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«Γιατί ενδιαφέρεστε τόσο για τα άρρωστα παιδιά;».
Η ερώτηση μού τέθηκε από τον Ρενέ Ντιατκίν1, σ’ ένα δείπνο 

στη διάρκεια κάποιου παιδοψυχιατρικού συνεδρίου στην περιο-
χή του Μπορντό.

Βρέθηκα απροετοίμαστος επειδή ετοιμαζόμουν να περάσω 
λαθραία λίγο σαλμί από αγριοπερίστερο στον Σερζ Λεμποβισί2, 
χωρίς να με προσέξει η γυναίκα του, η Ρουθ, που τον πρόσεχε 
σαν γάλα που βράζει, εφόσον, ως άρρωστος, όφειλε να ακολου-
θεί δραστική δίαιτα.

Ξαφνιασμένος απάντησα χωρίς να σκεφτώ : «Ιδέα δεν έχω, δεν 
υπάρχει κάποια λογική εξήγηση γι’ αυτή μου την προτίμηση».

Ξεχνώ την ερώτηση, αλλά να που οι μεζέδες και το κρασί 
σκαλίζουν το ασυνείδητό μου να δουλέψει, όπως ένα ραβδί που 
αναδεύει την ιλύ σ’ έναν ήσυχο βάλτο. Οπότε, μπροστά στους 
τρεις σπουδαίους δασκάλους της γαλλικής παιδοψυχιατρικής (ο 
Μισέλ Σουλέ3 παρευρισκόταν επίσης στη συνάντηση), αφηγού-
μαι την παιδική μου ηλικία. Μια ανάμνηση… κατά τύχη;

Όταν ήμουν μικρός, κάποια στιγμή άρχισα να βήχω πολύ, 
αδικαιολόγητα. Ο γιατρός που κλήθηκε προς βοήθεια, διέγνωσε 
κοκίτη, σχολιάζοντας ως κακός οιωνός: «Ξέρουμε πώς ξεκινούν 
αυτά, δεν ξέρουμε πώς τελειώνουν…».

Ανήσυχη από τα λόγια του η μητέρα μου το εκμυστηρεύθη-
κε στη δική της μητέρα, μια γερή και δραστήρια γυναίκα, που 
δεν επέτρεπε στον εαυτό της να απελπιστεί από έναν γιατρου-
δάκο. Πήρε λοιπόν μια ασυνήθιστη απόφαση, με δεδομένα τα 
ισχνά οικονομικά μας και το κόστος του πράγματος: να πάμε να 
συμβουλευτούμε έναν παιδίατρο. ΤΟΝ παιδίατρο. Ο οποίος με 
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έστειλε πάραυτα για ακτινογραφία, που αποκάλυψε ένα μεγάλο 
γάγγλιο στον δεξιό πλάγιο βρόγχο, τύπου πρωτοπαθούς φυμα-
τιώδους λοίμωξης.

Με την ανακοίνωση αυτής της ετυμηγορίας, η γιαγιά μου, θη-
λυκή εκδοχή του Ρεμί από την τριλογία του Πανιόλ*, τον χαρακτή-
ρισε «άξεστο», με το επιχείρημα ότι ποτέ στην οικογένεια δεν είχε 
υπάρξει φυματικός. Πλην όμως αυτή η γενναία γυναίκα είχε ξεχά-
σει, πολύ απλά, ότι την ίδια εκείνη εποχή ο Βικτόρ, ένας γείτονας, 
μοίραζε αφειδώς βακίλους του Κοχ σε όποιους είχαν την ατυχία 
να περάσουν πολύ κοντά του.

Όμως, έστω κι αν αμφέβαλε υπερβολικά για την αυθεντία 
του παιδιάτρου, η γιαγιά μου έκρινε παρ’ όλα αυτά καλό να με 
πάνε να αναπνεύσω έναν κάπως πιο υγιεινό αέρα. Έτσι βρε-
θήκαμε η μητέρα μου, η γιαγιά μου κι εγώ στο Κολομπριέρ** 
(είκοσι χιλιόμετρα από το σπίτι μας!), ώστε να ξαναβρώ τις 
δυνάμεις μου. 

