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“Denn das Fragen ist die Frommigkeit des Denkens”
(Γηαηί ην εξσηάλ είλαη ε επιάβεηα ηεο Νφεζεο)
Δίλαη δχζθνιν λα κηιήζεη θαλείο γηα ηελ ΦαηλνκελνινγηθήΤπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία, φρη γηαηί κηιά γηα θάηη ζχλζεην θαη δπζλφεην,
αιιά αληίζεηα, γηαηί κηιά γηα ην απιφ, ην θαζεκεξηλφ. Ο φξνο
«θαηλφκελν» ζεκαίλεη αθξηβψο ην απιφ, απηφ πνπ εκθαλίδεηαη σο ε
δσληαλή εκπεηξία καο, απηφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην βίσκά καο, έμσ θαη
πέξα απφ ζεσξεηηθέο πξνυπνζέζεηο, κνληέια θαη πξν-θαηαιήςεηο.
πκβαίλεη φκσο ην απιφ, ην θαζεκεξηλφ, απηφ πνπ είλαη γηα εκάο ην πην
ζεκαληηθφ, ην πξσηνγελέο ηεο εκπεηξίαο καο, απηφ πνπ αλαπλέεη ηελ
χπαξμή καο, λα κελ ην «πξνζέρνπκε», λα είλαη θξπκκέλν, λα καο
δηαθεχγεη. Αληίζεηα, είκαζηε ζπλεζηζκέλνη ζην λα κελ «πξνζέρνπκε»
αιιά λα βιέπνπκε κφλνλ φ,ηη ρσξά ζηελ πξν-δηακφξθσζή καο, ζηα
απηνλφεηα ζρήκαηά καο, ζηνλ νηθείν καο ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρνπκε
κάζεη λα αληηιακβαλφκαζηε ηνλ εαπηφ καο θαη ηα πξάγκαηα.
Δξσηήκαηα πνπ ζπρλά καο απεπζχλνληαη είλαη: Ση ζεκαίλεη
«Φαηλνκελνινγηθή-Τπαξμηαθή
ςπρνζεξαπεία»;
Ση
ζεκαίλεη
Daseinsanalysis; Πξφθεηηαη γηα εθαξκνγή θάπνησλ θηινζνθηθψλ ηδεψλ
ζηνλ ςπρνζεξαπεπηηθφ ρψξν; Πξφθεηηαη γηα έλα λέν ςπρνζεξαπεπηηθφ
κνληέιν; Πξφθεηηαη γηα θάηη «αθεξεκέλν» θαη «πνηεηηθφ»; Δίλαη θάηη
πνπ ζπκίδεη θάπσο ηελ απσαζηαηηθή λφεζε;
Πσο λα απαληήζεη θαλείο ζε ηέηνηα εξσηήκαηα κε έλαλ
«θαηλνκελνινγηθφ-ππαξμηαθφ» ηξφπν; Γειαδή κε έλαλ ηέηνην ηξφπν
ψζηε ε απάληεζε λα κελ θαζίζηαηαη έλα απηναλαθνξηθφ θέληξν πνπ ζα
νδεγεί ζε παξάθακςε θαη εθκεδέληζε ηεο εξψηεζεο; Πψο ζα γίλεη λα
κελ πξνθχςεη κηα κνλνζήκαληε απάληεζε ε νπνία ζα θαζηζηά πεξηηηή
πιένλ ηελ εξψηεζε θαη ζπλεπψο ηε πνιιαπιή θαη αλαλενχκελε εξκελεία
ηεο; Πσο ζα γίλεη ελ ηέιεη λα κελ βξεζνχκε νπζησδψο εθηφο γιψζζαο;
Ηζηνξηθή εμέιημε
Οη ξίδεο ηεο Φαηλνκελνινγηθήο-Τπαξμηαθήο (Daseinsanalysis)
θαηεχζπλζεο ζηε ςπρνζεξαπεία ζα κπνξνχζαλ λα αληρλεπζνχλ ζηε
πεξίνδν κεηαμχ ησλ δπν παγθνζκίσλ πνιέκσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
δεθαεηίαο 1920-1930, ππήξμε κεγάιε θηλεηηθφηεηα ζην πεδίν ηεο
ςπρηαηξηθήο πνπ είρε λα θάλεη αθ’ ελφο κε ηελ απμαλφκελε
επηθπιαθηηθφηεηα απέλαληη ζηε κνλνκέξεηα ηνπ θπζηθν-επηζηεκνληθνχ
κνληέινπ εμήγεζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, αθ’ εηέξνπ κε ηελ

επίδξαζε ηεο Φξνυδηθήο ςπραλάιπζεο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο
θηλεηηθφηεηαο εκθαλίζηεθαλ αλαδεηήζεηο πνπ δηακφξθσζαλ κηα
«αλζξσπνινγηθή» θαηεχζπλζε ζηε ςπρηαηξηθή θαη ηε ςπρνζεξαπεία, κε
ζεκαληηθά νλφκαηα φπσο νη Ludwig Binswanger, Viktor von
Weizsäcker, Viktor von Gebsattel, Eugene Minkowski, Erwin Straus, θ.α.
Ο Ludwig Binswanger (1881-1966) ζεσξείηαη ν εηζεγεηήο ηεο
Daseinsanalysis ζηε ςπρηαηξηθή. Δπεξεαζκέλνο απφ ηελ θαηλνκελνινγία
ηνπ Husserl (1859-1938), ηελ νπνία κειέηεζε εληαηηθά, νλφκαζε ζηελ
αξρή ηελ λέα ηνπ πξνζέγγηζε «θαηλνκελνινγηθή αλζξσπνινγία». Απφ ην
1941 φκσο, πξνηίκεζε ηελ νλνκαζία «Daseinsanalysis» θαζψο ηνλ
επεξέαζε απνθαζηζηηθά ην έξγν ηνπ Martin Heidegger (1889-1976) θαη
ηδίσο ην «Δίλαη θαη ρξφλνο» πνπ είρε δεκνζηεπηεί ην 1927. Σν πην
γλσζηφ έξγν ηνπ, "Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins"
(Basic forms and Perception of human Dasein) δεκνζηεχηεθε ην 1942.
Σν αθνινχζεζε κηα νιφθιεξε ζεηξά δεκνζηεχζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε
ζρηδνθξέλεηα, φπσο επίζεο κειέηεο γηα ηε κειαγρνιία θαη ηε καλία. Ο
Binswanger ελδηαθέξζεθε θπξίσο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
θαηλνκελνινγίαο ζηε βαζηθή ςπρηαηξηθή έξεπλα θαη φρη ηφζν γηα ηελ
αλάπηπμε κηαο ςπρνζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είρε
επεξεαζηεί επίζεο απφ ηνλ Sigmund Freud (κε ηνλ νπνίν ηνλ είρε
γλσξίζεη ν Karl Jung) θαη ζηελ αξρή πξνζπάζεζε λα ελζσκαηψζεη ηηο
Φξνυδηθέο ηδέεο ζηε πξνζέγγηζή ηνπ, εληνχηνηο βαζκηαία ηνπ γηλφηαλ
φιν θαη πην ζαθήο ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηε θαηλνκελνινγία απφ ηε
ςπραλάιπζε. Καηά ηνλ Binswanger ε Φξνυδηθή ζεσξία ππαθνχεη ηειηθά
ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θπξίαξρνπ θπζηθν-επηζηεκνληθνχ κνληέινπ
ζεψξεζεο ηνπ αλζξψπνπ, σο «homo natura», ην νπνίν, γη’ απηφλ, είλαη
θάηη κνλφπιεπξν θαη αλεπαξθέο. Παξ’ φι’ απηά, ν Freud θαη ν
Binswanger δηαηήξεζαλ κηα πνιχ θαιή ζρέζε ακνηβαίαο εθηίκεζεο θαη
θηιίαο, ε νπνία δηαζψζεθε θαη επηβίσζε παξά ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο
δηαθνξέο.
Πεξίπνπ ηε δεθαεηία 1950-1960, κηα άιιε ςπρνζεξαπεπηηθή ζρνιή
Daseinsanalysis άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηε Επξίρε κε πξσηεξγάηε ηνλ
Medard Boss(1903-1990). Ζ λέα ζρνιή, ήηαλ έληνλα επεξεαζκέλε απφ
ηνλ Binswanger
-ηδίσο ζηα αξρηθά ηεο βήκαηα- αιιά αξγφηεξα
δηαθνξνπνηήζεθε απφ απηφλ. ηνπο θφιπνπο ηεο βξέζεθαλ ςπραλαιπηέο
πνπ δελ έκελαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ θξνυδηθή θαηαζθεπή θαζψο
έβξηζθαλ ην ςπραλαιπηηθφ κνληέιν πνιχ κεραληζηηθφ θαη πεξηνξηζηηθφ.
Δπηπιένλ, αληηκεηψπηδαλ κε ηδηαίηεξν ζθεπηηθηζκφ ηελ ηάζε ηεο Δgopsychology πνπ, εξρφκελε απφ ηελ Ακεξηθή, θαηλφηαλ λα επηθξαηεί ζηελ
δηεζλή ςπραλαιπηηθή ζθελή εθείλε ηελ επνρή. Σνπο πξνβιεκάηηδε ε
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».
