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Χρειάστηκα πολύ καιρό για να συνειδητοποιήσω ότι το άτοµο
µε το οποίο περνούσα το ουσιαστικότερο τµήµα της ζωής µου
ήταν… ο εαυτός µου. Και ακόµη περισσότερο χρόνο για να ανακαλύψω ότι δεν µε απασχολούσε πολύ ο εαυτός µου, ότι δεν µου
έδινα µεγάλη προσοχή, ότι φρόντιζα ελάχιστα το άτοµό µου. Το
παράδοξο είναι ότι µέσω της εργασίας µου ως εκπαιδευτικού,
υποτίθεται πως ασχολούµαι µε τους άλλους, τους συνοδεύω και,
τελικά, τους υποστηρίζω στις προσπάθειές τους να αλλάξουν.
Η δηµιουργία µιας καλής σχέσης µε τον εαυτό σου, ο αυτοσεβασµός, το να είσαι συνεπής, δηλαδή να υπάρχει συµφωνία
µεταξύ αυτού που σκέφτεσαι και αυτού που πράττεις, µεταξύ
αυτού που αισθάνεσαι και αυτού που εκφράζεις, αποτελούν, κατά την άπόψή µου, τις βασικές αρχές για να καταστεί κάποιος
καλός σύντροφος του εαυτού του.
Στα κείµενα που ακολουθούν και µε τα οποία ολοκληρώνεται
η σειρά Κάθε µέρα… η ζωή που ξεκίνησε µε το Ζώντας µε τους
Άλλους και το Ζώντας µε τους ∆ικούς µου, επιχείρησα να δώσω
κάποιες οδηγίες, χρήσιµες κάτ’ εµέ, ώστε να επιδιώξουµε την
ανίχνευση του εαυτού µας, να ξεπεράσουµε την τυφλότητά του
και να φανούµε προσεκτικοί εν όψει των περιπλανήσεών του.
Πρόκειται για προτάσεις ανοιχτές που µοιάζουν µε δρόµους, µε
πίστες, και περιλαµβάνουν σταθµούς, ακριβώς για να µας θυµίζουν ότι µόνο µε τον καλύτερο εαυτό µας µπορούµε να έρθουµε
σε επαφή µε τον καλύτερο εαυτό του άλλου.
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Εσωτερικότητα

Μέσα στην απόσταση και στη σιωπή όλα κινούνται.
Επωφελήθηκα από αυτήν την κίνηση για να συναντήσω εµένα, τον εαυτό µου.
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Φόβοι και επιθυµίες

Χρειαζόµαστε, συχνά, πολύ χρόνο για να το ανακαλύψουµε:
πίσω από κάθε φόβο υπάρχει η επιθυµία. Αυτή η επιβεβαίωση,
κάπως κατηγορηµατική και απλουστευτική, ενδέχεται να µας
ταράξει ακόµη περισσότερο! Ωστόσο, αν βρούµε χρόνο να αφουγκραστούµε αυτό που κρύβεται πίσω από τους περισσότερους
φόβους µας, διαπιστώνουµε ότι πολλές από τις επιθυµίες τις
οποίες δεν τολµούµε να τις εκφράσουµε άµεσα, λειτουργούν µέσα µας και εκδηλώνονται µε σαφήνεια, αν και δεν προβάλλονται
όπως θα έπρεπε.
Αν φοβάµαι ότι έχω καρκίνο, το προφανές είναι ότι θα ήθελα
να µην αναπτύξει το σώµα µου κάτι τέτοιο! Αν φοβάµαι ότι η
αγαπηµένη µου δεν µε αγαπά πια, είναι βέβαιο ότι εύχοµαι να
συνεχίσει να µε αγαπά. Αν φοβάµαι ότι θα µε απολύσουν από τη
δουλειά µου, τότε σίγουρα θέλω να την κρατήσω.
Αυτά τα λίγα παραδείγµατα αρκούν για να δείξουν ότι η αναγνώριση και η έκφραση της επιθυµίας είναι πράξεις οι οποίες
εµπεριέχουν µια µεγαλύτερη δυναµική από ό,τι ο εγκλωβισµός
στους φόβους µας, ο µηρυκασµός τους ή η συνεχής επιβολή τους
στον περίγυρό µας!
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Υπάρχουν, επίσης, και οι φόβοι που είναι κλεισµένοι «σε συρτάρι». Φόβοι που είναι µόνο η µάσκα άλλων φόβων και, άρα,
παλαιότερων, πιο ακαθόριστων ή πιο αντιφατικών επιθυµιών,
τις οποίες είναι δυσκολότερο να ορίσουµε και να αναγνωρίσουµε. Όπως ο φόβος για το σκοτάδι. ∆εν είναι αυτό καθεαυτό το
σκοτάδι που προκαλεί τρόµο, αλλά αυτό που φανταζόµαστε ότι
θα µπορούσε να προβάλει από το σκοτάδι. Για κάποια παιδιά, ο
φόβος για το σκοτάδι µπορεί να κρύβει την επιθυµία τους να κοιµηθούν στο δωµάτιο των γονέων τους και να βρεθούν «ακριβώς
ανάµεσα στους δύο!» ή την επιθυµία «να έχω τη µαµά όλη δική
µου όταν λείπει ο µπαµπάς…».
Ο φόβος για τους κλέφτες, µεταξύ των εφήβων, µπορεί να
συνδέεται µε τον φόβο κάποιας οικείας παρέµβασης και να κρύβει µια επιθυµία που δύσκολα αναγνωρίζεται, αυτή µιας ερωτικής συνεύρεσης που είναι ευχάριστη και όχι απειλητική.
Όλοι πρέπει να ακούν και να κατανοούν την επιθυµία που
υπάρχει πίσω από κάθε φόβο και το κυριότερο, να τολµούν να
ανταποκριθούν σ’ αυτήν.

