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Απφ ηελ Dasein-αλαιπηηθή ζθνπηά, ην ζέκα ζηε ςπρνζεξαπεία είλαη ε 

απνθάιπςε ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο αλειεπζεξίαο ησλ αλζξψπσλ 

θαη ηεο ζηελφηεηαο ηνπ ηξφπνπ ηεο χπαξμήο ηνπο. Σε ηειεπηαία αλάιπζε, 

απνβιέπεη ζηελ απειεπζέξσζή ηνπο απφ απηή ηελ ζηελφηεηα, έηζη ψζηε 

λα κπνξνχλ αλνηθηά (ειεύζερα, εηιηθρηλά) θαη ππεχζπλα λα 

πξαγκαηψζνπλ ζε κεγαιχηεξν εχξνο ηηο απζεληηθέο  ηνπο  δπλαηφηεηεο 

λα είλαη ζηνλ θφζκν.  

Η ςπρνζεξαπεία, φπσο ήδε ν Φξφπλη  αληηιήθζεθε αξθεηά θαιά, 

ελδηαθέξεηαη πάληα γηα ηελ αλάδπζε ηεο αιήζεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο 

ζηε δσή ελφο αηφκνπ. Ο νπζηαζηηθφο ζθνπφο ηεο ςπρνζεξαπείαο δελ 

είλαη ηίπνηα ιηγφηεξν απφ ηελ πξαγκαηηθή εθπιήξσζε ηεο αλζξψπηλεο 

ειεπζεξίαο.  

Ο ζθνπφο ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο ζρέζεο είλαη λα θηλεηνπνηήζεη θαη λα 

θαηεπζχλεη ηηο δπλαηφηεηεο δχν πξνζψπσλ ( ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ 

ζεξαπεπφκελνπ) κε ζθνπφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. Με 

άιια ιφγηα, ε ζπλεξγαζία ζεξαπεπφκελνπ θαη ζεξαπεπηή έρεη σο χςηζην 

ζηφρν ηεο ηελ απειεπζέξσζε ησλ αηφκσλ πνπ ππνθέξνπλ, απφ ηε 

ζηελφηεηα πνπ πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο πξαγκάησζεο ηνπ Dasein ηνπο. 

Απφ επηζηεκνληθή ζθνπηά, ε dasein-αλάιπζε ακθηζβεηεί πνιιά απφ ηα 

κεηαςπρνινγηθά ζεκέιηα ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο. Δληνχηνηο, απφ 

ςπρνζεξαπεπηηθή ζθνπηά, ε dasein-αλάιπζε δηακνξθψλεηαη θαηά έλα 

κεγάιν κέξνο ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο γξακκέο ησλ βαζηθψλ 

ςπραλαιπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη αξρψλ. Γεδνκέλνπ φκσο, φηη ηειηθά ε 

ζεσξία θαη ε πξαθηηθή δελ κπνξνχλ πνηέ λα δηαρσξηζηνχλ, ε dasein-

αλάιπζε παξνπζηάδεη -θαη σο πξνο ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία- θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ δηαθέξνπλ θαηαθαλψο απφ εθείλα ηεο 

ςπραλάιπζεο. 

  



Καη’ αξρήλ ρξεηάδεηαη λα δψζνπκε έκθαζε ζην φηη παξφιν πνπ θαη ε 

ςπραλαιπηηθή θαη dasein-αλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία αθνινπζνχλ, θαη νη 

δπν, ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηνπ  Freud, -γηα ειεχζεξν ζπλεηξκφ (ζρεηηθά 

κε ηνλ ζεξαπεπφκελν) θαη νκνηφκνξθα αησξνχκελε  πξνζνρή (ζρεηηθά κε 

ηνλ ζεξαπεπηή)-, ε dasein-αλάιπζε δηαθνξνπνηείηαη ξηδηθά απφ ηελ 

ςπραλάιπζε ζε φηη αθνξά ηελ εξκελεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ζεξαπεπηή. Έρνληαο ππ’ φςηλ ηε θαηλνκελνινγηθή έθθιεζε " λα 

επηζηξέςνπκε ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα", νη dasein-αλαιπηηθέο εξκελείεο ηνπ 

απνθαινχκελνπ "πιηθνχ" ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, είλαη βαζηζκέλεο εμ 

νινθιήξνπ ζην εκθαλέο πεξηερφκελν ηεο «ζπλείδεζεο». Κακία 

πξνζπάζεηα δελ γίλεηαη λα πξνζθεξζνχλ ςπρνδπλακηθέο εμεγήζεηο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε κηα ζεσξία ηνπ «αζπλεηδήηνπ», νχηε αθφκε θαη σο πξνο 

ηελ εξκελεία ησλ νλείξσλ. Καζ’ φζνλ ην «αζπλείδεην» είλαη κηα 

κεηαθπζηθή έλλνηα πνπ δελ εκθαλίδεηαη (θαη δελ κπνξεί λα εκθαλίδεηαη) 

σο ηέηνηα ζηελ εκπεηξία ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, θαη ε νπνία, φπσο 

ππνζηεξίδεηαη, δελ κπνξεί λα θαηαδεηρζεί εκπεηξηθά κε νπνηαδήπνηε 

επηζηεκνληθά κέζα, νη  dasein-αλαιπηέο απνθεχγνπλ ηέηνηεο ππνζεηηθέο 

εμεγήζεηο. Αλη' απηνχ, επηδηψθνπλ λα παξακείλνπλ φζν ην δπλαηφλ πηφ 

πηζηνί ζε απηφ πνπ εκθαλίδεηαη άκεζα θαη ζπγθεθξηκέλα, ζε απηή θαζ’ 

εαπηή ηελ εκπεηξία ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. 

Τν "παξειζφλ" ή ε ηζηνξία δσήο ηνπ αηφκνπ  είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή 

ζηελ Dasein-αλάιπζε φπσο ζηελ ςπραλάιπζε (Hicklin, 1988). 