ηε βάζε απηψλ ησλ πξνβιεκαηηζκψλ, θαη παξ’ φιν πνπ ε κέρξη
ηφηε ζεξαπεπηηθή ηνπο πξαθηηθή ήηαλ απηή ηεο Φξνυδηθήο ςπραλάιπζεο
(ν ίδηνο ν Medard Boss είρε ππάξμεη ζεξαπεπφκελνο ηνπ Freud)
αλαδήηεζαλ έλαλ άιιν ηξφπν ελλφεζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο
ςπρνζεξαπείαο. O Medard Boss, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Ludwig
Binswanger, έδεημε δσεξφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο
θαηλνκελνινγίαο ηνπ Heidegger ζηε ςπρνζεξαπεία θαη επεδίσμε
πξνζσπηθή επαθή θαη γλσξηκία κε απηφλ. Γεκηνπξγήζεθε κηα ζηελή
θηιία θαη ζπλεξγαζία πνπ θξάηεζε κέρξη ηελ επνρή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ
Heidegger ην 1976. Απφ ην 1959 έσο ην 1968, ν Heidegger επηζθεπηφηαλ
ηνλ Boss ζηελ Διβεηία –ζην Zollikon- φπνπ έιαβαλ ρψξα ηα παγθνζκίσο
πιένλ γλσζηά "Zollikon Seminars". ε απηά ζπκκεηείραλ ςπρίαηξνη,
ςπρνιφγνη θαη ςπραλαιπηέο πνπ ηνπο ελδηέθεξε έλαο θαηλνκελνινγηθφο
ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη ελλφεζεο ηνπ αλζξψπνπ σο Dasein, πέξα απφ ηα
κέρξη ηφηε θπξίαξρα θαη επηθξαηνχληα κνληέια. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζε απηά ηα ζεκηλάξηα, θαη κε πξσηεξγάηεο ηνπο Medard Boss θαη Gion
Condrau, δεκηνπξγήζεθε ζηα 1971 ην «Zurich Institute for
Daseinsanalytic Psychotherapy and Psychosomatics». ηα 1984 ηδξχζεθε
ζηε Επξίρε ε «Swiss Professional Federation for Daseinsanalysis» θαη
ζηα 1990 ηδξχζεθε ε «International Federation of Daseinsanalysis»
(IFDA) ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εηαηξείεο Dasainsanalysis απφ πνιιέο
ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Ζ Διιεληθή Δηαηξεία
Φαηλνκελνινγηθήο-Τπαξμηαθήο Αλάιπζεο θαη Φπρνζεξαπείαο (Hellenic
Society of Daseinsanalysis ( HSDA) – Greece) ηδξχζεθε ην 2004 σο
κεηεμέιημε νκάδαο κειέηεο (study group) πνπ ιεηηνχξγεζε απφ ην 1994.
Σα ζεκηλάξηα ζην "Zollikon” δεκνζηεχηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηε
γεξκαληθή γιψζζα ην 1987 θαη ζε αγγιηθή κεηάθξαζε ην 2001 .
Ζ ζρέζε καο κε ηελ ηζηνξηθή παξάδνζε ηεο ΦαηλνκελνινγηθήοΤπαξμηαθήο (Daseinsanalysis) θαηεχζπλζεο
Ο Husserl, o Heidegger, ηα “ζεκηλάξηα ζην Zollikon”, φπσο επίζεο
ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ Binswanger θαη ηνπ Boss, απνηεινχλ αζθαιψο ην
έδαθνο πξνέιεπζεο θαη πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ ζχγρξνλε
Φαηλνκελνινγηθή-Τπαξμηαθή
θαηεχζπλζε
ζηελ
ςπρνζεξαπεία.
Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο κε ην νπνίν βξηζθφκαζηε
ζε δηαξθή ζπλνκηιία. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα έλα είδνο
ζεσξεηηθνχ «ζπζηήκαηνο» ην νπνίν νθείινπκε λα απνδερφκαζηε θαη λα
ην αλαπαξάγνπκε. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ πνιχ αληίζεην κε ηελ βαζηθή
θαηλνκελνινγηθή-ππαξμηαθή ζηάζε γηα «αλνηθηφηεηα» πξνο φ,ηη έξρεηαη
θαη καο βξίζθεη, ζε φ,ηη καο απεπζχλεηαη θαη καο πξνο-θαιεί. Μηα

απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία εθαξκνγήο «απηνλφεησλ» ελλνηψλ,
ζεσξηψλ θαη κνληέισλ πεξί ςπρηζκνχ, αζθαιψο δελ ζπληζηά
«αλνηθηφηεηα». Ζ ςπρνζεξαπεία ζήκεξα, θηλείηαη ζε κεγάιν βαζκφ εληφο
κηαο ελλνηνινγίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ βαξχ θνξηίν, θαζψο ππαθνχεη ζε ζεκειηψδεηο γηα ηε θάζε ζρνιή- έλλνηεο, ζεκαζίεο θαη εξκελείεο, πνπ
έρνπλ ππνζηεί ζρεκαηνπνίεζε θαη έρνπλ ράζεη θάζε ίρλνο απζεληηθήο
ζρέζεο κε ηελ πξαγκαηηθή δσή. Χο εθ ηνχηνπ, ε εξγαζία ησλ
πξσηνπφξσλ ηεο Dasensanalysis είλαη έλα αλαγθαίν αθεηεξηαθφ ζεκείν,
αιιά ρξεηάδεηαη λα πάκε –ζπλνκηιψληαο κε απηφ- πέξα απφ απηφ. Κάηη
ηέηνην είλαη απαξαίηεην, φρη κφλνλ γηαηί ζην θψο λεψηεξσλ δεδνκέλσλ
αλαδχνληαη πιεπξέο ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ δελ θσηίδνληαη –
ή θσηίδνληαη αλεπαξθψο απφ ην έξγν ηνπ Binswanger θαη ηoπ Boss,
αιιά θαη ζαλ πξάμε αγάπεο θαη ζεβαζκνχ πξνο κηα κεγάιε παξάδνζε.
εβαζκφο ζηελ παξάδνζε δελ ζεκαίλεη λα ζπληεξψ θαη λα δηαησλίδσ ηηο
κνξθέο ηνπ παξειζφληνο, αιιά λα επεξσηψ ην παξειζφλ ηψξα, απφ ην
ζήκεξα, θαζψο βξίζθνκαη «αλνηθηφο» πξνο απηφ πνπ έξρεηαη θαη κε
πξνο-θαιεί θαη πνπ σο εξρφκελν δηακνξθψλεη ηε δηάζηαζε ηνπ
κέιινληνο. Ίζσο κφλνλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν «αλαθνξάο» θαζίζηαηαη
δπλαηφλ λα ελεξγνπνηείηαη θαη λα παξακέλεη δσληαλφ ην παξειζφλ, πνπ
ζα πεη, λα ελεξγνπνηείηαη φ,ηη ξηδηθφ θαη δσληαλφ δηαιαλζάλεη εληφο ηνπ.
Καηά ζπλέπεηα, ε Τπαξμηαθή θαηλνκελνινγία, ζην βαζκφ πνπ ζέβεηαη
ηε παξάδνζή ηεο, βξίζθεηαη δηαξθψο αλνηθηή ζε εξσηήκαηα θαη ηδέεο
πνπ ηελ γνληκνπνηνχλ εθ λένπ. αλ ηέηνηα αμίδεη λα αλαθέξνπκε
ηδηαηηέξσο ηε λφεζε ηνπ Ludwig Wittgenstein, ηνλ Hans–Georg
Gadamer, ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Γαιιηθήο θαηλνκελνινγίαο MerleauPonty, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur (ζα ήηαλ δίθαην λα αλαθεξζεί
θαη ν Jean- Paul Sartre), ζχγρξνλνπο λνεηέο ηνπ Εελ, θ.α.
Ηδηαίηεξα γηα ηελ ειιεληθή εηαηξεία, ζηνλ νξίδνληα ησλ
αλαθνξψλ ηεο θαηέρεη πνιχ ζεκαληηθή ζέζε ε ζπλνκηιία κε ηελ
ειιεληθή παξάδνζε ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο: αξραία ειιεληθή λφεζε
(ηδίσο νη πξνζσθξαηηθνί θαη ε ηξαγσδία), κεζαησληθή(έιιελεο παηέξεο)
θαη λεψηεξε(ειιεληθή πνίεζε, λεψηεξνη έιιελεο πεδνγξάθνη θαη
θηιφζνθνη).
Ο δξφκνο πξνο ηε Φαηλνκελνινγία
Ζ θαηλνκελνινγία αλαδχεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ζε
ζπλάθεηα θαη αλαθνξά κε ηνλ επηθξαηνχληα ηξφπν ζθέςεο θαη
θαηαλφεζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θφζκνπ ηεο επνρήο ηεο, πνπ είλαη ν
ηξφπνο ζθέςεο ηεο Νεψηεξεο επνρήο.
Ζ Νεψηεξε επνρή γελληέηαη φηαλ γίλεηαη ην πέξαζκα απφ ηελ
παληνδπλακία ηεο ζετθήο παξνπζίαο ζηελ απηνηέιεηα ηεο αλζξψπηλεο

ζπλείδεζεο. ηαλ ην αλζξψπηλν ego 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 λεσηεξηθφο
άλζξσπνο δηεθδηθεί, αθ’ ελφο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ βεβαηφηεηα, αθ’
εηέξνπ ηελ ειεπζεξία.
