
Μαρία Κορρέ 
  

  

Φόβος  Θανάτοσ 

  

«Βιέπεηο, είπε, είλαη νη Άιινη 

θαη δε γίλεηαη Απηνί ρσξίο Δζέλα 

θαη δε γίλεηαη κ’ Απηνύο ρσξίο, Δζύ 

Βιέπεηο, είπε, είλαη νη Άιινη 

θαη αλάγθε πάζα λα ηνπο αληηθξίζεηο 

Η κνξθή ζνπ αλ ζέιεηο αλεμάιεηπηε 

λα’ λαη 

θαη λα κείλεη απηή……………. 

  

Αλ αιήζεηα θξαηήζεηο θαη ηνπο 

αληηθξίζεηο , είπε, 

ε δσή ζνπ ζα απνθηήζεη αηρκή 

θαη ζα νδεγήζεηο, είπε, 

Ο θαζείο θαη ηα όπια ηνπ, είπε 

Καη απηόο αιήζεηα πνπ ήκνπλα 

Ο πνιινύο αηώλεο πξηλ 

Ο αθόκε ρισξόο κεο ηελ θσηηά 

Ο άθνπνο απ’ ηνλ νπξαλό 

Πέξαζε κέζα κνπ   Έγηλε 

απηόο πνπ είκαη.’ 

  

‘Τν Άμηνλ Δζηί’ 

(Οδπζζέαο Διύηεο) 

                                 

  

       Ξεθηλώληαο ηε ζεκεξηλή κνπ παξνπζίαζε ζα ήζεια λα ζαο 

παξαζέζσ έλα απόζπαζκα από ηνλ Hegel πνπ απνδίδεη, θαηά ηελ γλώκε 

κνπ, πνιύ δσληαλά ηελ έλλνηα ηεο «θηιόηεηαο». 

  

    «Η επθνξία ηεο ειιεληθήο ζξεζθείαο, ε βαζηθή ηάζε ζηελ ζέαζε ηεο 

λννηξνπίαο ηεο, έρεη ηνλ ιόγν ηεο ζην όηη βεβαίσο θαη ππάξρεη έλαο 

ζθνπόο, θάηη ηηκώκελν θαη ηεξό, όκσο ζπλάκα ππάξρεη απηή ε ειεπζεξία 

από ζθνπό, πην άκεζα θαηά ην όηη νη ειιεληθνί ζενί είλαη πνιινί» 

  

     Καη ζπλερίδεη ν Han  ‘ θάζε ζεόο, ιέεη, έρεη κελ κηα ηδηαίηεξε ηδηόηεηα.  

Όκσο θαζώο ππάξρνπλ πνιινί ζενί, θαλέλαο δελ εκκέλεη ζηελ 

ηδηαηηεξόηεηά ηνπ.   Έηζη έλαο  ζεόο ηνπ πνιέκνπ αλέρεηαη ηελ εηξήλε.   

Απηή ε ζπλείδεζε ηεο πνιιαπιόηεηαο ινηπόλ παξάγεη κηα θηιηθή 



επθνξία.   Καλείο δελ θξαηηέηαη ζπαζηηθά από ηνλ εαπηό ηνπ, από ηελ 

ηδηαηηεξόηεηά ηνπ.   Καλείο δελ ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ απόιπην.   Καλείο 

δελ είλαη απνθιεηζηηθόο.   Η ζπλείδεζε ηεο πνιιαπιόηεηαο θάλεη επίζεο 

λα πξνθύπηεη ε απόζηαζε κηα απηνεηξσλίαο, όπνπ ν θαζέθαζηνο, ηξόπνλ 

ηηλά απηνεηξσλεπόκελνο, απηναλαηξείηαη.   Δπίζεο ε πνιιαπιόηεηα ησλ 

θαζνξηζηηθώλ ζθνπώλ γελλά κηα «επθνξία ηεο αλνρήο», κηα «θηιηθόηεηα 

ηεο ύπαξμεο» 

  

    Με απηό ην πλεύκα ζθέθηεθα ηελ ζεκεξηλή ζπλνκηιία δύν 

ζεξαπεπηηθώλ πξνζεγγίζεσλ νη νπνίεο ππάξρνπλ μερσξηζηά θαη 

ηαπηόρξνλα ζπλνκηινύλ. 

  

  

   Ο ηξόπνο πνπ ζρεδηάζακε απηή ηελ ζπλνκηιία είλαη λα παξνπζηάζνπκε 

έλα πεξηζηαηηθό καο θαη κέζσ απηνύ λα αλαδπζεί ε πξνζέγγηζε. 

