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ΙΡΒΙΝ ΓΙΑΛΟΜ 
Αποσπάσματα 
 
από το βιβλίο του 
‘Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία’. 
(Οι τέσσερις ανησυχίες του ανθρώπου) 
 

Ο θάνατος: Είναι η πιο οφθαλμοφανής απόλυτη ανησυχία. Είναι προφανές 
σε όλους ότι ο θάνατος θα έρθει και ότι δεν υπάρχει διαφυγή. Είναι μια 
φοβερή αλήθεια στην οποία τα άτομα αποκρίνονται με τρόμο και συχνά 
αναπτύσσουν άμυνες, που επηρεάζουν σημαντικά το χαρακτήρα τους. Το 
παιδί από μικρή ηλικία είναι απασχολημένο με το θάνατο και η εξάλειψη 
του τρόμου του θανάτου είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό στάδιο στη ζωή 
του. Συχνά ψυχοπαθολογικά συμπτώματα οφείλονται σε αδυναμία 
υπέρβασης του φόβου του θανάτου.  
 
Η Ελευθερία: Φυσιολογικά δεν θα θεωρούσαμε την ελευθερία ως πηγή 
ανησυχίας. Μάλλον το αντίθετο. Η ελευθερία θεωρείται γενικά μια θετική 
έννοια. Η ιστορία του δυτικού πολιτισμού σημαδεύτηκε από λαχτάρα και 
αγώνα για ελευθερία, ωστόσο στο υπαρξιακό πλαίσιο η έννοια της 
ελευθερίας τρομάζει. Η ελευθερία αναφέρεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος 
είναι υπεύθυνος και συγγραφέας του δικού του κόσμου, του δικού του 
σχεδιασμού ζωής, των δικών του επιλογών και δράσεων. Αν είναι αλήθεια 
ότι δημιουργούμε τον Εαυτό μας και το δικό μας κόσμο, αυτό σημαίνει ότι 
δεν πατάμε σε στέρεο έδαφος και κάτω μας υπάρχει μια άβυσσος, το 
τίποτα. Σε αντίθεση με την καθημερινή μας εμπειρία, είμαστε περαστικοί 
από τη ζωή, ερχόμαστε και φεύγουμε από ένα σύμπαν που δεν είναι 
συνεκτικό, ούτε δομημένο με ένα μεγάλο σχέδιο. Η άσκηση της ελευθερίας 
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ανοίγει το δρόμο για την ανάδειξη της ευθύνης, που αποτελεί σημαντική 
πηγή άγχους για τους ανθρώπους. Τ’ άτομα διαφέρουν σημαντικά ως προς 
το βαθμό ευθύνης που μπορούν να αναλάβουν στη ζωή τους. Μερικοί 
ρίχνουν την ευθύνη για ότι τους συμβαίνει στους άλλους, στις συνθήκες της 
ζωής, στα αφεντικά και στις συζύγους τους. Άλλοι την αρνούνται τελείως 
θεωρώντας τους Εαυτούς τους «αθώα θύματα» που πάσχουν από 
εξωτερικά γεγονότα, αδιαφορώντας ενδεχομένως αν οι ίδιοι έχουν βάλει σε 
κίνηση τα γεγονότα αυτά. Ορισμένοι δεν διστάζουν να αρνηθούν τελείως 
την ύπαρξη της ευθύνης τους, βγάζοντας την τελείως «απ’ το μυαλό τους», 
σα να μην είναι υπόλογοι της συμπεριφοράς τους. Μια άλλη πτυχή της 
ελευθερίας είναι η θέληση. Η θέληση περνά από την επιθυμία, στην 
απόφαση και τελικά στη δράση. Πολλά άτομα έχουν τεράστιες δυσκολίες να 
εκφράσουν επιθυμίες. Άλλα μπορεί να είναι εξαιρετικά σαφή για το τι 
θέλουν, αλλά δεν είναι σε θέση να αποφασίσουν ή να επιλέξουν και πολύ 
περισσότερο να δράσουν. Συχνά βιώνουν τη λήψη αποφάσεων ως πανικό. 
Μπορεί να επιχειρήσουν να μεταβιβάσουν το δικαίωμα της απόφασης σε 
κάποιον άλλον ή να ενεργήσουν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η απόφαση να 
παίρνεται γι αυτούς από τις περιστάσεις. Το πέρασμα από την ελευθερία, 
στην επιθυμία, στην απόφαση, στη δράση, είναι για πολλούς ανθρώπους 
μια επώδυνη διαδικασία, που προτιμούν να αποφεύγουν.  
 
