ε εκθάληζε ηνπ όληνο σο όληνο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε επνκέλσο
πσο λόεζε θαη δίπηπρν (δειαδή ε παξνπζία ησλ παξόλησλ σο παξόλησλ)
ζπλ-αλήθνπλ ζηελ εθδήισζε απηνύ ηνπ αγγέικαηνο;
Ο άλζξσπνο σο λόεζε, είλαη ν θέξσλ ηνπ αγγέικαηνο σο αληαπόθξηζεο
ζην άθνπζκα ηεο παξνπζίαο ησλ παξόλησλ. «Η νπζίσζε ηνπ αλζξώπνπ
θαζ’εαπηή» ζα πεί ν Heidegger έγθεηηαη ζην όηη ν άλζξσπνο «αλήθεη»
ζην άγγεικα ηνπ δίπηπρνπ, όληαο ν αγγειηνθόξνο, έρεη ρξεσζεί απηό ην
άγγεικα. Έρεη ρξεσζεί ηελ α-ιήζεπζε ηνπ δίπηπρνπ.
Αο επαλέιζνπκε ζηε ςπρνζεξαπεπηηθή κνπ εξγαζία κε ηε Suzanne. Να
ζπκίζσ πσο πξόθεηηαη γηα κία 47ρξνλε γπλαίθα κε 6 αδέξθηα ησλ νπνίσλ
ηε θξνληίδα αλέιαβε απν πνιύ κηθξή ειηθία ιόγσ ηνπ πξόσξνπ ρακνύ
ηεο κεηέξαο ηεο. Όπσο πξν-αλέθεξα, ε κεγαιύηεξε πξόθιεζε ζηε
ζπλεξγαζία κνπ κε ηε Suzanne αθνξνύζε ζηε ηάζε ηεο λα κέλεη ζηελ
επηθάλεηα ησλ εκπεηξηώλ ηεο θαη λα αξθείηαη ζην λα παξαπνληέηαη
ζπλέρεηα γηα ην πόζν άδηθα ηεο θέξνληαλ η’ αδέξθηα ηεο παξακειόληαο
ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη ην δηθό ηεο δηθαίσκα λα αζρνιεζεί κε ηνλ
εαπηό ηεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πξνζθέξεη ζπλερώο θαη αδηαιήπησο ηηο
ππεξεζίεο ηεο ζηελ ππόινηπε νηθνγέλεηα. Σν αίζζεκα αδηθίαο πνπ
έλνησζε ε Suzanne δε ζηακαηνύζε ζηε ζρέζε ηεο κε ηα αδέξθηα ηεο.
ηνλ επαγγεικαηηθό ηεο ρώξν αιιά θαη ζηε πξνζσπηθή ηεο δσή βίσλε
ηνλ Άιιν σο δπλάζηε. Δίηε επξόθεηην γηα ζπλαδέιθνπο ηεο, είηε γηα ηνλ
ζύληξνθό ηεο, ην κόλν πνπ έλησζε πσο εηζέπξαηηε ήηαλ απαηηήζεηο γηα
πξνζνρή θαη θξνληίδα, ζηηο νπνίεο θαη πάληα αληαπνθξηλόηαλ. Ίζσο ην
πνηό ζεκαληηθό είλαη όηη ε ζεξαπεπόκελε δε πεξίκελε θαλ λα ηεο δεηεζεί
βνήζεηα αιιά ελ αληηζέζεη είρε πάληα ηε πξνζνρή ηεο ηεηακέλε ώζηε λα

είλαη ζίγνπξε όηη ζ’ αληηιεθζεί επζύο ακέζσο ηε παξακηθξή αλάγθε ησλ
άιισλ γύξσ ηεο ώζηε λα πξνιιάβεη λα ηξέμεη πξνο βνήζεηα. Όηαλ
παξείρε απηή ηε βνήζεηα εξρόηαλ ζηελ επόκελε ζπλεδξία γεκάηε ζπκό
θαη απνγνήηεπζε πνπ έπξεπε ζπλέρεηα λ΄αληαπνθξίλεηαη ζε απηά ηα
θαιέζκαηα ησλ άιισλ (πνηέ δελ έβιεπε πσο ε παξνρή βνήζεηαο ήηαλ
δηθή ηεο πξσηνβνπιία θαη όρη αληαπόθξηζε ζε θάιεζκα βνήζεηαο!).