Βαζηθή παξάκεηξνο ζηε Νεσηεξηθφηεηα είλαη ν δηαρσξηζκφο:
«ππνθείκελν-αληηθείκελν», «πλεχκα-χιε», «ζθεπηφκελν ππνθείκελνθφζκνο» θαη ε δεκηνπξγία ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπψλ-κνληέισλ, πνπ
θηινδνμνχλ λα γεθπξψζνπλ ηα κεηαμχ ηνπο δηαρσξηζκέλα. Ζ ζεσξία
θηινδνμεί λα πξνζθέξεη κηα «αληηθεηκεληθή» θαη «αιεζηλή» εξκελεία ηνπ
θφζκνπ, ψζηε κέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο
ζηελ ηερλνινγία λα θαηαζηεί ν άλζξσπνο «θηήηνξαο ηεο θχζεο»
(“Maitre et possessor de la Nature” κε βάζε ηελ πεξίθεκε δηαηχπσζε
ηνπ Descartes …). Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζεη λα θαηαζηεί θχξηνο
ηεο κνίξαο ηνπ, θάηη πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα θαηαθηήζεη ηελ
νινθιεξσηηθή θαη νξηζηηθή ζεξαπεία ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ…
Husserl
(Zu den Sachen selbst)
Πεξηγξαθηθή Φαηλνκελνινγία:
Ζ Φαηλνκελνινγία, φπσο θαη’ αξρήλ δηαηππψλεηαη απφ ηνλ
Husserl, μεθηλά απφ ηελ ακθηζβήηεζε
ηνπ δπτζηηθνχ ζρήκαηνο
θαηαλφεζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θφζκνπ, πνπ επηθξαηεί ζην
επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Νεψηεξεο επνρήο, θαζψο δηαπηζηψλεη φηη δελ
ππάξρεη νπνηνδήπνηε είδνο ράζκαηνο αλάκεζα ζηελ αλζξψπηλε
ζπλείδεζε αθ’ ελφο θαη απηά πνπ είλαη «πξνο ζπλείδεζε» αθ’ εηέξνπ. Ζ
ζπλείδεζε δελ είλαη κηα ζηαηηθή ζπκπαγήο ελφηεηα, πνπ βξίζθεηαη
απέλαληη ζε άιιεο ζηαηηθέο θαη ζπκπαγείο ελφηεηεο, αιιά κηα
απεξηφξηζηε θαη ζπλερήο ξνή βησκάησλ
ε νπνία κέζα ζηε
θαζεκεξηλφηεηα παξακέλεη αθαλήο θαζψο δελ ηελ αληηιακβαλφκαζηε θαη
δελ ηελ παξαηεξνχκε. Ζ ζπλείδεζε δελ έρεη ηνλ ραξαθηήξα κηαο
ππφζηαζεο, κηαο ζηαηηθήο νπζίαο, αιιά είλαη κηα απξνζδηφξηζηε
αθνινπζία πξάμεσλ, έλα αηειεχηεηα θηλνχκελν ζχκπαλ ζπλεηδεζηαθψλ
ελεξγεκάησλ, απηφ πνπ ν Husserl (παξαιακβάλνληάο ην απφ
παιαηφηεξνπο ζηνραζηέο) νλνκάδεη «αλαθνξηθφηεηα» (απνβιεπηηθφηεηα
–Intentionalitat).
Με ηελ Φαηλνκελνινγία, μεπεξλάκε ηελ αθειή πίζηε φηη ν θφζκνο
πνπ αληηιακβαλφκαζηε, είλαη έλαο θφζκνο αληηθεηκεληθφο, πνπ ππάξρεη
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ αληηιακβαλφκαζηε, δειαδή
αλεμάξηεηα απφ ην βίσκα καο. Γεκηνπξγνχληαη έηζη νη πξνυπνζέζεηο γηα
κηα ζηξνθή πξνο ηα «θαηλφκελα», δειαδή πξνο ηε βησκαηηθή καο
εκπεηξία. Σν πξσηαξρηθφ, δελ είλαη ε παξνπζία ελφο «ππνθείκελνπ» θαη

ελφο «αληηθεηκέλνπ» ηα νπνία θαη’ αξρήλ πθίζηαληαη αλεμάξηεηα κεηαμχ
ηνπο θαη θαηφπηλ, ζε έλα δεχηεξν ρξφλν, ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ ην έλα
πξνο ην άιιν. Χο πξσηαξρηθφ αλαδεηθλχεηαη ην «θαηλφκελν».
Γηα λα θζάζνπκε φκσο ζην πξσηαξρηθφ «θαηλφκελν», δειαδή ζηα ίδηα ηα
«αλαθνξηθά» βηψκαηα κέζα ζηα νπνία ζπλερψο βξηζθφκαζηε, ρξεηάδεηαη
ε θαηλνκελνινγηθή ζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο, έηζη ψζηε λα επηηξέπνπκε
ζην θαζεηί λα θαλεξψλεηαη έηζη αθξηβψο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ
εκπεηξία καο, φπσο θαίλεηαη ην ίδην απφ κφλν ηνπ, ρσξίο ηελ επηλφεζε
ππνζέζεσλ θαη αηηησδψλ επεμεγήζεσλ. Βαζηθφ ζηνηρείν ελφο ηέηνηνπ
βιέκκαηνο είλαη ε «επνρή» (φξνο δαλεηζκέλνο απφ ηνπο ησηθνχο). ηελ
«επνρή» ν θαηλνκεληθά αληηθεηκεληθφο θαη αλεμάξηεηνο απφ ην εθάζηνηε
ππνθείκελν θφζκνο ηίζεηαη «εληφο παξελζέζεσο» θαζψο θαινχκαζηε λα
ζηξαθνχκε πξνο ηελ βησκαηηθή καο εκπεηξία, πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν καο παξνπζηάδνληαη ηα πξάγκαηα, θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην
εθάζηνηε λφεκα κέζα ζην νπνίν απηά απνθηνχλ ηελ κνξθή, ηελ
ζπγθξφηεζε θαη ηελ ππφζηαζή ηνπο. Καινχκαζηε ηαπηφρξνλα λα
βάινπκε ζηελ άθξε φιεο ηηο ζεσξίεο, δειαδή φιεο ηηο πξν-θαηαιήςεηο
θαη πξν-δηακνξθψζεηο ηνπ βιέκκαηφο καο, έηζη ψζηε λα δνχκε ηα
«θαηλφκελα» έηζη αθξηβψο φπσο απηά καο παξνπζηάδνληαη.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα ηέηνηα ζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο, ν Husserl,
πξνηείλεη κηα κέζνδν, ηε θαηλνκελνινγηθή κέζνδν, ε νπνία απαξηίδεηαη
απφ ηξία βήκαηα:
α) «θαηλνκελνινγηθή
αλαγσγή», β) «εηδεηηθή αλαγσγή» θαη γ)
«ππεξβαηηθή αλαγσγή». Γελ ζα επηκείλνπκε εδψ ζε κηα ιεπηνκεξέζηεξε
πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ βεκάησλ, αιιά αμίδεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη, θαηά
ηνλ Husserl, απηή ε κεζνδνινγία καο επηηξέπεη λα κειεηήζνπκε ηε
ζπγθξνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο «αλαθνξηθφηεηαο» ε νπνία, φπσο είδακε,
αλαδεηθλχεηαη σο ν αξρέγνλνο ηφπνο θάζε λνεκαηηθήο ζπγθξφηεζεο.
Μαο επηηξέπεη λα εληνπίζνπκε ηνπο ζηαζεξνχο ηξφπνπο ηεο
ζπλεηδεζηαθήο ιεηηνπξγίαο, ηνπο ζηαζεξνχο ηξφπνπο λνεκαηνδφηεζεο.
Έηζη θηάλνπκε ζην έζραην ζεκέιην θάζε πξάμεο θαη γλψζεο, ζε απηφ
πνπ δελ είλαη «αληηθεηκεληθφ» αιιά ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θάζε
«αληηθεηκεληθνχ».
H Φαηλνκελνινγία ινηπφλ είλαη, θαη’ αξρήλ, ε θαζαξή πεξηγξαθή
ησλ «θαηλνκέλσλ» έηζη φπσο καο παξνπζηάδνληαη. Πεξηγξάθεη ηε ξνή
ηεο εκπεηξίαο, ηνπ βηψκαηνο. ηαλ ιέκε γηα θάηη φηη είλαη
«θαηλνκελνινγηθφ», ελλννχκε φηη εκθαλίδεηαη, απνθαιχπηεηαη, κέζα ζην
πεδίν ηεο άκεζεο εκπεηξίαο.
