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«Δεκηνχξγεζα έηζη έλαλ αλχπαξθην κηθξφθνζκν. 

Τνπ πξνζέδσζα ηελ φςε ηεο Πξαγκαηηθφηεηαο. 

Έπαημα κε ηηο επηδξάζεηο, γλψξηζα θηιίεο, 

αθνπγθξάζηεθα κέζα κνπ ζπδεηήζεηο θαη δηαθνξέο 

απφςεσλ. Καη κέζα ζ’ φια απηά, κνπ θαίλεηαη φηη 

εγώ, ο δημιοσργός όλων ηοσς, ήκνπλ ν ιηγφηεξνο 

            παξψλ». 

      F. Pessoa  

  

Άνθρωπος και ηα πράγμαηα 
Γηαηί δελ βιέπεη ν άλζξσπνο ηα πξάγκαηα; 

Γηαηί απηφο ζηέθεηαη ζηε κέζε: θξχβεη ηα πξάγκαηα  

      F. Nietzsche 

  

     Η πξνβιεκαηηθή ηνπ εαπηνχ δηαπεξλά νιφθιεξν ηνλ ηζηνξηθφ 

ρξφλν. Άηνκα θαη θνηλφηεηεο, κνλάδεο θαη πιήζε δηεθδηθνχλ ζην αέλαν 

δξνκνθφπηζκα ηνπ ρξφλνπ ην μεδίπισκα θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπο. Τν θάζκα («θάληαζκα») ηεο έιιεηςεο ηεο ηαπηφηεηαο, 

ν θφβνο ηεο απψιεηαο ελφο εγψ ή ε «απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα λα ζέισ ή 

λα κελ ζέισ λα είκαη ν εαπηφο κνπ» (Kierkegaard), απαζρνιεί ηφζν ηα 

κεκνλσκέλα άηνκα φζν θαη ηα αλζξψπηλα πιήζε. Αζχλεηδα ή κε ελήκεξε 

ηε ζπλείδεζε ηεο, θάζε αλζξψπηλε χπαξμε ζπλνδνηπνξεί κε ηνχην ην 

ζεκειηψδεο εξψηεκα: «Πνηνο είκαη;»  

 Πνιχ δε ζήκεξα, ν άλζξσπνο ηεο New Age, ν Νεσηεξηθφο 

Άλζξσπνο, αλαδεηά ηελ θνηηίδα πνπ ηνπ πξνζπνξίδεη απηφ πνπ ήδε είλαη. 

Σηελ επνρή πνπ ε έιιεηςε λνήκαηνο δεζπφδεη ζηνλ ηδησηηθφ βίν ησλ 

αλζξψπσλ, ην πξφβιεκα ηεο ηαπηφηεηαο δελ είλαη έλα ακηγψο 

ςπρνινγηθφ ή ςπρηαηξηθφ δεηνχκελν. Δελ άπηεηαη κφλν ζε ζέκαηα φξσλ 

θαη νξηζκψλ, νχηε πξνζεγγίδεηαη κνλνδηάζηαηα κέζα απφ 

επηζηεκνινγηθέο απνθάλζεηο θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο. Δελ είλαη ζέκα 

δηαηχπσζεο. Δηέξρεηαη ηελ θηινζνθηθή ελλφεζε, ηελ ηέρλε, ηελ ζενινγία 

αιιά θαη ηελ ιατθή ζνθία κε ηνπο εχζηνρνπο θαη εκβξηζείο ζηνραζκνχο 

ηεο (ι.ρ «πεο κνπ ην θίιν ζνπ λα ζνπ πσο πνηνο είζαη»).  

 Η αλαδήηεζε ηνπ εαπηνχ κεηνπζηψλεηαη ζε κηα επίπνλε δηαδηθαζία 

ςαχζεο ηεο ελδνρψξαο, αηζζαλφκελνη φηη εληφο καο ελεδξεχνπλ 

«πνιινί». Άιινηε άγλσζηνη, δνθεξνί θαη απφκαθξνη, άιινηε γλψξηκνη 

δηαπγείο θαη πξνζεγγίζηκνη. Οδνηπνξνχκε ζηηο πξνζσπηθέο αλσλπκίεο 



δηθψλ καο θαη άιισλ, δηακέλνπκε ζηα αλήιηαγα ππφγεηα, 

δηαλπθηεξεχνπκε ζηνπο παξακνξθσηηθνχο θαζξέπηεο ησλ «άιισλ» ελψ 

παξάιιεια καο θηινμελνχκαζηε ζην θσο κε ην ιαβχξηλζφ ηνπ, «ζηε 

ζθέπε ηεο ζθέςεο καο, ζην κλήκα ηεο κλήκεο καο». Κη φια απηά δελ 

κπνξεί λα είλαη ηίπνηα άιιν παξά θαηνηθήζεηο κέζα ζηελ «πνιενδνκία 

ηεο ςπρήο». Δψκαηα θαη κνλνπάηηα θίιηα ή αλππφθνξα πνπ ππνλννχλ 

(κήπσο παξάιιεια επηλννχλ;) κηα επξπρσξία ή ζηελφηεηα εαπηηθή.  

Ο Kierkegaard ζηγνηξαγνπδά: «…εθηφο απηνχ, εγψ βξίζθνκαη ζπλερψο 

ζην θαηάζηξσκα θαη κπνξψ θάζε ζηηγκή λ’ αλνίμσ ηα παληά» ελψ ν 

Octavio Pas αλαθέξεη: «Απ’ ηε κηα ιέμε ζηελ άιιε – Απηφ πνπ ιέσ 

εμαθαλίδεηαη – Ξέξσ πσο είκαη δσληαλφο – Εληφο παξελζέζεσλ». Μηα 

έθηαζε ρσξηθή, «εληφο ή εθηφο παξελζέζεσλ»: Εασηός. Άξαγε ππάξρεη 

θάηη έμσ εθεί; «Is there anybody out there;» ζ’ απαγγείινπλ θαη νη Pink 

Floyd ζηo μεθίλεκα ησλ 80’s. «…πεξπαηψληαο αξγά ζηελ πξνθπκαία, 

ππάξρσ ιεο ; θη χζηεξα δελ ππάξρεηο» (Κ.Καξπσηάθεο). Ο Paul Tillich 

ζην βηβιίν ηνπ «Τν ζάξξνο ηεο χπαξμεο» ππνζηεξίδεη φηη «αλ ην 

θπξίαξρν άγρνο ηνπ Μεζαίσλα είλαη ν θφβνο ηεο θαηαδίθεο ην θπξίαξρν 

άγρνο ησλ Νεψηεξσλ Φξφλσλ είλαη ν θφβνο έιιεηςεο λνήκαηνο» 

(Tillich, 1952). Εθεμήο ε αγσλία, ν θφβνο, ην άγρνο γηα ην αλ είκαη, γηα 

ην πνηνο είκαη, απνθηνχλ βαξχλνπζα ζεκαζία ζηε δσή θάζε αλζξψπνπ.   

 Αλ επηρεηξήζνπκε έλαλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο 

ηνπ εαπηνχ, ζα βξεζνχκε αληηκέησπνη κε κηα πιεζψξα φξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ. Όξνη φπσο: απηεπίγλσζε, εκπηζηνζχλε 

ζηνλ εαπηφ, πξνζσπηθφηεηα, ηαπηφηεηα, απηναληίιεςε, απηνεθηίκεζε, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπρλά γηα λα απνδψζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο 

ηνπ εαπηνχ. Οη φξνη – παξφιε ηελ πνηθηινκνξθία θαη ην πνιπζρηδέο πνπ 

επηρεηξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ – πεξηιακβάλνπλ, ηφζν ηελ ζσκαηηθφηεηα 

(«πξνζσπηθφηεηα είλαη ην ζψκα, πνπ δελ έρεη αλάγθε λα κηιά» W.Reich 

) σο βαζηθφ έξεηζκα ηεο ελζψκαηεο πξνζσπηθφηεηαο φζν θαη ην 

αζψκαην ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο  (πλεχκα, λνπο, ιφγνο, ςπρή, θηι). 

Επηπιένλ δειψλνπλ κηα δηαρξνληθή ζπλέρεηα, κηα αδηάζπαζηε ελφηεηα 

πνπ επηρεηξεί λα απεηθνλίζεη ην «φινλ» ηνπ εαπηνχ. Ο C. Rogers 

δηαηείλεηαη φηη «ν εαπηφο είλαη ην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ κνξθψλ 

αληηιήςεσλ πνπ γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηε ζπλείδεζε» ελψ ν Rosenberg 

ππνζηεξίδεη φηη «ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα 

εαπηνχ ζην πξψην ζηάδην ηεο δσήο ηνπο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ απηή 

ηελ εηθφλα θαη πνιχ αξγφηεξα, αθφκα θη αλ έρνπλ ζπληειεζηεί ξηδηθέο 

κεηαβνιέο ζηνλ εαπηφ ηνπο», εληζρχνληαο ηελ άπνςε φηη ν εαπηφο – 

δηαζέηνληαο κηα δπλακηθή – παξακέλεη ζηαζεξφο ζηελ εμέιημε ηνπ βίνπ.    

  Θζηνξηθά νη ηδέεο ησλ θηινζφθσλ απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα, ζηνλ 

νπνίν εδξάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ ςπρνιφγσλ πνπ επεξέαζαλ 

θαζνξηζηηθά θαη δηακφξθσζαλ ηηο ζεσξίεο πεξί εαπηνχ. Με ην Σσθξάηε, 

φπνπ ζπληειείηαη ε απνθαζηζηηθή ζηξνθή απφ ηε κειέηε ηεο θχζεο, ε 



απνκάθξπλζε απφ ηελ έξεπλα ησλ αηζζεηψλ αληηθεηκέλσλ πξνο ηε 

κειέηε ηνπ αλζξψπνπ, αξρίδεη ε θηινζνθία κηα πνξεία ελδνζθφπεζεο. 