Οη ζπλεδξίεο ινηπόλ είραλ ηε κνξθή θιπαξίαο απν πιεπξάο ηεο
ζεξαπεπόκελεο θαη ηε κνξθή πάιεο απν δηθήο κνπ πιεπξάο θαζώο
πάζρηδα λα βξώ έλα ηξόπν λα ζπάζσ απηό ην ηείρνο ηεο θιπαξίαο,
εθόζνλ σο ηέηνην ην αληηιακβαλόκνπλ. Θα πεξηγξάςσ εδώ απηό πνπ
ζεσξώ σο ηε πην ζεκαληηθή ζηηγκή ζηε ζπλεξγαζία κνπ κε ηε
ζεξαπεπόκελε, πνπ έιαβε ρώξα ην πέκπην κήλα ηεο ζεξαπείαο. Δίλαη
ζεκαληηθό λα πξνζζέζσ πσο κέρξη ηε ζηηγκή απηή, ηελ θαζνξηζηηθή, δελ
ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ είρα ξσηήζεη ηε ζεξαπεπόκελε γηαηί δελ θάλεη
ηελ αξρή λ’ αζρνιεζεί κε ηνλ εαπηό ηεο (κία αξρή ζηελ νπνία ζπρλά
αλαθεξόηαλ σο ην ζαύκα πνπ ζα ηεο ζπλέβαηλε, δειαδή λα θηάζεη λα
πινπνηήζεη ζρέδηα πνπ αθνξνύζαλ ηε πξνζσπηθή ηεο αλάπηπμε):
S: Ο αδεξθόο κνπ πάιη δελ θνηκήζεθε ρζέο, ζπλέρηζε λ’ αθνύεη απηόλ ηνλ
ήρν κέζα ζην απηί ηνπ θαη έπαζε κηα απν ηηο ζπλεζηζκέλεο ηνπ θξίζεηο!
Έκεηλα άππλε μαλά, λα ηνπ θξαηάσ παξέα θαη ζήκεξα ζηε δνπιεηά κνπ
ζπάζαλε ηα λεύξα λα πξέπεη θάζε ηξείο θαη ιίγν λα δίλσ αλαθνξά ζηε
πξντζηακέλε γηα ηα ξαληεβνύ. Καηά ηηο δύν ην κεζεκέξη έθιεηζα ηε
πόξηα κνπ λα εξεκήζσ ιίγν πίλνληαο ην ηζάη κνπ αιιά απηή ε ειίζηα
πνπ έρεη έξζεη ζην ηκήκα, απηή ε θαηλνύξηα πνπ ζαο έιεγα ηηο πξνάιεο,
άλνηγε ηε πόξηα ζπλέρεηα απξόζθιεηε! Όιε ηελ ώξα κε ην θσηνηππηθό,
κα είλαη ηόζν άρξεζηε θαη δε κπνξεί λα θηηάμεη απηό πνπ έρεη ζην
γξαθείν ηεο πηα;
Θ: Suzanne αθνύσ ηελ αγαλάθηεζή ζνπ θαη αηζζάλνκαη ην δσκάηην
γεκάην κε ην ζπκό ζνπ θαη απηό κνπ ζπκίδεη ηε πξνγνύκελε βδνκάδα
πνπ ζπδεηνύζεο εδώ γηα ηε πηζαλόηεηα ηεο άδεηαο πνπ ζνπ ρξσζηάλε ζηε
δνπιεηά. Έιεγεο, θαη αθνπγόζνπλ απνθαζηζκέλε λα ηε δεηήζεηο απηε ηε
βδνκάδα. Ση έγηλε ηειηθά κε απηό ην ζρέδην;
S: Ναη, λαη (ρακνγειάεη ακήραλα), νύθθθ...ην έιεγα δελ ην έιεγα; Αιιά
ηη λα θάλσ αθνύ ε θαηάζηαζε κε ηνλ αδεξθό κνπ ρεηξνηέξεςε θαη πξέπεη
ηώξα λα ηνλ θηινμελώ, νύηε μέξσ γηα πόζν! Καη ν Andrew (ν ζύληξνθόο
ηεο) ιέο θαη ην θάλεη επίηεδεο! Αθνύ ην βιέπεη πόζν θνπξάδνκαη κε ηε
δνπιεηά θαη κε όια η’ άιια, ρζέο πάιη ηζαθσζήθακε. Μα δε θάλεη ηίπνηα
ηεινζπάλησλ κεο ζην ζπίηη πηα! Ούηε ηε θνύπα ηνπ λα πάεη ζην
λεξνρύηε! Καη ζα κνπ πεί θηόιαο απνπάλσ όηη ηνλ θαηαπηέδσ επεηδή
ζέισ ην ζπίηη κνπ λα είλαη ζπγπξηζκέλν!