  

  

      Μηα γπλαίθα 40 εηώλ  έξρεηαη ζην γξαθείν γηα λα απαιιαγεί από 

απηό πνπ ε ίδηα νλνκάδεη «θόβν ζαλάηνπ».  Δίλαη παληξεκέλε, έρεη  έλα 

γην ζηελ ειηθία ησλ 12, είλαη θαζεγήηξηα κέζεο εθπαίδεπζεο, θαη δεη κε 

ηελ νηθνγέλεηά ηεο εθηόο Αζελώλ.   Η επηινγή ηεο αιιαγήο ηόπνπ 

θαηνηθίαο δελ ήηαλ ηπραία ήηαλ κεηά από θνηλή απόθαζε ηνπ δεπγαξηνύ.   

Πίζηεπαλ πσο ζα δνύζαλ κηα ήξεκε θαη γαιήληα δσή θαη άιισζηε ζα 

κπνξνύζαλ λα επηζθέπηνληαη όπνηε ήζειαλ ηελ Αζήλα, αθνύ ε 

νηθνγέλεηα θαηαγσγήο  ήηαλ εδώ. 

  

  

- Καη πώο αθξηβώο πξνθύπηεη ν « θόβνο ζαλάηνπ ;» ηελ ξσηώ. 

- Απηό είλαη θάηη πνπ έξρεηαη από πνιύ παιαηόηεξα.  Όκσο όια 

απηά ηα ρξόληα θάζε θνξά πνπ αθνύσ θάηη δπζάξεζην ακέζσο θνβάκαη 

γηα ηνλ εαπηό κνπ.  Καη απηόο ν θόβνο κε θπξηεύεη, δελ κνπ επηηξέπεη λα 

ραξώ ηίπνηα ηα θαζεκεξηλά πξάγκαηα  ράλνπλ ην λνήκά ηνπο  ην κπαιό 

κνπ είλαη θνιιεκέλν ζε απηό. 

- Τη αθξηβώο ζθέθηεζηε; ηελ ξσηώ 

  

Δδώ αθόκα δελ κνπ είλαη μεθάζαξν ηη αθξηβώο θνβάηαη, είλαη  αθόκα 

γεληθόινγε θαη αθεξεκέλε.   Έλα πνιύ βνεζεηηθό  ζηνηρείν ηεο 

Daseinsanalyse, είλαη πσο ην θαζεηί κέζα ζηελ ζεξαπεπηηθή ζπλάληεζε  

γίλεηαη ζπγθεθξηκέλν.   Φξεηάδεηαη λα «ην δσ εδώ κπξνζηά κνπ» όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ιέεη o K. Γεκελεηδήο.   Απηό από κόλν ηνπ πνιιέο θνξέο 

θσηίδεη πιεπξέο «ηνπ πξνβιήκαηνο» ή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξώπνπ πνπ 

αιιηώο ζα έκελαλ ίζσο ζην πεξηζώξην.   Γηα παξάδεηγκα εάλ 

παγηδεπόκνπλ θαη πίζηεπα πσο θαηαιαβαίλσ ηη ζεκαίλεη γηα απηήλ ηελ 



γπλαίθα «θόβνο ζαλάηνπ» δελ ζα θηάλακε ίζσο ζε κηα ζπλελλόεζε.  

Πόζν κάιινλ εάλ έκπαηλα θαη ζηελ ζέζε ηνπ «ζεξαπεπηή» κε ηελ έλλνηα 

λα ηελ  «ζεξαπεύζσ» - «απαιιάμσ» από ηνλ θόβν απηόλ. 

  

Παιαηόηεξα αθνύγνληαο απηή ηελ ηνπνζέηεζε ζα αλαξσηηόκνπλ:  

«Λνηπόλ ηη θάλεη ν ζεξαπεπηήο;   Δίλαη απιά έλαο παζεηηθόο 

παξαηεξεηήο;   Δίλαη έλαο νπδέηεξνο θαζξέπηεο;   Ή είλαη έλαο 

άλζξσπνο πνπ νθείιεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πην «δηαθνξνπνηεκέλνο» από 

ηνλ πειάηε ηνπ ώζηε λα μέξεη ηη ρξεηάδεηαη ν δεύηεξνο  λα θάλεη;  

  

« Καη πνην είλαη ην έξγν ηνπ ζεξαπεπηή;»  «Μα ζαθώο λα ζεξαπεύεη, πνπ 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα ήηαλ λα βξνύκε πσο πξνήιζε ν θόβνο 

απηόο  λα ηνλ θαηαιάβνπκε θαη ίζσο λα ηνλ απνδηώμνπκε.   Απηό ζα ήηαλ 

ε επηηπρεκέλε ζεξαπεία, ε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο» 

  

   Όπσο θαηαιαβαίλεηαη ε ζθέςε κνπ εδώ βξίζθεηαη θαζαξά ζηνλ 

επηζηεκνληθό ρώξν.   Μηιάσ θπξίσο σο ςπρνιόγνο ε όπνηα αλαδεηά 

απνηειεζκαηηθόηεηα (ε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ηαιαηπσξεί ηνλ 

πειάηε) θαζώο θαη θηλνύκαη ζηνλ άμνλα ηνπ αίηηνπ – αηηηαηνύ. 