Όταν ο ένας δεν µπορεί να προσαρµοστεί
στις επιθυµίες του άλλου, µπορεί τελικά να προσαρµοστεί στις δικές του δυνατότητες.
©
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Η ανάγκη γεννιέται πριν από την επιθυµία…

Στη σειρά των προτεραιοτήτων, η ανάγκη προηγείται της επιθυµίας. Από την ικανοποίηση των βασικών µας αναγκών –τροφή,
θέρµη, προστασία– εξαρτάται, πρώτα από όλα, η επιβίωσή µας.
Το πρώτο τη τάξει ζήτηµα, για καθέναν από εµάς, αφορά την κατάλληλη αντίδρασή µας σε σχέση µ’ αυτές τις ζωτικές µας ανάγκες. Και εκεί αφιερώνουµε πολύ χρόνο. Κατόπιν, ακολουθεί η
επιθυµία η οποία ξυπνά πολύ γρήγορα, αφού ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις που επιβάλλει η επιβίωσή µας.
Η επιθυµία προκύπτει από την έλλειψη, από το κενό, από την
απουσία και, αργότερα, από την έλξη, από µια δύναµη που µας
ωθεί, µας οδηγεί και, κάποιες φορές, µας στρέφει προς τον άλλον.
Προς κάποιον άλλον που έχει αυτό που εµείς δεν έχουµε, που
λάµπει µε ένα φως που µας φωτίζει, που αντηχεί µε κάποια δόνηση που ταιριάζει µε τη δική µας. Η επιθυµία είναι µια παρόρµηση που αναζητά κάποια χαµένη ενέργεια. Είναι µια εσωτερική
έκρηξη πριν από την εξωτερική έκρηξη. Χωρίς επιθυµία, µοιάζουµε µε ζωντανούς νεκρούς: «Όταν είχα αυτήν την κατάθλιψη
που διήρκησε δύο χρόνια, ήµουν ακίνητη εσωτερικά, χωρίς επιθυµία, χωρίς παλµό, αδρανής, στερηµένη από κάθε πόθο», ανέφερε µια γυναίκα η οποία είχε πριν από καιρό περάσει από αυτή
τη φάση και σήµερα συστήνεται όχι µόνο ως επιθυµητή, αλλά,
κυρίως, ως κάποια που έχει επιθυµίες.
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Κάποιες φορές οι επιθυµίες µας όπως οι ανάγκες µας που ικανοποιούνται µε επείγοντα τρόπο, µας επιβάλλονται µε µία δύναµη τόσο ολοκληρωτική, ώστε καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασµά τους. Κάποιος άνδρας µου είπε: «Όταν είδα αυτή τη
γυναίκα πρώτη φορά, κυριεύτηκα από µια επιθυµία οδυνηρή,
δυναστική, η οποία δεν µε εγκατέλειψε όλο το βράδυ. Έπρεπε
να την ξαναδώ, να τη συναντήσω, να της µιλήσω…»