Heidegger:
Δξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγία:

Ζ έλζηαζε ηνπ Heidegger ζηελ πεξηγξαθηθή Φαηλνκελνινγία, έηζη
φπσο ηελ είδε ν δάζθαιφο ηνπ ν Husserl, έγθεηηαη ζην φηη παξ’ φι’ απηά,
παξ’ φιν πνπ επηδεηά έλα βιέκκα έμσ θαη πέξα απφ νπνηαδήπνηε
πξνυπφζεζε θαη πξν-θαηάιεςε, έλα βιέκκα πνπ ζα εζηηάδεη κφλνλ ζηε
θαζαξή πξνθάλεηα ησλ βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ σο θαηλνκέλσλ, ηειηθά,
ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη, πηνζεηεί θαη επαλαιακβάλεη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαη πξν-παξαδνρέο πνπ απνηεινχλ αθαλή ζεκέιηα ηνχ
βιέκκαηνο ηήο Νεψηεξεο επνρήο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν Husserl
ζπλερίδεη λα θηλείηαη ζην «θαξηεζηαλφ» πεδίν ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
έζραηε ζεκειίσζε ηεο ζπλνιηθήο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, θαζψο
πξνζπαζεί κέζα απφ ηε κεζνδηθή δηεξεχλεζε ησλ ζπλεηδεζηαθψλ
ελεξγεκάησλ (σο θνξέα ππνθεηκεληθφηεηαο), κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε
απηνχ πνπ δελ είλαη κελ αληηθεηκεληθφ, αιιά ηφπνο ζπγθξφηεζεο θάζε
αληηθεηκεληθνχ, λα δηαζθαιίζεη βέβαηε θαη έγθπξε γλψζε αλαθνξηθά κε
ηνλ ηξφπν ηεο λνεκαηηθήο ζπγθξφηεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Έηζη φκσο,
ηειηθά, κεηαηξέπεη ηα φληα ζε αληηθείκελα κηαο παξαζηαζηαθήοαληηθεηκελνπνηεηηθήο ζθέςεο, ε νπνία γίλεηαη ν κνλαδηθφο ρψξνο κέζα
ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ππάξμεη αιήζεηα.
Ο Heidegger απνξξίπηεη ινηπφλ ηε «θαηλνκελνινγηθή κέζνδν» ηνπ
Husserl, ζην βαζκφ πνπ ν ηειεπηαίνο πξνυπνζέηεη κηα ζεκειηαθή αξρή,
κηα απφιπηε θαη απηαπφδεηθηε αθεηεξία ηελ νπνία αδπλαηεί λα
αληηιεθζεί θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε.
Απηφ νθείιεηαη ζε κηα ειιηπή εθδίπισζε ηεο θαηλνκελνινγίαο ε νπνία
δελ θαηάθεξε λα εθκεηαιιεπηεί ζσζηά ηηο δπλαηφηεηέο ηεο θαη σο πξνο
απηφ, ν Heidegger, πξνηείλεη έλαλ άιιν ηξφπν ζθέςεο ε νπνία κπνξεί λα
ζέηεη δηαξθψο ηηο αξρέο ηεο ζε δηεξψηεζε θαη επαλεμέηαζε, ηελ
«εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία».
Δλψ ε κεζνδνινγία ηεο «πεξηγξαθηθήο θαηλνκελνινγίαο»,
εκθνξνχκελε θαηά βάζε απφ ην πλεχκα ησλ επηζηεκψλ ηεο
Νεσηεξηθφηεηαο πεξηγξάθεη πσο είλαη δπλαηή ε γλψζε, ε «εξκελεπηηθή
θαηλνκελνινγία» πεξηγξάθεη πσο είλαη δπλαηή ε «θαηαλφεζε» θαη
επηκέλεη λα ζηέθεηαη ζηελ άκεζα βηνχκελε πξαγκαηηθφηεηα. Σν
επηδησθφκελν απνηέιεζκα δελ είλαη απιψο κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε
αιιά ε εκπεηξία κηαο αιεζηλήο ζπλάληεζεο. Κάηη ηέηνην δελ είλαη δήηεκα
κηαο θαιιηεξγεκέλεο, κεζνδηθήο θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο «ηερληθήο»
πνπ αθνξά έλα εληέιεη απνζηαζηνπνηεκέλν άηνκν πνπ βξίζθεηαη εθηφο
ζρέζεσλ, αιιά πξνυπνζέηεη ηελ εκπινθή καο θαη ηε ζπκκεηνρή καο. ε
ηέηνηεο ζπλαληήζεηο πξαγκαηψλεηαη ε χπαξμή καο…
Μηα ηέηνηα ζπλάληεζε, δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη απνθαζαξκέλε απφ ηηο
παξαδεδεγκέλεο ηδέεο ή πξν-θαηαιήςεηο καο (φπσο ζα ήζειε ν Husserl
κε ην ηδεψδεο ηεο «επνρήο»), θαζψο ζε θάζε ζπλάληεζε, κηιά έλα
νιφθιεξν πιέγκα ζρέζεσλ πνπ επηδξά πάλσ καο, είηε ην γλσξίδνπκε είηε
φρη. Κάζε θνξά, αλαθαιχπηνπκε ηνλ εαπηφ καο λα βξίζθεηαη ήδε

«εξηκκέλνο», κε ηνλ α ή ηνλ β ηξφπν, ζε κηα θαηαλφεζε, δειαδή ζε κηα
ζπλάληεζε θαη κηα αληαπφθξηζε, ζε κηα ζρέζε κε ην «πξνο- θαηαλφεζε».
Χο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θάηη, ην νηηδήπνηε, σζάλ
λα επξφθεηην γηα έλα αηνκηθφ θαη κεκνλσκέλν θαηλφκελν, μεθνκκέλν
απφ ην επξχηεξν πιαίζην θαη ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αλαθνξψλ
ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη, έμσ απφ ηνλ θφζκν ηνπ θαη ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπ.
Γελ ππάξρεη ηξφπνο δειαδή «λα κπεη ν θφζκνο ζε παξέλζεζε» θαη δελ
είλαη θαλ απηφ δεηνχκελν. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ζπκβεί κφλνλ
αλ ν εαπηφο καο ζα κπνξνχζε λα «ππάξρεη» εθηφο ζρέζεσλ,
δηαρσξηζκέλνο απφ ηνλ «θφζκν».
Κάζε ηί πνπ ζπλαληάκε, έρεη ήδε δηεθδηθήζεη κηα ζπκκεηνρή ζηνλ
«θφζκν» καο, θαζψο γηα λα ππάξμεη ζπλάληεζε, ην πξνο-θαηαλφεζε ήδε
καο έρεη κηιήζεη, ήδε καο έρεη πξν-θαιέζεη. Σν λα έιζεη ζην θσο ε πξνθαινχζα ζπκκεηνρή είλαη απηφ πνπ ε «εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία»
νλνκάδεη εξκελεία. Δδψ, ε εξκελεία, δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ
πξνζαξκνγή ζε έλα πξνθαηαζθεπαζκέλν εξκελεπηηθφ πιαίζην ή ζεσξία,
αιιά κε ηελ απνδφκεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο πξν-θαηαλφεζεο ζηελ
νπνία ήδε βξηζθφκαζηε. Έρεη λα θάλεη κε ηελ επαλάθηεζε ηεο ρακέλεο
ζρέζεο ησλ ελλνηψλ κε ηε δσή θαη ηα πξάγκαηα.
Βξηζθφκαζηε καθξηά απφ ηελ «επνρή» ηνπ Husserl θαη ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ θφζκνπ «ζε παξέλζεζε»…
Ο Heidegger, ξηδηθνπνηψληαο ηελ αξρηθή αθεηεξία ηεο
θαηλνκελνινγίαο, πξνρσξά ζε κηα «απφ-ππνζηαζηνπνίεζε» ηεο
αλζξψπηλεο ππνθεηκεληθφηεηαο, ηελ νπνία επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη κε ηνλ
φξν Dasein. Δδψ, φρη κφλνλ ε αληίιεςε γηα ηελ ππνζηαζηαθφηεηα ηεο
ζπλείδεζεο γίλεηαη πεξηηηή, αιιά θαη ε ίδηα ε ηδέα πσο ηα ζπλεηδεζηαθά
ελεξγήκαηα απνηεινχλ ηνλ θνξέα ελφο ππνθεηκέλνπ θαζίζηαηαη
πξνβιεκαηηθή.
Ο άλζξσπνο σο Dasein, είλαη ην Da ηνπ Sein, δειαδή, ην «μέθσην»
(αλνηθηφηεηα, αίζξην), ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη Δίλαη, ην «μέθσην» ζην
νπνίν παξνπζηάδεηαη Νφεκα. Ζ ελλφεζε ηνπ αλζξψπνπ σο Da-Sein
ππνδειψλεη ηνλ νπζηψδε δεζκφ Δίλαη θαη αλζξψπνπ, φπνπ ν άλζξσπνο
γίλεηαη ην αίζξην θάζε «δηάλνημεο» λνήκαηνο. Δδψ, ην λφεκα δελ
παξάγεηαη απφ ηνλ άλζξσπν σο ππνθείκελν, αιιά ζπκβαίλεη κε ηνλ
άλζξσπν θαη δηακέζνπ ηνπ αλζξψπνπ. ε απηφ ην «ζπκβάλ» ν άλζξσπνο
«γίλεηαη». «Δμ-ηζηάκελνο», «ζπλ-ίζηαηαη». Ο εαπηφο ηνπ πξαγκαηψλεηαη
σο αληαπφθξηζε πξνο ην είλαη ησλ πξαγκάησλ, έηζη φπσο απηά ηνπ
παξνπζηάδνληαη σο θαηλφκελα, θαη φρη σο αληηπαξαβνιή ελφο
ππνζηαζηνπνηεκέλνπ ππνθεηκέλνπ πξνο ηα αληη-θείκελα θαη ζηελ άκπλα
απέλαληη ηνπο.
