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ΤΠΑΡΞΙΑΚΗ  ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΊΑ: 

ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΗΝ  ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΗ ΚΕΦΗ; 
  

Γηα λα δεηο έλαλ θόζκν κέζα ζε έλα θόθθν άκκνπ 

Καη έλαλ παξάδεηζν κέζα ζε έλα αγξηνινύινπδν 

Κξάηεζε ην άπεηξν κέζα ζηελ παιάκε ηνπ ρεξηνύ ζνπ 

Καη ηελ αησληόηεηα κέζα ζε κηα 

ώξα.                                                                                                              

                       

                                                  Γνπίιηακ Μπιέηθ 

                                                                                          

         Λέγεηαη πσο όηαλ ν εμεξεπλεηήο Μαγγειάλνο έθηαζε ζηηο αθηέο 

ηεο Γεο ηνπ Ππξόο, νη ηζαγελείο ραηξέηηζαλ ηηο βάξθεο πνπ κεηέθεξαλ 

ηνπο λαύηεο ζηε ζηεξηά, αιιά δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δνπλ ηα θαξάβηα πνπ 

ήηαλ αγθπξνβνιεκέλα ιίγν πην κέζα ζηε ζάιαζζα. Μπνξνύζαλ λα δνπλ 

κόλν ηηο βάξθεο, ζην βαζκό πνπ ήηαλ θάηη πνπ ζπκθσλνύζε κε απηό πνπ 

αληηιακβάλνληαλ σο πξαγκαηηθόηεηα. Η ύπαξμε ηόζν κεγάισλ πινίσλ 

ήηαλ θάηη πνπ βξηζθόηαλ ηειείσο έμσ από ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο γηα 

ηνλ θόζκν θη έηζη ήηαλ γη’ απηνύο αόξαηα. Αθόκα θη αλ ηνπο έδεηρλαλ κε 

ην δάρηπιν έλα ηεξάζηην θαξάβη εθείλνη έβιεπαλ απιά θαη κόλν ηνλ 

νξίδνληα. 

       Αλ είκαζηε ηόζν πνιύ –ηπθιά- πξνζθνιιεκέλνη ζε κηα θαη κόλν 

ζεώξεζε ησλ πξαγκάησλ, είλαη πνιύ πηζαλόλ λα βξεζνύκε ζε κηα 

παξόκνηα θαηάζηαζε: Τα ίδηα ηα πξάγκαηα καο μεπεξλνύλ θαζόηη δελ 

είλαη θαζόινπ ππνρξεσκέλα λα ζπκθσλνύλ θαη λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο 

δηθέο καο λνεηηθέο θαηαζθεπέο, ζηα δηθά καο λνεηηθά -αλαπαξαζηαηηθά 

ζρήκαηα. Δίλαη πνιύ πηζαλόλ λα αληηκεησπίζνπκε έλα ζθιεξό δίιεκκα: 

Υπάξρνπλ κεγάια θαξάβηα ή δελ ππάξρνπλ; Αλ απηό πνπ 

αληηιακβαλόκαζηε σο πξαγκαηηθόηεηα είλαη ε αιήζεηα, ηόηε κεγάια 

θαξάβηα δελ ππάξρνπλ. Οη Ιζπαλνί θαηαθηεηέο θάλνπλ ιάζνο όηαλ 

κηιάλε γηα κεγάια θαξάβηα θαη πηζαλόλ λα είλαη θαη απηνί αλύπαξθηνη! 

Αλ όκσο όιν θαη πεξηζζόηεξν θηππάο (ηξαθάξεηο) πάλσ ζε «θάηη» πνπ 

αλαηξέπεη ηα αλαπαξαζηαζηαθά ζνπ ζρήκαηα; Αλ όκσο, κε θαηάπιεμε, 

ζπλαληάο όιν θαη πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο πνπ αλαθέξνπλ όηη είδαλ 

ηέηνηα θαξάβηα; Τόηε ηη θάλεηο;  

        Αο ην δνύκε κε έλα πεξηζηαηηθό: 

                Η  Σ. είλαη κηα θνπέια 30 ρξόλσλ, κε παληειή έιιεηςε 

ελδηαθεξόλησλ, κειαγρνιηθή δηάζεζε θαη απηνθηνληθέο ηάζεηο. 