Δληνχηνηο, ζηελ Dasein-αλάιπζε ην παξειζφλ δελ δηεξεπλάηαη κε ζηφρν 

λα εμαθξηβσζνχλ νη ηξφπνη κε ζηνπο νπνίνπο απηφ έρεη νδεγήζεη ή έρεη 

πξνθαιέζεη (αηηηαθά) ηηο παξνχζεο δπζθνιίεο. Πξσηίζησο, ε θαηαγξαθή 

ησλ βηνγξαθηθψλ εκπεηξηψλ, ζεσξείηαη ζαλ κηα επθαηξία γηα πιεξέζηεξε 

θαη πινπζηφηεξε γλψζε σο πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν, κνλαδηθφ θαη 

ηδηαίηεξν ζεξαπεπφκελν.  

Οη Dasein-αλαιπηηθνί ζεξαπεπηέο, ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα λα δνπλ ηη 

επηξξνέο, π.ρ. πνηά πξφζσπα, γεγνλφηα, ή θαηαζηάζεηο ζηε  δσή ελφο 

αηφκνπ,  έρνπλ ζπκβάιεη ζην ζηέλεκα ή ηελ απψιεηα ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ «λα είλαη ζηνλ θφζκν». 

 Η δνπιεηά ηνπ ζεξαπεπηή είλαη φρη απιψο λα αλαγλσξίζεη ηηο 

απνθαινχκελεο «ςπρηθέο» αηηίεο αλαθνξηθά κε ηηο παξνχζεο δπζθνιίεο 

ελφο αηφκνπ, αιιά κάιινλ, λα απνθαιχςεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο απηφ ην άηνκν έρεη ζε θάπνην βαζκφ κεησκέλε 

ππεπζπλφηεηα γηα ηελ χπαξμή ηνπ θαη πψο απηή ε άξλεζε ζπλερίδεη λα 

βηψλεηαη σο εκπφδην γηα ηελ ειεπζεξία ζην παξφλ. 

  



Δίλαη ζαθέο φηη απφ κηα ηέηνηα θαηλνκελνινγηθή ζθνπηά, ε ζεκαζία ηεο 

πξφζεζεο ή ηνπ θηλήηξνπ ελφο αηφκνπ, πξέπεη λα εμεηαζηεί κε 

πεξίζθεςε. Αξθεηά ζπρλά, ζήκεξα, αθνχκε γηα ηα απνθαινχκελα 

«αζπλείδεηα» θίλεηξα ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν ζπκπεξηθνξάο 

ελφο αηφκνπ. Απηφ πνπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε (θαη ζπρλά ην 

παξαηεξνχκε), είλαη φηη ηα άηνκα, -εηδηθά ηα πεξηνξηζκέλα κε λεπξσηηθφ 

ηξφπν άηνκα-, ζπκπεξηθέξνληαη ζπρλά κε πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, 

ρσξίο πάληα λα γλσξίδνπλ ηα θίλεηξα ή ηηο πξνζέζεηο ηνπο ζε φηη αθνξά 

απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο. Η ςπρνζεξαπεπηηθή πξφθιεζε δελ έγθεηηαη, 

φπσο ζεσξείηαη επξέσο, ζην λα ππάξμεη κηα ζεσξεηηθή πιεξνθφξεζε γηα 

ηα αζπλείδεηα θίλεηξα ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ, αιιά κάιινλ ζην λα 

απνθαιπθζεί, θαηλνκελνινγηθά, ε έιιεηςε ελεκεξφηεηαο θαη ζθφπηκεο 

(ζπλεηδεηήο) απνθαζηζηηθφηεηαο ζηε δη-αγσγή ηεο δσήο ελφο αηφκνπ.  

Φαλεξψλεηαη θαζ’ νδφλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζεξαπεπφκελνπο, κε 

θαζαξά θαηλνκελνινγηθνχο φξνπο, πσο παξακέλνπλ θιεηζηνί φρη κφλν 

γηα ηελ ελ γέλεη ζεκαζία ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, αιιά, εηδηθά, 

γηα ηε ζεκαζία ηεο δηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη απφ απηή ηελ άπνςε 

κφλν πνπ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα "θξπκκέλν θίλεηξν" ή  "θξπκκέλε 

πξφζεζε": ζπκπεξηθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αζηφραζηα (ρσξίο 

ζθέςε), ζαλ κεραληθέο αληηδξάζεηο, ρσξίο ην  ζπκπεξηθεξφκελν άηνκν 

λα είλαη ελήκεξν γηα ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ηελ χπαξμή ηνπ. Απηή ε 

πξννπηηθή βνεζά θαη ηνπο δχν, θαη ηνλ ζεξαπεπηή θαη ηνλ ζεξαπεπφκελν, 

λα δνπλ φηη ε πξαγκαηηθή ππφζρεζε ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη λα γίλεη ην 

άηνκν ελήκεξν γηα ηηο αμίεο, ηηο αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο, ηα ελδηαθέξνληα 

θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ, ψζηε λα επηιέμεη ειεχζεξα θαη κε επίγλσζε λα δη-

άγεη ηε δσή ηνπ ζχκθσλα κε απηά.  

"Κξππηφηεηα" θαη "αζπλείδεην" δελ είλαη ην ίδην. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

είλαη νινθάλεξν απφ ην ίδην ην γεγνλφο φηη ε ιέμε "θξπκκέλν" (αθαλέο) 

κπνξεί κφλν λα αλαθέξεηαη ζε θάηη θαλεξφ, θάηη πνπ παξακέλεη ην ίδην, 

θαζ’ εαπηφ, είηε φηαλ είλαη θξπκκέλν είηε φηαλ θαλεξψλεηαη. Να 

δψζνπκε έλα θιαζζηθφ παξάδεηγκα: Δάλ έλαο ζεξαπεπφκελνο μεράζεη 

ηελ νκπξέια ηνπ ζην γξαθείν ηνπ αλαιπηή ηνπ κεηά απφ ηελ επίζθεςή 

ηνπ, ε νκπξέια είλαη πξαγκαηηθά κε παξνχζα γη’ απηφλ, δει. είλαη 

θξπκκέλε (αθαλήο) απφ ηε ζηηγκή πνπ ηελ έρεη μεράζεη. Αιιά εάλ 

αξρίζεη λα βξέρεη αθφηνπ έρεη θχγεη, ζα ζπκεζεί ηελ νκπξέια, θαη ζα ηε 

ζπκεζεί σο νκπξέια θαη φρη σο ηίπνη' άιιν.  