Έτσι, κάποιες επιθυµίες µάς ταράζουν και µας καθιστούν δέσµιους. Πρόκειται για ένα παράδοξο: Θέτουµε τον εαυτό µας
στην υπηρεσία τους µε κίνδυνο να αγνοήσουµε τις βαθιές και
πρωταρχικές ανάγκες µας, ενώ θα έπρεπε αυτές να µας υπηρετούν, να µας επιτρέπουν να χρησιµοποιήσουµε πλήρως τις δυνατότητές µας και να ευνοούν απόλυτα την άνθησή µας.
Ορισµένες ερωτικές σχέσεις κτίζονται γύρω από ανάγκες και
ως εκ τούτου (χρειάζεται να το πούµε καταρρίπτοντας κάποιους
µύθους;), διαρκούν περισσότερο, είναι πιο αρµονικές, πιο ειρηνικές από άλλες. Άλλες σχέσεις, αντιθέτως, αποκρυσταλλώνονται γύρω από την επιθυµία και έχουν µια πορεία περισσότερο
χαώδη, περισσότερο κυβευτική, περισσότερο ριψοκίνδυνη.
Συµβαίνει, επίσης, κάποια ανάγκη να λαµβάνει τη µορφή κάποιας επιθυµίας για να ικανοποιηθεί: «Είδα σε µια γκαλερί, τελείως τυχαία, αφού δεν περνούσα ποτέ από αυτόν τον δρόµο έναν
µικρό πίνακα που αναπαριστούσε έναν κήπο. Το µαγαζί ήταν
κλειστό. Ξαναπέρασα τέσσερεις φορές και δεν το βρήκα ανοιχτό.
Την πέµπτη φορά, ράγισε η καρδιά µου: ο πίνακας δεν ήταν στη
βιτρίνα. Μπήκα στο µαγαζί τρέµοντας. Ο έµπορος µου είπε ότι
τον κρατούσε πίσω, γιατί τον είχε κλείσει κάποιος από τους πελάτες του. Κατέρρευσα. Ήθελα αυτόν τον πίνακα. Μου είπε να
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ξαναπεράσω ύστερα από οκτώ ’µέρες. Οκτώ ’µέρες µετά… είχα
τον πίνακα, ο πελάτης είχε υποχωρήσει! ∆έκα χρόνια αργότερα
ανακάλυψα, αλλάζοντας την κορνίζα, ότι αυτός ο πίνακας ανήκε
στον παππού µου. Έναν παππού που δεν είχα γνωρίσει ποτέ! Το
όνοµά του ήταν γραµµένο σε µια γωνία, στο πίσω µέρος του καναβάτσου. Ο πίνακας αναπαριστούσε τον κήπο του σπιτιού όπου
είχε γεννηθεί ο πατέρας µου…». Με την επίµονη επιθυµία του
να αποκτήσει τον πίνακα, αυτός ο άνδρας απάντησε στην ανάγκη
του να ξανασυνδεθεί µε την καταγωγή του.

Είτε είσαι κοντά είτε µακριά, βρίσκοµαι πάντα στη γιορτή των επιθυµιών. Ξέρω ότι ζεις
και αυτό µου αρκεί.
©
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Όνειρο ζωής