Ο άλζξσπνο δελ παξεπξίζθεηαη ζηαηηθά, αιιά πξαγκαηψλεηαη εθζηαηηθά, ππάξρεη σο εμ-ηζηάκελνο (existence), ίζηαηαη έμσ ζην κίιεκα

ησλ πξαγκάησλ, βξίζθεηαη πάληα ζε ζρέζε, ζε αλαθνξά. Απηφ ζεκαίλεη
φηη ν άλζξσπνο, ζε αληίζεζε κε ηα άιια φληα, δελ έρεη έλα δεδνκέλν
είλαη, κία δεδνκέλε νπζία. Σνλ άλζξσπν ηνλ ραξαθηεξίδεη ε δηαξθήο
κεηαβιεηφηεηα. Σν είλαη ηνπ είλαη απηφ πνπ αθφκα δελ είλαη. Δίλαη
πάληνηε κηα δπλαηφηεηα λα είλαη. Απηή είλαη ε ειεπζεξία ηνπ, ε νπνία
δελ ηνπ είλαη ηδηφηεηα, αιιά απηφ ηνχην ην είλαη ηνπ. Γηα ηνλ Υάηληεγθεξ,
«ε νπζία ηνπ αλζξψπνπ θείηαη ζηελ χπαξμή ηνπ (eρ-istence)» θαη ην
επίθεληξν ηεο χπαξμεο βξίζθεηαη ζηηο ζρέζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο.
ιε ε δπηηθή κεηαθπζηθή ππήξμε πιαησληθή, δεδνκέλνπ φηη
πξνζπάζεζε λα κεηαζέζεη ηελ νπζία ηνπ αλζξψπνπ έμσ απφ ηελ
θαζεκεξηλή δσή, απνθνκκέλε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ θφζκνπ. Ο
άλζξσπνο φκσο, είλαη εμ αξρήο θαη αλαγθαζηηθά “in-der-welt-sein” (ελησ-θνζκσ-είλαη). Πξφθεηηαη γηα ηνλ νξίδνληα ζηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη
(φρη ηφζν ελλνηνινγηθά αιιά θπξίσο ζπκηθά, ζπγθηλεζηαθά) ην θάζε ηη
πνπ βηψλσ, ν γηα εκέλα ζπγθεθξηκέλνο, θπξηνιεθηηθφο, πξαγκαηηθφο,
θαζεκεξηλφο θφζκνο. Μηα λφεζε πνπ αθαηξεί ηελ εκπεηξία ηνπ θφζκνπ
θαη πνπ θνπηάδεη λα εμπςσζεί πάλσ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ
θαζεκεξηλνχ, είλαη θελή. Σν λα ππάξρεηο, ζεκαίλεη λα ππάξρεηο εληφο ηνπ
θφζκνπ, ζηε θαζεκεξηλή, ζηε «βηνηηθή πξαγκαηηθφηεηα» (Faktizitat).
Χο «θφζκνο» εδψ, δελ ελλνείηαη κφλνλ ην ζχλνιν ησλ
ελδνθνζκηθψλ φλησλ πνπ κνπ παξνπζηάδνληαη, αιιά, επίζεο ν ηξφπνο
πνπ κνπ παξνπζηάδνληαη, δειαδή ην ζπγθηλεζηαθφ-λνεκαηηθφ πιαίζην
(αίζξην), εθείλε ε δηάλνημε, ζηελ νπνία κπνξεί λα κνπ παξνπζηάδεηαη
έηζη ή αιιηψο θαη λα απνθηά ην λφεκά ηνπ ην θάζε ηη πνπ ζπλαπαξηίδεη
ηνλ θφζκν κνπ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ νξίδνληα ηνπ Δίλαη ζηνλ νπνίν
ζπκβαίλεη ηφζν ε απηνθαηαλφεζε κνπ φζν θαη ε θαηαλφεζε ησλ άιισλ.
Απηφο ν νξίδνληαο κεηαιιάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ αηνκηθή φξαζε, ηηο
θνηλσληθέο νπηηθέο γσλίεο, ηα πεδία ελδηαθέξνληνο θαη ηελ θνηλσληθή
ζχκβαζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχκε φηη ν ηξφπνο ( ν νξίδνληαο
ηνπ Δίλαη), ζηνλ νπνίν κνπ παξνπζηάδνληαη ηα πξάγκαηα, δελ πεξηνξίδεηαη θαη δελ εμαληιείηαη ζηνλ φπνην πξνζδηνξηζκφ ηνπ, δελ πθίζηαηαη
ζαλ θάηη παγησκέλν θαη ζηαζεξφ, αιιά «ρξνλνχηαη» πξαγκαησλφκελν,
θαζψο βξίζθεηαη ζε κηα αθαηάπαπζηε πνηεηηθή δηαδηθαζία αλνίγκαηνο
θαη παξνπζίαζεο.
Ζ εκπεηξία ηνπ Δίλαη.
Μφλνλ ν άλζξσπνο κεηαμχ φισλ ησλ φλησλ κπνξεί λα έρεη ηελ
εκπεηξία φρη κφλνλ ηεο χπαξμεο ησλ δηάθνξσλ ελδνθνζκηθψλ φλησλ
αιιά ηνπ Δίλαη (εδψ ε ιέμε Δίλαη ζα πξέπεη λα δηαβαζηεί φρη ζαλ
νπζηαζηηθφ, αιιά λα δνζεί έκθαζε ζηε ξεκαηηθή κνξθή ηεο, «ην λα
είλαη»-«Being») θαζψο κφλνλ εθείλνο κπνξεί λα επηθεληξψλεηαη ζε απηφ
θαζεαπηφ ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο. «Δκπεηξία ηνπ Δίλαη», ζε απηή ηε
πεξίπησζε, ζεκαίλεη ην λα έρεηο εκπιαθεί ζε έλα ξηδηθφ «ζαπκάδεηλ»,

ζεκαίλεη λα κελ ζεσξείο ην θεληξηθφ ππαξμηαθφ κπζηήξην σο δεδνκέλν,
ζεκαίλεη λα κπνξείο λα εθπιήζζεζαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ θφζκνπ, απφ
ην γεγνλφο φηη φια ηα πξάγκαηα είλαη. ελψ ζα κπνξνχζαλ λα κελ είλαη.
Δδψ εηζεξρφκαζηε ζε απηφ πνπ απνηειεί ην θπξίσο ζέκα γηα ηνλ
Heidegger:
“Alles Seiende ist im Sein; Das Sein ist das Seiende” «Πάληα ηα
φληα” ελέρνληαη ζην Δίλαη, Σν Δίλαη ελέρεηαη ζηα φληα»(ΣεΦ).
Αθφκα θαη θάπνηνο πνπ απιψο έρεη αθνχζεη γηα ηνλ Heidegger ή ηνλ
γλσξίδεη ζπλνπηηθά, μέξεη φηη εδψ βξίζθεηαη ν ππξήλαο ηνπ ζηνραζκνχ
ηνπ. Λέεη: «ινο ν θφζκνο ην γλσξίδεη: νλ είλαη απηφ πνπ είλαη. Πνηα
άιιε ειεχζεξε επηινγή ππάξρεη γηα ην νλ, εθηφο απφ απηή: λα είλαη; Καη
φκσο: αθξηβψο ηνχην, φηη ην νλ ζπιιέγεηαη ζην Δίλαη, φηη ζηε ιάκςε ηνπ
Δίλαη εκθαλίδεηαη ην νλ, νδήγεζε ηνπο Έιιελεο, απηνχο εμαξρήο θαη
κφλνλ απηνχο, ζην ζαπκαζκφ. Σν νλ ζην Δίλαη: ηνχην έγηλε γηα ηνπο
Έιιελεο ην πην ζαπκάζην». Ο Heidegger δείρλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε
ηεο εκπεηξίαο ηνπ Δίλαη, θαη ππνγξακκίδεη κε έκθαζε φηη εδψ αθξηβψο
βξίζθεηαη ε αθεηεξία φρη κφλνλ ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο ηνπ θφζκνπ,
αιιά ζπλνιηθά απηνχ πνπ απνθαινχκε επξσπατθφο-δπηηθφο πνιηηηζκφο.
ηελ αθεηεξία ηνπνζεηεί ηνπο Πξνζσθξαηηθνχο (Αλαμίκαλδξνο,
Ζξάθιεηηνο, Παξκελίδεο): «Ήηαλ ζηνραζηέο (Denker), άλδξεο νη νπνίνη
είραλ εκπιαθεί ζην ξηδηθφ ζαπκάδεηλ ηνπ φληνο». Βξίζθνληαλ ζε κηα
δηάζηαζε εκπεηξίαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ζπλερή έθπιεμε απφ ην
γεγνλφο φηη φια ηα πξάγκαηα είλαη. Ζ έθπιεμε θαη ν ζαπκαζκφο εκπξφο
ζην ζπκβάλ ηεο χπαξμεο, ήηαλ άκεζα παξφληα ζηε γιψζζα ηνπο, ζην
Λφγν, θαζψο κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ Δίλαη θαη λα κηινχλ
γη’ απηφ κε έλαλ άκεζν θαη πξσηνγελή ηξφπν.