Σηφρνο ηνπ θηινζφθνπ είλαη ε εζηθή βειηίσζε ηνπ αλζξψπνπ, πξάγκα 

πνπ επηηπγράλεηαη φρη κε εζηθέο παξαηλέζεηο θαη ζπκβνπιέο αιιά «κε 

ηελ απφθαζεο ηνπο λα δνπιέςνπλ νη ίδηνη (νη άλζξσπνη) επάλσ ζηνλ 

εαπηφ ηνπο» (Zeller – Nestle, 1980). Απηφ νκνινγεί ην δειθηθφ ξεηφ 

«γλψζη ζαπηφλ» πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Φείισλ ηνλ Λαθεδαηκφλην θαη πνπ 

ήηαλ ηφζν πξνζθηιέο ζηνλ αζελαίν θηιφζνθν. Σπλνπηηθά, γηα ηνπο 

αξραίνπο Έιιελεο θηινζφθνπο ν εαπηφο λνείηαη σο ςπρή, πλεχκα, λνπο, 

κε δηάξθεηα θαη ελφηεηα πνπ ελίνηε ηαπηίδεηαη κε ην αηψλην. (Πιάησλ, 

Αξηζηνηέιεο) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ ειαηηψλεηαη θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζηνραζηψλ θζίλεη αλαινγηθά 

κέρξη ηελ επνρή ηεο αλαδσπχξσζήο ηνπ ζηελ Αλαγέλλεζε.  

 Μεηά ην 17
ν
 αηψλα δίδεηαη κηα έκθαζε ελψ παξαβιέπεηαη ην 

εηδηθφ βάξνο ηνπ «ζπ – ζρεηίδεζζαη». Είλαη ε ζηηγκή πνπ ν εαπηφο γίλεηαη 

απηφ – ζπλείδεζε θαη δηα – ρσξίδεηαη απφ ηνπο Άιινπο θαη ηνλ θφζκν. 

Εδψ αλαηέιιεη ε ζθέςε ηνπ Descartes ηελ ψξα πνπ νη πνιηηηθέο, 

θνζκνινγηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο βεβαηφηεηεο ησλ Σθνηεηλψλ Φξφλσλ, 

αλαζπληάζζνληαη απφ ηελ επδνθίκεζε ηεο ακθηζβήηεζεο. O Descartes 

εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ «ζθεπηφκελνπ εαπηνχ». Δηαζπά ηελ ελφηεηα 

ςπρήο θαη ζψκαηνο θαη ππνζηεξίδεη φηη απηέο νη δχν νληφηεηεο κπνξνχλ 

λα κειεηεζνχλ μέρσξα ε κία απφ ηελ άιιε. Σηνλ «Λφγν πεξί ηεο 

Μεζφδνπ» ζηελ παξάγξαθν 37 αλαθέξεη: «…απηφ ην εγψ, δειαδή ε 

ςπρή, ράξε ζηελ νπνία είκαη φ,ηη είκαη, είλαη εληειψο μέρσξε απφ ην 

ζψκα, θη είλαη κάιηζηα επθνιφηεξν λα γλσξίζεη θαλέλαο απηή παξά 

εθείλν. ..θη αλ αθφκα ην ζψκα δελ ππήξρε δηφινπ, πάιη ε ςπρή δελ ζα 

έπαπε λα είλαη φ,ηη είλαη». Η πεξίθεκε θξάζε ηνπ «cogito ergo sum» 

ππνδειψλεη ην γεγνλφο φηη ε χπαξμε καο απνδεηθλχεηαη απφ ην φηη 

είκαζηε ηθαλνί γηα ζθέςε. Υπάξρνπκε αθξηβψο επεηδή ζθεπηφκαζηε. Ο 

θφζκνο ηνπ Καξηέζηνπ είλαη θελφο απφ ζπλαηζζήκαηα, ζρέζεηο, άιινπο . 

Δελ ππάξρεη θαλέλα «κεηαμχ». Τν θαζαξφ ππνθείκελν πνπ ζηνράδεηαη 

ππάξρεη αθ’ εαπηνχ.  

 Ο Locke, νη ηδέεο ηνπ νπνίνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα πνιιέο 

ζχγρξνλεο γλσζηηθέο θαη κπηρεβηνξηζηηθέο ζρνιέο ςπρνινγίαο, βξίζθεηαη 

ζηνλ αληίπνδα ηεο θαξηεζηαλήο νπηηθήο. Ο Locke ππνζηεξίδεη φηη ε πεγή 

ηεο γλψζεο καο βξίζθεηαη ζηελ εκπεηξία: «Δελ βιέπσ ηνλ ιφγν, γηαηί λα 

πηζηέςσ φηη ε ςπρή ζθέπηεηαη πξηλ νη αηζζήζεηο λα ηελ εθνδηάζνπλ κε 

ηδέεο γηα λα ζθεθζεί. Καη φζν εθείλεο απμάλνληαη θαη δηαηεξνχληαη, ηφζν ε 

ςπρή κε ηελ άζθεζε έξρεηαη λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο γηα ζθέςε 

ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο…» θαη αιινχ αλαθέξεη : «ε δηάλνηα ζθέπηεηαη 

αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ απνθηά απφ ηελ εκπεηξία γηα λα ζθεθηεί γχξσ 

απφ απηφ»  (Δνθίκην γηα ηε Αλζξψπηλε Νφεζε). Η ηδέα γηα ηνλ Locke 

θαζίζηαηαη σο αληηθείκελν ηεο ζθέςεο πνπ ηελ απνθηά ν άλζξσπνο απφ 



ηελ εκπεηξία, ελψ ε ςπρή αλαδχεηαη αξρηθά απφ έλα θελφ, αράξαθην 

απφζεκα γλσζηηθψλ δεδνκέλσλ (tabula rasa). Εδψ ε γλψζε ζεσξείηαη σο 

ππξήλαο ηνπ εαπηνχ αιιά κφλν νη εκπεηξίεο πνπ κπνξεί ην άηνκν λα 

αλαθαιέζεη απνηεινχλ κέξνο ηνπ.  

 Ο Hume απφ ηελ άιιε κεξηά, πίζηεςε φηη ν εαπηφο είλαη κηα 

ςεπδαίζζεζε θαη απηή ε έλλνηα δελ αλήθεη ζην πεδίν ηεο θηινζνθίαο. 

Απέξξηςε ηηο ηδέεο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε  θαη ζεψξεζε φηη ε 

αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά εκπεηξηψλ πνπ 

ζπλδπάδνληαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Γηα ηνλ Hume δελ ππάξρεη παξά ε 

αίζζεζε ηνπ δεζηνχ ή ηνπ θξχνπ, ηνπ θσηφο ή ηεο ζθηάο, ηνπ πφλνπ ή 

ηεο εδνλήο. Ο εαπηφο δελ είλαη κηα νληφηεηα αιιά ζεηξά απφ βηψκαηα 

πνπ βξίζθνληαη ζε ρξνληθή αιιεινδηαδνρή.  

 Ο Kant εηζάγεη ηε ζεκαζία ηνπ «εκπεηξηθνχ εαπηνχ». Σπκθσλεί κε 

ηνλ Hume φηη ε αληίιεςε ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά εκπεηξηψλ αιιά 

πξνρσξά πέξα απφ ηελ θαζαξά εκπεηξηθή αίζζεζε. Πηζηεχεη φηη ππάξρεη 

κηα πιεπξά πνπ δηαηζζάλεηαη ηελ νπζία ηεο χπαξμεο αιιά ν λνπο κε ηηο 

apriori αξρέο ηνπ πιάζεη ην πιηθφ ησλ αηζζήζεσλ (εκπεηξηθφ πιηθφ) θαη 

παξάγεη γλψζεηο κε εγθπξφηεηα. Η γλψζε ηνπ εαπηνχ καο πεγάδεη απφ 

ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν σο γλψζε πξνεξρφκελε απφ ηηο αηζζήζεηο. «Δελ ζα 

κπνξνχζα λα είρα ζπλείδεζε ηεο χπαξμεο κνπ αλ δελ ππήξραλ εμσηεξηθά 

αληηθείκελα ζην ρψξν πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα κφληκν ζεκέιην ζηηο 

παξαζηάζεηο πνπ βξίζθσ κέζα κνπ, θη νη νπνίεο κε θάλνπλ λα έρσ 

ζπλείδεζε ηεο χπαξμεο κνπ. Η εζσηεξηθή εκπεηξία δελ είλαη δπλαηή παξά 

έκκεζα θαη δηα κέζνπ ηεο εμσηεξηθήο εκπεηξίαο». 