Σηε γιψζζα ηνπ ςπραλαιπηηθνχ «αζπλεηδήηνπ» εληνχηνηο, ε νκπξέια 

κπνξεί λα έρεη πνηθίιεο έλλνηεο - ζπρλά απηή ελφο θαιιηθνχ ζπκβφινπ. Η 

απνθάιπςε ηεο «αζπλείδεηεο» ζεκαζίαο επνκέλσο, ζχκθσλα κε ηελ  

ςπραλαιπηηθή ηαθηηθή, ζεκαίλεη θάηη άιιν πνπ μεπξνβάιεη απφ ην 



«αζπλείδεην», ελδερνκέλσο θάηη πνπ έρεη πνιχ ιίγν λα θάλεη κε ην 

μεραζκέλν αληηθείκελν. Παξακέλνληαο γηα ιίγν ζε απηφ ην παξάδεηγκα, 

κπνξνχκε λα δνχκε φηη ην μέραζκα ηεο νκπξέιαο δελ νθείιεηαη ζε έλα 

«αζπλείδεην» θίλεηξν, ή ζε θάπνηα «αζπλείδεηε» επρή (π.ρ. λα 

επηζηξέςεη ζηνλ αλαιπηή -φπσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη κηα 

ςπραλαιπηηθή εξκελεία).  Η δηαθνξά κεηαμχ «αθαλνχο θαη  

«αζπλεηδήηνπ» βξίζθεηαη επνκέλσο φρη ηφζν πνιχ ζηε δηαηχπσζε αιιά 

κάιινλ ζην γεγνλφο φηη ν φξνο «αζπλείδεην» ή «αζπλεηδεηφηεηα» έρεη 

απνθηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ελψ νη φξνη «αθαλέο» θαη  

«θξππηφηεηα» αλαθέξνληαη απιψο κφλνλ ζε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Όπσο έρνπκε ζεκεηψζεη, νιφθιεξν ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα 

ζπκβαίλεη κέζα ζε έλα δηαπξνζσπηθφ πιαίζην. Αληίζεηα απφ ηε θπζηθφ-

επηζηεκνληθή ππφζεζε φηη ε αζζέλεηα ιακβάλεη ρψξα νπζηαζηηθά εθηφο ή 

"παξαπιεχξσο" ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνθέξεη,  δελ ην ραξαθηεξίδεη 

άκεζα θαη έρεη αθφκα ιηγφηεξν λα θάλεη κε ην ζεξάπνληα ηαηξφ, ν Freud 

αλαθάιπςε φηη ε ςπρνινγηθή αζζέλεηα είλαη πιήξεο ζεκαζίαο θαη 

πξνζσπηθή θαη φηη ν ζεξαπεπηήο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη 

έλαο απνζπλδεδεκέλνο, κε εκπιεθφκελνο, παξηζηάκελνο. Μέζσ ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ ν Freud νλφκαζε «κεηαβίβαζε» θαη «αληηκεηαβίβαζε» ν 

ζεξαπεπηήο εκπιέθεηαη άκεζα ζηε παζνινγηθή δηεξγαζία. Πξάγκαηη, 

Freud ζχληνκα έθηαζε λα πηζηεχεη φηη ε ζρέζε ηνχ αζζελή κε ηνλ 

ζεξαπεπηή, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο ηνπ, ζα 

γίλνληαλ αλαπφθεπθηα ππνθαηάζηαην φισλ εθείλσλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ ζηηο νπνίεο κπνξνχζε λα ζπκπεξηθέξεηαη κφλν κε 

έλαλ δηαηαξαγκέλν ηξφπν. Δλψ ε dasein-αλάιπζε ζπκπίπηεη βεβαίσο 

ζηελ εθηίκεζε φηη ηα λεπξσηηθά πξφζσπα είλαη θαηαθαλψο πεξηνξηζκέλα 

σο απνηέιεζκα εκπνδίσλ απφ ην παξειζφλ, δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν 

φηη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ην ζεξαπεπηή, είηε ζηνξγηθά είηε  ερζξηθά, 

είλαη "κεηαθνξά" απφ άιια πξφζσπα πξνο ηνλ ζεξαπεπηή. Με βάζε ηε 

θαηλνκελνινγηθή θαηαλφεζε, νπνηαδήπνηε ζπλαηζζήκαηα αγάπεο ή 

ερζξηθφηεηαο εκθαλίδνληαη ζηε ζρέζε κε ηνλ ζεξαπεπηή, αλήθνπλ 

πξαγκαηηθά ζηε ζρέζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ κε ηνλ ζεξαπεπηή θαη δελ 

πξέπεη λα απνξξίπηνληαη (απνπέκπνληαη) ζαλ αθαηάιιεια απφ ηελ 

άπνςε ηεο έληαζεο ή ηεο πξφζεζεο. Δπνκέλσο, ηα απνθαινχκελα  

θαηλφκελα "κεηαβίβαζεο" ή "αληίζηαζεο" ή ηα "acting out" δελ 

αληηκεησπίδνληαη πιένλ ζαλ παιηλδξνκηθά, αληηπαξαγσγηθά γεγνλφηα κε 

ζθνπφ, αζπλείδεηα, λα ππνλνκεχζνπλ ηε ζεξαπεία αιιά, κάιινλ, σο 

ελδερνκέλσο γλήζηεο εθθξάζεηο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ πνπ αλαπηχζζεη λέεο 

δπλαηφηεηεο λα είλαη θαη λα ζρεηίδεηαη κε ηνπο άιινπο. 

  



Η Dasein-αλάιπζε δηαθέξεη επίζεο, φπσο είπακε θαη λσξίηεξα, απφ 

άιιεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ εξκελεχεη θαηλφκελα 

φπσο ηα φλεηξα θαη ηα, απνθαινχκελα, ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. Τα 

φλεηξα δελ κεηαηξέπνληαη (πεξηνξίδνληαη -κεηψλνληαη) ζε ζπκβνιηθή 

έθθξαζε ησλ απνθαινχκελσλ "ιαλζαλφλησλ" αζπλείδεησλ νξκψλ ή 

πξνζέζεσλ, αιιά αληηκεησπίδνληαη σο γλήζηεο ππαξμηαθέο εκπεηξίεο κε 

ηα δηθά ηνπο δηθαηψκαηα. Πξφθεηηαη γηα εκπεηξίεο κεζηέο, έθδεινπ 

λνήκαηνο θαη δπλαηφηεηαο, ηεο χπαξμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ, πνπ 

ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ νλεηξεπφκελε θαη κε ηελ μχπληα πιεπξά ηνπ. Τν 

λα νλεηξεχεηαη θαλείο θαη ην λα είλαη μχπληνο, είλαη δχν δηαθνξεηηθνί 

ηξφπνη πξαγκάησζεο ηεο ίδηαο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Δπνκέλσο, ε 

ζεξαπεπηηθή πξφθιεζε βξίζθεηαη θαηαξράο ζην λα δνχκε γηα πνηα 

δεηήκαηα ήηαλ ην άηνκν πξαγκαηηθά θαη έθδεια αλνηθηφ ελψ θνηκφηαλ 

θαη νλεηξεπφηαλ. Σηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα θαλεί πψο απηή ε αλνηθηφηεηα 

κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη, λα θσηίδεη, θαη λα εκπινπηίδεη ηειηθά, ηελ 

χπαξμή ηνπ φηαλ είλαη μχπληνο (ζε πιήξε εγξήγνξζε). Καηά παξφκνην 

ηξφπν, ε Dasein-αλάιπζε, δελ βιέπεη ζηα ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα  

θάπνην παξαπνηεκέλε αζπλείδεηε ζπκβνιηθή ζεκαζία, αιιά κάιινλ ηε 

ζσκαηηθή έθθξαζε κηαο εηδηθήο ζρέζεο κε ηνλ θφζκν. Γηα παξάδεηγκα, 

φπσο ζα δνχκε κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ζην 9
ν
 θεθάιαην, ε θξάκπα 

ελφο ζπγγξαθέα είλαη ε ζσκαηηθή έθθξαζε ηνπ κπινθαξίζκαηνο ηεο 

ηθαλφηεηαο ελφο αηφκνπ λα επηθνηλσλεί κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. 

Τέινο, ζηε daseinsanalytic ςπρνζεξαπεία γίλεηαη κηα νμεία δηάθξηζε 

κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ  εηδψλ ζεξαπεπηηθήο  έγλνηαο θαη θξνληίδαο. 

Απφ ηε κηα πιεπξά ππάξρεη ε παξεκβαηηθή κέξηκλα (intervening care), 

ζηελ νπνία ν ζεξαπεπηήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηνπο 

ζεξαπεπφκελνπο παίξλνληαο απφ απηνχο ηελ αλεζπρία ε νπνία ζα έπξεπε 

πξαγκαηηθά λα είλαη ε πην δηθηά ηνπο αλεζπρία. Σε κηα ηέηνηνπ είδνπο 

θξνληίδα, ν ζεξαπεπηήο ηείλεη λα πξνζθέξεη ζπκβνπιέο, δηάθνξεο 

νδεγίεο, "εξγαζία γηα ην ζπίηη" ή αθφκα θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή. Παξ’ 

φιν πνπ ε παξεκβαηηθή θξνληίδα είλαη μεθάζαξν φηη θάπνηεο ζηηγκέο 

είλαη απαξαίηεηε, πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην, δηαθνξεηηθά 

εχθνια απεηινχληαη νη ζεξαπεπφκελνη λα ράζνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

χπαξμή ηνπο θαη λα βξεζνχλ ζε κηα απμαλφκελε εμάξηεζε απφ ηνλ 

ζεξαπεπηή. 

Η πξνδξάκνπζα (anticipatory care) κέξηκλα απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

επηηξέπεη θαη ελζαξξχλεη ηνπο ζεξαπεπφκελνπο λα γίλνπλ απηνί νη ίδηνη 

δηαπγείο ζε φηη  αθνξά ηελ δηθή ηνπο κέξηκλα θαη λα γίλνπλ ειεχζεξνη λα 

αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο δηθέο ηνπο δσέο. 



Δίλαη ε πξνδξάκνπζα κέξηκλα κφλνλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηα άηνκα ζηελ ειεπζεξία ηνπο θαη λα ηα ελδπλακψζεη 

ψζηε λα αλαιάβνπλ ηε πξνζσπηθή ηνπο  επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

πην δηθψλ ηνπο, εμαηνκηθεπκέλσλ, απζεληηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο χπαξμήο 

ηνπο ζηνλ θφζκν. Με ηε βνήζεηα ηεο πξνδξάκνπζαο κέξηκλαο, ε 

daseinsanalytic ςπρνζεξαπεία επηδηψθεη λα θέξεη ηα άηνκα πίζσ ζηνλ 

εαπηφ ηνπο. Απηφ, εληνχηνηο, δελ ππνλνεί φηη νη ζεξαπεπφκελνη είλαη  

αθεκέλνη ζηνλ εαπηφ ηνπο. Αληίζεηα, ν ζεξαπεπηήο είλαη πάληα θαη απφ 

ηελ αξρή εθεί, κε ηνλ ζεξαπεπφκελν, πξνζπαζψληαο  λα δηεπθνιχλεη ηε 

κέγηζηε δπλαηή ειεπζεξία θαη ππεπζπλφηεηα απφ ηνλ ζεξαπεπφκελν θαη 

γηα ηνλ ζεξαπεπφκελν.  

Η δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ ζεξαπεπφκελνπ βξίζθεηαη, ελ 

κέξεη, ζηε κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη αλνηθηφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή. Δίλαη  

εμ άιινπ κέζα ζε απηήλ ηελ κεγαιχηεξε αλνηθηφηεηα θαη ειεπζεξία πνπ 

αλαπηχζζεηαη ε ζπλνκηιία. 