Βξίζθεηαη ζε κηα ζρέζε, εδώ θαη ρξόληα, κε έλαλ άληξα θαηά πνιύ 

κεγαιύηεξό ηεο θαη παληξεκέλν. Δθείλνο έρεη αλαιάβεη λα  ηελ ζπληεξεί 



θαιύπηνληαο όια ηα έμνδά ηεο. Δπί ρξόληα, ε κνλαδηθή ηεο δηέμνδνο είλαη 

νη αξαηέο ζπλαληήζεηο ηνπο. Απηή ε ζρέζε, αληαπνθξηλόηαλ ζην κνληέιν 

πνπ από κηθξή είρε ζην κπαιό ηεο:  Ο πινύζηνο επηρεηξεκαηίαο, αξθεηά 

ρξόληα κεγαιύηεξόο ηεο, πνπ ζα αλαιάκβαλε ηε δσή ηεο, ζα ηελ 

αγαπνύζε θαη ζα ηε ζηήξηδε. Ήηαλ πεπεηζκέλε πσο είλαη ό,ηη ρξεηάδεηαη 

γηα λα βξεη ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ επηπρία πνπ ηόζν επηζπκνύζε.  Απηό 

όκσο, πνπ ήιζε θαη ηελ βξήθε, ήηαλ ε βαξηεζηεκάξα, ε αλία, ε πιήμε, 

θάηη πνπ δελ κπνξνύζε κε ηίπνηα λα ην δερηεί γηαηί δε ρσξνύζε ζηα κέρξη 

ηώξα λνεηηθά-αλαπαξαζηαηηθά ηεο ζρήκαηα. Τεο αλαηξέπνληαλ ηα 

δεδνκέλα!  

Τνλ ηειεπηαίν θαηξό, κεηά από κήλεο ςπρνζεξαπείαο, έρνπλ ππάξμεη 

αιιαγέο ζηε δσή ηεο, θαζώο ν «θόζκνο» δελ είλαη κόλνλ -ην εμήο έλα 

ζέκα- ε ζρέζε ηεο κε ηνλ επηρεηξεκαηία, αιιά αξρίδεη λα δηεπξύλεηαη 

πεξηιακβάλνληαο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Σηηο ηειεπηαίεο ζπλεδξίεο 

είλαη πνιύ ραξνύκελε, ζπκίδεη έλα παηδί πνπ παίδεη. Σε κηα πξόζθαηε 

ζπλεδξία απνξώληαο θαη ε ίδηα κε ην πώο δελ έβιεπε θαλ όια απηά κε ηα 

νπνία ηώξα θαηαπηάλεηαη, αλαθώλεζε κε έθπιεμε: «Μα ηόζν θαηξό πνπ 

ήκνπλ; Πώο είλαη δπλαηόλ λα κελ  έβιεπα ηόζα άιια πνπ ππάξρνπλ ζηε 

δσή; Γηαηί άθεζα ηόζα ρξόληα λα πεξάζνπλ έηζη;»      

          Παξαζηαηηθή λόεζε είλαη ε λόεζε πνπ πξνζθνιιάηαη ζε λνεηηθά 

ζρήκαηα, κνληέια θαη εηθόλεο πνπ έξρνληαη απ’ ην παξειζόλ. Σρεηίδεηαη 

κε ηα πξάγκαηα όρη ζηε βάζε ηνπ δηθνύ ηνπο κηιήκαηνο, αιιά  ζηε βάζε 

ησλ δηθώλ ηεο ζηεξεόηππσλ απόςεσλ. Αληηιακβάλεηαη σο 

πξαγκαηηθόηεηα κόλνλ ό,ηη ρσξά ζην δηθό ηεο αληηιεπηηθό  πιαίζην θαη 

είλαη ζύκθσλν κε ηνπο δηθνύο ηεο όξνπο.  