 Οη ηδέεο ησλ θηινζφθσλ πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο γηα ηε λεφδκεηε 

– ηφηε- επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο. Οη θνηλσληθνί ςπρνιφγνη ηνπ 20
ν
 

αηψλα ππνζηήξημαλ φηη ν εαπηφο είλαη απνηέιεζκα κηαο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Θδηαίηεξα ε έλλνηα ηνπ «θνηλσληθνχ εαπηνχ» ηνπ James 

έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζεσξίαο ηεο «ζπκβνιηθήο 

αιιειεπίδξαζεο», ηεο νπνίαο θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη είλαη ν George 

Cooley θαη ν George Herbert Mead. Ο Cooley (1902), ηφληζε φηη ε 

απηναληίιεςε ξηδψλεη ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη ππέζεζε φηη ε εηθφλα 

πνπ ζρεκαηίδεη ην παηδί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κνηάδεη κε έλα θνηλσληθφ 

θαζξέθηε («θαζξεθηηδφκελνο εαπηφο» - «looking glass self»), δεδνκέλνπ 

φηη ε εηθφλα καο ζπληίζεηαη απφ ηηο εληππψζεηο πνπ έρνπλ νη άιινη γηα 

καο. Η εηθφλα απηή απνηειείηαη απφ:  

α) ην πψο θαληαδφκαζηε φηη καο βιέπνπλ νη άιινη 

β) ην πψο θαληαδφκαζηε φηη καο θξίλνπλ νη άιινη 

γ) ην είδνο ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο, ληξνπή ή πεξεθάληα, πνπ πεγάδεη 

απφ ηα παξαπάλσ. Πνιινί εξκελεπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ν Cooley 

παξέρεη κηα παζεηηθή θαη ζρεδφλ απφιπηα θνηλσληθά θαζνξηζκέλε 

εηθφλα ηνπ εαπηνχ 



 Ο George Herbert Mead πξνρσξάεη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη 

ελδηαθέξεηαη γηα ηηο νξζνινγηθέο πιεπξέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη γηα ην 

πψο απηέο αλαπηχζζνληαη απφ ηεο επηδξάζεηο άιισλ αλζξψπσλ. Η 

γιψζζα θαη νη ακνηβαίεο ελέξγεηεο πνπ αξζξψλνληαη δηακέζνπ ηεο 

γιψζζαο απνηεινχλ ην επίθεληξν ηεο κειέηεο ηνπ. Η ζπκπεξηθνξά σο 

δξάζε πξαγκαηψλεηαη κέζσ ζπκβφισλ θαη εληφο ζηα ζχκβνια. Μέζσ 

ηεο γιψζζαο ην άηνκν παίξλεη ηε ζέζε ηνπ Άιινπ θαη κπνξεί αθφκε λα 

πάξεη ηε ζέζε ησλ Άιισλ απέλαληη ηνπ (ηερληθή ηεο hot chair ηεο Gestalt 

ελζαξθψλεη αθξηβψο απηή ηελ «ζηνρνθαηεπζπλφκελε ελζπλαίζζεζε»). 

Επνκέλσο ε γισζζηθή ηθαλφηεηα κέζσ ηεο νπνίαο αλαπηχζζεηαη ε 

πηνζέηεζε ηνπ ξφινπ ελφο Άιινπ (πξαγκαηηθνχ ή θαληαζηηθνχ) ζε 

ζρέζε κε ηνλ εαπηφ, αιιά θαη κηαο νκάδαο Άιισλ [«generalized other» 

(γεληθεπκέλνπ άιινπ)] ππνλνεί φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο 

εαπηνί θαη ν θαζέλαο εκθαλίδεηαη ζην πξνζθήλην, έξρεηαη ζε εκθάλεηα ή 

απφ-θαιχπηεηαη, αλάινγα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίζηαζεο. Τν 

εμειηζζφκελν αλζξψπηλν πιάζκα καζαίλεη λα βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

παξαηεξψληαο ηελ επίδξαζε επάλσ ζηνπο άιινπο. Γπξεχεη απνδνρή, 

αγάπε, δεζηαζηά, έπαηλν θαη εθηίκεζε απφ φζνπο ζεσξεί ζεκαληηθνχο 

θαη πξάηηεη απηφ πνπ νη άιινη πξνζδνθνχλ ζην βαζκφ πνπ ην 

θαηαιαβαίλεη θαη κπνξεί λα θαληαζηεί. Έηζη, ν απηνέιεγρνο γίλεηαη κηα 

κνξθή έκκεζνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο «γεληθεπκέλνπο Άιινπο». 

Σε αληηδηαζηνιή κε ην ηηκσξεηηθφ, αδηάθνπα θαηεγνξεηηθφ θαη 

ηξνρνπεδηαθφ Υπεξεγψ ηνπ Freud, νη «γεληθεπκέλνη άιινη», είλαη κία 

κάιινλ ζεηηθή θαζνδεγεηηθή θσλή πνπ νξίδεη ηη νθείιεη λα πξαρζεί 

πξνθεηκέλνπ λα θεξδεζεί ν έπαηλνο θαη ε αλαγλψξηζε. Εδψ ε ζθέςε ηνπ 

Mead γεηηληάδεη κε ηνλ Emil Durkheim. Σχκθσλα κε ηνλ Durkheim ε 

θνηλσληθνπνίεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο δελ έρεη κφλν αλαζηαιηηθφ 

ραξαθηήξα. Δελ εκπνδίδεη κφλν ηηο βηνινγηθέο νξκέο γηα ράξηλ ηεο 

ζπγθξφηεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Δελ είλαη «πεγή δπζηπρίαο» θαη 

γελεζηνπξγφο αηηία λεπξσηηθψλ ή ςπρσζηθψλ παζνγελεηψλ, αθφκα θη αλ 

ε λεχξσζε ή ε ςχρσζε ιακβάλνπλ ρψξα εληφο κηαο θνηλσλίαο. Η 

θνηλσληθνπνίεζε θαηαξρήλ θαζηζηά εθηθηή ηελ αλζξψπηλε δσή, έρεη κηα 

απξηνξηθή ζεηηθή ιεηηνπξγία. Ο άλζξσπνο ιακβάλνληαο κέξνο ζηε δσή 

ηεο θνηλσλίαο – ζπκκεηέρνληαο ζηε δνηή γιψζζα, ζηνλ παηξνπαξάδνην 

πνιηηηζκφ, ζηηο ζπλήζεηο θαη ηα έζηκα, ζηε γλψζε θαη ηε ηερλνινγία – 

θεξδίδεη φρη κφλν απηφ πνπ παίξλεη άκεζα (δσή, γλψζε, εδνλή, θηι) αιιά 

εηζπξάηηεη ην εξέζηζκα λα ζπλερίζεη, λα νηθνδνκήζεη πάλσ ζηελ 

θνηλσληθή θιεξνλνκηά πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. «Τα θνηλσληθά δεδνκέλα» 

δελ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ κε βάζε ηα βηνινγηθά ή ηα ςπρνινγηθά 

δεδνκέλα, θαζφηη πξν-ππάξρνπλ πξηλ έλαο νξγαληζκφο γίλεη 

πξνζσπηθφηεηα θαη ζπλερίδνπλ λα επηβηψλνπλ θαη κεηά απφ απηφλ. Τν 

γεγνλφο απηφ πξνζηδηάδεη κε ηελ έλλνηα ηνπ ξημίκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

φληνο κέζα ζε έλαλ δνζκέλν, δπλακηθφ θφζκν πνπ ζθηαγξαθεί ν 



Heidegger, ηελ χπαξμε ελφο ηνπίνπ πνπ πθαίλεη ηε δσή, νζνδήπνηε α-

θηιφμελν ή εκπεξηεθηηθφ θη αλ θαίλεηαη. 

  Σπλεπψο ε θνηλσλία, κε ηνπο λεθξνχο πξνγφλνπο θαη ηνπο δψληεο 

ζπλ – αλζξψπνπο ηεο δελ είλαη έλα απιφ άζξνηζκα αηφκσλ, αιιά 

πξνυπάξρεη, κ’ εκπεξηέρεη θαη κνπ αλήθεη κέζα ζην αζχιιεπην ηνπ. Ο 

Heidegger ζε θάπνην ζεκείν ηεο παξαγξάθνπ 26 ζην «Είλαη θαη 

Φξφλνο» ηνλίδεη: «…ν θφζκνο πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ είλαη πάληα ήδε θαη 

δηθφο κνπ θφζκνο» ελψ ζε άιιν ζεκείν αλαθέξεηαη ζην Mitwelt (θνηλφο 

θφζκνο) ηνλίδνληαο εκθαηηθά: «Επεηδή ην κεο-ζηνλ-θφζκνλ-Είλαη είλαη 

κεο-ζηνλ-θφζκνλ-Σπλείλαη, ν θφζκνο είλαη εθάζηνηε πάληα ήδε έλαο 

θφζκνο, ηνλ νπνίν ζπκκεξίδνκαη κε ηνπο Άιινπο. Ο θφζκνο ηνπ Dasein 

είλαη θνηλφο θφζκνο. Τν Ελείλαη είλαη Σπλείλαη (Mitsein) κε Άιινπο.» Σε 

απηφ ην ζεκείν ρξίδεη κλείαο ε αλαθνξά ζ’ έλαλ φξν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

Heidegger: «Καηάπησζε – (Verfallen)». Δελ εθθξάδεη θάπνηα 

αξλεηηθφηεηα θαη ζεκαίλεη: «ην Dasein είλαη αξρηθά θαη σο επί ην πιείζην 

παξάπιεπξα ζηνλ θφζκν ηεο βηνκέξηκλαο. Απηή ε απνξξφθεζε ηνπ Dasein 

ραξαθηεξίδεηαη σο επί ην πιείζην απφ ην φηη ηνχην έρεη ραζεί κεο ηελ θνηλή 

γλψκε ησλ πνιιψλ (das Man). To Dasein έρεη πάληα ήδε απαξρήο αθ’ 

εαπηνχ ηνπ, κεο ηελ δπλαηφηεηα λα είλαη ν εαπηφο ηνπ, εθπέζεη θαη 

θαηαπέζεη ζηνλ θφζκν. Η θαηαπεπησθφηεηα ζηνλ θφζκν ζεκαίλεη 

απνξξφθεζε ζηε ζπλαιιειία, ζην κέηξν πνπ θαζνδεγείηαη απφ αεξνινγία, 

πεξηέξγεηα θαη ακθηζεκαληφηεηα». Εδψ νη ιέμεηο απνξξφθεζε – έρεη 

ραζεί, έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Φέξλνπλ ζην κπαιφ θάηη κε γλήζην, κία 

έλδεηα πξνζσπηθήο ηνπνζέηεζεο απέλαληη ζηα πξάγκαηα θαη ηνλ θφζκν. 

Κάηη κε-δηθφ πνπ απνρξσκαηίδεηαη απφ ηελ δχλακε επηβνιήο ησλ άιισλ. 