Η «πξνδξάκνπζα κέξηκλα» πηέδεη, κέζα ζηα φξηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

ζεξαπεπφκελνπ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε λα θεξδίζνπκε κεγαιχηεξε 

ελεκεξφηεηα, ειεπζεξία, θαη ππεπζπλφηεηα. Ο ζεξαπεπηηθφο δηάινγνο, 

θπζηθά, ζέβεηαη ην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο δσήο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ νδχλε ηεο παξνχζαο-ησξηλήο  χπαξμήο ηνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε απηέο ηηο πξννπηηθέο, ζα έπξεπε επίζεο λα δνζεί 

έκθαζε ζην φηη ε Daseinsanalysis δελ ζρεδηάδεη λα γίλεη αθφκα κηα 

ζρνιή ςπρνζεξαπείαο αλάκεζα ζε ηφζεο άιιεο. Μάιινλ, ε 

Daseinsanalysis ειπίδεη λα πξναγάγεη κηα απξνθαηάιεπηε 

θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ έξεπλα φισλ εθείλσλ ησλ 

θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ γεληθά ηνπο 

ςπρνζεξαπεπηέο παληνχ. Η αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αλζξψπηλεο 

πγείαο  θαη ηνπ αλζξψπηλνπ βαζάλνπ είλαη κηα πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξαθηηθή εξγαζία θάζε ςπρηάηξνπ, ηνπ ςπρνιφγνπ, ηνπ ζπκβνχινπ θαη 

ηνπ ςπρνζεξαπεπηή, θαη είλαη εδψ πνπ ε Daseinsanalysis επηδηψθεη λα 

έρεη κηα νπζηαζηηθή θαη ζηαζεξή ζπκβνιή, αλεμάξηεηα απφ ην ζεσξεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ νπνηνπδήπνηε δεδνκέλνπ επαγγεικαηία. 

Η πξαθηηθή αμία ηεο πξνζέγγηζεο πνπ έρνπκε πεξηγξάςεη πεξηιεπηηθά 

κπνξεί πηζαλψο λα δηεπθξηληζηεί θαιχηεξα κε ηε βνήζεηα ηνπ αθφινπζνπ 

παξαδείγκαηνο. 

A Clinical Vignette 

Έλαο ρεηξνπξγφο ειηθίαο ηξηάληα πέληε εηψλ, πνπ ζα ηνλ νλνκάζνπκε 

Boris, κνπ παξαπέκθζεθε γηα ςπρνζεξαπεία απφ έλαλ ηεξέα ζηνλ νπνίν 



είρε εμνκνινγεζεί έλα ζέκα πνπ ηαιαηπσξνχζε ηε ζπλείδεζή ηνπ. Ο 

Boris, έλαο ηθαλφο γηαηξφο θαη κέινο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ πξνζσπηθνχ ελφο 

λνζνθνκείνπ ηεο πεξηνρήο, είρε πεη ζηνλ ηεξέα φηη δνχζε κηα δσή εζηθψο 

απαξάδεθηε θαη ζεμνπαιηθά αραιίλσηε πνπ ήηαλ πιήξσο αηαίξηαζηε κε 

ηελ απζηεξή θαζνιηθή αλαηξνθή ηνπ. Όρη κφλν είρε μεθφςεη απφ ηνπο 

γνλείο ηνπ, κε ηνπο νπνίνπο είρε δήζεη θαιά κέρξη ηα ηξηάληα ηνπ, αιιά 

είρε απνθνπεί επίζεο απφ φινπο ηνπο ιαηξεπηηθνχο δεζκνχο κε ηελ 

εθθιεζία, ηελ νπνία θαηεγνξνχζε γηα ηελ έιιεηςε ειεπζεξίαο πνπ 

έλησζε. Ήηαλ αξξαβσληαζκέλνο, ηξία ρξφληα, κε κηα εηθνζηπεληάρξνλε 

λνζνθφκα, αιιά  εθηφο απφ ηελ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ, είρε πξνθαιέζεη 

αιιεπάιιειεο εγθπκνζχλεο ζε δηάθνξεο άιιεο λέεο γπλαίθεο ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Μεηά απφ θάζε κηα απφ ηηο ακβιψζεηο, πνπ 

ηαθηνπνηνχζε ν ίδηνο, έλνησζε απζηεξά αηζζήκαηα ελνρήο πνπ ήηαλ 

ζαθψο ηζρπξφηεξα απφ ηελ απνθήξπμε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

πξνζθνιιήζεσλ πνπ ππνζηήξηδε δεκφζηα. Αλ θαη ν ηεξέαο πξνέηξεςε 

ηνλ Boris, ζαλ πξάμε «κεηάλνηαο», λα παληξεπηεί ηελ αξξαβσληαζηηθηά 

ηνπ, εθείλνο δελ ην έθαλε.  

Σηηο αξρηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνλ ςπρνζεξαπεπηή ηνπ, ν Boris 

απνθάιπςε δηάθνξεο ελδείμεηο κηαο ζνβαξήο, πξνβιεκαηηθήο, αλάπηπμεο 

λεπξσηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ εξρφηαλ απφ ηελ πξφσξε παηδηθή ειηθία. 

Απηφ εθδεισλφηαλ ζην βχδαγκα ηνπ αληίρεηξα θαη ηελ νλπρνθαγία, ηνπο 

λπθηεξηλνχο εθηάιηεο κέρξη ηελ ειηθία ησλ δψδεθα, θαη ηα δηάθνξα 

ςπραλαγθαζηηθά θαηλφκελα πνπ επέκεηλαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ελειηθίσζήο ηνπ. Ήηαλ, γηα παξάδεηγκα, αδχλαηνλ γηα ηνλ  Boris λα πάεη 

ζην θξεβάηη ηνπ ηε λχρηα ρσξίο έλα επίκνλν ηζεθάξηζκα ηεο κπξνζηηλήο 

πφξηαο θαη ηεο ζφκπαο πγξαεξίνπ.  

Καη κφλνλ κηα ζχληνκε καηηά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηνλ Boris λα 

αλαδεηήζεη ςπρνζεξαπεία, είλαη αξθεηή γηα λα θαηαζηήζεη πξνθαλέο ην 

θχξην ζέκα  (leitmotif) ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ αζζέλεηαο: Πξφθεηηαη 

γηα κηα ρξφληα θαη νμεία αίζζεζε ελνρήο πνπ θαη ν παηέξαο ηνπ θαη ν 

ηεξέαο ην  απέδηδαλ ζε αζζέλεηα, αιιά πνπ ν ίδηνο ν Boris, ην απέδηδε ζε 

ακαξηία.   Ήηαλ αλακελφκελν βέβαηα, φηη ην πξφβιεκα ηεο ελνρήο ζα 

γηλφηαλ θαη ην θεληξηθφ ζέκα ηεο ζεξαπεπηηθήο ηνπ αλάιπζεο.  