Επί τέσσερις μήνες οι δύο γυναίκες αφιερώθηκαν κατ’ απο-
κλειστικότητα στην ενίσχυση της υγείας μου. Ύστερα από τόσες 
φροντίδες η πρωτοπαθής μου λοίμωξη ξεπεράστηκε και μου ανα-
κοίνωσαν ότι είχα πια θεραπευτεί. Αλλά κάθε χρονιά στο σχο-
λείο, κατά την τακτική ιατρική εξέταση, είχα κερδίσει το δικαίω-
μα στην ακτινογραφία μου και, με τους ώμους κολλημένους στην 
κρύα πλάκα, άκουγα το περίφημο «αναπνεύστε, μην αναπνέετε 
άλλο»… Και κάθε χρονιά, ο γιατρός ανίχνευε μια ασβεστοποίηση 
στη δεξιά βάση του πνεύμονα, το ένα από τα δύο σημάδια που 
μου άφησε η φυματίωσή μου. Το άλλο, αναμφίβολα, ήταν ένα 
ιδιόμορφο οιδιπόδειο πρόβλημα, ένα είδος προμητορικό υπερ-
οιδιπόδειο.

* Marcel Pagnol (1895-1974): Γάλλος επιτυχημένος μυθιστοριογράφος, θεα-
τρικός συγγραφέας, και κινηματογραφιστής που έγραψε μεταξύ των άλλων και 
μια αυτοβιογραφική τριλογία, Souvenirs d’enfance (πιο γνωστή ως Τριλογία της 
Μασσαλίας) που γυρίστηκε και ταινία.
** Κολομπριέρ (Collobrières): ιστορικό χωριό στην ορεινή περιοχή του Βαρ 
(Var) στη Νότια Γαλλία, κατάφυτο από καστανιές και επομένως φημισμένο για 
τα αντίστοιχα προϊόντα του.
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Σο τέλος αυτής της αφήγησης, κάτω από τα βλέμματα συνδαι-
τυμόνων που το διασκέδαζαν, βλέμματα των «εκχερσωτών» του 
ασυνειδήτου, ο Ρενέ Ντιατκίν με ξαναρωτά: «Γιατί ενδιαφέρεστε 
τόσο πολύ για τα άρρωστα παιδιά;».

Μπίνγκο! Η καταχωνιασμένη, απωθημένη αρρώστια, αναδύ-
θηκε από τα βάθη μιας μνήμης όπου πια δεν είχα πρόσβαση. 
Δεν μένει παρά να τους εξομολογηθώ ότι κάθε χρονιά, τα Χρι-
στούγεννα, τρέχω να αγοράσω μαρόν γκλασέ… αποκλειστικά στο 
Κολομπριέρ!

Το ότι υπήρξα άρρωστο παιδί αρκεί να εξηγήσει αυτό που 
έγινα σήμερα; Μπορούμε εύκολα να θεμελιώσουμε μια σχέση 
ανάμεσα στα δύο, αιτιολογώντας την επαγγελματική μου ενασχό-
ληση ως ενήλικα σε σχέση με την παιδική μου ηλικία. Κι όμως 
ούτε στην ιατρική ούτε στην ψυχιατρική είχα κάποια κλίση.

Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να αφηγηθώ μια διαφορετική 
ανάμνηση πολύ πιο ισχυρή αυτή τη φορά. Πήγα σχολείο στην 
εντεκάτη (εκείνη την εποχή δεν λέγαμε ακόμα Προπαρασκευα-
στικό Μάθημα)* χωρίς να έχω περάσει από το νηπιαγωγείο. 
Πράγματι, εγώ είχα μάθει να γράφω, να διαβάζω και να με-
τράω στις λαϊκές αγορές όπου ιερουργούσε η γιαγιά μου. Όλο 
το πρωινό, έγραφα τις τιμές των φρούτων και των ζαρζαβατι-
κών, τις έσβηνα και τις ξανάγραφα, ανάλογα με το τι καθόριζε 
ο ανταγωνισμός. Πρέπει λοιπόν να βρισκόμουν λίγο-πολύ στο 
απαιτούμενο επίπεδο για το σχολείο, μόνο που ήμουν δίγλωσ-
σος. Σκεπτόμουν στα ιταλικά και όταν άκουγα κάτι γαλλικά, 
χρειαζόμουν λίγο χρόνο μέχρι το μυαλό μου να μεταφράσει 
την απάντηση. Το διάστημα που χρειαζόμουν για να τη σκεφτώ 
δεν διέφυγε από τη δασκάλα μας που άκουγε στο όνομα Μα-
ντάμ Ρουέν**. Αυτό κι αν ήταν εξωτικό όνομα! Για μένα, παιδί 
του Νότου και της Μεσογείου, αυτή η λέξη έφερνε στο μυαλό 
μιαν άλλη θάλασσα, τη θάλασσα του Βορρά*** και την ανάλα-