  

- Σθέθηνκαη όηη κπνξεί λα πεζάλσ. 

- Πσο θαληάδεζηε ηνλ ζάλαην; Τελ ξσηώ. 

Απηό ην εξώηεκα είρε θαζαξά ηνλ ζθνπό λα αξρίζνπκε λα «βιέπνπκε» 

καδί απηό πνπ εθείλε νλνκάδεη  «ζάλαην».   Δδώ ινηπόλ ν ζεξαπεπηήο 

αλαδεηά απιώο λα «δηαλνίμεη ηνλ ρώξν» γηα λα εκθαληζηεί θαζαξά ε « 

εηθόλα» ηνπ ζεξαπεπκέλνπ. Γελ έρσ θακία πξόβιεςε γηα ην ηη ζα 

πξνθύςεη. 

- Φαληάδνκαη όηη είκαη πνιύ κεγάιε, θάζνκαη ζε κηα θνπληζηή 

πνιπζξόλα θαη θνηηάσ ηελ ζάιαζζα.   Τν βιέκκα κνπ πεξηπιαληέηαη θαη 

ζηγά - ζηγά  ράλνκαη, πεζαίλσ. 

- Καη πνην είλαη ην ηξνκαθηηθό ζε απηό; Τελ ξσηώ 

- Γελ ππάξρεη ηίπνηα ην ηξνκαθηηθό.  Δίκαη  κηα ραξά κε απηό.  

- Τόηε; 

- Τν ηξνκαθηηθό είλαη νη άιινη.   Τη ζα γίλνπλ νη άιινη ρσξίο εκέλα;  

Τη ζα γίλεη ν άλδξαο κνπ θαη ην παηδί κνπ αιιά θπξίσο νη γνλείο κνπ;   

Γελ ζα ην άληεραλ, ζα πέζαηλαλ ηελ ίδηα ζηηγκή. 

- Δδώ ινηπόλ νη πξσηαγσληζηέο ζηνλ ζάλαηό ζαο είλαη νη άιινη θαη 

όρη εζείο ε ίδηα πνπ πεζαίλεηε. 

-      Δλλνείηε πσο έρσ ηόζε έγλνηα ηνπο άιινπο πνπ νύηε λα πεζάλσ δελ 

κπνξώ;   Η θσλή       ηεο  είρε έθπιεμε θαη ίζσο θαη κία ρξνηά 

αγαλάθηεζεο. 

  



        Έρσ αξρίζεη θαη γλσξίδσ ηνλ θόζκν ηεο.   Σηγά – ζηγά βγαίλσ από 

ην ζνιό ηνπίν                       « θόβνο ζαλάηνπ» πνπ ιίγν θαηαιαβαίλσ θαη 

ζπλαληώ απηή ηελ γπλαίθα.   Δίλαη ζαλ λα κνπ αλνίγεη ηελ πόξηα ηνπ 

ζπηηηνύ ηεο θαη κνπ ζπζηήλεη ηνπο νηθείνπο ηεο.   Δδώ μεθηλάεη έλα ηαμίδη 

όπνπ ζα είκαζηε ζπλνδνηπόξνη.  Η  δηαθνξά καο είλαη όηη εγώ έρσ λα 

δηαθξίλσ πόηε δελ βιέπσ θαζαξά θαη λα ηελ πξνζθαιώ λα δνύκε καδί 

θαζαξόηεξα.    Απηό πηζαλά ηελ εμνηθεηώζεη θαη κε δηαθνξεηηθά δηθά ηεο 

βιέκκαηα θαη κε δηαθνξεηηθέο δηθέο ηεο κνξθέο.   Κπξίσο ζε απηό ην 

ηαμίδη ρξεηάδεηαη λα θξαηήζσ ηελ καηηά κνπ θαζαξή θαη πξνζεθηηθή.  

Πξνζεθηηθή δελ ελλνώ κε ηελ έλλνηα ηεο ζπγθέληξσζεο ή ηεο 

επαγξύπλεζεο, αιιά κε ηελ έλλνηα ηεο παξνπζίαο.    

  

- Υπάξρεη έθπιεμε θαη αγαλάθηεζε ζηελ θσλή ζαο;  Τελ ξσηώ. 