Ζ αθεηεξηαθή εκπεηξία φκσο, γξήγνξα πεξλά ζηε Λήζε. Με ηνλ
Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε θαη κε φζνπο αθνινπζνχλ ζηελ καθξά
ηζηνξία ηεο Γπηηθήο ζθέςεο, (ηε Μεηαθπζηθή), ην εξψηεκα ηεο χπαξμεο
-ε εκπεηξία ηνπ Δίλαη- επαλαηίζεηαη κελ, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή
δηαγξάθεηαη. Ξεθηλά κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί απάληεζε, ζην εξψηεκα
«ηη είλαη ην Δίλαη» θαη -θαζψο σο ζπλήζσο ε κνξθή ηνπ εξσηήκαηνο
πξνδηθάδεη ην δεηνχκελν- απηφ πνπ αλαδεηνχκε είλαη πιένλ θάηη ηηο
ζπγθεθξηκέλν, κηα ππνζηαζηνπνηεκέλε νπζία, ελ ηέιεη έλα νλ (π.ρ. νη
πιαησληθέο «ηδέεο». «πξψηα αίηηα», «δπλακηθέο αξρέο» θ.ι.π.).
Απφ ηνλ Descartes, ηδίσο, θη έπεηηα, ε κεηαθπζηθή αλαδήηεζε ελφο
ζεκειίνπ πνπ ζα καο δίλεη απφιπηε βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα
θαη ηελ πιάλε, εζηηάδεη ζην ego. Απηφ γίλεηαη ην επίθεληξν ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη απφ απηφ ην θέληξν, κε έλαλ αλαιπηηθφ θαη
νξζνινγηθφ ηξφπν, ζρεηίδεηαη ν άλζξσπνο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Χο
γλψζηεο θαη θηήηνξαο ηεο αιεζνχο γλψζεο, ν άλζξσπνο γίλεηαη ζηηο
κέξεο καο ν θπξίαξρνο ηεο θχζεο κε έλαλ εθκεηαιιεπηηθφ ηξφπν. Σν ego
γίλεηαη έλα αξπαθηηθφ…

Ζ κεηαθπζηθή ζθέςε πεγάδεη φρη πιένλ απφ ηελ απζεληηθή εκπεηξία ηνπ
Δίλαη αιιά απφ ηε ιήζε ηνπ, απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ζεκειηψδνπο
ππαξμηαθνχ κπζηεξίνπ σο δεδνκέλνπ. Πξφθεηηαη γηα θάηη πνπ κε κεγάιε
δπζθνιία κπνξνχκε πηα λα ην ζθεθηνχκε θαζψο πνιχ ζπάληα είλαη πηα
γηα καο ην Δίλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ήρν κηαο ιέμεο. Τπάξρεη εδψ
θάηη ην απνιχησο πξνθαλέο θαη ζπλάκα αζχιιεπην, πνπ φηαλ
επηδηψθνπκε λα ην αξζξψζνπκε «είλαη πάληα ζαλ λα πξνζπαζνχκε λα
πξνζεγγίζνπκε ην θελφ». Θεσξνχκε ην είλαη ησλ φλησλ σο θάηη ην
δεδνκέλν θαη ιεζκνλνχκε ηνλ ζαπκαζκφ. Ζ «Λήζε ηνπ Δίλαη» είλαη
πιένλ εδξαησκέλε, έηζη ψζηε ην «εξψηεκα ηνπ Δίλαη» καο θαληάδεη ζαλ
έλα κπζηηθηζηηθφ ιεθηηθφ παηρλίδη, ή απιψο ζαλ κηα θαζαξή αλνεζία.
Ο Heidegger αλαιακβάλεη ην εγρείξεκα ηεο αθχπληζεο σο πξνο ηε
«Λήζε ηνπ Δίλαη» θαη επαλαθέξεη ην εξψηεκα πνπ αθνξά ην κπζηήξην
ηεο χπαξμεο ησλ φλησλ. Ρσηά θαη μαλαξσηά:
«Γηαηί λα ππάξρνπλ ηα φληα θαη φρη ην ηίπνηε»;
Λέεη: «Πνιινί είλαη απηνί πνπ δελ ζθνληάθηνπλ πνηέ επάλσ ζε ηνχην ην
εξψηεκα, φηαλ κε απηφ ελλννχκε φρη απιψο ην άθνπζκα θαη ην δηάβαζκα
απηήο ηεο εξσηεκαηηθήο θξάζεο αιιά: ην λα ζέζεηο ην εξψηεκα, δειαδή
λα ην θέξεηο ζηνλ νξίδνληά ηνπ, λα ην εγείξεηο, λα λνηψζεηο ηελ
αλαγθαηφηεηα απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο.
Καη φκσο! Ζ θξπκκέλε δχλακε απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο ηνλ θαζέλα καο
ζα ηνλ αγγίμεη κηα θνξά, ίζσο θαη πεξηζζφηεξεο, ρσξίο θαιά-θαιά λα
θαηαιάβεη ηη ηνπ ζπκβαίλεη. ε ζηηγκέο κεγάιεο απειπηζίαο, επί
παξαδείγκαηη, φηαλ ηα πξάγκαηα ράζνπλ φιν ην βάξνο ηνπο θαη φηαλ
θάζε λφεκα ζθνηεηληάζεη, ηφηε πξνβάιεη ην εξψηεκα. Ίζσο λα ερήζεη
κφλν κηα θνξά κέζα ζηε δσή καο ζαλ απφκαθξν ζήκαληξν, θαη χζηεξα
λα ραζεί. Καη ζηηο επθξφζπλεο ζηηγκέο ηεο θαξδηάο, ηδνχ ην εξψηεκα.
Γηφηη ηφηε φια ηα πξάγκαηα κεηαζρεκαηίδνληαη θαη ζαλ γηα πξψηε θνξά
λα ζηέθνπλ γχξσ καο, έηζη ψζηε πεξηζζφηεξν ηα ζπιιακβάλνπκε σζάλ
λα κελ ππάξρνπλ, θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππάξρνπλ. Καη ζε ζηηγκέο αλίαο,
ηδνχ ην εξψηεκα, φπνπ είκαζηε ην ίδην καθξηά θαη απφ ηελ απειπηζία θαη
απφ ηελ επθξνζχλε, θαη φπνπ ε θαηαζιηπηηθή θνηλνηνπία ησλ φλησλ
απιψλεη ηελ εξεκία, φπνπ καο είλαη αδηάθνξν αλ ηα φληα ππάξρνπλ ή αλ
δελ ππάξρνπλ, θαη καδί ηνπο μαλαερεί ην εξψηεκα: Γηαηί λα ππάξρνπλ ηα
φληα θαη φρη ην ηίπνηα»;
Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, απηφ ην εξψηεκα θαη ε
εκπεηξία ηνπ Δίλαη, μεπξνβάιιεη κφλνλ θάπνηεο ζηηγκέο, ζε θάπνηεο
εθιάκςεηο πνπ δηαπεξλνχλ ην θέιπθνο ηεο νηθείαο αίζζεζεο πνπ έρνπκε
γηα ηα πξάγκαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαθνξεηηθή αίζζεζε, κηα άιιε
γεχζε ησλ πξαγκάησλ, πνπ είηε δελ ηελ βηψλνπκε πνηέ είηε ηελ βηψλνπκε
κφλν ηπραία θαη γηα ιίγν, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο θαη ρσξίο λα ηελ

αλαγλσξίδνπκε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζα ερήζεη ζαλ κηα
ππφθσθε θακπάλα πνπ βαζκηαία ζηγάδεη.
Δίλαη άξαγε δπλαηφλ, έλαο άλζξσπνο λα έρεη θαηαθιπζηεί απφ απηή ηελ
εκπεηξία ψζηε φρη κφλνλ λα ξίρλεη θάπνηεο θεπγαιέεο καηηέο, αιιά λα
βξίζθεηαη αηέξκνλα έθζακβνο απφ ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο;
Stimmung…
Σν «ζαπκάδεηλ» είλαη έλαο ζπκηθφο ηφλνο (ε γεξκαληθή ιέμε γηα ηνλ
ζπκηθφ ηφλν είλαη stimmung, πνπ ζεκαίλεη επίζεο «θνχξδηζκα»,
«ζπληνληζκφο») . Αο θαληαζηνχκε έλα κνπζηθφ φξγαλν πνπ ζπληνλίδεηαη
κε έλαλ κνπζηθφ ηφλν ή ηα φξγαλα κηαο νξρήζηξαο πνπ ζηε βάζε απηνχ
ηνπ ζπληνληζκνχ κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ αξκνληθά παίδνληαο. Καη’
αλαινγίαλ, ιέεη ν Heidegger, (ΣεΦ) φπνπ ππάξρεη πξαγκαηηθφ
ζπληαίξηαζκα θαη ζπλ-απφθξηζε, φπνπ ην εξψηεκα θαη ε απφθξηζε
βξίζθνληαη ζε αξκνληθή ζρέζε, εθεί ππάξρεη ην θαηλφκελν ηεο
ζπκθσλίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ.
Γηα ηνλ Heidegger, φπσο θαη ελ γέλεη γηα ηελ ππαξμηαθή ζθέςε, ε
αλζξψπηλε νληφηεηα θαη απηνζπλεηδεζία δελ είλαη ην επίθεληξν ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη ην θξηηήξην αμηνιφγεζήο ηεο. Ο άλζξσπνο είλαη
κφλνλ έλαο πξνηθηζκέλνο αθξναηήο πνπ κπνξεί λα απνθξίλεηαη θαη λα
ζπλνκηιεί. ηαλ ε απφθξηζε ζπζρεηίδεηαη θαη ζπληνλίδεηαη κε ην
νληνινγηθφ ζαπκάδεηλ (κε ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο, ηελ εκπεηξία ηνπ
Δίλαη), ηφηε ππάξρεη δσνπνηφο αθξίβεηα θαη αξκνλία.