Η θαηάζηαζή ηνπ,  απνθαιχθζεθε πεξηζζφηεξν εληππσζηαθά ζηα φλεηξά 

ηνπ: Γηα παξάδεηγκα, δχν έηε κεηά απφ ηελ έλαξμε ηεο αλάιπζεο, ν Boris 

νλεηξεχηεθε φηη είρε ππνζηεί έλα εγθάξζην ηξαχκα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ 

θαη είρε νιηθή παξάιπζε απφ ηα ηζρία θαη θάησ. Σε θαηάζηαζε παληθνχ, 

μχπλεζε κνχζθεκα ζηνλ ηδξψηα. Όηαλ άξρηζε λα εξεκεί θαη λα εμεηάδεη 

ην φλεηξφ ηνπ, ην απέδσζε ζην γεγνλφο φηη, πξηλ απνζπξζεί γηα χπλν, 

εξγαδφηαλ κέρξη αξγά ηε λχρηα ζε κηα επηζηεκνληθή εξγαζία γηα ηηο 



παξαπιεγίεο. Τη ζα κπνξνχζε, επνκέλσο, λα είλαη πξνθαλέζηεξν, 

ζπκπιήξσζε, απφ ην φηη ε εξγαζία ηνπ, ή κάιινλ ην ηαηξηθφ πξφβιεκα 

ελφο εγθάξζηνπ ηξαχκαηνο, ζπλέρηζε λα ηνλ θαηαδηψθεη θαη ζηα φλεηξά 

ηνπ; 

Σηελ επφκελε ζεξαπεπηηθή ζπλεδξία, ν Boris παξνπζίαζε ην φλεηξφ ηνπ 

εξκελεπκέλν θαη ηαθηνπνηεκέλν πάλσ ζε απηή ηε γξακκή. Όηαλ 

ηειείσζε κε απηά πνπ έιεγε, ηνλ ξψηεζα: «Αλ ασηή ε ολεηρηθή εκπεηρία 

ήηαλ απιά ε ζσλέτεηα ηες ερεσλεηηθής ζας εργαζίας, γηαηί ήζαζηαλ ηόζο 

θοβηζκέλος  κε ασηά ποσ ζσλέβεζαλ»; Ο Boris ακέζσο απάληεζε, έληνλα, 

ξσηψληαο: «Μα θαιά, ποηος δελ ζα ζοθαρηδόηαλ κε έλα ηέηοηο ζσκβάλ; 

Είκαη ζίγοσρος όηη θη εζείς επίζες ζα είταηε ηελ ίδηα αληίδραζε».  Αθφκα 

θη αλ ν Boris ππνηίκεζε ηελ ζεκαζία ηνπ νλείξνπ ηνπ κεηψλνληάο ην ζε 

κηα επηζηεκνληθή, ζρεηηθά απξφζσπε αλεζπρία, εληνχηνηο ηνπ απέδσζε 

επαξθή «αμία πξαγκαηηθφηεηαο» έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη 

ην άγρνο ηνπ ήηαλ δηθαηνινγεκέλν.  

Σπλέρηζα φκσο ηελ δηεξεχλεζε ξσηψληαο ηνλ πσο εξκελεχεη ην γεγνλφο 

φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ δελ ζπλέρηζε απιά λα εξγάδεηαη ζην 

εξεπλεηηθφ ηνπ πξφγξακκα αιιά, αληί γη’ απηφ, είρε αξξσζηήζεη ν ίδηνο; 

Γηαηί λα είρε θηππεζεί απφ κηα ηέηνηα παξάιπζε; Ο Boris, γηα άιιε κηα 

θνξά πξνζπάζεζε λα ππεξαζπίζεη ηε δηαλνεηηθή ηνπ εξκελεία 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε εξγαζία ηνπ ήηαλ ηφζν ζπνπδαία γη’ απηφλ, ήηαλ 

ηφζν απνθαζηζηηθή γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, πνπ ην 

εγθάξζην ηξαχκα είρε γίλεη απιά, έηζη φπσο ην έβιεπε, θάηη ζαλ  

«δεχηεξε θχζε» ηνπ. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Boris, ήηαλ απινχζηαηα 

θπζηθφ φηη ζα ελζσκάησλε ηελ εξγαζία ζην φλεηξφ ηνπ θαη ζα ηελ βίσλε 

άκεζα κε έλαλ ηέηνην απηφ, ζσκαηηθφ ηξφπν.  

Η θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε ηνπ νλείξνπ βνεζά ηνλ αλαιπφκελν λα 

απνθχγεη απηφ ην είδνο ησλ αλαπφδεηθησλ ππνζέζεσλ, κε ηνλ αθφινπζν 

ηξφπν: Αληί γηα ππνζέζεηο, ηνλ βνεζά λα απνθηήζεη πεξαηηέξσ ελφξαζε 

ζε φηη αθνξά ηε  βαζηθή ζηάζε ηεο δσήο ηνπ θαη' επζείαλ απφ ηα ίδηα ηα 

εκθαλή γεγνλφηα ηνπ νλείξνπ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη απηφο πνπ είδε ην 

φλεηξν, είλαη λα αληηιεθζεί ηελ άκεζα δνζκέλε ζεκαζία ηνπ νλεηξηθνχ 

ζπκβάληνο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ ππαξμηαθή ζηάζε ηνπ. Σηε 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα, παξαηεξνχκε φηη, ελψ 

νλεηξεπφηαλ, ν Boris, εκπεηξάζεθε  ηνλ εαπηφ ηνπ, κε αγσλία, λα 

ππνθέξεη απφ έλαλ ζνβαξφ λσηηαίν ηξαπκαηηζκφ. Τη κπνξνχκε λα 

ζπλαγάγνπκε απφ απηφ;  

Καη’ αξρήλ, μέξνπκε φηη ζε έλαλ παξαπιεγηθφ θαη ηα δπν πφδηα 

βξίζθνληαη ζε παξάιπζε. Δίλαη πεξηνξηζκέλνο ζην θξεβάηη ηνπ ή ζε κηα 



αλαπεξηθή θαξέθια. Δίλαη αλίθαλνο λα θηλεζεί θαη λα πάεη κπξνζηά απφ 

κφλνο ηνπ. Σπγρξφλσο, δελ έρεη θαλέλαλ έιεγρν ηνπ εληέξνπ θαη ησλ 

γελλεηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ. Με άιια ιφγηα, έρεη ράζεη εληειψο ηε 

ζρέζε ηνπ κε δεκηνπξγηθέο ζθαίξεο ηεο δσήο ηνπ. Η ζσκαηηθή παξάιπζε 

πνπ βίσζε ζην φλεηξν, απνθαιχπηεη ζηε ζεξαπεία ζε πνηα έθηαζε θαη ζε 

πνηεο πεξηνρέο ζηε δσή ηνπ, ν Boris είλαη θνιιεκέλνο, αλειεχζεξνο θαη, 

νπζηαζηηθά, αβνήζεηνο. 