- Έθπιεμε λαη.   Αγαλάθηεζε όρη.  Δθπιήζζνκαη πνπ αθόκα θαη 

κπξνζηά ζε απηό ηνλ θόβν πνπ  πίζηεπα πσο είλαη θάηη θαζαξά δηθό κνπ 

έρνπλ  ηελ πξσηνθαζεδξία πάιη ε άιινη.   Αθξηβώο όπσο ζηελ δσή κνπ.    

- Όηαλ αλαθέξεζηε ζηνπο άιινπο ππάξρεη θάπνηνο από όινπο πνπ 

μεπξνβάιιεη; 

- Ο παηέξαο κνπ,  είκαη κνλαρνπαίδη θαη θαζώο κεγάισλα ηνλ 

ζπκάκαη ζπρλά λα αλαθέξεη πόζν ζεκαληηθή είκαη γηα εθείλνλ.   Μνπ 

έιεγε ζπρλά πσο έπξεπε λα πξνζέρσ ηελ πγεία κνπ γηα λα είκαη θαιά.   

Άιισζηε ε πξώηε θνξά πνπ θνβήζεθα πσο έρσ θαξθίλν ήηαλ όηαλ 

κπήθα ζην παλεπηζηήκην θαη ζα πήγαηλα ζηελ Πάηξα.   

  

    Δδώ αλαξσηήζεθα εάλ απηόο ν «θόβνο ζαλάηνπ» ήηαλ έλα 

θαηαζθεύαζκα γηα λα κελ θύγεη από ηελ αζθάιεηα ηνπ παηξηθνύ ηεο 

ζπηηηνύ εάλ ήηαλ έλα είδνο θόβνπ απηνλόκεζεο θαη ελειηθίσζεο.   Αθ’ 

ελόο  κνπ θάλεθε πνιύ ελσξίο γηα λα ηεζεί ην εξώηεκα θαη αθ’ εηαίξνπ  

κνπ θάλεθε αξθεηά ζεσξεηηθό θαη άζηνρν όπσο εμειηζζόηαλ ε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλνκηιία.   Πξνηίκεζα λα κείλσ κε ηελ ίδηα. 

  

  

- Καη πήγαηε ζηελ Πάηξα;  Δξσηώ 

- Ναη πήγακε.  Μνπ απαληά. 

  

   Η απάληεζε ήηαλ κηα έθπιεμε γηα κέλα.   Γελ ηελ πεξίκελα νύηε ηελ 

είρα θαληαζηεί.   Απηό είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζπρλά ζηελ 

ςπρνζεξαπεία.   Αθξηβώο επεηδή δελ ππάξρεη ε θαζνδήγεζε θάπνηαο 

εξκελείαο, έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα πξάγκαηα πνπ εθπιήζζνπλ. 

  

- Πήγακε ζηελ Πάηξα όινη καδί.  Ο παηέξαο κνπ εμήγεζε πσο ζα 

ήηαλ θαη πην νηθνλνκηθά θαη πην βνιηθά γηα κέλα.   Θα καγείξεπε θαη ζα 



ζπγύξηδε ε κεηέξα κνπ θη εγώ ζα είρα κόλν κνπ κέιεκα ηα καζήκαηα 

κνπ.   Μνπ θάλεθε απνιύησο ινγηθό.  

- Καη ζήκεξα; ηελ ξσηώ , ζαο θαίλεηαη θαη ζήκεξα απνιύησο 

ινγηθό; 

- Σήκεξα απνξώ κε ηόηε.  Σήκεξα κνπ θαίλεηαη απνιύησο αθύζηθν.   

  

  

   Σε κηα επόκελε ζπλεδξία ήξζε έμαιιε.   Ήηαλ θνβεξά ζπκσκέλε κε 

ηνλ άλδξα ηεο ν νπνίνο θαηά θαηξνύο ρηππάεη ηνλ γην ηνπο.  

  

- Να θαη ζήκεξα ην πξσί έγηλε ην ίδην.  Ο Κ. γθξίληαδε θαη ν άλδξαο 

κνπ άξρηζε λα ηνπ κηιάεη έληνλα θαη  θαζώο ν κηθξόο αληέδξαζε, άξρηζε 

λα ηνλ ρηππάεη. 

- Δζείο ,ηελ ξσηάσ ηη θάλαηε; 

- Δκέλα κνπ έξρεηαη θάζε θνξά πνπ ην θάλεη απηό λα ηνλ πιαθώζσ 

θπξηνιεθηηθά ζην μύιν (ελλνεί ηνλ άλδξα ηεο).   Όκσο δελ θάλσ ηίπνηα.   

Καη ζέισ λα ζαο ξσηήζσ:  Τη λα θάλσ;   Να κπσ αλάκεζα;  Να αξρίζσ 

θη εγώ λα θσλάδσ;   Να πάξσ ηνλ κηθξό θαη λα θύγσ;  Να ρσξίζσ;   

Πείηε κνπ θαη όηη κνπ πείηε ζα ην θάλσ.  