Ζ ζεκαζία πνπ έρνπλ φια ηα παξαπάλσ κέζα ζηε θαζεκεξηλφηεηά
καο (θαη βέβαηα ζηε ςπρνζεξαπεία) είλαη πξνθαλήο: Σν λα ππάξρσ,
ζεκαίλεη λα ππάξρσ εληφο ηνπ θφζκνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε, θαζεκεξηλή
κνπ, «βηνηηθή πξαγκαηηθφηεηα», εθεί φπνπ εκθαλίδεηαη ε δσηηθή ζρέζε
κνπ κε ηελ εηεξφηεηα. Σν επίθεληξν ηεο χπαξμεο κνπ βξίζθεηαη ζηηο
ζρέζεηο κνπ κε ηνπο άιινπο ζηελ εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
Πσο είλαη άξαγε, φηαλ ε ζρέζε κνπ κε ηνπο άιινπο (κε ηελ εηεξφηεηα ελ
γέλεη) βξίζθεηαη ζπληνληζκέλε ζην stimmung ηνπ ζαπκάδεηλ, δειαδή
ζηελ εκπεηξία ηνπ Δίλαη;
Ίζσο ηφηε νη ζρέζεηο κνπ αιιάδνπλ. ην βαζκφ πνπ κπνξεί λα
αθνπγθξάδνκαη ηε θιήζε ηνπ Δίλαη θαη λα ζπληνλίδνκαη κε απηήλ, ηφηε,
αλ κε ηη άιιν δελ είκαη ην επίθεληξν σο έλα ego πνπ επηδεηά ηελ
βεβαηφηεηα ζηελ απηνζεκειίσζή ηνπ. Οη ζρέζεηο κνπ κε ηνλ άιινλ
κπνξνχλ λα είλαη ζρέζεηο θίιηαο ζπλνκηιίαο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
παίξλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο άπιεζηεο ρξήζεο θαη θπξηαξρίαο. Θα
κπνξνχζε λα είλαη ζρέζεηο ππέξηαηεο ππεπζπλφηεηαο, επηκέιεηαο, ζπλαπφθξηζεο «πξνο» θαη «γηα».
Σν εξψηεκα ηεο Δηεξφηεηαο (πλ-είλαη)

ρη ηφζν ζηνλ Heidegger φζν ζηε «κεηαρατληεγθεξηαλή» ζθέςε,
θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ην εξψηεκα γηα ηνλ άιινλ, ηνλ έηεξν (ηελ
εηεξφηεηα). Ζ παξνπζία, ην Δίλαη ζην νπνίν εμ-ίζηαηαη ν άλζξσπνο
θαζηζηάκελνο χπαξμε, δεκηνπξγείηαη θαη εκθαλίδεηαη πάληα ζε κηα
ζρέζε. Ζ χπαξμή κνπ «γίλεηαη» ζην ζπκβάλ ηεο ζπλάληεζεο κε ηελ
εηεξφηεηα πνπ κε ππεξβαίλεη θαη κε ζπ-ζηήλεη. Ζ 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».
Αο πξνζέμνπκε εδψ φηη αιεζηλή ζπλνκηιία κε ηελ εηεξφηεηα
ζεκαίλεη άλνηγκα ζε απηφ πνπ δελ είλαη δεδνκέλν αιιά πνπ έξρεηαη θαη
κε βξίζθεη σο θάηη πνπ δελ ππαθνχεη ζηηο νηθείεο κνπ θαληαζηαθέο
θαηαζθεπέο θαη ζηα λνεηηθά κνπ ζρήκαηα. Έξρεηαη σο θάηη ην θαη’
αξρήλ αλνίθεην, πνπ δελ κπνξψ λα ην ζπιιάβσ θαη λα ην ειέγμσ .
Υξεηάδεηαη λα κπνξψ λα απνπιεχζσ απφ ηελ θαηαζθεπή ζηελ νπνία
βξίζθνκαη αγθπξνβνιεκέλνο, ψζηε λα αλνηρηψ ζην πεδίν πνπ δηαλνίγεη ε
παξνπζία ηνπ άιινπ. Σφηε ε αλζξψπηλε χπαξμε βξίζθεηαη καθξηά απφ
ηελ θιεηζηφηεηα ηεο φπνηαο παγησκέλεο ζηαηηθφηεηαο, βξίζθεηαη ζηα
αλνηθηά, ζηελ αθαηάπαπζηε ξνή ηεο ειεχζεξεο δεκηνπξγηθφηεηαο.
Ίζσο ελ ηέιεη, ην άλνηγκα ζηελ εκπεηξία ηεο εηεξφηεηαο (πνπ ζα πεη
ζηελ εκπεηξία ηνπ Δίλαη) ζεκαίλεη- θαη’ αξρήλ- εκπεηξία ηνπ Μεδελφο…
Ο Heidegger, ππνγξακκίδεη κε έκθαζε φηη ε εκπεηξία ηνπ Δίλαη,
αλαθέξεηαη ζην «κε είλαη», ζην Μεδέλ, θαη κφλνλ ράξηο ζε απηή ηελ
αλαθνξά κπνξεί λα εκθαλίδεηαη. ην έξγν ηνπ “Ση είλαη Μεηαθπζηθή”,
ιέεη: «Μφλνλ ζηε βάζε ηεο αξρέγνλεο εκθάλεηαο ηνπ Μεδελφο κπνξεί
ην Dasein λα πξνζεγγίδεη ηα φληα θαη λα αζρνιείηαη κε απηά......Δάλ ην
Dasein, ζην ζεκέιην ηεο νπζίαζήο ηνπ, δελ επηηεινχζε ηελ ππέξβαζε,
δει., εάλ δελ ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ελ-θξαηέο ζην κεδέλ, ηφηε πνηέ δελ
ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ην νλ, άξα νχηε θαη πξνο ηνλ εαπηφ
ηνπ. Γίρσο ηελ πξσηνγελή εκθάλεηα ηνπ κεδελφο δελ ππάξρεη ν εαπηφο,
νχηε ε ειεπζεξία» .
Απηφ φκσο, γίλεηαη εκπεηξαηφ σο αλεζπρία, αίζζεκα αλνίθεηνπ θαη
εληέιεη σο άγρνο. (Σν άγρνο, ιέεη ν Heidegger, είλαη αθξηβψο ε εκπεηξία
ηνπ Μεδελφο).
Ζ Θεξαπεπηηθή θαηεχζπλζε
Ζ Φαηλνκελνινγηθή-Τπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία (DaseinsanalysisΑλαιπηηθή ηνπ Dasein), έρεη ηελ πξνέιεπζή ηεο ζηε Φξνυδηθή
ςπραλάιπζε. Ζ ζεξαπεπηηθή ηεο πξαθηηθή δηακνξθψλεηαη, θαηά έλα
κεγάιν κέξνο, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο γξακκέο ησλ βαζηθψλ
ςπραλαιπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη αξρψλ. Γηαηεξείηαη ην ίδην «ζεξαπεπηηθφ

πιαίζην», φπσο δηαηεξνχληαη θαη νη «βαζηθνί θαλφλεο» πνπ αθνξνχλ ηελ
ειεπζεξία ηνπ ζεξαπεπφκελνπ λα κηιά (ν νλνκαδφκελνο «ειεχζεξνο
ζπλεηξκφο») θαη ε ειεχζεξα κεηέσξε πξνζνρή ζρεηηθά κε ηνλ ζεξαπεπηή.
Ακθηζβεηεί φκσο ηα κεηαςπρνινγηθά ζεκέιηα ηεο ςπραλαιπηηθήο
ζεσξίαο θαη δηαθνξνπνηείηαη ξηδηθά απφ ηελ ςπραλάιπζε ζε φηη αθνξά
ηελ εξκελεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή:
Γελ γίλεηαη θακία
πξνζπάζεηα γηα ςπρνδπλακηθέο εμεγήζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε έλα
πξνθαηαζθεπαζκέλν εξκελεπηηθφ κνληέιν, ή ζε κηα ζεσξία ησλ
«ελνξκήζεσλ» θαη ηνπ «ςπρηθνχ νξγάλνπ». Ζ βαζεηά αληίθαζε ηεο
Φξνυδηθήο ςπραλάιπζεο είλαη φηη ελψ κηιά γηα ηε ζεκαζία ηεο
αζπλείδεηεο αθαζνξηζηίαο σο πεγή ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγηθφηεηαο,
ηελ ίδηα ζηηγκή κέλεη ππνηαγκέλε ζηελ (λεσηεξηθή) απηαπάηε φηη ζα
κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα πιήξσο εμεγεηηθή ζεσξία πάλσ ζην
«αληηθείκελν» ηεο ςπραλάιπζεο, ε νπνία ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ππνηάμεη
ηελ αθαζνξηζηία θαη λα θαηεπζχλεη κε βεβαηφηεηα ηελ εξκελεία θαη ηελ
πξάμε ηεο ζεξαπείαο. Σν κφλν πνπ θαηαθέξλνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν
είλαη λα απνθεχγεηαη ην άγρνο ηνπ ζεξαπεπηή θαζψο έρεη ηελ
ςεπδαίζζεζε φηη ππάξρεη έλα ζηέξεν έδαθνο αιήζεηαο ή κηα ζίγνπξε
κέζνδνο πάλσ ζηελ νπνία κπνξεί λα βαζίδεηαη.