         Αο αλαινγηζηνύκε γηα ιίγν ηνπο θόβνπο καο θαη εηδηθόηεξα ην 

θόβν ηνπ ζαλάηνπ. Τη είλαη απηό ην νπνίν καο πξνθαιεί αλαηξηρίια; Ο 

θόβνο θαζεαπηόο ή ε εηθόλα, ε παξάζηαζε ηνπ θόβνπ; Μήπσο ε 

παξάζηαζε ηνπ ζαλάηνπ πνπ έρνπκε ζην κπαιό καο, ε αλάκλεζε ηόζσλ 

ζαλάησλ πνπ έρνπκε δεη θαη ε ζπζρέηηζή καο κ’ εθείλα ηα ζπκβάληα;  

Η Μ.,16 ρξόλσλ, ήιζε ζηελ ςπρνζεξαπεία, επεηδή έρνπλ γίλεη κεγάιν 

ζέκα γη’ απηήλ νη ππλνβαζίεο. Τηο έρεη από παηδάθη. Δκθαλίδνληαη 

ζπνξαδηθά θαη θαηά πεξηόδνπο γίλνληαη πην έληνλεο.  Σε κηα ηέηνηα 

πεξίνδν, έμαξζεο ηνπ ζπκπηώκαηνο, βξηζθόηαλ  απηό ηνλ θαηξό. Σηηο 

πξώηεο ζπλεδξίεο δελ είρε πξνθύςεη θάηη ηδηαίηεξν, θάπνην ζέκα, πνπ λα 

ηελ απαζρνιεί πέξα από ηηο ππλνβαζίεο. Πξηλ ιίγεο βδνκάδεο, 

εκθαλίζηεθαλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζηνλ ύπλν ηεο (αλ θαη λύζηαδε δελ 

κπνξνύζε λα θνηκεζεί θαη ηειηθά ηελ έπαηξλε γηα ιίγεο ώξεο ν ύπλνο 

κόλνλ όηαλ μάπισλε καδί ηεο ε κεηέξα ηεο). Σε κία ζπλεδξία, 

αλαθέξζεθε ιίγν παξαπάλσ ζηνλ πξόζθαην ζάλαην ηνπ παππνύ ηεο. 

Δίρακε μαλακηιήζεη γη’ απηόλ –είρε ζηελνρσξεζεί γηαηί έβιεπε 

ζηελνρσξεκέλν ηνλ παηέξα ηεο, δελ ήηαλ όκσο ηδηαίηεξα ζπλδεδεκέλε 

καδί ηνπ. Σε απηή ηελ ζπλεδξία,  ζπλεηδεηνπνίεζε όηη κπνξεί λα κελ ηελ 



επεξέαζε ηδηαίηεξα ν ζπγθεθξηκέλνο ζάλαηνο, αιιά ηε ζπληάξαμε ε 

επαθή κε ην ζάλαην απηόλ θαζεαπηό. Ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ κίιεζε 

ηόζν πνιύ. Μίιεζε γηα ηνλ ηξόκν πνπ ηεο πξνθαιεί ε εηθόλα ηνπ λεθξνύ, 

γηα ηηο παξαζηάζεηο πνπ έρεη γηα ην λεθξό (γίλεηαη θάηη ζαλ ζθηά, είπε) 

