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Σ
τα «Χίλια χρόνια μη γραμμικής ιστορίας» (2002) ο Manuel Delanda παρακολουθεί τις δι-
ακριτές κινήσεις και αλληλεπιδράσεις ύλης και ενέργειας μέσω των ανθρώπινων πληθυ-
σμών εντός της χιλιετίας. Περιγράφει τους (μετα)σχηματισμούς του τοπίου, τις επικρά-
τειες που υλοποιούν, τις πόλεις που διαμορφώνουν. «Πριονίζει» τον ανθρωποκεντρισμό 
των κοινωνικών και θεραπευτικών επιστημών, που εστιάζουν στην αυτενέργεια, στην 

προσωπική ιστορία, στο εδώ και τώρα, αναδεικνύοντας την μακρόχρονη αλληλεπίδραση του ιστο-
ρικού με το κοινωνικό. Σε αυτή την πορεία, έχουν αναδυθεί ιστορικά τοπία όλων των ειδών ψυχο-
θεραπείας, που περιλαμβάνουν τις επικράτειες των προσεγγίσεων, των θεραπευτών, των σχολών. 
Σε αυτές τις σκηνές των ανθρώπινων σχέσεων, εκπαιδευόμαστε συνήθως στις κυρίαρχες αφηγήσεις 
της ψυχολογίας, η οποία εμμένει στην ανάδειξη της «ψυχοπαθολογίας» του ατομικού, του «μαγικού 
βολονταρισμού», που γράφει ο David Smail.

Οι διάφορες κρίσεις σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, πολιτικό επίπεδο και η εφαρμογή της 
βιοπολιτικής σε όλα τα επίπεδα του βίου και των σωμάτων αποσταθεροποιούν με διαχρονική ένταση 
αυτά τα τοπία, κυρίαρχο modus operandi των ψυχο-«θεραπειών», παράγουν ρωγμές προσωπικού/
πολιτικού/κοινωνικού, σχηματίζουν ένα αρχιπέλαγος με πληθώρα νησίδων, με τρικυμίες, αναταραχή, 
αβεβαιότητα. Αντίκρυ στην επικράτεια της κρίσης, φανταστήκαμε το τεύχος αυτό ως μια περιήγηση 
στις κριτικές ψυχολογίες, ιχνηλατώντας συνδέσεις, λιμάνια και αγκυροβόλια που καλωσορίζουν τη 
διαφωνία. Στο πλαίσιο ψυχολογικοποίησης του βίου οι “κανονιστικές” φωνές της επικράτειας συ-
γκρούονται με πιο κριτικές προσεγγίσεις, φωτίζοντας ένα διαλογικό τοπίο διλημματικών θέσεων. 

Στόχος μας επίσης ήταν να ξεφύγουμε από το περιορισμένο πλαίσιο του δοκιμιακού – ακαδημαϊ-
κού λόγου και να υποδεχτούμε υβριδικά κείμενα, συμμείξεις αφηγήσεων, ιστοριών και (αντι)θέσεων, 
τα οποία χαρτογραφούν ένα «λοξό» πεδίο, απέναντι στους κυρίαρχους ψυχο- λόγους και πρακτικές 
της «θεραπείας». Τα κείμενα που φιλοξενούνται στο τεύχος εντάσσονται στις κριτικές της έννοιας 
της θεραπείας σήμερα, με πλάγιες ματιές για τις ποικίλες ψυχοθεραπευτικές πρακτικές. Λειτουργούν, 
ελπίζουμε, παράλληλα ως ένα ανοιχτό πεδίο μόνιμης πολιτικής επανα-οικειοποίησης της ευρύτε-
ρης επαγγελματικής ταυτότητας όσων εργάζονται στον χώρο της ψυχικής υγείας, μακριά από τα δί-
πολα αυθεντίας που ορίζουν κανονικότητες και μη κανονικότητες. Στον κριτικό αυτό χάρτη, για να να 
υλοποιηθεί ο επιτελεστικός διάλογος κειμένων, συγγραφέων και αναγνωστικού κοινού “κατασκευ-
άζουμε” τέσσερις διαδρομές, στις οποίες, όπως θα διαπιστώσετε, αρθρώνονται επιμέρους διάλογοι 
των κειμένων ανά δύο, σαν γειτονικά νησιά. Το ένα περιθλάται με το άλλο, σαν να “σπάει” τα κύματα 
και τον αέρα, το ένα κείμενο μπορεί να μας δίνει τα εργαλεία για να διαβάσουμε το άλλο. Συμφωνία 
μας ήταν η επιμελητική μας θέση να χαρακτηρίζεται από πλουραλιστικό τόνο, πρακτικές φροντί-
δας και αλληλοτροφοδότησης. Μέλημά μας ήταν να καταρτίσουμε ένα τεύχος που να αναδεικνύει 
τις συνδέσεις και τις περιθλάσεις (κατά την Barad, 2014) ανάμεσα στα κείμενα, με πολλές αφετηρίες 

2ο τεύχος Mi$fit:  
«Κρίσεις της ψυχοθεραπείας ή “θεραπείες” της 
κρίσης;»
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και πολλές εκβάσεις, ανοίγοντας τη δυνατότητα πολ-
λών διαφορετικών συνομιλιών ανάμεσα στα κείμενα 
και τις αναγνώσεις τους.