Θα έπξεπε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε άζηαηε –αζειγήο- ζεμνπαιηθή δσή ηνπ 

Boris ζηελ μχπληα θαηάζηαζε  κπνξεί, αθ' ελφο, λα ιεθζεί σο ζεκάδη ηεο 

ππνηππψδνπο ηθαλφηεηάο ηνπ γηα αγάπε θαη, αθ' εηέξνπ, σο δηακαξηπξία 

ελάληηα ζηελ εζηθή ησλ αζηψλ γνλέσλ ηνπ ζηνπο νπνίνπο ν Boris 

ππνηαζζφηαλ αθφκα, παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα ειεπζεξσζεί.  

Ο Boris πίζηεπε φηη κφλν νη πεξηζζφηεξν  εγθεθαιηθνί, ινγηθνί, θαη 

δηαλνεηηθνί ηξφπνη ζρέζεο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο αμίδνπλ αιεζηλά 

ηνλ θφπν θαη κπνξνχλ λα έρνπλ δηάξθεηα. Ήηαλ ζρεδφλ αδχλαην γη’ 

απηφλ, λα εκπιαθεί ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο θαη 

ηα πξάγκαηα, θαη εηδηθά εάλ επξφθεηην γηα κηα νινθιεξσκέλε 

ζεμνπαιηθή ζρέζε αγάπεο. Καηά ζπλέπεηα, αθξσηεξηαζκέλνο ζε φηη 

αθνξά ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο μχπληαο χπαξμήο ηνπ, ν Boris ήηαλ 

πξάγκαηη ζσκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά παξάιπηνο. Αθφκα θη αλ δελ ην 

είρακε αληηιεθζεί απφ ην ηζηνξηθφ ηεο μχπληαο ηνπ δσήο, ζα κπνξνχζακε 

λα ην δνχκε κε κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα, πην θαζαξά, ζηελ παξάιπζε ηνπ 

νλείξνπ ηνπ. Πξέπεη ελ ηνχηνηο λα ζπκεζνχκε φηη ν  Boris ν ίδηνο βίσζε 

ηελ αηξνθία ηνπ ζην φλεηξφ ηνπ σο ζσκαηηθφ κφλνλ γεγνλφο, θαη φρη ζαλ 

ην είδνο ηεο  παξάιπζεο πνπ απιψλεηαη ζε φιε ηελ χπαξμή ηνπ ζαλ κηα 

γλήζηα " ππαξμηαθή αηξνθία."  

Δίρακε παξαηεξήζεη ζηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζή καο γηα ηελ  

ηζηνξηθφηεηα ηεο δσήο, φηη ζπρλά ε αλάκλεζε θαη ε πεξηγξαθή 

γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ζηνλ 

ζεξαπεπφκελν, θαζψο επίζεο θαη ζην ζεξαπεπηή, κε πνην ηξφπν νη 

άλζξσπνη κπνξεί λα ράλνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο θαη, επηπιένλ, πνην ηδηαίηεξν είδνο ζρέζεο κε ηνλ θφζκν 

ελεξγνπνηείηαη ζε εθείλεο ηηο θαηαζηάζεηο. Όκσο, απηφ πσο  έξρεηαη ζηελ 

εκπεηξία ηνπ Boris αλαθνξηθά κε ην δηθφ ηνπ παξειζφλ. 

Ο Boris κεγάισζε ζε κηα αηκφζθαηξα πνπ αλαραίηηδε, κε απζηεξφηεηα, 

ηελ αλάπηπμή ηνπ ζε έλαλ ψξηκν θαη αλεμάξηεην άλζξσπν. Τν 

πεξηβάιινλ ηεο αλαηξνθήο ηνπ αδηαθνξνχζε γηα ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο 

χπαξμήο ηνπ θαη ηελ άλζηζε ηεο –αληίζεηα, πξνζπάζεζε λα κεηαηξέςεη 

απηφλ ηνλ λεαξφ αλαπηπζζφκελν άλδξα ζε έλα απηφκαην, κηα καξηνλέηα, 



έλα θέιπθνο (ηζφθιη) ελφο πξνζψπνπ πνπ ζα ζπκπεξηθεξφηαλ κφλν κε 

ηνλ «αλακελφκελν» ηξφπν. Σπλεπψο, δελ πξνθαιεί θακία έθπιεμε φηη ν 

Boris δελ κπνξνχζε, ζην ειάρηζην, λα δηαλνεζεί ηε δπλαηφηεηα κηαο 

ειεχζεξεο ζρέζεο κε ηα πξάγκαηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλαληνχζε. 

Έηζη, δελ έγηλε κφλν θπιαθηζκέλνο ησλ απηαξρηθψλ γνληψλ ηνπ, αιιά 

θαη ηεο δηθήο ηνπ, βαζηθά θαηεζηξακκέλεο ζρέζεο κε ηνλ θφζκν, ε νπνία 

βαζηδφηαλ πάλσ ζην άγρνο θαη ηελ ελνρή. Τειηθά, ν Boris ήηαλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά πεξηνξηζκέλνο ζε έλαλ «θφζκν» ν νπνίνο πξνζδηνξηδφηαλ 

απφ έλα κφλν είδνο ζρέζεο, ην είδνο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ελφο γνλέα θαη 

ελφο παηδηνχ. Αθφκα θαη φηαλ πξνζπαζνχζε λα επαλαζηαηήζεη, ε 

αληίζεζε ηνπ ζηηο επηηαγέο ησλ γνληψλ ηνπ, δελ είρε ηίπνηα ην αιεζηλά 

απειεπζεξσηηθφ. Τέηνηεο εμεγέξζεηο απνθάιππηαλ απιά, γηα αθφκα κηα 

θνξά, ηελ ππέξκεηξε εμάξηεζε ηνπ λένπ άληξα απφ ζηνπο γνλείο ηνπ θαη, 

ηειηθά, ηε βαζηά αλσξηκφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

Κάζε πξφζσπν πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ άιινλ –είηε απηφο είλαη γνλέαο είηε 