θαη γηα ην πόζν θνβάηαη κήπσο ε εηθόλα ηνπ λεθξνύ εηζρσξήζεη ζηνλ 

ύπλν ηεο. Μίιεζε αθόκα γηα ηελ αγσλία πνπ ηεο πξνθαινύλ ηα όλεηξα 

θαη γηα ηελ ηάζε πνπ έρεη λα ηα εξκελεύεη: «Κάζε πξσί αλνίγσ ηνλ 

νλεηξνθξίηε. Πνιιέο θνξέο εθλεπξίδνκαη γηαηί δε κε βνεζάεη λα 

απνθαιύςσ αθξηβώο ην όλεηξό κνπ. Πξέπεη, ηόηε, λα θάλσ ηηο δηθέο κνπ 

ζπλδέζεηο.» Δπέηξεςε ζηνλ εαπηό ηεο λα θέξεη ζε ιόγν θαη λα δεη ηα 

ζελάξηα πνπ ε ίδηα είρε πιάζεη κε ηε θαληαζία ηεο. Ήδε από ην ίδην 

βξάδπ θάηη άιιαμε. Όπσο είπε: «Δελ είλαη όηη μεπέξαζα εληειώο ηνπο 

θόβνπο κνπ. Μπνξώ λα πσ όκσο όηη ηνικώ λα ηνπο θνηηάμσ. Τν θαιύηεξν 

είλαη όηη κπνξώ λα θνηκάκαη πνιιέο ώξεο ρσξίο λα ζέισ καδί κνπ θαη ηε 

κακά κνπ.»       

  

          Όπσο ιέεη θη ν Heidegger, ζηε λεώηεξε επνρή, ε εξήκσζε ηνπ 

θόζκνπ έρεη ήδε ζπκβεί κε ηελ πξνζθόιιεζε ζηελ παξαζηαηηθή λόεζε, 

ζηε λόεζε ζε όξνπο κνληέισλ. Γηαηί απηό; Τη ζπκβαίλεη ζηε λεόηεξε 

επνρή; 

       Ο άλζξσπνο ζύκθσλα κε ηνλ Descartes νθείιεη λα γίλεη ν θύξηνο ηεο 

θύζεο. Ο άλζξσπνο ελλνείηαη πιένλ σο ππνθείκελν, σο ην θέληξν, ελώ 

έλα δέληξν γηα παξάδεηγκα, παξίζηαηαη σο αληηθείκελν.  Τν δέληξν σο 

παξάζηαζή κνπ ζα πεη: ζηήλσ ην δέληξν εκπξόο κνπ, ην ζπιιακβάλσ 

ζαλ ηέηνην. Παξάζηαζε ζα πεη αληηθεηκελν-πνίεζε. Σ’ απηή ηελ νπηηθή 

δελ θπξηαξρεί ε όςε ηνπ παξόληνο δέληξνπ αιιά ε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ 

θαη ε ζύιιεςή ηνπ. «Ο θόζκνο είλαη ε παξάζηαζή κνπ». Απηή ε θξάζε 

ηνπ Schopenhauer ζπλνςίδεη όιε ηε λεόηεξε θηινζνθία. 

Απηόο ν ηξόπνο ζθέςεο, πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν ηεο λεώηεξεο επνρήο 

έλα  έδαθνο αζθάιεηαο θαη βεβαηόηεηαο, Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, 

βαζηζκέλνο ζε θάηη αληηθεηκεληθό, έρεη ηελ αίζζεζε όηη παίξλεη ηε δσή 

ζηα ρέξηα ηνπ, έρεη ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεώλ ηνπ θη έηζη κπνξεί λα 

δηαθξίλεη ην ζσζηό από ην ιάζνο, γίλεηαη δειαδή έλα απηόβνπιν 

ππνθείκελν πνπ κπνξεί λα αζθεί έιεγρν ζηε δσή ηνπ θαη λα ηελ 

θαηεπζύλεη. 

  

  

Αλ είκαζηε αλνηρηνί κόλν 

ζηηο απνθαιύςεηο πνπ ηαηξηάδνπλ 

κε απηά πνπ ήδε μέξνπκε, 

ηόηε είκαζηε θιεηζηνί. 