  

Δδώ κε βάδεη ζε κηα παγίδα πξνζδίδνληάο κνπ έλα είδνο δύλακεο.   Δγώ 

είκαη απηή πνπ μέξσ ην θαιύηεξν γηα εθείλε ελώ εθείλε δελ μέξεη.   Δγώ 

είκαη ε κεγάιε θαη εθείλε ε κηθξή.    

  

  

- Πηζηεύεηε πσο έρσ κηα απάληεζε γηα εζάο;  Πσο μέξσ λα ζαο 

ζπκβνπιεύζσ ηη λα θάλεηε; 

- Βέβαηα θαη ην πηζηεύσ.   Γη΄ απηό έξρνκαη άιισζηε ζε εζάο.  

- Γελ μέξσ ηη είλαη ην θαιύηεξν γηα εζάο.   Τεο απαληώ. 

- Καη ηόηε πνηνο μέξεη;   Μόλν κελ κνπ πείηε εγώ.  Κνπξάζηεθα λα 

δίλσ ιύζεηο ζε όια ηα πξνβιήκαηα, λα πεξηκέλνπλ όινη από κέλα. Να 

ηνπο έρσ  όινπο θνξησκέλνπο ζηελ πιάηε κνπ θαη λα έρσ ζπλερώο θαη 

πάληα ηελ έγλνηα ηνπο όπνπ θαη λα είκαη.    Κνπξάζηεθα λα είκαη κακά, 

ζύδπγνο, θίιε, ελήιηθε.   Θέισ λα γίλσ γηα ιίγν παηδί, ζέισ θη εγώ έλα 

ζηήξηγκα. 

  

- Δλήιηθαο γηα εζάο είλαη ζπλώλπκν κε απηόλ πνπ δίλεη ιύζεηο, πνπ 

γλσξίδεη ηηο απαληήζεηο,  πνπ είλαη απηό πνπ έρεηε πεξηγξάςεη ζην 

παξειζόλ σο δπλαηό; 

   

        Δδώ απνθαζίδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ιέμε ‘δπλαηόο’ γηαηί όπσο 

αθνύσ απηή ηελ γπλαίθα   ζε απηή ηελ θάζε ηεο ζεξαπείαο είλαη 

εγθισβηζκέλε αλάκεζα ζε κηα παηδηθή κνξθή ηεο πνπ ρξεηάδεηαη 



θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε, θαη ζε κηα ππέξ-δπλαηή κνξθή πνπ εμαξηά 

ηνπο άιινπο  θαη πνπ νη άιινη ηελ ρξεηάδνληαη. 

  

  

    Τν δήηεκα δύλακεο ή αδπλακίαο ηνπ πειάηε θέξλεη ζπρλά ην 

αληίζηνηρν δήηεκα ζην ζεξαπεπηή.   Δίλαη αδπλακία ηνπ ζεξαπεπηή λα 

κελ γλσξίδεη ηηο ιύζεη γηα ην πξόβιεκα ηνπ πειάηε ηνπ ή ηνπιάρηζηνλ λα 

έρεη έλα ζηαζεξό έδαθνο ν ίδηνο βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ηνλ θαζνδεγήζεη; 

  

  Τν εξώηεκα απηό δελ κπνξεί λα απαληεζεί θαηά ηελ γλώκε κνπ εάλ ν 

ζεξαπεπηήο δελ ζέζεη αιιηώο ην εξώηεκα  θαη δελ απεκπιαθεί από ην 

δήηεκα δύλακεο –αδπλακίαο.   Ο θαηλνκελνιόγνο  ζεξαπεπηήο δελ έρεη 

κηα ζεσξία καδί ηνπ ώζηε λα ηνλ βνεζήζεη λα θαηαιάβεη θαη λα θσηίζεη 

θάπνηα πιεπξά ζηνλ ζεξαπεπόκελν θαη λα πξνρσξήζεη ε ζπλνκηιία.   

Έρεη όκσο κηα ζηάζε ζηελ ζεξαπεία πνπ θαηά ηελ γλώκε κνπ είλαη πνιύ 

θνληά ζε απηό πνπ πεξηγξάθεη ν Han σο «θηιόηεηα».   

     

    « Ο αξρατθά θίιηνο  δελ ρξεηάδεηαη θαλέλα «παξάζπξν» γηα λα κεηαβεί 

έμσ από ηνλ εαπηό ηνπ δηόηη δελ θαηνηθεί νύηε ζπίηη νύηε θάζηξν.  Γελ 

έρεη έλα κέζα , δελ έρεη έλα εζσηεξηθό κέζα από ην νπνίν ζα κπνξνύζε ή 

ζα ήζειε κε θάπνηα επθαηξία λα βγεη έμσ.   Γειαδή δηακέλεη έμσ, ζην 

πνπζελά».    