Ζ Φαηλνκελνινγηθή-Τπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία (Daseinsanalysis),
είλαη πξσηίζησο κηα πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αθήλεη ην
«αληηθείκελφ» ηεο λα κηιάεη απηνπξνζψπσο. Γελ είλαη απιή
θηλεηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ θαη ελεξγνπνίεζε ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ, νχηε κηα απιή επηζπκία γλψζεο. Δίλαη φια απηά, αιιά
θπξίσο είλαη κηα «πνηεηηθή» δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ε αιήζεηα πνπ
πξνθχπηεη δελ είλαη αληαλάθιαζε κηαο πξνυπάξρνπζαο αιήζεηαο, αιιά
πξαγκαηνπνίεζε αιήζεηαο.
Ζ θαηεχζπλζε ηεο Φαηλνκελνινγηθήο-Τπαξμηαθήο ςπρνζεξαπείαο
είλαη πξνο ηε πξνηεξαηφηεηα ησλ θαηλνκέλσλ θαζαπηψλ απέλαληη ζηελ
εμήγεζή ηνπο ζε φξνπο κνληέισλ. Πξφθεηηαη γηα ην θάιεζκα λα αθεζνχλ
ηα ίδηα ηα πξάγκαηα λα καο θαζνδεγήζνπλ θαη λ’ αλνίμνπλ έλαλ δξφκν.
Με βάζε ηε θαηλνκελνινγηθή έθθιεζε "λα επηζηξέςνπκε ζηα ίδηα ηα
πξάγκαηα", επηδηψθεη λα παξακείλεη φζν ην δπλαηφλ πην πηζηή ζε απηφ
πνπ εκθαλίδεηαη άκεζα θαη ζπγθεθξηκέλα σο θαηλφκελν, ζε απηή θαζ’
εαπηή ηελ εκπεηξία ηνπ ζεξαπεπφκελνπ.
«Φαηλφκελν», φπσο ην ελλνεί ν Υάηληεγθεξ θαη ε Δξκελεπηηθή
Φαηλνκελνινγία, δελ είλαη κφλνλ φ,ηη εκθαλίδεηαη άκεζα, ην εκθαλέο.
ηηο δηάθνξεο εκθαλίζεηο κε ηηο νπνίεο καο παξνπζηάδνληαη άκεζα ηα
πξάγκαηα δηαιαλζάλεη ην άδειν, ην θξπκκέλν, ην ζπγθαιπκκέλν. Σν
αθαλέο ηνπ θαηλνκέλνπ έρεη λα θάλεη κε ην έδαθνο ηεο πξν-θαηαλφεζεο,
δειαδή κε ηνλ ζπκηθφ-λνεκαηηθφ νξίδνληα ζηνλ νπνίν αλαθχεηαη ε
εκπεηξία καο θαη κέζα ζηνλ νπνίν ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη
θαη λα είλαη. Ζ αθαλήο (θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα «αζπλείδεηε») πξν-

θαηαλφεζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε δηακνξθψλεη απνθαζηζηηθά απηά
πνπ βηψλνπκε σο θαηλφκελα, δειαδή απηφ πνπ αληηιακβαλφκαζηε σο
αιήζεηα θαη σο πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη ζαλ λα δηακνξθψλεη έλα θίιηξν
κέζα απφ ην νπνίν πεξλά νηηδήπνηε κπνξεί λα λνεκαηνδνηείηαη θαη λα
εληάζζεηαη ζηνλ «θφζκν καο», απηφλ κέζα ζηνλ νπνίν δνχκε ηε
ζπγθεθξηκέλε, θαζεκεξηλή καο, «βηνηηθή πξαγκαηηθφηεηα».
Αλαπφθεπθηα, φζν παξακέλνπκε εγθπζησκέλνη ζηηο θαηαζθεπέο ησλ
πξν-θαηαλνήζεψλ καο, επεξεάδνληαη νη ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο.
Γίλνληαη, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, αλειεχζεξεο, δηαζηξεβισκέλεο θαη
ζπγθξνπζηαθέο θαζψο, ζπλήζσο, ρσξίο θαλ λα ην θαηαιαβαίλνπκε,
επηρεηξνχκε ηνλ έιεγρν πάλσ ηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζηνλ δηθφ καο
«θφζκν». πσο είδακε θαη πην πάλσ, αιεζηλή ζπλνκηιία κε ηελ
εηεξφηεηα ζεκαίλεη άλνηγκα ζε απηφ πνπ δελ είλαη δεδνκέλν θαη πνπ δελ
ππαθνχεη ζηηο νηθείεο κνπ θαληαζηαθέο θαηαζθεπέο θαη ζηα λνεηηθά κνπ
ζρήκαηα. ζν πεξηζζφηεξν παξακέλσ εγθπζησκέλνο ζηηο θαηαζθεπέο
κνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν ην άλνηγκα θαληάδεη σο θάηη ην απεηιεηηθφ θαη
ηφζν πεξηζζφηεξν ε εηεξφηεηα γίλεηαη εκπεηξαηή σο αλεζπρία, αίζζεκα
αλνίθεηνπ θαη εληέιεη σο άγρνο. Σν άγρνο, σο ε εκπεηξία ηνπ Μεδελφο…
Ζ ζεξαπεπηηθή εξκελεία, σο εθ ηνχηνπ, δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ
πξνζαξκνγή ζε έλα πξνθαηαζθεπαζκέλν εξκελεπηηθφ πιαίζην ή ζεσξία,
αιιά κε ηελ απνδφκεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο πξν-θαηαλφεζεο ζηελ
νπνία ήδε βξηζθφκαζηε θαη ε νπνία, σο επί ην πιείζηνλ, παξακέλεη
αζπλείδεηε θαη αθαλήο. Δξκελεία ζεκαίλεη δηαχγαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
θαηλνκέλνπ θαη φρη ζεσξεηηθνπνίεζε ηνπ. Γηαχγαζε, ειεχζεξε έθπηπμε
θαη ξνή ησλ θαηλνκέλσλ πνπ απνηεινχλ ηνλ «θφζκν καο», ζεκαίλεη
ειεχζεξε έθ-ζηαζε (ex-istence) ηεο χπαξμήο καο (Da-sein), θαζψο
αιιάδεη ν ζπκηθφο-λνεκαηηθφο νξίδνληαο (Da), κέζα ζην νπνίν
εκθαλίδεηαη Δίλαη (Sein). Αιιάδεη ην
«stimmung» ζην νπνίν
βξηζθφκαζηε ζπληνληζκέλνη…
Πσο είλαη άξαγε, φηαλ ν ζεξαπεπηήο βξίζθεηαη ζπληνληζκέλνο ζην
stimmung ηνπ ζαπκάδεηλ, δειαδή ζηελ εκπεηξία ηνπ Δίλαη; Πσο
επεξεάδεηαη ηφηε ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε;
Ζ εθπαίδεπζε ηνπ ππνςήθηνπ ζεξαπεπηή
πσο ππνγξακκίδεηαη ζηε δηαθήξπμε πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο εηαηξείαο : Δπηδηψθεηαη κηα παηδεία φπσο ηελ ελλννχζε ν Πιάησλαο:
«πεξηαγσγή φιεο ηεο ςπρήο». Οδεγφο ηεο είλαη ε πεπνίζεζε φηη πέξαλ
ηεο φπνηαο πξνζσπηθήο ζεξαπεπηηθήο εκπεηξίαο, πέξαλ ησλ φπνησλ
ηερληθψλ θαη ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, ν επαξθήο ζεξαπεπηήο ρξεηάδεηαη
κηα νμχηεηα βιέκκαηνο, κηα επξχηεηα θαξδηάο θαη λνπ, έλα βάζνο ιφγνπ
πνιχ πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο. Υξεηάδεηαη
έλα βιέκκα πνπ λα κπνξεί λα εγθαηαιείπεη ηα ςπρνινγηθά κνληέια θαη
ην πλεχκα πνπ ηα δηέπεη γηα ράξε ελφο αλνίγκαηνο ζηελ αιήζεηα ηεο

αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη ηα ζεκέιηά ηεο. Ζ ζεξαπεία δελ είλαη παξά ν
δξφκνο πξνο απηφ ην άλνηγκα πνπ πεξλά κέζα απφ ην θάζε θνξά
ηδηαίηεξν βάζαλν..
H εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη:
α)Πξνζσπηθή αλάιπζε. (Δίλαη ην πξψην βήκα ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ
ππνςήθηνπ).
β) πκκεηνρή ζηα εκηλάξηα ηεο Δηαηξείαο. (Διάρηζηε δηάξθεηα: 5
ρξφληα).
γ) Δλεξγφ ζπκκεηνρή (κε δηθέο ηνπ αλαιπηηθέο ςπρνζεξαπείεο θαη
αλαιχζεηο) ζηηο εβδνκαδηαίεο Οκαδηθέο Δπνπηείεο. (Διάρηζηε δηάξθεηα: 5
ρξφληα).
δ)Αηνκηθή Δπνπηεία, εβδνκαδηαία.( Διάρηζηε δηάξθεηα: 2 ρξφληα
ζπλνιηθά).
ε)Παξνπζίαζε ελφο θεηκέλνπ κε ειεχζεξν ζέκα θαη έθηαζε ζε ζεκηλάξην
ηεο Δηαηξείαο. (Αξηζκφο: 1 ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ έηνο).
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