                                                                                                                

Άιαλ Γνπόηο 



  

        Σηελ αξραία  Κίλα, ιέγεηαη, έλαο θαιιηηέρλεο πξηλ αξρίζεη λα 

δσγξαθίζεη έλα δέληξν, θαζόηαλ κπξνζηά ηνπ γηα κέξεο, κήλεο, ρξόληα, 

δελ είρε ζεκαζία πόζν θαηξό, κέρξη πνπ ήηαλ, κέρξη πνπ γηλόηαλ ην 

δέληξν. Γελ ηαύηηδε ηνλ εαπηό ηνπ κε ην δέληξν, αιιά ήηαλ ην δέληξν, 

κέρξη πνπ δελ ππήξρε δηαρσξηζκόο ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ.   Ήηαλ 

νινθιεξσηηθά ην δέληξν, θαη κόλν ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε κπνξνύζε λα 

δσγξαθίδεη.  

 Όηαλ ιέκε όηη βιέπνπκε έλα δέληξν ή έλα ινπινύδη ή έλα πξόζσπν, ηα 

βιέπνπκε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ή βιέπνπκε απιά ηελ εηθόλα πνπ έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη γη’ απηά;  Σπλήζσο  πνηέ δε βιέπνπκε πξαγκαηηθά έλα 

δέληξν, βιέπνπκε ην δέληξν κέζα απ’ ηελ εηθόλα πνπ έρνπκε γη’ απηό, 

κέζα από ηελ ηδέα ηνπ ηη είλαη δέληξν, αιιά  ε ηδέα, είλαη θάηη εληειώο 

δηαθνξεηηθό από ην αιεζηλό δέληξν.  Η εηθόλα είλαη ην παξειζόλ- ην 

παξειζόλ πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί κέζα από εκπεηξίεο.  

Αλ αληηζέησο θνηηάμνπκε έλα δέληξν ρσξίο θακηά πξνθαηάιεςε, θακηά 

θξίζε, ρσξίο ηηο γλώζεηο πνπ έρνπκε απνρηήζεη γη’ απηό θαη  πνπ 

θηηάρλνπλ έλα ρώξηζκα αλάκεζά καο, ηόηε, όηαλ δελ ππάξρεη ρώξνο γηα 

ηε δηαλνεηηθή ζύιιεςή ηνπ, ηόηε κόλν είκαζηε ζε απεπζείαο επαθή κε ην 

δέληξν θαη γεληθόηεξα κ’ νηηδήπνηε ζηε δσή. Aλ έρσ κηα εηθόλα γηα ζέλα 

θη εζύ έρεηο κηα εηθόλα γηα κέλα, θπζηθά, δε βιέπεη ν έλαο ηνλ άιιν όπσο 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Απηό πνπ βιέπνπκε είλαη νη εηθόλεο πνπ 

έρνπκε ζρεκαηίζεη ν έλαο γηα ηνλ άιιν πνπ καο εκπνδίδνπλ λα είκαζηε 

ζε επαθή θαη λα βξηζθόκαζηε ζε πξαγκαηηθή επηθνηλσλία. Γύν άλζξσπνη 

πνπ έρνπλ δήζεη καδί γηα πνιύ θαηξό, ίζσο λα έρνπλ ηελ αίζζεζε όηη 

μέξεη πνιύ θαιά ν έλαο ηνλ άιιν. Σπλήζσο όκσο απηή ε ζρέζε 

ζηεξίδεηαη ζε εηθόλεο πνπ έρεη ν έλαο γηα ηνλ άιιν, θάηη πνπ εκπνδίδεη 

ηελ έιεπζε ηνπ πξαγκαηηθνύ θαη ηδηαίηεξνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θάζε 

άλζξσπν θαη άξα ηε γλήζηα ζπλνκηιία πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζε κηα 

ζρέζε. Θα αλαθέξσ ζηηγκηόηππα από έλα πεξηζηαηηθό: 

             Όηαλ δήηεζα από ηε Β. λα κνπ παξνπζηάζεη ηνλ άληξα ηεο (έλα 

ρξόλν παληξεκέλε θαη έμη ρξόληα πξηλ ζρέζε κ’απηόλ) κνπ απάληεζε: 

-Δελ έρσ πνιιά λα πσ, όινη ιέλε, όηη είλαη θαιό παηδί … δε  κηιάεη πνιύ, 

δελ ηνπ αξέζεη ε επηθνηλσλία. Ννκίδσ όηη δελ ηαηξηάδνπκε. Εγώ είκαη 

άλζξσπνο ηεο ζρέζεο, κνπ αξέζεη πνιύ λα επηθνηλσλώ γλήζηα κε ηνπο 

άιινπο. 