Μέσα σε µια ερωτική σχέση, κυρίως αν γίνει σηµαντική, και
ακόµη περισσότερο αν ενισχυθεί µε έναν γάµο ή σχηµατοποιηθεί
σε µια συµβίωση, συµβαίνει να εµπιστευόµαστε το όνειρο της
ζωής µας στον αγαπηµένο ή στην αγαπηµένη µας. Αυτό το όνειρο
αποτελείται από ένα σύνολο εικόνων, ευχών, επιθυµιών, τις οποίες προβάλλουµε στο µέλλον συνδέοντάς τες µε τον άλλον. Τον
άλλον, αυτόν ή αυτήν που, δικαίως, κυριαρχεί στις σκέψεις µας,
που τον αγαπάµε, και µε τον οποίον µοιραζόµαστε τον σκοπό
της ζωής µας.
Αυτό το όνειρο ζωής µπορεί να είναι: «Να αποκτήσω ένα µικρό σπίτι, µε τρεις µηλιές και µια πηγή» ή «Να κάνουµε µαζί οικονοµίες για να αγοράσουµε ένα πλοίο και να κάνουµε τον γύρο
του κόσµου µαζί µε τα παιδιά» ή, πάλι, «Να αποσυρθούµε, αργότερα, στην επαρχία, εκεί που ο αέρας είναι ακόµη καθαρός,
εκεί όπου το τσιµέντο δεν έχει ακόµη κάνει πολλή ζηµιά». Όποιο
και να είναι αυτό το όνειρο, περιλαµβάνει την ενδόµυχη πίστη
µας, καθώς και τις ελπίδες που έχουµε εναποθέσει στον άλλον.
Ο ένας από τους δύο, µερικές φορές, το κουβαλά µαζί του για
πολλά χρόνια, το έχει αφήσει να ριζώσει, να µεγαλώσει, να οµορφύνει, το έχει γυαλίσει και ξαναγυαλίσει πολλά βράδια ή στις
πλέον απροσδόκητες στιγµές. Αισθάνθηκε ευχάριστα (χωρίς να
γνωρίζει ότι ήταν ρίσκο!) όταν το µοιράστηκε µε τον άλλον, ελ©
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πίζοντας ότι αυτός (ή αυτή) θα το µοιραζόταν µαζί του, θα το καλωσόριζε στη φαντασία του, θα το οµόρφαινε και θα το γυάλιζε
µε τη σειρά του. Ο ονειροπόλος επενδύει, ως εκ τούτου, τόσο
πολλά ψυχικά αποθέµατα στο όνειρό του µε την προοπτική της
πραγµατοποίησής του. Ένα όνειρο ζωής βοηθά στην αντιµετώπιση του παρόντος, κάνει ευκολότερη την αποδοχή των δυσκολιών, παρέχει εσωτερική υποστήριξη για την υπέρβαση των
εµποδίων, ενθάρρυνση για την προετοιµασία του µέλλοντος…
Και τότε, το ζευγάρι χωρίζει, ο γάµος τελειώνει λόγω διαζυγίου, απώλειας ή χωρισµού. Αυτός που είχε εµπιστευθεί το όνειρο της ζωής του στον άλλον, βρίσκεται µπροστά σε ένα τεράστιο
ρήγµα, σε ένα κενό, γεµάτο µε µια νοσταλγία, της οποίας το νόηµα δεν κατανοεί! Όταν συµβαίνει αυτό, καλώ το άτοµο που έχει,
µε τον τρόπο αυτόν, ευνουχιστεί από το όνειρο της ζωής του,
έχει ακρωτηριαστεί από ένα κοµµάτι της φαντασίας του, να προχωρήσει σ’ένα συµβολικό διάβηµα. Να ζητήσει από τον σύντροφο που φεύγει ή που έχει ήδη φύγει να του ξαναδώσει πίσω το
όνειρο της ζωής του µέσω ενός αντικειµένου το οποίο συνδέεται
συµβολικά µε κάποια πλευρά αυτού του ονείρου ζωής: «Είχα ξεχάσει να πάρω πίσω το όνειρο της ζωής µου, το να κάνω ένα παιδί
µε αυτόν τον άνδρα. Είχα ξαναπαντρευτεί και δεν καταφέρναµε
να κάνουµε παιδί, παρ’ όλο που οι εξετάσεις ήταν θετικές. Αυτό
διήρκησε έξι χρόνια. Όταν µπόρεσα να κάνω αυτό το συµβολικό
διάβηµα, να πάρω πίσω το όνειρο της ζωής µου, έναν µήνα µετά
έµεινα έγκυος… Ποτέ δεν θα µάθω τί συνέβη, αλλά είχα την
εντύπωση µιας µεγάλης ανακούφισης όταν µου επέστρεψε τον
µικρό πίνακα που είχαµε αγοράσει µαζί, ο οποίος αναπαριστούσε
ένα µικρό κορίτσι, σκυµµένο πάνω σε ένα γεφύρι, να κοιτά την
αντανάκλασή του…»
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Ανακτώντας έτσι το όνειρο ζωής, µου φαίνεται ότι το άτοµο
µπορεί να ανακτήσει, ανέπαφη, τη δηµιουργικότητά του, να
συµφιλιωθεί µε ένα βαθύτερο τµήµα του εαυτού του και να θέσει έτσι τέλος σε µια κατάσταση που έχει µείνει ηµιτελής.

Συνεχί ζε ται...
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