Θ: Θπκάκαη πνπ κνπ είρεο πεη πσο ν αδεξθόο ζνπ επέκελε λα κείλεη κε
ηνλ άιιν ζνπ αδεξθό ζην Λνλδίλν κηαο θαη κέλεη κόλνο ηνπ γηα λα κε ζε

θνπξάδεη θαη ζέλα. Καη ν ζύληξνθόο ζνπ, ζνπ είρε πξνηείλεη θαη ν ίδηνο
λα θύγεηο γηα ιίγεο κέξεο θαζεζπράδνληαο ζε όηη αλ έιεηπεο ζα θξόληηδε
απηόο ην λνηθνθπξηό, όπσο κνπ ρεηο πεί όηη έρεη θάλεη ζην παξειζόλ.
S: (θαη πάιη γειάεη ακήραλα θαη αλαζθνπκπώλεηαη ζηε θαξέθια ηεο)
είλαη θαη ε δνπιεηά βιέπεηο! Πάλσ πνπ έιεγα λα θύγσ γηα ιίγν θαηξό
έπεζαλ όια καδεκέλα θαη ηώξα κε ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη πέζεη
όιν ην βάξνο πάλσ κνπ γηαηί θαλείο δε κπνξεί λα θάλεη ζσζηά ηε
δνπιεηά ηνπ εθεί κέζα! Απηό είλαη! Μόλν κε έλα ζαύκα ζα κπνξέζσ
ηειηθά λα αζρνιεζώ θαη εγώ ιίγν κε ηνλ εαπηό κνπ! Να πάσ εθείλν ην
ηαμηδάθη ζηελ εμνρή πνπ έιεγα θαη λα μεθηλήζσ ην δίπισκα ςπρνινγίαο!
Θ: Suzanne ηί ζε ζηακαηάεη απν ην λα ηα θάλεηο όια απηά;
S: (κεηά από ζησπή αξθεηώλ ιεπηώλ απαληάεη κε ηξεκάκελε θσλή)
Σίπνηα...ηίπνηα δε κε ζηακαηάεη.Καλείο! Δγώ! Δγώ κε ζηακαηάσ! (θιαίεη
γνεξά).
Η θαζνξηζηηθή ζηηγκή ζηε ζεξαπεία απηή δελ έγθεηηαη απιά θαη
κόλν ζηελ εξώηεζή κνπ πξνο ηε ζεξαπεπόκελε γηα ην ηί ηε ζηακαηάεη.
Αλ κνπ επηηξέπεηαη ε έθθξαζε , δελ έθαλα κία εξώηεζε πξνο ηε
ζεξαπεπόκελε, αιιά εθείλε ηε ζηηγκή κε δηαθαηείρε ην εξώηεκα θαζ’
εαπηό. Αλ κπνξώ λα βάισ ζε ιόγηα ηνλ ηξόπν πνπ ππήξρα πξνο ηε
ζεξαπεπόκελε θαη απηά πνπ ιέγνληαλ εθείλε ηε κέξα, ζα έιεγα όηη είρα
αθεζεί ζε απηό πνπ εξρόηαλ απν ηνλ ιόγν ηεο ρσξίο λα ζθέθηνκαη θαη
λ’αλαιύσ θάζε ζηηγκή κέζα κνπ απηά πνπ κνπ έιεγε, ρσξίο λα
πξνζπαζώ λα εξκελεύζσ. Ο Bion έρεη πεί: «Αλ ζπαηαιήζσ ην ρξόλν κνπ
πξνζπαζόληαο λα θαηαιάβσ απηά πνπ κνπ ιεο ηόηε δε κπνξώ λα ζε
αθνύζσ» (ζηνλ Gordon, 1999, ζει. 91).
Δίλαη επίζεο έληνλε εδώ ε αιιειέρεηα ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο
γιώζζαο, θαζώο δελ ήηαλ λσξίηεξα, νύηε αξγόηεξα απν ηε ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή ζηηγκή πνπ αληαπνθξίζεθα ζ’έλα θάιεζκα πνπ ππνζρόηαλ απηό
πνπ ηέζεθε ηειηθά σο εξώηεζε. Δίρα ρξεσζεί απηό ην άγγεικα ηνπ
δίπηπρνπ γηα ην νπνίν θάλακε ιόγν πξηλ. Γειαδή, είρα ην ρξένο λ’
αληαπνθξηζώ ζ’ εθείλν ην «ιεθηέν» πνπ παξέκελε «άδειν» γηα 5 κήλεο
θαη πνπ άπισλε ην πέπιν ηνπ όιν απηό ην δηάζηεκα ζηε ζεξαπεία. Σν
δίπηπρν σο ε παξνπζία ησλ παξόλησλ ζεκαίλεη ηα παξόληα πνπ έξρνληαη
ζην θώο. Η αληίιεςε πσο ην κόλν πνπ ζηακαηνύζε ηε ζεξαπεπόκελε λ’
απνθηήζεη ηε δσή πνπ ήζειε ήηαλ ν ίδηνο ηεο ν εαπηόο, ήηαλ κία
αληίιεςε παξνύζα όιν απηό ην δηάζηεκα αιιά κέζα απν ηελ απνπζία
ηεο. Θα κπνξνύζακε ίζσο εδώ λα ηζρπξηζηνύκε πσο καδί κε ηε
ζεξαπεπόκελε δήζακε κία εκπεηξία κε ηε γιώζζα, θαη άξα κία εκπεηξία
λόεζεο; Η εκπεηξία κε ηε γιώζζα όπσο ηελ αληηιακβάλνκαη εδώ αθνξά
ζην γεγνλόο όηη κέζα απν ηελ εξώηεζε πνπ έζεζα ζηε ζεξαπεπόκελε,
δειαδή κέζα απν ηηο ιέμεηο πνπ άξζξσζα έθεξα ζην θώο απηό γηα ην
νπνίν ηόζνπο κήλεο γηλόηαλ ιόγνο αιιά πνπ όκσο απηό ην ίδην (ε

αληίιεςε γηα ηελ επζύλε ηεο απέλαληη ζηηο επηινγέο ηεο) δε γηλόηαλ ην
ζέκα ηεο ζπδήηεζεο θαζ’εαπηήο.