* Προπαρασκευαστικό Μάθημα: Στη στοιχειώδη εκπαίδευση της Γαλλίας (école 
primaire ή élémentaire) η εντεκάτη αντιστοιχεί στην πρώτη τάξη του δικού μας 
Δημοτικού σχολείου και ονομάζεται CP, που σημαίνει: Cours Préparatoire.   
** Ρουέν, η ιστορική πρωτεύουσα της Νορμανδίας στη Γαλλία.
*** Εννοεί τις ακτές της Μάγχης.
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φρη ομίχλη της Νορμανδίας, τα αγγλο-νορμανδικά νησιά, έναν 
ολόκληρο κόσμο άγνωστο και μακρινό. Με τη διαφορά ότι η 
μαντάμ Ρουέν δεν ήταν καθόλου ανάλαφρη! Τεράστια, κατσα-
ρομάλλα, μας ρώταγε με τη βροντερή φωνάρα της και, καθώς 
καθυστερούσα πάντα να απαντήσω, χωρίς να με περιμένει περ-
νούσε στο επόμενο παιδί. (Να εξηγήσουμε εδώ ότι η έλλειψη 
υπομονής μπορεί να αποδοθεί στις ελλείψεις προσωπικού της 
εποχής: χάρη στη γενιά του μπέιμπι-μπουμ* δεν ήμασταν λιγό-
τεροι από πενήντα στην τάξη!)

Ήταν στα 1949, τα πρώτα ψυχολογικά τεστ είχαν εμφανι-
στεί από το 1947, η μαντάμ Ρουέν αποφάσισε να επωφεληθεί 
από την πρόοδο της επιστήμης και με έστειλε να κάνω το πει-
ραματόζωο. Συμπεράσματα του ψυχολόγου: δεν ήμουν κουφός, 
διάγνωση που διέψευδε την πρώτη σκέψη της δασκάλας. Δεν 
ήμουν ούτε ηλίθιος, γεγονός που, σ’ ό,τι με αφορούσε, διέψευ-
δε και τη δεύτερη διάγνωσή της. Ο ψυχολόγος, καλοπροαίρετος 
άνθρωπος, κατέληξε ότι «πρόκειται μάλιστα για ένα μάλλον έξυ-
πνο παιδί» – φράση που θα άλλαζε αναμφίβολα τη ροή της ζωής 
μου. Πλημμυρισμένη από τύψεις, η μαντάμ Ρουέν έκανε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να επανορθώσει, κανακεύοντάς με και 
ρωτώντας με στο μάθημα όσο γινόταν πιο συχνά. Χάρη στην 
υποστήριξη και στην ενθάρρυνσή της, τελείωσα τη χρονιά με 
έπαινο. Η εμπειρία αυτή μου άρεσε τόσο, που την επανέλαβα και 
τις επόμενες χρονιές. Μία φορά το χρόνο, με την ευκαιρία των 
βραβείων, η μητέρα μου μού αγόραζε καινούργια ρούχα και μου 
σύστηνε: «Ξεκινάς από την άλλη άκρη της αίθουσας, ανεβαίνεις 
στο βάθρο, και από εκεί μου κάνεις ένα μικρό νεύμα, αυτό μου 
αρκεί…».

Δεν τίθεται θέμα, αυτή η μικρή ιστορία μ’ αρέσει, αλλά δεν 
είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο θέλησα να την αφηγηθώ. 
Παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι δείχνει ότι σε κάθε ζωή επεμ-
βαίνει ως ένα βαθμό κι η τύχη. Αρχίζει λοιπόν το γαϊτανάκι των 
«εάν»: εάν δεν ήμουν δίγλωσσος, εάν δεν είχα κάνει τα τεστ, εάν 