δάζθαινο - λα θαζνξίδεη ηελ χπαξμή ηνπ ζε ηέηνην βαζκφ, βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε ελνρήο (νθεηιήο) σο πξνο ηε δηθή ηνπ κνλαδηθή θαη ηδηαίηεξε 

χπαξμε. Απηφ ην είδνο ηεο αλαπφθεπθηεο ππαξμηαθήο ελνρήο, είλαη 

ζεκειησδψο δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ελνρή πνπ έλνησζε ν Boris. Δλ ηνχηνηο, 

ζα ήηαλ ππεξβνιηθά απινπζηεπηηθφ λα εξκελεχζνπκε ηα αηζζήκαηα 

ελνρήο ηνπ Boris ζαλ απνηέιεζκα κφλνλ " αιιφηξησλ" επηξξνψλ, είηε 

πξφθεηηαη γηα γνλετθέο, ζξεζθεπηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, ή πνιηηηζηηθέο 

επηξξνέο. Δάλ επξφθεηην κφλνλ γηα ηέηνηα εμσγελή αηζζήκαηα ελνρήο ηα 

νπνία είραλ απνηππσζεί απφ ηα έμσ, ν ζθνπφο ηεο ζεξαπείαο ζα ήηαλ 

απιψο λα ηνπ επηηξέςνπκε  λα επαλαθηήζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ 

θαηαξξίπηνληαο, ζηελ αλάιπζε, ηα ππεξβνιηθψο αλαπηπγκέλα αηζζήκαηα 

ελνρήο ηνπ. Βεβαίσο, έλα ηέηνην δηαθνξεηηθφ ζθεληθφ ζα κπνξνχζε 

επίζεο λα εγείξεη ηελ εξψηεζε: "Πνηνο είλαη πξάγκαηη άξξσζηνο, ε 

θνηλσλία ή ην άηνκν"; Αιιά ε ζεξαπεπηηθή πξφθιεζε ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ  Boris, φπσο ζε φιεο ηηο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, δελ ήηαλ ηφζν απιή.  

Όπσο ζεκεηψζακε λσξίηεξα, κφλν ε απζεληηθή ελζσκάησζε ηνπ 

παξειζφληνο επηηξέπεη  ζε έλα πξφζσπν λα είλαη νιφθιεξν θαη πγηέο. Τν 

παξειζφλ ελφο πξνζψπνπ είλαη κέξνο ηνπ. Γελ ηειεηψλεη πνηέ, since 

"been" in "having-been" always means that it still "is." Τν Dasein ζηελ 

γεγνληθή ηνπ χπαξμε είλαη πάληα  απηφ πνπ είλαη, ζηε βάζε  απηνχ πνπ 

ήηαλ. Δίηε ην γλσξίδεη είηε φρη, είλαη ην παξειζφλ ηνπ θαη ην κέιινλ ηνπ.  

Η ζεκειηψδεο ηζηνξηθφηεηα ηνπ Dasein κπνξεί λα παξακέλεη θαιπκκέλε 

αιιά  κπνξεί θαη λα απνθαιπθζεί θαη λα γίλεη αληηθείκελν κέξηκλαο. 

Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε [ζεκ: όηαλ κερηκλά γηα ηελ ηζηορηθόηεηά ηοσ] 

ην Dasein ζηέθεηαη ζηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη «εξηκκέλν» θαη 



εξκελεχεη  «δηζηαθηηθά» απφ ηα κέζα. Σηελ άιιε πεξίπησζε , ην  Dasein 

επαθίεηαη ζε κηα ιίγν πνιχ ξεηψο πηνζεηεκέλε παξάδνζε πνπ 

αλαθνπθίδεη απφ ηελ ππνρξέσζε απηφ-θαζνδήγεζεο, επεξψηεζεο θαη 

επηινγήο. Πνπζελά αιινχ ε ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα «μεπέθηεη» ζηελ 

«παξάδνζε» θαη ζηελ έξεπλα γηα ηζηνξηθέο αηηίεο ησλ απνηπρηψλ ηνπ δελ 

γίλεηαη πην θαλεξή απ’ φηη ζηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε. Με απηή ηνπ ηε 

ζηάζε, ν άλζξσπνο πξάγκαηη απαιιάζζεη ηνλ εαπηφ ηνπ  απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα απνδερζεί ηελ κνλαδηθφηεηα θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ. 

Αληίζεηα απφ απηφ, νιφθιεξε ε κέζνδνο ηεο αλαιπηηθήο απηνγλσζίαο 

θαηαηείλεη, ζηαδηαθά, ζην λα νδεγεζεί ν αλαιπφκελνο ζην ζεκείν λα 

κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ θαη γηα ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν είλαη παξψλ. Απηφ ζεκαίλεη επίζεο φηη ν αλαιπφκελνο δελ 

αληηκεησπίδεηαη πιένλ κφλν σο " αζζελήο " θαηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα 

εγθαηαιείςεη ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα ησλ "αζζελψλ". Η 

πγεία ηνπ αλαηίζεηαη ζε απηφλ θαη δελ ηνπνζεηείηαη πιένλ ζηα ρέξηα ελφο 

ζεξαπεπηή. Απηφ ζεκαίλεη επί πιένλ φηη ν ζεξαπεπηήο, κε ηε ζεηξά ηνπ, 

δελ κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ έλα εθηεηακέλν 

βξαρίνλα ηεο θπζηθφ-επηζηεκνληθήο ηαηξηθήο, αιιά πξνθαιείηαη ζπλερψο 

λα ζπιινγίδεηαη γηα ηε ζεκειηψδε θχζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο 

ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Με άιια ιφγηα, ρξεηάδεηαη λα πξνζθχγεη ζηε 

θηινζνθία γηα θαζνδήγεζε. Καηαδεηθλχεηαη κε ην παξαπάλσ, φηη ε 

εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηελ αιεζηλή θχζε ηεο ςπρνζεξαπείαο, κπνξεί λα 

απαληεζεί κφλν πάλσ ζηε βάζε ηεο θηινζνθηθήο ελ-φξαζεο ηεο νπζίαο 

ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο.  

                                                Μεηάθξαζε:   Θαλάζεο  Γεσξγάο 

 