  

     Πσο ην θαηαιαβαίλσ απηό ζε ζρέζε κε ηελ ζεξαπεία;   Δάλ ν 

ζεξαπεπηήο κείλεη ζηνλ θνηλό θόζκν (Μitsein) κε ηνλ πειάηε ηνπ, θαη δελ 

απνηξαβερηεί  ζε έλαλ δηθό ηνπ θόζκν ζεσξίαο, ηερληθήο, ππόζεζεο, 

ζπλαηζζήκαηνο θ.ι.π,  δηαλνίγεη ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν ν ζεξαπεπόκελνο 

κπνξεί λα θέξεη ην νηηδήπνηε.   

                                                                                                                                                 

Καη ηόηε ζπκβαίλεη απηό πνπ πεξηγξάθεη ηόζν θαζαξά ν Κ. Γεκελεηδήο  

ζην θείκελό ηνπ «Απόερνη από ην ‘Όλεηξν πεηαινύδαο’» : «  

Καηαιαβαίλσ ηνλ εαπηό κνπ ζαλ αγγειηνθόξν.  Τα αγγέικαηα έξρνληαη 

από ηα ίδηα ηα πξάγκαηα   Έαλ π.ρ. θαλεί όηη θάπνηνο θέξεηαη ζ’ εκέλα 

θαη ζε άιινπο ζαλ λα ήηαλ αθόκα παηδί ζην παηξηθό ηνπ, ζα ηνπ 

ππνδείμσ όηη δελ είλαη πηα παηδί θαη όηη δελ αληηιακβάλεηαη πξαγκαηηθά 

ζε πνηόλ ηόπν θαη ρξόλν βξίζθεηαη θαη ζε πνηόλ απνηείλεηαη πξαγκαηηθά.   

Τνπ εθηζηώ ηελ πξνζνρή ζην όηη απηή ε ζηάζε ηνλ νδεγεί λα πέθηεη 

ζπλερώο επάλσ ζε ηνίρνπο.» 

Γπξλώληαο ζηελ ζπλνκηιία κε ηελ ζεξαπεπόκελε: 

- Αθξηβώο.   Ο ελήιηθαο είλαη απηόο πνπ μέξεη, απηόο πνπ ιύλεη 

πξνβιήκαηα, πνπ μέξεη ην ζσζηό, πνπ ζπκβνπιεύεη, θαη νη άιινη ηνλ 

έρνπλ αλάγθε θαη πξνζηξέρνπλ ζε εθείλνλ.   Όηαλ είκαη έηζη είκαη 



απόιπηα ηθαλνπνηεκέλε από ηνλ εαπηό κνπ θαη είκαη ελήιηθε.   Γελ 

ακθηβάιισ θαη νύηε θνβάκαη. 

- Η ακθηβνιία θαη ν θόβνο δελ ππάξρνπλ ζε απηόλ ηνλ θόζκν ηνπ 

«ελήιηθα»; 

- Όρη βέβαηα,  θαη ηώξα κόιηο αλαθαιύπησ πσο κόλν όηαλ είκαη έηζη 

αηζζάλνκαη επηηπρεκέλε, ελώ όηαλ θνβάκαη, ακθηβάιισ, δελ μέξσ ηη λα 

θάλσ θαη ηη λα πσ αηζζάλνκαη απνηπρεκέλε, κηθξή θαη θνβάκαη πσο νη  

άιινη ζα κε εγθαηαιείςνπλ δελ ζα ηνπο είκαη ρξήζηκε. 

-  Υπήξμε θάπνηνο άλζξσπνο πνπ λα ήηαλ έηζη κε εζάο; 

- Ο παηέξαο κνπ.   Δίλαη ή κάιινλ ήηαλ πάληα ζίγνπξνο γεκάηνο 

ζπκβνπιέο πάληα μέξεη ηη πξέπεη λα θάλσ, είκαη ην κηθξό ηνπ θνξηηζάθη.  

Κνληά ηνπ δελ αηζζάλνκαη πνηέ αβνήζεηε. 

- Αθόκα θαη ζήκεξα; 

- Ναη. 

- Πόζν ρξνλώλ είζηε όηαλ βξίζθεζηε καδί ηνπ; 

- ΙΟ, 12; 

- Καη πσο είλαη γηα έλα θνξηηζάθη λα είλαη ζην θόζκν ησλ κεγάισλ; 

- Γελ μέξσ ηη λα θάλσ.   Κάλσ δειαδή απηό πνπ ζα έθαλε ν παηέξαο 

κνπ.  Πξνζπαζώ λα ηνπο θαλώ ρξήζηκε, έηζη ζα είλαη καδί κνπ. 