* Baby boom, η μεταπολεμική δημογραφική έκρηξη, στις HΠΑ κυρίως, αλλά 
και στην αναπτυγμένη Ευρώπη, έως και τη δεκαετία του ’60.
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δεν μου είχαν πει ότι είμαι έξυπνος… θα είχα επιτύχει; Εάν, με 
την ταπεινή κοινωνική μου προέλευση, δεν είχα τη ναρκισσιστι-
κή4 στήριξη της μητέρας μου όπως και των δασκάλων μου… θα 
είχα πετύχει;

Μιας και ήμουν καλός μαθητής, όλοι πίστευαν εντελώς φυ-
σιολογικά ότι θα γινόμουν δάσκαλος και έτσι θα έδινα εξετάσεις 
στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Πέτυχα χωρίς δυσκολία, και ένας 
από τους εξεταστές ήρθε να δει τον πατέρα μου για να του πει: 
«Ξέρετε, μπορεί να διεκδικήσει κάτι καλύτερο». Η απάντηση του 
πατέρα μου: «Αν το λέτε εσείς, ο εκπαιδευτικός, τότε θα συνεχί-
σει παραπέρα». Να ένα ακόμη τυχαίο συμβάν.

Ως φοιτητής, επέλεξα τη φιλοσοφία με την οποία είχα πά-
θος. Όμως, τρέχα γύρευε για ποιο λόγο, οι καλύτεροί μου φίλοι 
στράφηκαν στην ιατρική. Και επέλεξα αυτήν εδώ την επιστήμη 
ακριβώς για να μπορώ να κάνω παρέα μαζί τους.

Πρώτη ειδικότητα: νευρολογία. Για να εξερευνήσω τη λειτουρ-
γία του μυαλού. Τη μυστηριώδη, γοητευτική, απύθμενη, και τόσο 
άγνωστη, εκείνη την εποχή. Όμως παράτησα τους νευρώνες και 
κατευθύνθηκα στην παιδιατρική. Χωρίς αμφιβολία, είχα ανάγκη 
να «φορτωθώ» τα «κανονικά», όπως λέμε, παιδιά, για να μάθω να 
τα γνωρίζω, να τα κατανοώ και, πράγμα ακόμη πιο βέβαιο, για να 
γίνω κι εγώ πιο «κανονικός».

Υπήρξα καλός παιδίατρος; Αυτό που ξέρω, εν πάση περιπτώ-
σει, είναι ότι, πολύ γρήγορα, ήρθα αντιμέτωπος με τα όριά μου… 
Ο Αντουάν μού τα αποκάλυψε. Τεσσάρων ετών, έπασχε από κα-
κοήθη αρτηριακή υπέρταση εξαιτίας νεφρικής δυσλειτουργίας. 
Μια μέρα, άρχισε να αιμορραγεί από τη μύτη, να έχει βουητά 
στο κεφάλι και τρομακτικό πονοκέφαλο. Οι γονείς του, πανικό-
βλητοι, τον πήγαν στο νοσοκομείο, ακολουθώντας τη συμβουλή 
του οικογενειακού γιατρού. Ήμουν εφημερία εκείνη τη μέρα και 
με τη σειρά μου πανικοβλήθηκα μπροστά σ’ αυτό το μικρό αν-
θρωπάκι που είχε 16 πίεση, νούμερο υψηλό και ανησυχητικό 
δεδομένης της ηλικίας του, και κάλεσα έναν πιο έμπειρο γιατρό 
για να στηρίξει τη διάγνωσή μου και να επικυρώσει την αγωγή. 
Χορηγήσαμε λοιπόν ισχυρά αντι-υπερτασικά που επέφεραν το 
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επιθυμητό αποτέλεσμα: μετά από κάποια ώρα, η πίεση έπεσε. 
Νιώθοντας σαφώς καλύτερα, ο Αντουάν ξαναβρήκε τη χρήση 
του λόγου για να μου πει: «Σταματήστε πια να μ’ εξετάζετε, μου 
τη σπάτε! Εγώ ξέρω γιατί είμαι άρρωστος. Έφαγα ένα σωρό γαύ-
ρους…». Μια σταλιά παιδί και είχε πραγματικό πάθος για τον 
τηγανητό γαύρο, που, αλίμονο, του ήταν απαγορευμένος λόγω 
ανάλου διαίτης. Αλλά, εκείνη τη μέρα, γινόταν κάποια γιορτή στο 
λιμάνι της Μασσαλίας κι οι ψαράδες γονείς του θεώρησαν καλό 
να μην του στερήσουν το αγαπημένο του πιάτο.