Η απομόνωση: Μια τρίτη απόλυτη ανησυχία είναι η απομόνωση. Είναι 
σημαντικό να γίνει διάκριση της υπαρξιακής από τους άλλους τύπους 
απομόνωσης. Η διαπροσωπική απομόνωση αναφέρεται στο χάσμα που 
υπάρχει μεταξύ του «Εαυτού» και των άλλων ανθρώπων, λόγω έλλειψης 
κοινωνικών δεξιοτήτων και ψυχοπαθολογίας στο θέμα της οικειότητας. Η 
υπαρξιακή απομόνωση είναι ένας όρος, που καθιερώθηκε για πρώτη φορά 
από τον Φρόιντ και αναφέρεται στο γεγονός ότι είμαστε απομονωμένοι από 
κομμάτια του Εαυτού μας. Θύλακες του Εαυτού μας, εμπειρίες, 
συναισθήματα και επιθυμίες, διασπώνται από τη συνείδηση και αγνοούμε 
ότι υπάρχουν. Ωστόσο λειτουργούν υπόγεια και ταράζουν τη ζωή μας χωρίς 
να το αντιλαμβανόμαστε. Ο στόχος της ψυχοθεραπείας σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι να βοηθήσει τα άτομα αυτά να ανακτήσουν και να 



επανενώσουν τα αποσχισμένα τμήματα του Εαυτού τους. Πολλοί 
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την απομόνωση μέσω της διάχυσης. 
Αποφεύγουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την αίσθηση απομόνωσης 
που τη συνοδεύει, προτιμώντας να μαλακώσουν τα όρια του Εγώ τους, να 
ελαχιστοποιήσουν τις επιθυμίες τους και να ζήσουν μέσα από τη ζωή ενός 
άλλου ατόμου. Άλλοι μπορεί να διαχυθούν σε μια ομάδα, μια αιτία, μια 
χώρα, ένα έργο. Με το να είναι κανείς όπως οι άλλοι, να ταιριάζει στο 
ντύσιμο, στην ομιλία και στα έθιμα, να μην έχει δικές του σκέψεις, 
συναισθήματα, επιθυμίες, σώζεται από την απομόνωση του μοναχικού του 
Εαυτού. Μια άλλη συνηθισμένη απάντηση στην απομόνωση είναι η 
ψυχαναγκαστική σεξουαλικότητα. Τα σεξουαλικά καταναγκαστικά άτομα 
δεν σχετίζονται με όλη την Ύπαρξη των άλλων, αλλά μόνο με το τμήμα της 
που ικανοποιεί τις ατομικές τους ανάγκες. Ειδικότερα, ενδιαφέρονται μόνο 
για τα τμήματα εκείνα που διευκολύνουν την αποπλάνηση και τη 
σεξουαλική πράξη.  
 