«έηζη έρεη ην πξάγκα, κηα θαη ην ιέλε νη πνιινί». Ο εαπηφο ηφηε γίλεηαη κηα 

ππνδνρή ζπκβνιψλ, γλσκψλ, πεπνηζήζεσλ ησλ εθάζηνηε άιισλ θαη 

θαηαιήγεη λα βαδίδεη φρη ζηελ ειεπζεξία ηεο πξνζσπηθήο επηινγήο αιιά 

ζηελ ηπξαλλία ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ άιισλ. Ο εαπηφο, ζε κηα ηέηνηα 

δπλαηφηεηα, ράλεη ην απηφθσην ηνλ δηαθξίλεη, νδεγείηαη απφ βνπιήζεηο 

άιισλ, δηαζθνξπίδεηαη «ζε έλα λέν είδνο ηνπ Είλαη ηνπ θαζεκεξηλνχ 

Dasein, κέζα ζην νπνίν απηφ ην νλ δηαξθψο μεξηδψλεηαη». 

  

Μια περίπηωζη 
  

Η Δ. ήξζε ζην γξαθείν κνπ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2010. Είλαη 37 εηψλ, 

κεηέξα δχν παηδηψλ θαη δηαηεξεί κε ην ζχδπγν ηεο κηθξνεπηρείξεζε ζε 

πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ. Τν αίηεκα γηα παξνρή βνήζεηαο ήηαλ:«Νηψζσ 

φηη δελ ππάξρσ. Απιψο εθηειψ. Όινη κνπ ιέλε ηη λα θάλσ θαη δελ κπνξψ 

λα αξλεζψ ζε θαλέλαλ. Ειέγρνκαη απφ παληνχ. Αλ αξλεζψ, νη άιινη δελ 

ζα κε αγαπνχλ. Τν ίδην θάλσ θη εγψ ζηα παηδηά κνπ. Όηαλ δελ κπνξψ λα 

εθαξκφζσ ην πξφγξακκα ηνπο (πφηε ζα παίμνπλ, πφηε ζα δηαβάζνπλ, ηη 

ψξα ζα δνπλ T.V) εθλεπξίδνκαη, ηα ράλσ, πέθησ ζε κειαγρνιία θαη θιαίσ. 



Τφηε μαιαθξψλσ αιιά γηα ιίγν. Δελ μέξσ αλ είκαη θαιή κεηέξα. Πνηέ δελ 

επηβξαβεχηεθα θαη δελ μέξσ αλ ηα θάλσ θαιά. Καη λα πεηο φηη δελ θάλσ 

ηίπνηα. Σπλέρεηα θάηη θάλσ. δελ θάζνκαη θαζφινπ». Η Δ. ήξζε ζην 

γξαθείν κε ην ζχδπγν ηεο θαη κε παξαθάιεζε «αλ είλαη δπλαηφλ ζηελ 

πξψηε ζπλάληεζε λα είλαη θαη ν Γ. κέζα». Τν επέηξεςα. Η Δ. 

παξαπνληέηαη γηα θαζεκεξηλνχο πνλνθεθάινπο, θφπσζε θαη εμάληιεζε, 

αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαη αδπλακία έιεπζεο χπλνπ ρσξίο ππλαγσγά 

δηζθία. Οη γηνη ηεο είλαη 10 θαη 7 εηψλ αληίζηνηρα. Μεηά ηελ γέλλεζε ηνπ 
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 πηνχ ηεο, νπφηε ηα ζπκπηψκαηα έθζαζαλ ζην απνθνξχθσκα ηνπο, 

επηζθέθζεθε λεπξνιφγν – ςπρίαηξν ηεο πεξηνρήο ηεο, ν νπνίνο ηεο 

ρνξήγεζε αγρνιπηηθή αγσγή. Έθηνηε ιακβάλεη ηελ αγσγή θαζεκεξηλά 

θαη φπνηε επηρεηξνχζε λα ηε δηαθφςεη, ε ζπκπησκαηνινγία επαλέξρνληαλ 

πνιιαπιαζηαζκέλε. «φηαλ ήκνπλ εθηφο δνπιεηάο γηα κεγάιν δηάζηεκα – 

θαινθαηξηλέο δηαθνπέο – πξνζπαζνχζα λα δηαθφςσ. Κξάηαγα κηα – δπν 

κέξεο θαη κεηά δελ κπνξνχζα. Νφκηδα φηη ζα κνπ έθεπγε ην θεθάιη. ζα 

ηξειαηλφκνπλ. Είρα άγρνο θαη θφβνληαλ ηα πφδηα κνπ. Υπήξμαλ θνξέο πνπ 

είρα πέζεη θάησ θαη κε πήγαηλαλ ζε λνζνθνκείν αιιά δελ κνπ έβξηζθαλ 

ηίπνηε. Ο γηαηξφο κνπ έιεγε φηη έρσ αλάγθε ηα θάξκαθα θαη δελ ήμεξε πφηε 

ζα ηα ζηακάηαγα. “Μπνξεί θαη πνηέ” κνπ είρε πεη κία θνξά θαη είρα 

θαηαηξνκάμεη. Πσο ζα κεγαιψζσ ηα παηδηά κνπ ;» 

Ο ζχδπγνο ηεο Δ. είλαη ζηελ ειηθία ηεο. Γηα ηα παξάπνλα ηεο Δ θαη ην 

πψο ν ίδηνο ηα αληηιακβάλεηαη αλαθέξεη : «ηελ βιέπσ φηη έρεη πνιχ άγρνο. 

Με ηε δνπιεηά, ην ζπίηη, ζέιεη λα ηα’ ρεη κε φινπο θαιά. Τε βνεζάσ φζν 

κπνξψ αιιά ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ δελ μέξσ ηη λα θάλσ. Φνβάκαη κήπσο 

πάζεη θάηη θαθφ. Δελ μέξσ θαη πνιιά απφ ςπρνινγηθά. Όια θαιά καο 

πάλε: νη δνπιεηέο, ην θαηλνχξγην καο ζπίηη, ηα παηδηά θαιά κε ην ζρνιείν. 

Ε!...καο ηα «πξήδεη» ιίγν ν πεζεξφο κνπ αιιά ηεο ιέσ λα κελ ηνπ δίλεη 

ζεκαζία…Η Δ. ηίπνηα. Θέιεη λα πεξλάλ φια απφ ην ρέξη ηεο. Δειαδή αλ δε 

ζηδεξψλεη θάζε κέξα ή δε ζθνπγγαξίδεηαη ην ζπίηη θάζε κέξα ηη θαθφ ζα 

ζπκβεί; Είλαη ηειεηνκαλήο. Πηθξαίλεηαη φηαλ δελ ηεο ην αλαγλσξίδνπλ. 

Ιδηαίηεξα νη δηθνί ηεο».  

Ο Γ. πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Δ. σο «έλα κηθξφ παηδί. Όηαλ παληξεπηήθακε 

είρα ήδε έλα παηδί. Δελ έβγαηλε κε θίινπο ηνπ, κε ξψηαγε γηα ηα πάληα θη 

έλησζε ηελ νηθνγέλεηα κνπ ζαλ ην ζπίηη ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ είλαη θσθφο 

θαη δελ είρε έλα δπλακηθφ άληξα γηα πξφηππν, φπσο ν δηθφο κνπ. Η κάλα 

ηνπ ήηαλ ππεχζπλε γηα φια. Καιή γπλαίθα, δνπιεπηαξνχ θαη κ’ έλαλ 

αλάπεξν άληξα κηα δσή, θαιά πνπ ηα έρεη πάεη σο ζήκεξα. Άμηα» 

Ο παηέξαο ηεο Δ πεξηγξάθεηαη έλαο άλζξσπνο πνπ «δελ είλαη 

επραξηζηεκέλνο κε ηίπνηα». Πάληα δηάηαδε κέζα ζην ζπίηη θαη νη άιινη 

εθηεινχζαλ. Ο «παξαδνζηαθφο αγάο» ηνπ ζπηηηνχ πνπ επεηδή θέξλεη 

ρξήκαηα ζην ζπίηη… νη άιινη ηνπ θέξλνπλ ηηο παληφθιεο, ζηελ 

θπξηνιεμία. Η Δ. αλαθέξεη φηη: «φηαλ γξάθακε δηαγσλίζκαηα θαη έπαηξλα 

16-17 κνπ έιεγε φηη κπνξψ θαη πεξηζζφηεξα θαη κνπ έδεηρλε λα θαηαιάβσ 



φηη δελ ηνλ ηθαλνπνηνχζα. Μέρξη ηα 18 κνπ δελ κε άθελε λα βγσ γηα 

βφιηα, γηαηί «ηη ζα πεη ν θφζκνο πνπ ζα δεη ηελ θφξε ηνπ Α λα ζνπιαηζάξεη 

απφ δσ θαη απφ θεη. Απφ κηθξή έπξεπε λα δνπιεχσ καδί ηνπ ζηα ρσξάθηα. 

Μα θαη φηαλ παληξεχηεθα κνπ έιεγε ζπλέρεηα ηη πξέπεη λα θάλσ. Έηζη 

γίλεηαη ην έλα θη έηζη ην άιιν. Γηαηί ηα παηδηά παίδνπλ απηή ηελ ψξα, γηαηί 

ν θήπνο είλαη αβνηάληζηνο, γηαηί δελ πήξεο ηνλ κπάξκπα Θ πνπ γηφξηαδε. 

Όια ηα έθαλα ιάζνο. Δελ κπνξνχζακε λα πάκε έλα δηήκεξν κε ηνλ άληξα 

κνπ θαη ηα παηδηά  κνπ θάπνπ γηαηί : “ζα γηλφηαλε ζεηζκφο, ζα βνχιηαδε ην 

πινίν, ζα αξξψζηαηλαλ ηα παηδηά, ζα αξξψζηαηλε ν ίδηνο”. Μία θνξά φηαλ 

ν κηθξφο κνπ γηνο έγηλε 2 εηψλ απνθαζίζακε λα πάκε γηα Σ/Κ κε ηνπο 

θνπκπάξνπο καο ζην Πήιην, ηελ επνκέλε γπξίζακε γηαηί ηνπ είρε αλέβεη ε 

πίεζε θαη ηνλ έηξερε ν αδεξθφο κνπ κε ηε γπλαίθα ηνπ ζην θέληξν πγείαο. 