Αφήσαμε τον Αντουάν για να ασχοληθούμε με άλλους νεα-
ρούς αρρώστους… Πριν προλάβουν να μας φωνάξουν πίσω, 
«ο μικρός με τον γαύρο», όπως τον αποκαλώ πια, είχε πάθει 
καρδιακή ανακοπή. Ανεβήκαμε ξανά τρέχοντας στον 6ο όροφο, 
στην ανάνηψη, όπου βαλθήκαμε να του κάνουμε καρδιακές μα-
λάξεις. Με τη βοήθειά τους επανήλθε στη ζωή. Όταν ζωντάνεψε, 
ο Αντουάν ήταν πάλι δυσαρεστημένος: «Σταματήστε να με ταρα-
κουνάτε, δεν είμαι καμιά πάνινη κούκλα…». Λες και είχε αντιλη-
φθεί, μέσα στο θανάσιμο κώμα του, ότι κάναμε βίαια μαλάξεις 
στον μικρό του θώρακα για να του ξαναδώσουμε πνοή. Και αρ-
γότερα, ενώ τον φρόντιζα επιμελώς, αρνούμενος να τον αφήσω 
έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, συνέχιζε να γκρινιάζει: «Μου τη 
σπας με το στηθοσκόπιό σου. Έτσι κι αλλιώς εγώ λατρεύω τον 
γαύρο».

Ωστόσο η ανάνηψη δεν κράτησε πολύ. Μερικές στιγμές αργό-
τερα, παρά τις φροντίδες μας, η καρδιά του Αντουάν σταμάτησε 
πάλι να χτυπά. Και παρ’ όλες μας τις προσπάθειες δεν μπόρεσε 
να ξαναπάρει μπροστά.

Δεν έχω ξεχάσει τα λεπτά που ακολούθησαν. Εμένα, μόνο 
μου στο ασανσέρ, να πηγαίνω προς συνάντηση των γονιών για 
να τους ανακοινώσω το τρομερό νέο. Ο πατέρας, τρελός από 
πόνο και λύσσα, να ρίχνεται πάνω μου, να μ’ αρπάζει για να με 
χτυπήσει και εγώ να τον κρατώ, να τον σφίγγω στην αγκαλιά μου, 
για να μπορέσει να δώσει διέξοδο στον καημό του.

Την ημέρα εκείνη κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να κάνω αυτό το 
επάγγελμα. Δεν έχω επαρκείς ικανότητες για να κάνω υπερταχέα 
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πένθη, να περνάω από το ένα στο άλλο χωρίς ανάπαυλα. Δεν μπο-
ρώ να αντέξω το γεγονός ότι το μέλλον σταματά έτσι… Πιστεύω με 
βεβαιότητα ότι ο θάνατος του Αντουάν με έπεισε να εγκαταλείψω 
την παιδιατρική προκειμένου να αφοσιωθώ σε παιδιά με δυσκολί-
ες προσαρμογής στη ζωή παρά σε παιδιά που πολύ νωρίς στη ζωή 
τους έρχονται αντιμέτωπα με τον θάνατο.

Από εκείνη τη μέρα, κάθε φορά που βλέπω ένα μικρό παιδί 
να τρώει γαύρο, νιώθω την ανάγκη να το προειδοποιήσω: «Πρό-
σεχε! Θα αρρωστήσεις!». Αλλά δεν λέω τίποτα, χαμογελάω και 
λογικεύομαι με τη σκέψη ότι όλα τα παιδιά που τους αρέσει ο 
γαύρος δεν θα πάθουν κατ’ ανάγκη θανάσιμη αρτηριακή υπέρ-
ταση.