Η έλλειψη νοήματος: Η τέταρτη τελική ανησυχία είναι η έλλειψη νοήματος. 
Εάν κάθε άτομο είναι μόνο, ζει στον κόσμο του, μέσα σ’ ένα αδιάφορο 
σύμπαν και τελικά πεθαίνει μόνο του, τότε τι νόημα μπορεί να ‘χει η ζωή; 
Γιατί ζούμε; Αν δεν υπάρχει σχεδιασμένη προαποφασισμένη ζωή, τότε ο 
καθένας πρέπει να οικοδομήσει το δικό του νόημα στη ζωή. Το ερώτημα 
όμως είναι, «μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει ένα αυτόνομο νόημα για να 
αντέξει τη ζωή του»; Ο άνθρωπος φαίνεται να απαιτεί νόημα. Η 
νευροψυχολογική μας οργάνωση είναι τέτοια, που τυποποιεί τα τυχαία 
ερεθίσματα. Τα οργανώνει αυτόματα σε σχήμα και ουσία. Όταν ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με έναν ελλιπή κύκλο, τον φανταζόμαστε αυτόματα πλήρη. 
Όταν μια οποιαδήποτε κατάσταση δεν σχηματοποιείται, βιώνουμε 
δυσφορία. Με τον ίδιο τρόπο που οργανώνουμε τυχαία ερεθίσματα, 
αντιμετωπίζουμε και τις υπαρξιακές καταστάσεις. Σε ένα άτακτο κόσμο 
νοιώθουμε ασταθείς και ψάχνουμε σχέδιο. Η τέταρτη εσωτερική σύγκρουση 
πηγάζει από αυτό το δίλημμα: Πως ένα Ον που απαιτεί νόημα, μπορεί να 
βρει νόημα σε ένα σύμπαν που δεν έχει κανένα νόημα;    



από 

Όταν έκλαψε ο Νίτσε 

 
[πηγή: I.D. Yalom, Όταν έκλαψε ο Νίτσε, μτφ. Ευαγγελία Ανδριτσάνου & Γιάννης 
Ζέρβας, εκδ. Άγρα, Αθήνα 2001, σ. 110-111] 

Στο απόσπασμα απεικονίζεται μια υποθετική συζήτηση ανάμεσα στον Νίτσε και τον 
Μπρόιερ, γιατρό, φίλο και μέντορα του Φρόιντ, σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να 
λέγεται η αλήθεια σε ασθενείς που πάσχουν από ανίατες ασθένειες. 

 
 
«Τέτοιο πάθος για την αλήθεια! Συγχωρήστε με, καθηγητά Νίτσε, αν 
ακούγομαι προκλητικός, αλλά συμφωνήσαμε να μιλήσουμε ειλικρινά. 
Εσείς μιλάτε για την αλήθεια σαν να ήταν κάτι ιερό, σαν να θέλετε ν’ 
αντικαταστήσετε μια θρησκεία με μια άλλη. Επιτρέψτε μου να 
παραστήσω τον συνήγορο του διαβόλου. 
Επιτρέψτε μου να ρωτήσω: Γιατί τόσο πάθος, τόση ευλάβεια για την 
αλήθεια; Πώς θα βοηθήσει η αλήθεια τον άρρωστό μου;» 

 
 
«Δεν είναι η αλήθεια ιερή, ιερή είναι η αναζήτηση της αλήθειας του 
καθενός μας! Μπορεί να υπάρχει πιο ιερή πράξη από την αυτοαναζήτηση; 
Το φιλοσοφικό μου έργο, λένε κάποιοι ότι είναι χτισμένο πάνω στην άμμο: 
οι απόψεις μου αλλάζουν συνεχώς. Αλλά μια από τις πάγιες φράσεις μου 
είναι: “Γίνε αυτό που είσαι”. Και πώς μπορεί κανείς ν’ ανακαλύψει ποιος 
είναι και τί είναι χωρίς την αλήθεια;» 



«Η αλήθεια του αρρώστου μου όμως είναι ότι έχει πολύ λίγο χρόνο 
ζωής μπροστά του. Πρέπει εγώ να του προσφέρω αυτή την 
αυτογνωσία;» 