- Σε πνηνπο αλαθέξεζηε; 

- Αλαθέξνκαη ζην άλδξα κνπ, ζηνλ γην κνπ θαη ζηηο θίιεο κνπ.   

- Δίλαη καδί ζαο γηαηί ηνπο είζηε ρξήζηκε; 

- Έηζη θνβάκαη, δειαδή ελώ από ηελ κηα ην θνβάκαη από ηελ άιιε 

ην εληζρύσ.   Έρσ έληνλα απηόλ ηνλ ξόιν καδί ηνπο.   Έρσ απάληεζε γηα 

όια, θαη γλώκε επί παληόο επηζηεηνύ, θαη ηώξα πνπ ζαο ιέσ απηά 

ζθέθηνκαη πσο απηό εθλεπξίδεη θνβεξά ηνλ άλδξα  κνπ.   Λέεη πσο δελ 

ηνλ αθνύσ θαη δελ ηνλ θαηαιαβαίλσ ζέισ λα ηνλ ρεηξαγσγώ κόλν. 

- Τνλ αθνύηε; 

- Όπσο ην βιέπσ ηώξα έηζη είλαη, δελ ηνλ αθνύσ έρσ κόλν 

ζπκβνπιέο.  

  

  

Σηελ επόκελε ζπλεδξία 

  

- Θέισ λα αλαθεξζώ ζηελ πξνεγνύκελή καο ζπλάληεζε θαη λα πσ 

πσο απηήλ ηελ εβδνκάδα όηαλ ήξζε ν άλδξαο κνπ θαη κνπ είπε πόζν 

δπζθνιεύεηαη όηαλ πξέπεη λα νξγαλσζεί θαη λα δηαβάζεη δελ βηάζηεθα λα 

απαληήζσ, νύηε λα ηνλ βνεζήζσ, νξγαλώζσ ή νηηδήπνηε άιιν. Απιά 

ήκνπλ εθεί γηα θείλνλ, δελ είπα ηίπνηα.   Δθείλνο αθνύ κνπ είπε δηάθνξα 

κε θνίηαμε κε ηξπθεξόηεηα θαη αγάπε.  Απηό δελ ην έρσ μαλαθάλεη πνηέ.  

Να κελ κηιάσ,  αιιά θαη ζπάληα έπαηξλα ηέηνην βιέκκα γηα απάληεζε.  

Πην παιηά ζα δηαθσλνύζακε κάιινλ γύξσ από ην δήηεκα ηεο κειέηεο 

θαη ζα ηζαθσλόκαζηαλ. 



  

Σε άιιε ζπλεδξία : 

  

 -Σαο έρσ κηιήζεη πνηέ γηα ηελ θαηάζιηςε κνπ; 

- Όρη  

- Η θαηάζιηςή κνπ όηαλ κε έπεηζε ν άλδξαο κνπ λα δώζσ εμεηάζεηο γηα 

ηνλ Α.Σ.Δ.Π., δειαδή γηα λα ην πσ θαιύηεξα δελ κνπ ην δήηεζε, αιιά 

εγώ ην έθαλα από κόλε κνπ γηα λα ηνλ θαζεζπράζσ.   Ήηαλ κηα πεξίνδνο 

πνπ είρε κεγάιε νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα, ελώ εγώ έβγαδα ηόηε πνιιά 

ρξήκαηα από θξνληηζηήξηα θαη ηδηαίηεξα.   Βέβαηα ήκαζηαλ θαη νη δύν 

ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο αιιά παξ’ όια απηά ηα θαηαθέξλακε κηα ραξά.   

Δγώ εηδηθά είρα θαη πνιιά καζήκαηα θαη  επραξηζηηόκνπλ πνιύ απηό πνπ 

έθαλα. 

- Καη πσο ζαο ήξζε ε ηδέα ησλ εμεηάζεσλ; 

- Τν έθαλα γηα θείλνλ, γηα λα αηζζαλζεί αζθάιεηα πσο θάπνηνο από ηνπο 

δπό καο είλαη δεκόζηνο ππάιιεινο. 

- Δθείλνο ζθέθηεθε λα δώζεη εμεηάζεηο; 

- Όρη δελ ην ζθέθηεθε, θαη ην ρεηξόηεξν είλαη πσο νύηε εγώ ζθέθηεθα  λα 

ηνπ ην πσ.  Απιά έδσζα εγώ. 

-  Θπζηαδόκελε; 

-Αθξηβώο όπσο ην ιέηε.  Όκσο ην πξόβιεκά κνπ είλαη πσο εθείλε ηελ 

ζηηγκή δελ ην θαηαιαβαίλσ θαζόινπ.  Ννκίδσ πσο θάλσ ην ζσζηό.   