Νέα παράκαμψη στις σπουδές μου: στρέφομαι στην ψυχιατρι-
κή. Σύντομα καταλήγω εξωτερικός βοηθός και επιλέγω το άσυλο 
στο νοσοκομείο της Τιμόν*. Κάθε πρωί, άνοιγα την είσοδο της 
κλινικής με ένα ογκώδες κλειδί. Ο θόρυβος της κλειδαριάς σή-
μανε την έναρξη της καθημερινής μου δουλειάς. Και κάθε πρωί, 
μια γυναίκα ορμούσε να με προϋπαντήσει. Με πολύ περιορι-
σμένες δυνατότητες επαφής με τους άλλους, δεν έλεγε παρά δύο 
πράγματα: «Πανπάν!» και «Χου!». Όταν εγώ έλεγα «Πανπάν!» 
έφευγε τρέχοντας στην κλινική σαν να την απειλούσα. Αλλά όταν 
της έλεγα «Έλα», κρεμόταν στο μπράτσο μου, πάντα στο αριστερό 
μπράτσο, όπου έτρεχαν τα σάλια της, και κολλημένη πάνω μου, 
με συνόδευε με αυτόν τον τρόπο σε όλη τη διάρκεια του πρωινού. 
Αυτή η νέα γυναίκα νοσηλευόταν επί δεκαοκτώ χρόνια. Την εί-
χαν βρει να περιπλανιέται και, ύστερα από τόσα χρόνια, αγνο-
ούνταν ακόμη η ταυτότητά της, η ιστορία της και τα αίτια της 
παθολογίας της. Κι όμως, κατέληξα να θεωρώ ότι όλα αυτά ήταν 
φυσιολογικά… Ήταν λοιπόν καιρός να φύγω από την ψυχιατρι-
κή όπου άρχιζα να εξοικειώνομαι σε χρόνια βάση με αρρώστους 
που έπασχαν από μια εξίσου χρόνια ασθένεια.

Σήμερα μου φαίνεται ότι είχα μια κλασική διαδρομή: με το 

* Timone: περιοχή στη Μασσαλία όπου και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο 
της πόλης.
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που τέλειωσα τη βασική μου εκπαίδευση, ρίχτηκα με τα μούτρα 
στα πιο δύσκολα και πιο σοβαρά, προτού αντιληφθώ ότι αυτό 
που πραγματικά με ενδιέφερε, ήταν το καθημερινό, το δευτε-
ρεύον, το φευγαλέο, αυτό που είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, 
αυτό που δεν εκφράζεται με ουρλιαχτά, αυτό που δεν κλείνεται 
στον εαυτό του, αυτό που δεν ιατρικοποιείται μέχρις υπερβολής, 
αλλά που, αντιθέτως, διαλέγεται.

Με τον ψυχωτικό, είναι προφανές εξαρχής: δεν ταυτίζομαι 
μαζί του, αυτό κατά κάποιον τρόπο με προστατεύει, ενισχύει 
το ρόλο μου ως ψυχιάτρου. Ο νευρωτικός, αντίθετα, μπορεί, 
θα μπορούσε να είμαι εγώ. Είναι αλήθεια ότι λειτουργώ πολύ 
–και, αν κάποιοι αυτό το βλέπουν άσχημα, τόσο το χειρότε-
ρο– μέσω προβλητικής ταύτισης5 με τον ασθενή. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι γίνομαι ένα μαζί του αλλά ότι βάζω τον εαυτό μου 
στη θέση του, τον αφουγκράζομαι, συμπάσχω. Αυτό με βοηθά 
να καταλαβαίνω και, εάν καταλάβω, είναι καλό, διότι αμέσως 
ο άλλος μού γίνεται πιο οικείος και δοκιμάζω να τον κάνω 
να καταλάβει αυτό που νομίζω πως έχω καταλάβει ώστε να 
αποφύγει να μπει σε έναν δρόμο νευρωτικό, στενό και προκα-
θορισμένο. Γι’ αυτό πρέπει να μιλάμε, να εξηγούμε αυτό που 
κάνουμε, τους ψυχικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στο 
παιχνίδι. Το να μη λέμε τίποτα δεν είναι θεραπευτικό. Και να 
λάβουμε υπόψη ότι σε καταστάσεις ψυχικού πόνου ή έντασης, 
η επιτηδευμένη σιωπή γίνεται ανυπόφορη για τον ασθενή.

Το αποτέλεσμα αυτής της στάσης; Ποτέ μου δεν αντιμετωπί-
ζω οποιοδήποτε περιστατικό ως κάτι καταχωρημένο σε ευρετή-
ρια διαγνώσεων, αλλά ως μοναδική και ιδιαίτερη ιστορία, όπου 
οφείλω να προσαρμοστώ. Εισέρχομαι σε μια ζωή, σε μια προ-
βληματική και προσπαθώ να τους δώσω ένα νόημα, μια σημα-
σία, κάποιες ιδέες που ίσως χρησιμεύσουν ως αντιστήριγμα και 
βοηθήσουν στην επανεκκίνηση του ψυχικού «παιχνιδιού» στον 
ασθενή. Ο ψυχίατρος κάνει καλά το επάγγελμά του όταν το άτομο 
ξαναρχίζει να σκέπτεται, κάνει συνειρμούς και συνδέσεις, προσ-
δοκά με ζωντάνια και ευχαρίστηση.