«Η αληθινή εκλογή, η πλήρης εκλογή», απάντησε ο Νίτσε, «μόνο κάτω 
από τον ήλιο της αλήθειας μπορεί ν’ ανθίσει. Πώς αλλιώς μπορεί να 
γίνει;» 

Συνειδητοποιώντας ότι ο Νίτσε μπορούσε να επιχειρηματολογεί 
πειστικά —και ατελείωτα— σ’ αυτή την αφηρημένη επικράτεια της 
αλήθειας και της εκλογής, ο Μπρόιερ είδε ότι έπρεπε να τον αναγκάσει 
να μιλήσει πιο συγκεκριμένα. «Κι ο σημερινός ασθενής μου; Ποιο είναι 
το φάσμα των επιλογών του; Ίσως η εμπιστοσύνη στον Θεό να είναι η 
δική του επιλογή!» 

«Αυτό δεν αποτελεί επιλογή ενός άντρα. Δεν είναι ανθρώπινη επιλογή, 
αλλά μια προσπάθεια ν’ αδράξεις μια ψευδαίσθηση έξω απ’ τον εαυτό 
σου. Μια τέτοια εκλογή, η εκλογή του άλλου, του υπερφυσικού, πάντα 
σε αποδυναμώνει. Πάντα κάνει τον άνθρωπο μικρότερο απ’ αυτό που 
είναι. Εγώ αγαπώ ό,τι μας κάνει μεγαλύτερους απ’ αυτό που είμαστε!» 

«Ας μη μιλάμε για τον άνθρωπο αφηρημένα», επέμεινε ο Μπρόιερ, 
«αλλά για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με σάρκα και οστά — αυτόν 
τον ασθενή μου. 
Σκεφτείτε την κατάστασή του. Θα ζήσει μόνο μερικές μέρες ή 
εβδομάδες! Τί νόημα έχει να του μιλήσει κανείς για επιλογή;» 

 
 
Απτόητος ο Νίτσε απάντησε αμέσως: «Αν δεν γνωρίζει ότι πεθαίνει, 
τότε πώς μπορεί ο ασθενής σας ν’ αποφασίσει πώς θα πεθάνει;» 

«Πώς να πεθάνει, καθηγητά Νίτσε;» 
 
 



«Ναι, πρέπει ν’ αποφασίσει πώς θ’ αντιμετωπίσει το θάνατο: να μιλήσει 
σε άλλους, να δώσει συμβουλές, να πει πράγματα που φύλαγε για να 
τα πει πριν το θάνατό του, να αποχαιρετήσει τους άλλους, ή να μείνει 
μόνος, να κλάψει, να περιφρονήσει το θάνατο, να τον καταραστεί, να 
του πει ευχαριστώ.» 
……………………….. 

Δεν διδάσκω Γιόζεφ, ότι ο άνθρωπος οφείλει ν' αντέχει το θάνατο ή να 
"συμβιβάζεται" μαζί του. Ακολουθώντας αυτή την κατεύθυνση 
προδίδεις τη ζωή σου! Το μάθημα που σου διδάσκω είναι: Να 
πεθαίνεις τη σωστή στιγμή!" 

"Να πεθαίνεις τη σωστή στιγμή!" Η φράση αυτή προκάλεσε ένα σοκ 
στο Μπρόιερ.Η ευχάριστη απογευματινή βόλτα είχε αποκτήσει 
θανάσιμη σοβαρότητα. 

"Να πεθαίνεις την κατάλληλη στιγμή; Τι εννοείς? Σε παρακαλώ, 
Φρήντριχ, δεν το αντέχω, σ' το 'χω πει πολλές φορές, να μου λες κάτι 
τόσο σημαντικό με τόσο αινιγματικό τρόπο. Γιατί το κάνεις αυτό;" 

"Θέτεις δυο ερωτήματα. Σε ποιό από τα δυο να απαντήσω;" 

"Σήμερα, πες μου για το να πεθαίνει κανείς τη σωστή 

στιγμή" 

"Ζήσε όταν ζεις! Ο θάνατος χάνει τη φρίκη του αν κάποιος πεθάνει 
έχοντας εξαντλήσει τη ζωή του! Αν ο άνθρωπος δε ζει στη σωστή 
στιγμή, τότε δεν μπορεί ποτέ να πεθάνει τη σωστή στιγμή" 

"Και τι σημαίνει αυτό;" ξαναρώτησε ο Μπρόιερ, νιώθοντας ακόμη πιο 
μπερδεμένος. 

