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Χτυπάει το κουδούνι και λίγα λεπτά αργότερα κάθεται στην καρέκλα του 

αναλυόμενου μία γυναίκα γύρω στα πενήντα, καλοστεκούμενη και περιποιημένη. 

«¨Έχω άγχος για τα πάντα, μάλωσα με την εξαδέλφη μου και τώρα δεν μιλάμε, νιώθω 

μοναξιά. Τους άντρες τους διώχνω με τη ζήλια και τη γκρίνια μου».  

 

Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω από την προφορά της από ποια χώρα είναι.  

 

Μία περιέργεια και βιασύνη να αναγνωρίσω όμοια και διαφορετικά στοιχεία, να 

μπορέσω να συνθέσω τις πληροφορίες που άκουγα, να φτιάξω ένα νοητικό σχήμα  

μέσα στο οποίο θα την ενέτασσα ώστε να προχωρήσω σε θεραπευτικές υποθέσεις. 

Κάποια στιγμή με ρώτησε: «εσείς τι λέτε;». Η ερώτηση της με επανέφερε στη 

σημασία των λόγων της.  

 

Το περιστατικό αυτό με έκανε να αναρωτηθώ τι συμβαίνει όταν ερχόμαστε σε επαφή 

με έναν ξένο; 

 

Αυτό που πιθανά συμβαίνει όταν προσπαθούμε να σκεφτούμε για τον ίδιο τον εαυτό 

μας. Μπαίνουμε σε μία εξερεύνηση, σε μία αναζήτηση που αρχικά δημιουργεί ένα 

τράνταγμα καθώς από την ενεργή σκέψη για τον άλλον ‘ποιος είναι’ (και που 

νομίζουμε πως δεν μας αφορά) καταλήγει συνήθως στο ‘ποιος είναι σε σχέση με 

εμένα’ (αυτό κάπως αρχίζει να μας αφορά) και ολοκληρώνεται στο ‘ ποιος είμαι 

εγώ’(που αφορά αποκλειστικά εμάς). 

Αυτό που με άλλα λόγια αναφέρει η κοινωνική ψυχολόγος Θάλεια Δραγώνα στο 

κείμενο της για την ταυτότητα και εκπαίδευση το 2007 λέγοντας ότι είναι αδύνατο να 

μιλήσει κανείς για την ετερότητα χωρίς να αναφέρει την ταυτότητα. Έτσι το ερώτημα 

για τον ξένο μετασχηματίζεται στο ερώτημα για τον εαυτό μας που πιθανά να μπορεί 

να οδηγήσει τελικά σε μία απάντηση. 

Η έννοια της ταυτότητας στο ίδιο κείμενο της Δραγώνα αναφέρεται « στο σύνολο 

των αντιλήψεων, πεποιθήσεων και συναισθημάτων που η συνοχή τους διασφαλίζεται 

και γίνεται εμπειρία στο πλαίσιο μιας ταυτότητας». Με απλά λόγια λέει «ότι κάποιος 

υπάρχει, έχει προσωπική ιστορία, μία θέση στον κόσμο και ένα μέλλον που του 

ανήκει». Ένα παράδειγμα που συμπυκνώνει τον ορισμό αυτό είναι το όνομα μας. 
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Ομολογεί την ταυτότητα μας και μπορεί και τη θέση μας στη ζωή, την οικογένεια, 

την κοινωνία ενώ παράλληλα μας ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους. Είναι το 

σύμβολο-όριο που ξεχωρίζει τον εαυτό από τον άλλο.  

 

Η ερώτηση για την ταυτότητα, το «ποιος είμαι», ανοίγει τον δρόμο για την ψυχική 

δόμηση του εαυτού αλλά και του άλλου. Στο στάδιο του καθρέφτη, όπως αναφέρεται 

στα σεμινάρια του Λακάν, το βρέφος έρχεται σε επαφή με τον εαυτό του και τη 

μορφή του στον καθρέφτη. Η αντανάκλαση της εικόνας του είναι ο πρώτος ξένος για 

αυτόν τον μικρό άνθρωπο. Θα παραμείνει ξένος και πιθανά απειλητικός και εχθρικός 

αν δεν μεσολαβήσει το βλέμμα και τα λόγια της μητέρας ή κάποιου τρίτου 

πραγματικού άλλου που θα βοηθήσει το παιδί να αναγνωρίσει την εικόνα του και να 

το βγάλει από τη φαντασιακή δυική σχέση.  

« Είναι ο πραγματικός άλλος που μεσολαβεί και λειτουργεί εδώ ως ο τρίτος όρος που 

το ξένο και το ανοίκειο το μετατρέπει με την παρουσία και το λόγο του σε οικείο και 

φιλικό» όπως πολύ καθαρά λέει στο κείμενο του για τους μετανάστες ο 

παιδοψυχίατρος-ψυχαναλυτής  Θανάσης Χατζόπουλος. Και συνεχίζει: Ο άλλος 

γίνεται και είναι «ο πολλαπλός τόπος των αλληλέγγυων ετεροτήτων της 

ταυτότητας». Αυτό δηλαδή που μας επιτρέπει να είμαστε οι ίδιοι αλλά και 

πολυδιάστατοι, να ανήκουμε ταυτόχρονα σε διαφορετικές ομάδες και να είμαστε 

ανοιχτοί σε μεταβολές και αλλαγές διατηρώντας έναν προσωπικό αναλλοίωτο 

πυρήνα.  