Ονομάσαμε τις διαδρομές αυτές: Ρεπερτόρια Ανα-
στοχασμού, Περιθλάσεις, Θεραπευτικές Υποκει-
μενο-ποιήσεις και Καταφάσεις της Διαφοράς. Η δι-
αδρομή στον διαλογικό χάρτη των νησιών μπορεί να 
μην περιορίζεται στις δικές μας αποφάσεις τοποθέτη-
σης, αλλά μένει ανοιχτή σε νέους σχηματισμούς, ανά-
λογα με τις συνδέσεις που θα κάνουν οι αναγνώστες 
και οι αναγνώστριες. Στόχος μας δεν ήταν η θεματική 
ανάδειξη όμοιων φωνών και θεματικών ενοτήτων, αλλά 
η ανάδειξη αντιστίξεων, διλημμάτων και συνθέσεων. 
Όπως ο χάρτης δεν είναι η επικράτεια, με τον ίδιο τρόπο 
δεν επιθυμούσαμε να προβούμε σε μια γραμμική αξι-
ολογική κατάταξη των κειμένων με όρους ιδεολογικής 
συμφωνίας ή διαφωνίας. Επιθυμία μας είναι να συμπλα-
κούν όλες οι κριτικές φωνές στο διαλογικό πλαίσιο. Έτσι, 
προτείνουμε τρόπους να γίνουν οι μετακινήσεις από το 
ένα νησί στο άλλο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις 
του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου, του χρόνου, της 
ιστορικότητας και των τεμνόμενων ρεπερτορίων και 
ταυτοτήτων, αντί να παραθέτουμε σχολές και ρεύματα 
κριτικών προσεγγίσεων. Εξάλλου, όπως αναφέρει ο ντε 
Σερτώ (2010, σ. 73), αναφέροντας τον Schegloff και τον 
Sacks, «η συζήτηση είναι ένα πρόσκαιρο και συλλογικό 
αποτέλεσμα ικανοτήτων που αφορούν την τέχνη του να 
χειρίζεσαι «κοινούς τόπους» και να παίζεις με το αναπό-
δραστο των συμβάντων για να τα κάνεις «κατοικήσιμα»». 
Ακόμα και αν οι διάφορες κειμενικές νησίδες είναι δύ-
σβατες ή απροσπέλαστες σε αυτούς τους καιρούς κρί-
σης του προσωπικού, του πολιτικού και της θεραπείας, 
μια τέτοια προσέγγιση αφήνει τις κειμενικές δυνατότη-
τες διαρκώς ανοιχτές και επισημαίνει ότι τα κείμενα πα-
ραμένουν υλικά και μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές 
καθώς συνδιαλεγόμαστε μαζί τους εκ νέου.

 Η πρώτη διαδρομή περιστρέφεται γύρω από δυο 
κριτικούς αναστοχαστικούς διαλόγους των πρώτων 
τεσσάρων άρθρων. Πρώτα γίνεται συζήτηση για τις 
επιδράσεις του νεοφιλελευθερισμού στη θεραπευτική 
πρακτική και την εργασία στο προσφυγικό και έπειτα 
προβληματοποιείται η ίδια η έννοια της θεραπείας 
(μετά την πανδημία), όπως μπορεί να συναντηθεί με το 
τραύμα των βασανιστηρίων σε πρόσφυγες. Η δεύτερη 
διαδρομή έχει χαραχθεί ως περιήγηση στις εμπειρίες 
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έντασης και επούλωσης που προκαλούν τα ίδια τα κεί-
μενα. Ο πρώτος διάλογος εστιάζει στις στιγμές ελευθε-
ρίας και καταστολής, σωματικότητας και αλληλεγγύης, 
ενώ ο δεύτερος διασχίζει τις εμπειρίες της κρίσης, της 
ψύχωσης και της «θεραπευτικής» πορείας. Η τρίτη δια-
δρομή προτείνει μια περιήγηση στους τρόπους που συ-
γκροτούνται τα υποκείμενα των θεραπευτικών πρακτι-
κών, οι θεραπεύτριες και οι θεραπευόμενες. Ο πρώτος 
διάλογος περιστρέφεται γύρω από τη νέα γεωγραφία 
της εξουσίας και τα υποκείμενα που μένουν «απ έξω», 
μετά την πανδημία, ενώ ο δεύτερος διάλογος εστιάζει 
στην έννοια της φροντίδας και της θεραπευτικής υπο-
κειμενικότητας. Το τεύχος κλείνει με την τέταρτη δια-
δρομή, που περιηγείται σε καταφατικές προσεγγίσεις 
της έμφυλης διαφοράς. Εδώ, ο πρώτος διάλογος θέτει 
αντιστικτικά τις εμπειρίες σεξισμού και αορατότητας 
ΛΟΑΤΚΙ+ εκπαιδευόμενων ψυχοθεραπευτριών με τη 
θέση της θηλυκοποίησης, ως μη-Φαλλικής οργάνωσης 
του έμφυλου πεδίου. Τέλος, στον δεύτερο διάλογο εξε-
τάζεται πώς οι επιβεβαιωτικές θεραπείες για τα τρανς 
πρόσωπα μπορούν να εμπλουτιστούν από την κουίρ 
θεωρία και τις Σπουδές για την Επιστήμη, την Τεχνο-
λογία και την Κοινωνία.

Ολοκληρώνοντας την επιμέλεια του τεύχους, δια-
κρίνουμε με χαρά ότι το αρχιπέλαγος των κρίσεων, έχει 
δημιουργήσει πολλές και διαφορετικές κριτικές φωνές, 
οπότε, ίσως να έχει έρθει η ώρα για την άρθρωση δι-
αφορετικών κριτικών ψυχοθεραπευτικών πρακτικών 
(Lowenthal, 2015). Προφανώς, το αν η οπτική που επι-
λέξαμε για τη διάρθρωση των κειμένων είναι βάσιμη ή 
όχι, θα κριθεί από τους αναγνώστες/στριες καθώς και 
από τα επόμενα κειμενικά νησιά που θα πλησιαστούν, 
θα απομακρυνθούν ή θα προκύψουν. m.

Γιώργος Κεσίσογλου και Κωστούλα Μάκη
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