Απηό κνπ ζπκίδεη ηνλ θίλδπλν γηα ηνλ νπνίν έθαλε ιόγν λσξίηεξα
ζην δηάινγν ν Δξσηώλ. Μήπσο ζην πιαίζην ηεο ςπρνζεξαπείαο ε ζηηγκή
πνπ ζα ζηξαθνύκε πξνο ηε θύζε ηνπ δηαιόγνπ είλαη θαη ε ζηηγκή πνπ ν
ζεξαπεπηήο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα πεξηζζπιέμεη ηε λόεζή ηνπ θαη ηόηε
απηή ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην θάιεζκα ηνπ δίπηπρνπ, νπόηε
απηή είλαη θαη ε ζηηγκή πνπ ε γιώζζα ζα ελζαξθώλεη ην νπζηαθό ηεο
λόεζεο; Πηζηεύσ πσο ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ επέιεμα (αλ θαη ζεσξώ πσο
απηή επέιεμε εκέλα) ήηαλ θαίξηα θαη πσο ε εξώηεζή κνπ είρε ηέηνηα
αληαπόθξηζε απν ηε ζεξαπεπόκελε δηόηη θαη απηή ίζσο λα βξηζθόηαλ
ηειηθά ζε κία γόληκε ζηηγκή ζηε ζεξαπεία ηεο. Ο Heidegger κίιεζε γηα
ηελ αιιειέρεηα ηνπ Δίλαη θαη ηεο γιώζζαο. Ίζσο αμίδεη λ’ αλαξσηεζνύκε
εμίζνπ θαη γηα ηελ αιιειέρεηα ηνπ Υξόλνπ θαη ηεο γιώζζαο ζηε
ζεξαπεία.
Δλ ζπλερεία, ε αληαπόθξηζε ηεο ζεξαπεπόκελεο ζηελ εκθάληζε
ησλ παξόλησλ σο παξόλησλ (ηεο αληίιεςεο πνπ είπακε), έθεξε θαη ηε
ζησπή ηεο σο αληαπόθξηζε ζην δίπηπρν. Αλαξσηηέκαη αλ ε πξναλαθεξζήζα ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή ζα κνξνύζε ίζσο λα ελεξγνπνηήζεη
κία όκνηα δηαδηθαζία απν πιεπξάο ηνπ ζεξαπεπόκελνπ. θέθηνκαη ηε
ζησπή ηεο Suzanne θαη ηε δηαθνπή ηεο 5κελεο θιπαξίαο ηεο. Η γιώζζα
όπσο ιέεη ν Γεκελεηδήο «θόβεηαη» θαη πιένλ ν ζεξαπεπόκελνο δελ
κπνξεί λα κηιήζεη κε ηα πξόηεξα ιόγηα ηνπ. Η ζεξαπεπόκελε ζπλέρηζε λα
ηξέρεη πξνο βνήζεηα θάζε θνξά πνπ έλνησζε πσο ρξεηαδόηαλ αιιά ν
ζπκόο ηεο ηώξα δελ αθνξνύζε ηνπο άιινπο αιιά ηνλ εαπηό ηεο πνπ
επέιεγε λα ηνλ παξακειεί γηα ράξε ησλ άιισλ γύξσ ηεο. Θα έιεγα πσο ε
λόεζή ηεο είρε ηξαπεί πξνο ηα κέζα θαη ε γιώζζα ηεο εξκήλεπε απηό ην
δίπηπρν γηα ην νπνίν θάλακε ιόγν πην πάλσ. Μήπσο απηή είλαη κία
πξαγκαηηθή εκπεηξία κε ηε γιώζζα ηειηθά;
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