"Ρώτησε τον εαυτό σου, Γιόζεφ: έχεις εξαντλήσει τη ζωή 

σου;" "Απαντάς στην ερώτηση με ερώτηση Φρήντριχ!" 



"Κάνεις ερωτήσεις που γνωρίζεις την απάντησή τους" αντέκρουσε ο 

Νίτσε. "Αν γνώριζα την απάντηση, γιατί να ρωτήσω;" 

"Για ν'αποφύγεις να μάθεις τη δική σου απάντηση!" 
 
  
 

Απόσπασμα από το βιβλίο Στον Κήπο του Επίκουρου - Αφήνοντας πίσω 
τον τρόμο του θανάτου, εκδ. Άγρα. 
[Πηγή: www.doctv.gr] 

 
 
ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ -μερικές φορές στα πρώτα μας χρόνια, 
άλλοτε όψιμα- είναι βέβαιο ότι όλοι μας θα ξυπνήσουμε και θα 
αντιληφθούμε τη θνητότητά μας. Είναι τόσο πολλά αυτά που την 
πυροδοτούν: μια ματιά στον καθρέφτη που δείχνει το σαγόνι μας να 
κρεμάει, τα μαλλιά μας ν' ασπρίζουν, τους ώμους να καμπουριάζουν. 

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΙΔΙΩΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ στρογγυλές δεκαετίες 
-πενήντα, εξήντα, εβδομήντα. Η συνάντηση μ' ένα φίλο που έχεις 
καιρό να τον δεις και σε σοκάρει το πόσο έχει γεράσει. Όταν βλέπεις 
παλιές φωτογραφίες του εαυτού σου και των ανθρώπων που γέμιζαν 
την παιδική σου ηλικία κι είναι πια από καιρό νεκροί. Μια συνάντηση 
με τον Κύριο Θάνατο σ' ένα όνειρο. 

ΤΙ ΝΙΩΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ; Και τι κάνει γι' 
αυτό; 
Βυθίζεται σε μια φρενιτιώδη δραστηριότητα, για να εξαντλήσει το 
άγχος και ν' αποφύγει το θέμα; Προσπαθεί ν' απομακρύνει τις ρυτίδες 
με αισθητική χειρουργική ή να βάψει τα μαλλιά του; Αποφασίζει να 
παραμείνει για μερικά χρόνια στην ηλικία των τριάντα εννέα ετών; 
Περισπά πολύ γρήγορα τον εαυτό του με τη δουλειά και τη ρουτίνα 
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της καθημερινής ζωής; Σβήνει από τη μνήμη του κάθε τέτοια 
εμπειρία; Αγνοεί τα όνειρά του; 

ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΩ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΣΠΑΤΕ τον εαυτό σας. Το αντίθετο, 
γευτείτε την αφύπνισή σας. Εκμεταλλευτείτε την. Κάντε ένα 
σταμάτημα, καθώς κοιτάζετε τη φωτογραφία του νεότερου εαυτού 
σας. Αφήστε την έντονη στιγμή να σας κατακλύσει και παρατείνετέ τη 
λιγάκι. Γευτείτε και τη γλυκύτητά της μαζί με την πικρή της γεύση. Μην 
ξεχνάτε το πλεονέκτημα που προσφέρει το να παραμείνετε εν 
επίγνωση του θανάτου, το ν' αγκαλιάσετε τη σκιά του. Μια τέτοια 
επίγνωση μπορεί ν' αφομοιώσει το σκοτάδι με τη σπίθα σας για ζωή 
και να βελτιώσει τη ζωή σας, όσο ακόμα την έχετε. 