Οπωσδήποτε ξέρουμε ότι δεν λύνονται ποτέ τα πάντα. Διότι η 
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ψυχιατρική δεν είναι μια θεραπεία με αντιβιοτικά, δεν υπάρχει 
ποτέ πλήρης θεραπεία, και αυτό ακριβώς είναι το ενδιαφέρον: 
ο καθένας παραμένει ελεύθερος έναντι του πεπρωμένου του και 
της ψυχικής του εξέλιξης, ελεύθερος να θεραπευτεί ή να μην 
θεραπευτεί μέσα από τη δική μας φροντίδα. Ο Ψ από την πλευ-
ρά του οφείλει να αποδεχθεί την ιδέα ότι δεν ελέγχει, ότι ποτέ 
του δεν θα ελέγξει την κατάσταση όπως ένας χειρούργος· ότι θα 
πρέπει να ζήσει με τα όριά του… και, οπωσδήποτε, με τις προ-
σωπικές του νευρώσεις που αποτελούν ισάριθμα εμπόδια στην 
προσπάθειά του να κατανοήσει τον άλλο.

Καλύτερα να το πω εξαρχής: γνωρίζω τους «κλασικούς» μου, 
δηλαδή ό,τι συνδέεται με την ψυχαναλυτική θεωρία, αλλά προ-
χωρώ πολύ με τη διαίσθησή μου και την τόλμη. Στον βαθμό 
που η ψυχική ζωή μού φαίνεται πολύ ανοργάνωτη, συντονίζομαι 
στον ρυθμό της και γίνομαι πολύ ανοργάνωτος στις παρεμβάσεις 
μου. Δίνω την εντύπωση κάποιου που ψαρεύει στα τυφλά, μ’ 
ένα καμάκι, αυτή την αστεία τρίαινα που ρίχνουμε στο νερό λίγο 
στην τύχη. Ίσως να καταφέρουμε να πιάσουμε έναν κέφαλο που 
τριγυρνούσε εδώ γύρω, ίσως δύο, αλλά ίσως και να μην πιάσου-
με κανέναν. Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν έχουμε παρά να ξανα-
ρίξουμε το καμάκι. Αυτό είναι η ψυχοθεραπεία. Ψάρεμα που δεν 
πετυχαίνει θαύματα και είναι, περισσότερο, ζήτημα δεξιοτεχνίας, 
διαίσθησης και υπομονής.

Αναμφίβολα η μέθοδός μου είναι συζητήσιμη αλλά έχει την 
αξία της, εφόσον υπάρχει και τολμά να εκτίθεται.

Μετά από τριάντα χρόνια στο επάγγελμα, είμαι πεισμένος ότι 
η θεωρία, όσο απαραίτητη κι αν είναι, δεν χρησιμεύει σε πολλά 
πράγματα, δεν μπορεί επ’ ουδενί τρόπο να υποκαταστήσει την 
πρακτική. Η κλινική είναι, στην ουσία, το μόνο μέσο μετάδο-
σης αυτής της περίεργης ειδικότητας που ασκούμε, που δεν είναι 
«αυστηρά» επιστήμη και που δεν μπορεί να κλειστεί σε κουτάκια. 
Αξίζει περισσότερο να δείτε πώς λειτουργεί ένας παιδοψυχία-
τρος, παρά να τον ακούσετε να αναπτύσσει τις απόψεις του επί 
της θεματολογίας των μαθημάτων. Δεν είναι από επιδειξιομανία 
που επέλεξα να με συντροφεύετε σ’ αυτές τις ψυχοθεραπευτικές 
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συνεδρίες. Όμως μου φαινόταν αδύνατο να σας κάνω να μοιρα-
στείτε με άλλον τρόπο τον άπειρο πλούτο αυτού του επαγγέλμα-
τος όπου τίποτα δεν είναι ποτέ δεδομένο. Επαγγέλματος, που, για 
μένα, είναι το ωραιότερο στον κόσμο. 