Δελ ζέισ λα κνπ ιέεη πηα ηη λα θάλσ. Έρσ βαξεζεί λα είκαη ππεξέηξηα 

φισλ. Όπνηνο αξξσζηαίλεη ηξέρα Δ γηα λα πάξεηο πίεζε, ηξέρα Δ ζην 

λνζνθνκείν. Αθφκε θαη κε ηνπο θίινπο καο, κε βξίζθνπλ θνξφηδν θαη κε 

εθκεηαιιεχνληαη. Αλ ζπλερίζσ έηζη θάηη θαθφ ζα κνπ ζπκβεί» 

Η κεηέξα ηεο απφ ηελ άιιε, πεξηγξάθεηαη σο κηα παζεηηθή παξνπζία 

πνπ ζπλερψο ηελ ηξνκνθξαηεί φηαλ δελ γίλνληαη ηα πξάγκαηα φπσο 

νξίδεη ν παηέξαο «αρ θαθνκνίξα κνπ! Τη ζα πεη ηψξα ν παηέξα ζνπ αλ 

κάζεη απηφ ή ην άιιν. Πνηνο ηνλ αθνχεη ηψξα.»  

Τεο ηνλίδσ ην γεγνλφο φηη παληνχ βιέπεη ηνλ πάηεξα ηεο θαη δελ έρεη 

δηθαίσκα λα θάλεη ηα δηθά ηεο ιάζε. Σαλ ζε θάζε ηεο θίλεζε λα ππάξρεη 

ην «κεγάιν κάηη» ηνπ παηέξα ηεο θαη απηή κελ γλσξίδνληαο άιινλ ηξφπν 

πξέπεη πάζε ζπζία λα ηνλ ηθαλνπνηήζεη. 

Απαληάεη φηη ηεο «είλαη δπζβάζηαρην λα κε θαηεγνξεί. Θέισ λα κνπ πεη 

κηα θνξά φηη ηα θάλσ θαιά, αιιά απηφ δελ πξφθεηηαη λα ζπκβεί. Γη απηφ ν 

αδεξθφο κνπ “ηνλ έγξαςε” απφ λσξίο θαη ζψζεθε. Σε απηφλ δελ κηιάεη, 

νχηε πεξλάεη θάζε κέξα απφ ην ζπίηη δήζελ γηα λα δεη ηη θάλνπλ ηα εγγφληα 

ηνπ» 

«λνκίδσ φηη δελ έρσ δηθαίσκα λα δηαθσλήζσ. Άκα πσ εγψ πσο ηα βιέπσ 

νη άιινη ζα κε γηνπράξνπλ. Είκαη αλχπαξθηε. Μφλν ζηα παηδηά κνπ πνπ 

νξίδσ ηη πξέπεη λα γίλεη ληψζσ θαιά, αιιά θη εθεί πάιη δελ είλαη πάληα 

έηζη» 

Όπσο θαίλεηαη κέρξη ηψξα ε Δ είλαη έλα πξφζσπν πνπ δελ «ππάξρεη», 

πνπ δελ «θαίλεηαη». Ο παηέξαο, κηα ππεξηξνθηθή ππεξεγσηηθή θηγνχξα 

ειέγρεη ην θάζε ηη. Πεγαίλεη ζην ζπίηη, ζην καγαδί εμαπίλεο θαη αμηνινγεί 

ηελ θάζε πξάμε. Είλαη έηνηκνο λα θαηαγγείιεη ηα θαθψο θείκελα – γηα ην 

ζχζηεκα αμηψλ ην δηθφ ηνπ – θαη λα επηβάιιεη  «πνηλέο» : κνκθέο, 

θαηεγφξηεο αλαμηφηεηαο γηα ηνλ γνλεηθφ ηεο ξφιν, απζηεξέο επηβιέςεηο 

θάζε θηλήζεσλ, θξίζεηο γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη ηα πξάγκαηα. Απηφ 

θέξλεη ζην κπαιφ ηελ απνξξφθεζε θαη ην ράζηκν πνπ αλαθέξεη ν 

Heidegger σο επηγελφκελα ηεο θαηάπησζεο ζηηο επηηαγέο ησλ άιισλ. Η 

Δ, φληαο δνηηθή, θξνληηζηηθή αιιά κε επλνπρηζκέλεο ηηο πξσηνβνπιίεο 



ηεο βιέπεη ηνλ θφζκν φπσο ν παηέξαο ηεο. Δελ ζπγθξνηεί ηε δηθή ηεο 

ζέα. Δελ κπνξεί λα δεη φηη έρεη ε ίδηα κάηηα λα βιέπεη θαη λα θξίλεη. Δελ 

κπνξεί λα δηαθξίλεη θαη ην ηίκεκα είλαη λα κπαίλεη ζε θξίζε. Φαίλεηαη λα 

δηαζθνξπίδεηαη ζηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ, λα κελ έρεη ην δηθφ ηεο 

αλάζηεκα, λα κε «θαίλεηαη». Απηφ φκσο ην «δελ θαίλνκαη» ίζσο λα 

ππξνδνηεί ηνπο πνλνθεθάινπο, ηελ αθαηάπαπζηε αλεζπρία, ην αίζζεκα 

ηεο θφπσζεο, ην θφβν ηνπ ελδερφκελνπ θηλδχλνπ. Ζεη κέζα ζ’ έλαλ 

θφζκν πνπ δελ έρεη άιιεο επηινγέο πάξα κφλν φηη επηηάζζνπλ νη 

ζπληαγέο ησλ άιισλ, πνπ θπζηθά ηεο ζηεξνχλ ην δηθαίσκα λα απνιαχζεη 

ηα «ζέισ» θαη ηα ιάζε ηεο. Εηεξνθαζνξίδεηαη θαη δελ δχλαηαη λα δεη ηηο 

άιιεο δπλαηφηεηεο ηεο. Απηφ ηελ πεξηνξίδεη ζηε ζέα κηαο εηθφλαο 

«θαιήο, ππνηαθηηθήο, ζχκθσλεο κε ηηο ζπλήζεηεο ησλ άιισλ». Η ζέα ηνπ 

εαπηνχ ηεο βξίζθεηαη αθφκε αζέαηε.  

Μεηά απφ 5 ζπλεδξίεο έξρεηαη θάπσο ραξνχκελε. Πεξηγξάθεη έλα 

ζηηγκηφηππν φπνπ θάπνηνη θίινη ηεο – πνπ πάληα ιφγσ θεηδνχο δελ 

αγφξαδαλ δηθά ηνπο ηζηγάξα – παίξλνπλ ην παθέην ηεο γηα λα πάξνπλ 

ηζηγάξν. Τν δεηάεη πίζσ θαη ηνπο δειψλεη φηη: «ηέξκα νη παξνρέο. Αλ 

ήμεξα φηη δελ έρεηο ρξήκαηα ζα ζνπ έπαηξλα παθέην, αιιά απφ δσ θαη ζην 

εμήο ζα θνπβαιάο ηε κάξθα ζνπ. Εμάιινπ πάληα έιεγεο φηη θάλεηο Camel 

θαη φπνηε πίλνπκε θαθέ πξνηηκάο Winston. Με καο θνξντδεχεηο άιιν» 

Απηφ ην γεγνλφο ηελ ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα. «αξρίδσ λα ιέσ “φρη” θη αο 

ηζηλάλε ιίγν». Αξρίδεη λα βιέπεη φηη κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ άξλεζε ηεο  

- δίρσο λα δηαιχεηαη ν θφζκνο. «ρηεο ήξζε ν παηέξαο ζην ζπίηη. Μνπ είπε 

γηα ηνλ θήπν θαη λα βάισ ζίδεξν. Τνπ απάληεζα φηη ζα ηα θάλσ φηαλ 

ζειήζσ. Σηξαβνκνπηζνχληαζε, πήγε ζηνλ Γ θαη ηνλ ξψηεζε ηη έρσ. Ο Γ, 

ηνπ είπε είλαη ιίγν ζπκσκέλε. Έθαηζε 5 min, είδε φηη δελ ηνπ θηηάμακε 

θαθέ – θάλακε άιιεο δνπιεηέο  - θαη ηνπ είπα λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ θαη ζα 

πάκε εκείο ην βξάδπ απφ θεη. Έθεπγε θη έθαλε ην ζηαπξφ ηνπ.»  

Τν πξνεγνχκελν Σ/Κ ε Δ έθπγε κε ηνλ άληξα ηεο Να πάλε έλα δηήκεξν 

ζηελ Κέα. Δίρσο ηα παηδηά ηνπο, πνπ έκεηλαλ κε ηνπο κεηξηθνχο 

παππνχδεο. «Μεηά απφ 5 ρξφληα θχγακε κε ηνλ Γ. είρα ιίγν άγρνο γηα ηα 

παηδηά, αιιά φια πήγαλ θαιά. Αξρίδνπλ λα ζπκβαίλνπλ πεξίεξγα πξάκαηα. 

Οη γνλείο κνπ δελ κνπ πνιπκηιάλε, νη ζπλάδειθνη ζαλ λα κε «θνβνχληαη» 

ιίγν, εγψ παηάσ ιίγν θαιχηεξα., θαη νχηε θαλέλα πινίν βνχιηαμε, νχηε ε 

πεηξειαηνθειίδα ηνπ Μεμηθνχ έθζαζε αθφκα ζηε Τδηα. Θα δνχκε».                            