Σ’ εθείλε ηε ζπλεδξία, θαη γηα αξθεηό θαηξό κεηά, δελ κπνξνύζα λα ηνλ 

«δσ», δειαδή λα έρσ κηα αίζζεζε γηα ην πώο είλαη απηόο ν άλζξσπνο.  

Σε θάπνηα θάζε ηεο ζεξαπείαο ηεο, κηιώληαο γηα ηε κέξα ησλ γελεζιίσλ 

ηεο, εμέθξαζε κεγάιε απνγνήηεπζε γηα ηνλ άληξα ηεο. Όρη κόλνλ δελ ηεο 

είπε «ρξόληα πνιιά» από ην πξσί, πξηλ θύγεη γηα ηε δνπιεηά, αιιά 

άξγεζε θαη λα γπξίζεη ην απόγεπκα. Τνπ κίιεζε ζθιεξά, άθεζε όιε ηεο 

ηελ πίθξα λα βγεη, εμέθξαζε ηελ απνγνήηεπζή ηεο γηα ηε ζρέζε ηνπο. 



Ήηαλ θαλεξό πσο δελ ηαίξηαδαλ, δελ κπνξνύζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ. 

Δθείλνο γηα άιιε κηα θνξά δε κίιεζε. Γελ είρε ηίπνηα λα πεη! 

-«Τη έγηλε; Γηαηί άξγεζε;» ηε ξσηώ. 

-«Καζώο εξρόηαλ από ηε δνπιεηά ηνπ, έζθαζε ην ιάζηηρν πάλσ ζε κηα 

ζηξνθή».  

- «Σε κηα ζηξνθή;», ζρνιηάδσ, «Θα κπνξνύζε λα είρε ρηππήζεη, ζα 

κπνξνύζε λα είρε ζπκβεί θάηη πνιύ ζνβαξό»; 

Με θνηηάδεη πξνβιεκαηηζκέλε. 

- «Να πσ ηελ αιήζεηα δελ ην ζθέθηεθα, δε ξώηεζα θαλ. Ήκνπλ ηόζν 

εμνξγηζκέλε»!  

-«Καη όηαλ έθηαζε ζην ζπίηη πώο ήηαλ; 

-Μνπ έθεξε πνιιά ινπινύδηα… κνπ αξέζνπλ ηα ινπινύδηα… 

Σαζηίδεη, θιαίεη… 

- «Τώξα κόλν ζπλεηδεηνπνηώ πόζν κε λνηάζηεθε… Θα κπνξνύζε λα είρε 

πάζεη θάηη ζνβαξό… 

           Δθείλε ε ζπλεδξία ιεηηνύξγεζε ζαλ νξόζεκν ηεο ζεξαπείαο, ζαλ 

ζεκείν αλαθνξάο. Σπλεηδεηνπνίεζε όηη ίζσο, εθείλε ήηαλ πνπ δελ 

επηθνηλσλνύζε ηόζν γλήζηα θαη αιεζηλά όζν λόκηδε. Δίρε ζπγθεθξηκέλεο 

εηθόλεο, παξαζηάζεηο ζην κπαιό ηεο ζε ζρέζε κε ην πώο έπξεπε λα είλαη 

ηα πξάγκαηα ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηεο, πώο πξέπεη λα είλαη ν 

ζύληξνθόο ηεο, πώο πξέπεη λα είλαη κηα ζρέζε, πώο πξέπεη λα είλαη κηα 

αιεζηλή επηθνηλσλία… 

- «Τειηθά, αλ δελ πεξίκελα λα δήζσ απηό πνπ κνπ είρε θαξθσζεί εθείλε ηε 

κέξα ζην κπαιό κνπ …Αρ, γηαηί εθείλε ηε κέξα δελ είδα απηό πνπ ηώξα 

βιέπσ»; 