 

Στην συνάντηση λοιπόν με τον ξένο και με τον κάθε διαφορετικό ξένο ως προς εμάς 

ανοίγει ένας ψυχικός διάλογος, κάθε φορά μοναδικός όσοι είναι και οι άνθρωποι που 

ερχόμαστε σε επαφή. Συχνά αυτή η συνομιλία φτάνει σε μία σταθερή θέση του ενός 

απέναντι στον άλλον ανάλογα με τη σχέση που διαμορφώνεται.  Έτσι για παράδειγμα 

δημιουργούνται οι φιλίες, οι επαγγελματικές σχέσεις και ούτω καθεξής. Πρόκειται 

για μία ενεργή διαδικασία που μπορεί να τροποποιείται και να εξελίσσεται ανάλογα 

με τις αλλαγές που έρχονται μέσα στο πέρας του χρόνου. 

 

Η διαρκής αυτή ψυχική συνομιλία παίρνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση όταν 

αναφερόμαστε στον αλλοδαπό-ξένο που στις ημέρες μας έχει γίνει το πεδίο βολής 

πολλών από των δυσχερειών μας. Ο Νίκος Σιδέρης, ψυχίατρος- ψυχαναλυτής,  στο 

βιβλίο του για την πολιτική ψυχολογία της κρίσης «Το κατά διαβόλου Ευαγγέλιο» 
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μιλάει για «δαιμονοποίηση του άλλου» που φτάνει στο ρατσισμό, για την 

«παλινδρόμηση σε ζωόμορφους τρόπους ύπαρξης». Και συνεχίζει: «..σε ότι ο ξένος 

είναι όμοιος με εσένα (αναζήτηση δουλειάς) αισθάνεσαι ότι σε απειλεί και σε ότι 

είναι διαφορετικός τροφοδοτεί φαντασιακές συγκρίσεις». Ίσως πιο επιζήμια από ποτέ 

έχει λείψει ο άλλος  που λειτουργεί ως ο τρίτος όρος κοινωνικός και πολιτικός που θα 

μπορούσε να περιέξει τις αλληλέγγυες ετερότητες της προσωπικής, κοινωνικής και 

εθνικής μας ταυτότητας. Ο πραγματικός άλλος στο πρόσωπο των θεσμών και των 

νόμων, των κοινωνικών κανόνων που θα μπορέσει να πλαισιώσει, να μεταβολίσει και 

να αντέξει τις έντονες πιέσεις της κρίσης, την καταστροφικότητα και το σαδισμό που 

ενυπάρχει στον άνθρωπο μέσα από την έλλογη σκέψη και τον πολιτισμό. Καθώς όσο 

ισχυρή και να είναι μία ταυτότητα, δεν μπορεί να αντέξει για πολύ μέσα σε μία 

κοινωνία όπου τα λόγια δεν γίνονται πράξη και η πίστη σε κάτι ή σε κάποιον έχει 

τραυματιστεί. 

 

Πώς λοιπόν μπορεί να σταθεί κανείς απέναντι σε αυτή τη συνθήκη; 

 

Γυρνώντας για λίγο στο κλινικό κομμάτι, οι σκέψεις μου κατέκλισαν εκείνη την 

πρώτη συνεδρία, μπορεί και τη δεύτερη. Προσπαθώντας να συνθέσω τα θεραπευτικά 

ζητήματα και να ορίσω το πλαίσιο στο οποίο θα βασιζόταν η εργασία μας, 

κινδύνευσα να μην συναντήσω την αναλυόμενη θεραπευτικά. Να μην ακούσω το 

αίτημα της.  

Ο Χατζόπουλος αναφέρει πως η επεξεργασία της ταυτότητας, η επερώτηση για τον 

εαυτό μας και τη θέση μας απέναντι στον άλλο ειδικά όταν τα πράγματα δείχνουν να 

έχουν κολλήσει, δίνει την ευκαιρία για μία νέα διαπραγμάτευση. Σε αυτή έχει κανείς 

την ευκαιρία να λειτουργήσει επιδιορθωτικά εκεί που είχε πιθανά αστοχήσει, να 

πάρει μία θέση απέναντι στον άλλο πιο βολική και πιθανά πιο χρήσιμη. Για τον 

θεραπευτή, η ερώτηση για τον εαυτό του και τη ψυχική θέση του απέναντι στον άλλο 

μπορεί να αναδείξει αλήθειες που θα του επιτρέψουν να συναντήσει αυτόν 

διαφορετικό-ξένο. Αλήθειες που ακόμη και να μην του/της είναι άγνωστες θα είναι 

ήδη διαφορετικές ακριβώς επειδή έχουν διεργασθεί στο φως νέων στοιχείων. 

Πρόκειται για μία διαδικασία που στο επάγγελμα μας είναι διαρκής και απαραίτητη. 

Στην αναζήτηση της δικής μας αλήθειας συμβάλλουν και μας υποστηρίζουν η 

προσωπική δουλειά που κάνουμε στην ψυχοθεραπεία μας, στην ψυχανάλυσή μας, η 

εποπτεία των συνεδριών μας προσωπική ή ομαδική, η συμμετοχή μας σε ομάδες 
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εργασίας. Μιλώ δηλαδή για μία ανοιχτή σε επιδράσεις και σκέψεις πρακτική όπου 

μέσα σε περιβάλλον εμπιστοσύνης και διάδρασης με τους άλλους συναδέλφους 

μπορεί κανείς να μιλήσει και να θέσει τους συνειδητούς και ασυνείδητους 

προβληματισμούς του. Να είναι ενεργός δηλαδή ο τρίτος όρος  και ως μία 

εσωτερικευμένη διαδικασία και ως μία εξωτερική πραγματικότητα. Έτσι η εξέλιξη 

στην προσωπική μας ταυτότητα και με ότι κουβαλά ο καθένας μας μπορεί να 

λειτουργεί εξίσου εξελικτικά και στην επαγγελματική μας ταυτότητα. Και ανάποδα. 
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