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΜΕ τη ζωή, για ν' 
αγαπήσουμε οτιδήποτε πολύ βαθιά, είναι να έχουμε επίγνωση ότι οι 
εμπειρίες αυτές είναι προορισμένες να χαθούν. Έχω πολλές φορές 
εκπλαγεί ευχάριστα βλέποντας έναν ασθενή να κάνει ουσιαστικές 
θετικές αλλαγές πολύ αργά στη ζωή του, ακόμα και κοντά στον 
θάνατο. 

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ. Ποτέ δεν είμαστε πολύ γέροι για κάτι τέτοιο. 
 
  
 
«Εάν σας μιλούσε ο Επίκουρος αυτή τη στιγμή, θα σας παρότρυνε να 
απλοποιήσετε τη ζωή σας. Ακούστε πώς θα το έθετε, εάν τον είχαμε 
μαζί μας τώρα: «Παιδιά μου, οι ανάγκες σας είναι λίγες, είναι εύκολο 
να τις καλύψετε και μπορείτε να αντέξετε κάθε απαραίτητη 
ταλαιπωρία. Μην περιπλέκετε τη ζωή σας με τέτοιους τετριμμένους 
στόχους όπως πλούτη και φήμη: Είναι ο εχθρός της ATΑΡΑΞΙΑΣ. Η 
φήμη, για παράδειγμα, δεν είναι παρά οι απόψεις που έχουν οι άλλοι 
για μας και αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να ζήσουμε τη ζωή μας όπως 
επιθυμούν οι άλλοι. Για να επιτύχουμε και να διατηρήσουμε τη φήμη 



μας, πρέπει να μας αρέσει αυτό που οι άλλοι επιθυμούν και να 
αποφεύγουμε ό,τι αποφεύγουν κι αυτοί. Ως εκ τούτου, τι θέλετε μια 
ζωή δόξας ή μια ζωή στην πολιτική; Εγκαταλείψτε κι αυτή την ιδέα. Και 
πλούτο; Να το αποφύγετε! Είναι μια παγίδα. Όσα περισσότερα 
αποκτούμε τόσο περισσότερα θέλουμε, και τόσο πιο βαθιά είναι η 
θλίψη μας όταν δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Παιδιά μου, 
ακούστε με: Εάν επιθυμείτε την ευτυχία, μην σπαταλάτε τη ζωή σας 
αγωνιζόμενοι για κάτι που πραγματικά δεν χρειάζεστε».  

 
«Είναι λάθος να κάνεις παιδιά από ανάγκη, λάθος να χρησιμοποιείς το 
παιδί σου για να ανακουφίσεις τη μοναξιά σου, λάθος να δίνεις σκοπό 
στη ζωή σου με την αναπαραγωγή ενός αντιγράφου του εαυτού σου. 
Είναι λάθος επίσης να αναζητάς την αθανασία με το να σπέρνεις τον 
σπόρο σου στο μέλλον, νομίζοντας ότι περιέχει τη συνείδησή σου! » 

 
 
  
 
«Η θρησκεία έχει τα πάντα στο πλευρό της: την αποκάλυψη, τις 
προφητείες, την κρατική προστασία, υψηλότατη αξιοπρέπεια και 
υπεροχή. . . Και περισσότερο από αυτό, το ανεκτίμητο προνόμιο να 
της επιτρέπεται να αποτυπώνει τα δόγματά της στο μυαλό των 
ανθρώπων στην τρυφερή εποχή της παιδικής ηλικίας, κατά την οποία 
γίνονται σχεδόν έμφυτες ιδέες» 

Από «Η Θεραπεία του Schopenhauer» 
 