Σηαδηαθά, έγηλε εκθαλέο όηη ε Β. θαηέθιπδε ηε ζρέζε κε ηηο δηθέο ηεο 

αλάγθεο, ηηο δηθέο ηεο επηζπκίεο, ην πόζν εθείλε δελ ήηαλ θαιά. Δθείλνο 

όθεηιε λα ηελ αθνύεη θαη λα ηεο δίλεη ηε δένπζα πξνζνρή. Η δηθή ηεο 

παξνπζία γέκηδε όιν ηνλ κεηαμύ ηνπο ρώξν θαη ίζσο απηό «εμαθάληδε» 

ηνλ άληξα ηεο. Μπόξεζε λα ην δεη,  

Ήξζε θάπνηε ε ζηηγκή, ζηελ αξρή κηαο ζπλεδξίαο, πνπ ε Β. κε κεγάιε 

έθπιεμε, είπε: 

-Τειηθά κηιάεη θαη κάιηζηα κηιάεη πνιύ. 

-«Πνηνο», ηελ ξσηώ. 

-«Ο άληξαο κνπ»!  

Πνηέ δε ζηελνρσξηόκαζηε 

γη’ απηό πνπ ζπκβαίλεη. Πνηέ. 

Σηελνρσξηόκαζηε γηαηί 

έρνπκε πξνθαζνξηζκέλεο ηδέεο 

γηα ην ηη ζα έπξεπε λα ζπκβεί 

θαη ην ηη ζα ζέιακε λα ζπκβεί. 

                                                                                                                

(Άιαλ Γνπόηο) 



    

       Η παξαζηαηηθή ζθέςε, καο απνθιείεη από άιιεο δηαζηάζεηο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο. Τελ πεξηνξίδεη θαη ηε δηαζηξεβιώλεη. Μόλν όηαλ 

βιέπνπκε ρσξίο θακηά πξνθαηάιεςε, ρσξίο θαλέλα πξόηππν, ηόηε κόλν 

κπνξνύκε λα είκαζηε ζε απεπζείαο επαθή κε νηηδήπνηε ζηε δσή. Όιεο 

καο νη ζρέζεηο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαληαζηηθέο, αθνύ 

ζηεξίδνληαη ζε εηθόλεο πνπ έρνπκε ζρεκαηίζεη ν έλαο γηα ηνλ άιινλ θαη 

πνπ καο εκπνδίδνπλ λα δνύκε θαη λα επηθνηλσλήζνπκε. Η ηέρλε λα 

θνηηάο είλαη ε κόλε αιήζεηα. 

      Δθείλν πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε είλαη λ’ αλαθαιύςνπκε αλ είλαη 

δπλαηό λ’ απαιιάμνπκε ην λνπ από ηε δηακόξθσζή ηνπ, κε ην λα έρνπκε 

επίγλσζε θαη κε ην λα είκαζηε νινθιεξσηηθά «πξνζεθηηθνί». «Η 

πξνζνρή είλαη ε θπζηθή πξνζεπρή ηεο ςπρήο.» Δίλαη κηα θξάζε ηνπ 

Μαικπξάλο, ηελ νπνία επαλέιαβε ν Πάνπι Τζειάλ. Η «πξνζνρή» είλαη 

ππόζεζε ηνπ «αθνύνληνο βιέκκαηνο», ηνπ «βιέπνληνο αθνύζκαηνο», 

πνπ είλαη ρξεσκέλν ην πξαγκαηηθό.  