  

  

 Η θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε έρεη αζθήζεη κεγάιε επίδξαζε 

ζηηο ζεσξίεο πεξί εαπηνχ. Η πξνζέγγηζε ηεο, πνπ είλαη ε ίδηα ηεο ε 

κέζνδνο, ππνγξακκίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπεηξηψλ 

ελφο αηφκνπ, φπσο ην ίδην ηηο θαηαλνεί θαη ηηο βηψλεη. Η έκθαζε ζην 

πξνζσπηθφ λφεκα πνπ απνδίδεηαη ζηελ εθάζηνηε «πξαγκαηηθφηεηα» 

θαζηζηά ηελ θνηλή πξαγκαηηθφηεηα αδηάθνξε θαζεαπηή. Καηά ηνλ Carl 



Rogers, έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο θαηλνκελνινγηθήο 

– αλζξσπηζηηθήο πξνζέγγηζεο, φ,ηη βηψλεη έλα άηνκν ζε θάπνηα δεδνκέλε 

ζηηγκή ζπληζηά κία ςπρνινγηθή παξά αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα: 

«Τν άηνκν δεη νπζηαζηηθά ζ’ έλαλ δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ θαη ππνθεηκεληθφ 

θφζκν». Η ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ δελ απνξξέεη απφ ζπγθεθξηκέλα 

εξεζίζκαηα αιιά απφ ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο θαη εξκελείαο ησλ 

εξεζηζκάησλ, ν νπνίνο ηξφπνο πξφζιεςεο θαη εξκελείαο εμαξηάηαη απφ 

ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπ εαπηνχ. Υπάξρεη κηα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο 

κεηαμχ απηναληίιεςεο θαη αληίιεςεο εξεζηζκάησλ. Η αληίιεςε έρεη 

έλαλ επηιεθηηθφ ραξαθηήξα θαη επεξεάδεηαη απφ θίλεηξα, εκπεηξίεο θαη 

ζηφρνπο ηνπ παξειζφληνο. Γηα ηε θαηλνκελνινγία δελ ππάξρεη ην 

«ράζκα» κεηαμχ ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ. Η ζπλείδεζε δελ 

απνθφπηεηαη απφ απηφ πνπ ηεο είλαη απφιπηα ζπλεηδεηφ, έηζη ψζηε ην 

λφεκα ελφο θαηλνκέλνπ βξίζθεηαη θαη θαηαλνείηαη κφλν φηαλ είλαη 

εθηθηή ε εμέηαζε ησλ βησκέλσλ γεγνλφησλ – εκπεηξηψλ πνπ νδεγνχλ ζηε 

ζεκαζία πνπ πξνζέιαβε ην εθάζηνηε θαηλφκελν. Αθφκα θη φηαλ 

ακθηζβεηείηαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θφζκνπ θαη ζεσξείηαη ην 

θαληαζηαθφ πην πξαγκαηηθφ απφ ηνλ θφζκν ηεο εκπεηξίαο, ζεκαζία δελ 

έρεη ην ηη ζθεθηφκαζηε αιιά ηη βηψλνπκε, κέζα ζε πνηφλ θφζκν δνχκε. 

Σηε θαηλνκελνινγία απνπζηάδεη ν θαξηεζηαλφο δπτζκφο ςπρήο-ζψκαηνο 

νχηε ππάξρεη δηάθελν κεηαμχ αλζξψπνπ θαη θφζκνπ. Τνλίδεηαη ε 

ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ηεο απηφλνκεο κνλάδαο ηνπ αλζξψπηλνπ Dasein 

έλαληη ηνπ θνηλσληθνχ παξάγνληα δίρσο απηφο (ν θνηλσληθφο 

παξάγνληαο) λα απνζησπάηαη. Όκσο ην άηνκν δελ είλαη έλαο παζεηηθφο 

δέθηεο ησλ θνηλσληθψλ επηδξάζεσλ φπσο ζηε ζεσξία ηεο «ζπκβνιηθήο 

αιιειεπίδξαζεο»  

 Σε έλα απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

θαηλνκελνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ηνπ R.Laing, «ε εκπεηξία ηνπ εζχ, απηφο, 

απηή, απηνί ή ηνπ εκάο, εζείο κπνξεί πξάγκαηη λα είλαη εμίζνπ πξσηαξρηθή 

θαη επηηαθηηθή (αλ φρη πεξηζζφηεξν) κε ηελ εκπεηξία ηνπ εγψ». Ο Laing 

κηιάεη γηα ηελ «δηαπξνζσπηθή αληίιεςε». Καζνξηζηηθή έλλνηα ζηελ 

νπηηθή ηνπ Laing θαη άιισλ, θαηλνκελνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ 

δηαλνεηψλ, είλαη ην «πξφζσπν». Εδψ ην πξφζσπν ελλνείηαη σο «θνξέαο 

ελέξγεηαο». Με δεδνκέλν φηη κφλν ε αλζξψπηλε νληφηεηα παξάγεη κηα 

ζθφπηκε ζσκαηηθή θίλεζε θαη δηαζέηεη ηελ ηδηφηεηα ηεο γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο, κπνξεί λα κεηαβαίλεη απφ ηελ απιή ζπκηθφηεηα ζηελ 

ελζπλείδεηε βνπιεηηθφηεηα. Έηζη ε κεηάβαζε απφ ην «άηνκν» ζην 

«πξφζσπν» πξνυπνζέηεη κηα γισζζηθή ηθαλφηεηα πνπ δελ απνρσξίδεηαη 

απφ ηελ ελεξγεηαθή ηδηφηεηά ηνπ, ζε πιήξε απηνζπλεηδεζία. Τν πξφζσπν 

είλαη ν θνξέαο ηεο ζπλείδεζήο ηνπ, πνπ ην θαζηζηά νλ κε επίγλσζε. 

Έηζη, γηα θάζε πξφζσπν «ην πεδίν ηεο εκπεηξίαο κνπ πεξηέρεη φρη κφλν ηεο 

άκεζε αληίιεςε ηνπ εαπηνχ κνπ (ego) θαη ηνπ άιινπ (alter), αιιά θαη φ,ηη 

θαινχκε κεηαπξννπηηθή – ηελ άπνςε πνπ έρσ γηα ηελ άπνςε ηνπ άιινπ 



(δηθή ζνπ, δηθή ηνπ, δηθή ηνπο, θιπ) γηα κέλα». Εδψ ν Laing ππνζηεξίδεη 

φηη αθφκα θη αλ δελ είκαζηε ζε ζέζε λα δνχκε ηνλ εαπηφ καο φπσο 

αθξηβψο καο βιέπνπλ νη άιινη, εληνχηνηο ηνπο ππνζέηνπκε ζηαζεξά λα 

καο βιέπνπλ κε ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο θαη απηφ έρεη σο απφξξνηα εκείο λα 

ελεξγνχκε ζηαζεξά θάησ απφ ην θσο απηψλ ησλ πξαγκαηηθψλ ή 

ππνζεηηθψλ δηαζέζεσλ, γλσκψλ, αλαγθψλ, πνπ νη άιινη έρνπλ ζε ζρέζε 

κε καο. «Καζψο ν εαπηφο κεηαηξέπεηαη ζε άιινλ γηα εζέλα, άιινλ γηα 

εθείλε, άιινλ γηα απηφλ, άιινλ γηα απηνχο θηι, ε «ηαπηφηεηα» ηνπ 

δηαζιάηαη κέζα απφ ηηο κεζνιαβήζεηο ησλ δηαθφξσλ άιισλ θαη πθίζηαηαη 

έλα είδνο αιινηψζεσλ κεο ηηο εθθξάζεηο ηνπο.(Sartre). Απηέο νη 

αιινηψζεηο ζηελ ηαπηφηεηα, ελ ζπλερεία επηζηξέθνπλ ζηνλ εαπηφ σο 

πνιπεδξηθέο κεηα-ηαπηφηεηεο ή πνιιαπιέο φςεηο ηνπ άιινπ – απηνχ πνπ 

λνκίδσ φηη είλαη ν εαπηφο κνπ γηα ηνλ άιινλ, ν άιινο πνπ είκαη ζηα κάηηα 

κνπ γηα ηνλ άιιν». Έηζη, «παξφηη ε πξνζσπηθή ηαπηφηεηα θαη ε κεηα-

ηαπηφηεηα κνπ απνηεινχλ ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο θαη φρη ζπγθεθξηκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηεο, ε αληίιεςε ηνπ εαπηνχ κνπ γίλεηαη ε ζπληζηακέλε ηνπ 

δηθνχ κνπ βιέκκαηνο επάλσ ζηνλ εαπηφ κνπ θαη ηνπ βιέκκαηνο κνπ επάλσ 

ζην βιέκκα ησλ άιισλ γηα κέλα ελζσκαηψλνληαο ηηο αιινηψζεηο πνπ απηά 

ηα βιέκκαηα έρνπλ».  

 Σπλεπψο ε έλλνηα Άιινπ θαη ε δηαρείξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζρέζεο 

πνπ αλαπηχζζσ καδί ηνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

απφθηεζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο κνπ. «Αθφκα θη αλ αξλεζψ ηελ 

άπνςε θάπνηνπ άιινπ γηα κέλα, απηή ελζσκαηψλεηαη ζηελ αξλεηηθή ηεο 

κνξθή ζα κέξνο ηεο πξνζσπηθήο κνπ ηαπηφηεηαο. Σ’ απηή ηελ πεξίπησζε, 

ε πξνζσπηθή κνπ ηαπηφηεηα γίλεηαη ε άπνςε κνπ γηα κέλα, ηελ νπνία 

αλαγλσξίδσ ζαλ ηελ άξλεζε ηεο άπνςεο ησλ άιισλ γηα κέλα. Πνιιέο 

θνξέο ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ εθηεζεηκέλε ζηελ θξηηηθή ηνπ Άιινπ, 

ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηαληίδξαζεο καδί ηνπ θαη, 

θαηαιήγεη λα θινλίζεη ηα ζεκέιηα ηεο ζρέζεο» νδεγψληαο ηελ ζε «ζράζε». 

  Μέζα ζηνλ «αζηεξηζκφ» ησλ πξνζψπσλ πνπ καο πεξηβάιινπλ θαη 

ζηνλ ζχγρξνλν πνιπθχκαλην σθεαλφ ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ φπνπ ην 

πεξηερφκελν ησλ ζπδεηήζεσλ εζηηάδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ πνπ έρεη ν έλαο απφ ηνλ 

άιιν, ην αιιεινθαζξέθηηζκα ξπζκίδεη ηηο θνηλέο καο πνξείεο. Οη 

ζπζρεηηζκνί θαη νη δηαζηαπξψζεηο πνπ δεκηνπξγνχκε θηηάρλνπλ εθείλν 

ην ππφβαζξν πνπ καο βνεζάεη ζηαδηαθά λα μεθαζαξίζνπκε θαη λα 

νξγαλψζνπκε ηελ απηναληίιεςε καο (Καηάθε, 1996). 

 Σπλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ην αλζξψπηλν νλ θπξηαξρείηαη απφ 

δχν, εθ πξψηεο φςεσο, αληίζεηεο ξνπέο. Απφ ηε κία επηδηψθεη ηελ 

ηαχηηζε κε κία νκάδα, θνηλφηεηα, ζχλνιν ψζηε λα βηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ 

σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ φινπ (ην νπνίν απνδέρεηαη θαη αλήθεη), θαη απφ 

ηελ άιιε αλαδεηά ηελ απηνδηαθνξνπνίεζε ηνπ, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ σο 

κνλαδηθή ελφηεηα πνπ βαδίδεη ζην απάηεην – απφ άιινπο – κνλνπάηη ηεο 



απηνπξαγκάησζεο ηνπ. «Κάζε άλζξσπνο είλαη ζπγρξφλσο ρσξηζηφο απφ 

ηνπο ζπλ-αλζξψπνπο ηνπ θαη ζπλδεδεκέλνο καδί ηνπο. Τφζν ν ρσξηζκφο 

φζν θαη ν δεζκφο απνηεινχλ αλαγθαία αηηήκαηα». Έηζη αλ ην «δέζηκν» 

κνπ κε ηνπο άιινπο εθθξάδεη κία νπζηαζηηθή πιεπξά ηνπ «είλαη» κνπ, 

απηή ε πιεπξά ηξφπνλ ηηλά νινθιεξψλεηαη θαη απφ ηνλ  «ρσξηζκφο» κνπ 

απφ απηνχο. Σε θακία πεξίπησζε ν «άιινο» δελ απνηειεί ηκήκα ηνπ 

«είλαη» κνπ. Η ζρέζε κνπ κε ηνλ εθάζηνηε «άιιν» νπζηψλεη ην «είλαη» 

κνπ. Σε πεξηπηψζεηο πνπ παξεκπνδίδεηαη ή δελ δηεπθνιχλεηαη ε 

ζπλχπαξμε ησλ δχν απηψλ – θαηλνκεληθά αληίξξνπσλ – ηάζεσλ, 

επδνθηκεί ε αλάπηπμε ςπρνπαζνινγηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ. Αλ ν ζηφρνο 

ηνπ άλζξψπνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη πιήξσζε ηνπ ςπρηθνχ δπλακηθνχ 

ηνπ θαη ησλ αηνκηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ (Maslow, Rogers) ή αλ ε 

δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο παξακέλεη ην 

ηδηαίηεξν ράξηζκα  πνπ απνθαιχπηεη ηε ζεκειηψδε νληνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ (Heidegger), ηφηε ν εαπηφο είλαη  ν κφλνο 

αξκφδηνο θειεπζηήο ηεο έλλνηαο ηνπ. Παξάιιεια θάζε νξηζκφο 

πεξηνξίδεη  θαη ζπληφρξνλα θάζε πεξηνξηζκφο επηρεηξεί λα νξίζεη. Υπφ ηελ 

έλλνηα φηη ν εαπηφο είλαη ν αθαλήο ρνξεγφο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, πνπ 

νχηε νξίδνληαη νχηε πεξηνξίδνληαη αθφκε θαη αλ ε πεξαηφηεηα ηνπ 

απνηειεί «ηνλ ζεκειηαθφ ηξφπν ηνπ Είλαη καο». Ο Heidegger ζηηο 

παξαδφζεηο πνπ ηηηινθνξνχληαη «Οη ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο 

Μεηαθπζηθήο» αλαθέξεη φηη: «Είκαζηε θαζ’ νδφλ πξνο απηφ ην “Ελ 

Όισ”. Είκαζηε νη ίδηνη απηφ ην θαζ’ νδφλ, απηή ε κεηάβαζε, απηφ ην 

“νχηε ην έλα νχηε ην άιιν”»   Κάζε εαπηφο, φληαο κε πιεξσκέλνο φζν 

απνπζηάδεη ε ηέιεηα πιήξσζε ηνπ κέζσ ηνπ ζαλάηνπ δελ κπνξεί λα 

νξηζηεί παξά απφ ηνλ θνξέα ηνπ, απφ ην ππνθείκελν – «ην ππφβαζξν κε 

ην πξνλνκηνχρν λφεκα» (Heidegger) - πνπ ηνλ θέξεη. Γηα ηελ 

ςπρνζεξαπεία κε ηελ απφρξσζε κηαο «θαλέξσζεο εαπηνχ», ν ζηφρνο ζα 

ήηαλ ν θνξέαο εαπηνχ λα θέξεη ζε ιφγν θαη λα νξίζεη ν ίδηνο – φληαο 

πάληα πεπεξαζκέλνο – ηνλ εαπηφ ηνπ.  

Ο Winnicott  αλαθέξεηαη ζηελ «ηθαλφηεηα ηνπ λα είζαη κφλνο» (1965), 

σο έλα αλαπηπμηαθφ ζηάδην ζηελ ζπλερηδφκελε εμέιημε. Σην ηξίην ζηάδην 

ηεο εμέιημεο, φπνπ ζπληειείηαη ε δηακφξθσζε ησλ αληηθεηκελφηξνπσλ 

ζρέζεσλ (object relating), κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ απφ ηελ ηξνθφ αξρίδεη 

λα «γελληέηαη» ν εαπηφο κε ην ζπλνδφ βίσκα «ηψξα είκαη κφλνο». Σηελ 

νπηηθή ηνπ Winnicott απηφ είλαη θαηνξζσηφ κφλν εθφζνλ ην βξέθνο έρεη 

εζσηεξηθεχζεη ην «θαιφ αληηθείκελν», πνπ ηψξα ηνπ ζηέθεηαη αξσγφο 

ζηελ κνλήξε θαηάζηαζε ηνπ. Σηελ ςπρνζεξαπεία, δελ ππάξρεη θπζηθά 

κεηέξα θαη βξέθνο, παξφηη έλαο ηέηνηνο παξαιιειηζκφο είλαη δφθηκνο 

ζηελ ςπραλαιπηηθή βηβιηνγξαθία. Εληνχηνηο εληφο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

ζπλνκηιίαο δεκηνπξγείηαη εθείλν ην θιίκα πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

ζεξαπεπφκελν λα θαλεξσζεί ν ίδηνο, νξίδνληαο εθ λένπ ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Θδηαίηεξα νη ζπλζήθεο ηεο χπηηαο ζηάζεο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, ην αζέαην 



ηνπ ζεξαπεπηή θαη ε εγθξάηεηα πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη αλαθνξηθά κε ηελ 

θνηλνπνίεζε πξνζσπηθψλ ηνπ (ηνπ ζεξαπεπηή) εκπεηξηψλ θαη δεδνκέλσλ, 

αθήλνπλ ηνλ πιεζηάδσλ («πειάηεο») ζην αδηεπθξίληζην εχξνο ηνπ 

«κεηαμχ καο» (ζεξαπεπηήο-ζεξαπεπφκελνο), έθζεην, κφλν θαη 

πιαηζησκέλν λα απφ-θαιχςεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο Γεκελεηδήο αλαθέξεη φηη:  

ε εξψηεζε «ζε πνηφλ απνηείλεηαη ν αλαιπφκελνο ;» πξνυπνζέηεη φηη ε 

ζπλάληεζε δχν πξνζψπσλ εμαληιείηαη ζηελ «ιεηηνπξγία» ηεο 

«επηθνηλσλίαο», φηη ε ζπλάληεζε δχν αλζξψπσλ είλαη απνθιεηζηηθά 

«θνηλσληθφ» θαηλφκελν» θαη θαηαιήγεη: «κέζα απφ κηα ηέηνηα ζρέζε, 

είλαη ν θαηξφο πνπ ν ιφγνο ηνπ αλαιπνκέλνπ ειεπζεξψλεηαη αιεζηλά γηα 

φ,ηη έξρεηαη ζην λνπ ηνπ, δειαδή αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ πξφζθιεζε 

ηνπ βαζηθνχ θαλφλα. Η ςπραλάιπζε δελ είλαη άιιν απφ εμνηθείσζε κε ην 

αζέαην». Σε εθείλε ηελ άιιε ζπλεηδεηφηεηα, πνπ ν άιινο (εδψ ν 

ζεξαπεπηήο) «θαηαξγείηαη» ζαλ νληφηεηα θαη παξακέλεη σο αζέαηε 

παξνπζία ζηελ έθπηπμε ηνπ θαηλνθαλνχο εαπηνχ (ηνπ ζεξαπεπνκέλνπ) 

ζπληειείηαη ην θχεηλ ηνπ εαπηνχ. Δειαδή ν εαπηφο θχεηαη, κε ηελ 

αξραηνειιεληθή ζεκαζία ηνπ φξνπ, «απηνδηαλνίγεηαη θαη θεξφκελνο ζηελ 

εκθάλεηα παξακέλεη εθεί σο πξνβαίλνπζα θπξίαξρεζε». Κη αλ ν εαπηφο 

γηα ηνλ εθάζηνηε ζεξαπεπφκελν είλαη ην «είλαη» ηνπ, ηφηε εθεί ζηελ 

«ηθαλφηεηα ηνπ λα είλαη κφλνο» κε ηνλ αζέαην εαπηφ ηνπ θαη ηελ αθαλή 

παξνπζία ηνπ ζεξαπεπηή, ν εαπηφο «εζηί νπινκειέο ηε θαη αηξεκέο εδ’ 

αηέιεζηνλ» (ζηέθεηαη πιήξεο θαη αζάιεπην ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

ηειεηψζεη) (Παξκελίδεο). Τν αηειεχηεην ηνπ εαπηνχ δελ ζεκαίλεη φηη 

εαπηφο είλαη θάηη πνπ ηείλεη αζπκπησηηθά πξνο κία αζάθεηα αιιά φηη 

είλαη πεξηζζφηεξν θεπγαιένο, ξεπζηφο κέζα ζηελ ελφηεηα ηνπ θαη 

πιήξεο ζηελ α-ηειείσζε ηνπ. Μνηάδεη ιίγν κε απηφ πνπ έιεγε ν 

Παιακάο: «ζαλ ηελ άρλε πνπ αθήλεη ζην πέξαζκα ηεο κηα πεηαινχδα». 