Αθνύ ινηπόλ πέξαζα θαη μεθίλεζα ζηελ λέα κνπ δνπιεηά, ε νπνία δελ 

κνπ άξεζε θαζόινπ, έλα πξσί δελ ήζεια λα ζεθσζώ από ην θξεβάηη, 

ήζεια κόλν λα θιαίσ, θαη θνβόκνπλ πσο ήκνπλ άξξσζηε. 

- Έλα πνιύ θαιό θαη ρξήζηκν παηδί; 

- Ναη, έηζη μέξσ λα είκαη ζέισ λα είκαη θαιή, αμηαγάπεηε, βνεζεηηθή θαη 

επράξηζηε. 

- Όκσο ε «θαηάζιηςε» ζαο δελ ζαο επηηξέπεη αθξηβώο. 

- Ναη όηαλ έξρεηαη απηή ε ζιίςε, ην θαηλό μέξσ πηα θάηη έρσ θάλεη. 

- Γηα παξάδεηγκα έρεηε βάιεη εζάο ζην πεξηζώξην θαη κπξνζηά ζηνπο 

άιινπο ζπξξηθλώλεζηε, κηθξαίλεηε; 

-Ναη, λαη θαη αζθπθηηώ, δελ αληέρσ ζέισ λα θύγσ καθξηά από όινπο, κε 

πλίγνπλ . 

- Καη θεύγεηε κε ηνλ ηξόπν ζαο. 

- Λέηε, ιέηε ε θαηάζιηςε λα είλαη έλαο ηξόπνο λα θεύγσ;  Η αιήζεηα 

είλαη πσο όηαλ είκαη ζηνπο θόβνπο κνπ ή ζην θαηλό δελ κε λνηάδνπλ νη 

άιινη ππάξρσ κόλν εγώ.   Γελ ην έρσ ζθεθηεί πνηέ έηζη αιιά κπνξεί λα 

είλαη έλα είδνο θαηαθύγην γηα κέλα έλα είδνο επηζηξνθή ζηνλ εαπηό. 

- Καη κπνξείηε λα θαληαζζείηε λα ζπλππάξρεηε εζείο θαη νη άιινη; 

-  Απηό είλαη πνπ δελ μέξσ θαζόινπ λα θάλσ.  Ννκίδσ πσο θάηη 

δηαηζζάλζεθα όηαλ δελ ζπλεβνύιεπζα ηνλ άλδξα κνπ  ηη αθξηβώο λα 



θάλεη αιιά ήκνπλ απιά εθεί γηα εθείλνλ.  Έρσ απιά κηα ππνςία πσο θάηη 

είλαη πξνο ηα εθεί. 

  

   Κιείλνληαο ζέισ λα αλαθέξσ πσο ν ρώξνο γηα λα έξζνπλ νη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο απηήο ηεο γπλαίθαο όπσο κηθξή – κεγάιε, ή ην 

θαιό παηδί θαη ίζσο έλα πνιύ ζπκσκέλν παηδί θ.α. ίζσο είλαη ην 

ζεξαπεπηηθό ζηνηρείν, ρσξίο όκσο ν ζεξαπεπηήο λα γίλεη κέξνο ηνπ 

ηξόπνπ πνπ αληηκεησπίδεη ε ίδηα ηα πξάγκαηα.   Τείλεη πξνο απηό πνπ ν 

Cage  πεξηγξάθεη παξαθάησ :                «  Τν πλεύκα σο θίιηνο δέθηεο 

ηνπ θόζκνπ απέρεη από ηηο θξίζεηο.   Αθνύεη κε πξνζνρή, αληί λα 

δηνξζώλεη ό,ηη αθνύεη.   Τίπνηα δελ θαηαπηέδεηαη θαη δελ ζηηγκαηίδεηαη.   

Απηή ε θηιόηεηα θάλεη ηνπο ζνξύβνπο ζπκβάληα κνπζηθώλ ήρσλ.  Τν 

πλεύκα θελώλεηαη θαη γίλεηαη έλα θηιόμελν ζπίηη ηνπ θόζκνπ.   Η 

θηιόηεηα είλαη κηα θελή κνξθή ηνπ πλεύκαηνο πνπ εθθξάδεηαη σο άθξα 

θαηάθαζε, σο ηξόπνλ ηηλά αζύλεηδν, δίρσο επηζπκίεο λαη ζην έηζη-είλαη,  

όια απιά γίλνληαη, ζπκβαίλνπλ.   Καη δελ έρεη ινμνθνηηάγκαηα  θαη 

δεύηεξεο ζθέςεηο». 

 