Η «πξνζνρή» είλαη θάηη δηαθνξεηηθό από ηελ αθξηβνινγία, ε νπνία  είλαη 

ππόζεζε ηεο παξαζηαηηθήο ζθέςεο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηθή ηεο 

δηαζθάιηζε. Τν δεηνύκελν γηα ην ζεξαπεπηή είλαη λα νμύλεη ηελ 

«πξνζνρή» ηνπ θαη λα μεζπλεζίζεη λα ζθέθηεηαη. Τν λα είζαη 

«πξνζεθηηθόο» ζεκαίλεη λ’ αθνύο ρσξίο λα εξκελεύεηο,  ρσξίο λα θξίλεηο, 

απιώο λ’αθνύο. Μέζα ζηελ παξαηήξεζε (κε ηελ έλλνηα ηεο «πξνζνρήο») 

ηνπ γεγνλόηνο, ηεο αιήζεηαο ηνπ, ηεο πξαγκαηηθόηεηάο ηνπ, ππάξρεη ε 

πηζαλόηεηα θάηη λ’ αιιάμεη. Όζν βιέπσ ηε δσή από κηα νξηζκέλε γσλία  

ή κέζα από κηα νξηζκέλε εκπεηξία ή κέζα από γλώζεηο πνπ έρσ 

ζπγθεληξώζεη θαη είλαη ε πλεπκαηηθή ππνδνκή κνπ, πνπ είλαη ην Δγώ 

κνπ, ηόζν δελ κπνξώ λα δσ. 

        Η απνθόιιεζε από ηελ παξαζηαηηθή ζθέςε, δειαδή ε απνθόιιεζε 

από ηε δηάζηαζε αζθάιεηαο-θηλδύλνπ, ζεκαίλεη θίλεζε πξνο ην άγλσζην, 

έθζεζε ζηνλ θίλδπλν, αθνύ ε πξνεγνύκελε βεβαηόηεηα γηα ηνλ θόζκν 

«εθεί έμσ» απεηιείηαη. Η απειεπζέξσζε όκσο από ηηο θαληαζηαθέο 

θαηαζθεπέο, ηα κνληέια θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο, είλαη δξόκνο πνπ αλνίγεη 

λέεο πξννπηηθέο γηα εκπεηξίεο θαη όςεηο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ κέρξη 

ηώξα δελ είραλ εηδσζεί. Δθείλν πνπ κέρξη ηώξα θάληαδε πξαγκαηηθό θαη 

ζπκπαγέο γίλεηαη απαηειό, απξόβιεπην, θαληαζηηθό, κηα ρίκαηξα. 

  

   

Μ΄ έλα ηίπνηα έδεζα 

Μνλάρα νη ιέμεηο δε κνπ αξθνύζαλε 

Σ΄ ελόο πεξάζκαηνο αέξα 

μεγλέζνληαο απόθνζκε θσλή η΄ απηηά κνπ 

θρηά 

θρηνύ θρηνύ 



εζθαξθίζηεθα ηα κύξηα όζα 

Τη γπαιόπεηξεο θνύρηεο 

ηη θαιάζηα θξέζθεο κέιηζζεο θαη ζηακληά θνπζθσηά όπνπ 

άθνπγεο ββββ λα ζνπ βξνληάεη ν αηρκάισηνο αέξαο. 

Κάηη  

Κάηη δαηκνληθό κα πνπ λα πηάλεηαη ζαλ ζε δίρηπ ζην ζρήκα ηνπ Αξραγγέινπ 

Παξαιαινύζα θη έηξερα 

Έθηαζα θη απνηύπσλα ηα θύκαηα ζηελ αθνή απ΄ ηε γιώζζα 

-Ε θαβάθηα καύξα, θώλαδα, θη εζείο γαιάδηα δέληξα ηη μέξεηε από κέλα; 

-Θόε ζόε ζκνο  

- Ε; Τη;  

- Αξίεσ εζύκσο ζκνο  

- Δελ άθνπζα ηη πξάγκα;  

- Θκνο ζκνο άδπζνο 

Ώζπνπ ηέινο έλησζα 

θη αο πα΄ λα κ΄ έιεγαλ ηξειό 

πσο από ΄λα ηίπνηα γίλεηαη ν Παξάδεηζνο. 

  

  

(Οδπζζέαο Ειύηεο, “Τν Φσηόδεληξν θαη ε δέθαηε ηέηαξηε νκνξθηά”) 

 