Ο εαπηφο πξνζηδηάδεη ζην ζπκβάλ ηεο «αιήζεηα» κε ηελ ραηληεγγεξηαλή 

ρξνηά ηεο έλλνηαο: ηελ εθ-θάιπςε, ηελ απνθάιπςε απηνχ ηνπ δπλακηθνχ 

πνπ ζπλερψο γίλεηαη θαη εκθαίλεηαη. Παξάιιεια ην νηθείν ζπλνδνηπνξεί 

κε ην αλνίθεην , φπσο ηα αληηθείκελα κε ηηο ζθηέο ηνπο. Όηαλ ξίρλεηαη 

θσο ζε έλα ζεκείν ε ζθηά κεηαηνπίδεηαη θαη φηαλ κεζηάζεη ν ήιηνο ζηελ 

εθιεηπηηθή ηνπ – ζην κέγηζην θσο – ε ζθηά εμαθαλίδεηαη. Η 

ςπρνζεξαπεία είλαη έλαο θσηηζκφο θαη έλα άλνηγκα εαπηνχ πξνο ηελ α-

ιήζεηα θαη ηε ιήζε ηνπ. Όηαλ ν άλζξσπνο αληηιεθζεί φηη εκπεξηέρεη ην 

θσο θαη ην ζθνηάδη ηνπ, ηνπιάρηζηνλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

θσηαγσγήζεη αθφκα θαη ην «ζθφησκα» ηνπ. 

 Αλ ν άλζξσπνο, αληηιακβαλφκελνο θαη αλαιεθζείο ηνπ εαπηνχ ηνπ 

δεκηνπξγεί ην πεπξσκέλνπ ηνπ, ελδερνκέλσο λα ηζρχεη απηφ έιεγε ν 

Παβέδε: «πεπξσκέλν είλαη λ’ αθήλεζαη θαη λα δεηο ηελ νινθιήξσζε, πνπ 

έπεηηα δηεπθξηλίδεηαη ζαθήο θαη επνηθνδνκεηηθή. Πεπξσκέλν είλαη απηφ 

πνπ γίλεηαη δίρσο λα ην μέξεηο, φηαλ εγθαηαιείπεζαη. Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν, φια είλαη πεπξσκέλν: πνηέ δελ μέξεηο απηφ πνπ ζπκβαίλεη». 



Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε ξήζε ελφο ηηαινχ γηαηξνχ ηεο 

Αλαγέλλεζεο «επηπρηζκέλνο ζα είζαη φηαλ είζαη απηφ πνπ κπνξείο, φηαλ 

δελ κπνξείο λα είζαη απηφ πνπ ζέιεηο».      

   

  

Σηιγμιόησπα θεραπεσηικών ζσνανηήζεων 
  

Εθείλε: «λνκίδσ φηη δελ έθεπγαλ νη άιινη απφ θνληά κνπ, αιιά εγψ ηνπο 

έδησρλα. Ήκνπλ απαηηεηηθή, ήζεια λα γίλεηαη ην δηθφ κνπ, αιιηψο 

έβξηζθα ηξφπνπο λα ηνπο δηψρλσ» 

Εγψ: « πσο ήηαλ απηφ ην δηθφ ζαο ;» 

Εθείλε: «λα! Π.ρ αλ έβγαηλε ε παξέα βφιηα, δελ ζπκκεηείρα αλ δελ κνπ 

άξεζε εθεί πνπ ζα πεγαίλακε. Ήζεια λα έρσ ηνλ πξψην ιφγν γηα ηελ 

επηινγή ηνπ καγαδηνχ. Δελ άληερα λα κνπ νξίδνπλ πνχ ζα πήγαηλα» 

Εγψ: «αθνχγεηαη ζαλ λα ζέιαηε λα ππνηαρηνχλ νη άιινη κε ηηο επηινγέο 

ζαο» 

Εθείλε: «Ναη! Αιιά νη άιινη δελ κπνξνχλ πάληα λα ζε πεξηκέλνπλ. 

Μπνξεί λα ην θάλνπλ γηα ιίγν αιιά κεηά αθνινπζνχλ ηα ζέισ ηνπο. 

Αιιηψο κέλεηο κφλε» 

Εγψ: « θαη ηφηε ηη ιέεη ν κφλνο εαπηφο» 

Εθείλε : «Να πήγαηλα καδί ηνπο. Αλ έξηρλα ιίγν λεξφ ζην θξαζί κνπ, πφζα 

κπνξεί λα θέξδηδα» 

  

  

(αιιαγή ψξαο ζπλεδξίαο απφ 9: 00 π.κ ζε 12: 00 κ.κ) 

Εθείλε: «ζήκεξα είλαη ζαλ λα είκαη ζε δηαθνπέο. Εμνρή. Καηάθεξα λα 

θνηκεζψ πεξηζζφηεξν θαη είκαη μεθνχξαζηε. (δεπηεξφιεπηα ζησπήο). Δελ 

έρσ λα πσ ηίπνηα. Νηψζσ ήξεκα πνπ δελ πξέπεη λα ζθεθηψ λα πσ θάηη» 

Εγψ : « ππάξρεη θάπνηνο πνπ ζαο ππνρξεψλεη λα πείηε θάηη;» 

Εθείλε : «φρη…αιιά λα! Όηαλ έξρνκαη εδψ αηζζάλνκαη φηη ν εαπηφο κνπ 

νθείιεη λα κηιάεη. Γηα λα πάεη ζε θάηη πην βαζχ, αιιηψο… (ζησπή)» 

Εγψ : «αιιηψο ηη ;» 

Εθείλε : «…αιιηψο… δελ μέξσ. Εγψ πάλησο είκαη επδηάζεηε ζήκεξα, 

αθφκα θαη ζησπεξή. Δελ κε πεηξάδεη θαζφινπ πνπ δελ ζέισ λα κηιήζσ» 

Εγψ : «αο ζεβαζηνχκε απηή ηελ αλάγθε γηα ζησπή ηνπ εαπηνχ ζαο» 

Εθείλε : « θη εζείο ηη ζα θάλεηε;» 

Εγψ : «ζα είκαη καδί ζαο ζηελ εμνρή» 

  

  

Εθείλνο : «φηαλ ηειεηψζακε ηνλ έξσηα, κνπ είπε φηη αχξην ζα ζπλαληεζεί 

γηα θαθέ κε ηνλ πξψελ ηεο. Θχκσζα. Θπκήζεθα απηφ γηα ηελ ηδηνθηεζία 

πνπ ιέγακε ηηο πξνάιιεο. Δελ ζέισ λα κε θνξντδεχεη. Αο κνπ πεη λα 

ηειεηψλνπκε, επηηέινπο» 



Εγψ : «αλ κίιαγε απηφο ν ζπκφο ηη ζα έιεγε ηψξα;» 

Εθείλνο : «βξε δε παο λα γακ…..!ζα ηξέρσ απφ πίζσ ζνπ ζπλέρεηα…ζνπ 

έδσζα πεξηζψξην ρξφλνπ αιιά εζχ ην εθκεηαιιεχεζαη. Πφζν ζα θάλσ ην 

καιάθα αθφκα ;» 

Εγψ : «θαη ηη απαληάηε ζε απηή ηελ εξψηεζε ;» 

Εθείλνο : « φρη γηα πνιχ αθφκα. Θα ηε ζηείισ θη αο κείλσ κφλνο» 

Εγψ : « κφλνο κέλεηο άκα ράζεηο σο θαη ηνλ εαπηφ ζνπ»  

Εθείλνο : «θαιφ! Τνπιάρηζηνλ ηφηε δελ ζα κε ηαιαηπσξεί ε εηθφλα ηνπ 

καιάθα εαπηνχ κνπ. Μφλνο αιιά θαη ρσξίο ζπκφ, φηαλ μεζπκάλσ» 

  

                                                

Εθείλε : «ζθεθηφκνπλ φηη δελ είκαη έλα εληαίν πξφζσπν. Γίλνκαη άιιε 

ζηνλ παηέξα κνπ, άιιε ζηνλ άληξα κνπ, άιιε ζηα παηδηά κνπ. Πνπ 

νθείιεηαη απηφ;» 

Εγψ : «ηη ιέηε εζείο ;» 

Εθείλε : «λνκίδσ φηη είλαη ν ηξφπνο πνπ ηνπο βιέπσ. Με ηα παηδηά κνπ 

είκαη κεγάιε, βάδσ φξηα ηνπο ειέγρσ, ζηνλ Γ (ζχδπγνο), φηη έρσ ηα πάλσ 

ρέξη αιιά είκαη πην δηαιεθηηθή θαη ππνρσξψ ελψ ζηνλ παηέξα είκαη 

κηθξή» 

Εγψ : « φηη είζηε ηαπηφρξνλα κεηέξα, ζχδπγνο θαη θφξε, δελ ζεκαίλεη φηη 

είζηε έλα δηαζπαζκέλν πξφζσπν. Τν δήηεκα είλαη πσο βηψλνληαη απφ ηελ 

πιεπξά ζαο απηνί νη ξφινη» 

Εθείλε: «ληψζσ θαιχηεξα ζην ξφιν ηεο κεηέξαο. Εθεί είκαη ν εαπηφο 

κνπ! Είλαη φια ζε ηάμε» 

Εγψ: «δελ κπνξείηε λα είζηε κάλα ηνπ άληξα ζαο θαη ηνπ παηέξα ζαο. 

Μφλν ν εαπηφο ζαο, ζαο αλήθεη θαη νη ξφινη πνπ ζαο δφζεθαλ ή 

δηαιέμαηε.»    

 


