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"Να είσαι χρήσιµος στην κοινωνία"
"Κάθε µέρα ακούω και κάτι καινούργιο, είναι συνταρακτική αυτή η περίοδος"
οµολογεί η ψυχολόγος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συστηµικής
Θεραπείας Μίνα Τοδούλου-Πολέµη, σπεύδοντας να προκαταλάβει τις
επιφυλάξεις µας ως προς την σχέση του επιστηµονικού της κλάδου µε τα
κοινωνικά φαινόµενα. "Ο κόσµος ακόµα θεωρεί την ψυχολογία και την
ψυχοθεραπεία ως υπόθεση καθαρά ενδοπροσωπική. Ωστόσο, η εµπειρία µας
αλλά και η ιδιαίτερη συστηµική µας προσέγγιση µας οδηγεί από τα πρώτα
εστιακά µας επίπεδα (το ζευγάρι, την οικογένεια, τη σχολική τάξη) σε
ευρύτερα συστήµατα, όπως το σχολείο ολόκληρο ή Η επιχείρηση ολόκληρη
και από εκεί σε ευρύτερες διεργασίες. Διεργασίες οι οποίες περιλαµβάνουν
πολλαπλές σχέσεις, ρόλους που µας «κατεβαίνουν» από παλιά, ρόλους
καινούργιους που γεννιούνται, πολλαπλές σχέσεις ισχύος (π.χ. στην
οικογένεια: άντρας-γυναίκα, γονιός-παιδί), οικονοµικές σχέσεις, εντέλει τις
αξίες, τις νόρµες και τις προσδοκίες του πολιτισµού µας. Όλα αυτά
συναλλάσσονται συνεχώς µε µία συµπλοκότητα τεράστια και, σα να µη
φτάνει αυτό, αλλάζουν και συνεχώς".
"Θα ήταν λοιπόν µεγάλο ψέµα αφενός απέναντι στους εαυτούς µας ως
θεραπευτές και εκπαιδευτές και αφετέρου απέναντι στους ανθρώπους που
προσπαθούµε να υπηρετήσουµε, εάν αγνοήσουµε όλο αυτό το γίγνεσθαι που
µας περιβάλλει και ρέει µέσα στην καθηµερινότητα και των µικρών οικείων
οµάδων. Οι οικείες σχέσεις είναι κατά κάποιον τρόπο θερµόµετρα, καθρέφτες
και των ευρύτερων συστηµάτων στα οποία µετέχουν".

Με ποιόν τρόπο "θερµοµέτρησαν" τα πρόσφατα γεγονότα τα οικογενειακά
σύνολα µε τα οποία ασχολείστε; "Είχαµε την ευκαιρία πρόσφατα κατά τη
δραµατοποίηση µιας οικογένειας στο πλαίσιο µιας θεραπευτικής οµάδας να
ζήσουµε τα διλήµµατα των ηµερών. Αναρωτιόντουσαν οι γονείς: «θα πάµε
µαζί µε τα παιδιά στη διαδήλωση ή όχι; Θα τα αφήσουµε να πάνε µε φίλους
τους που τους ξέρουµε ή όχι;» Όσο προχωρούσε αυτού του είδους η
συναλλαγή, µε εστίαση στο τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά, η υποοµάδα που
υποδυόταν την 16χρονη κόρη της οικογένειας πήγαινε όλο και περισσότερο
στη λογική «να το κάψουµε το δέντρο». Το κλίµα άλλαξε όταν οι γονείς,

αφού είδαν και απόειδαν ότι δεν πάνε πουθενά, είπαν ότι έπρεπε πρώτα να
ανοίξουν κουβέντα µεταξύ τους και να διαµορφώσουν µιαν άποψη που να
εκπροσωπεί και τους δύο, αντί ο ένας να ράβει και ο άλλος να ξηλώνει.
Διαπίστωσαν όµως ότι δεν ήταν έτοιµοι ούτε για αυτόν τον µεταξύ τους
διάλογο. Οπότε τους «γυρίσαµε στον εαυτό τους», όπως λέµε εµείς οι
θεραπευτές, δηλ. σε µια συζήτηση του καθενός «µε τους πολλούς Γιάννηδες
που υπάρχουν µέσα µας», κατά τον Πιραντέλλο. Με βάση ποιο δικό µου
όραµα θα τοποθετηθώ στα γεγονότα; Πώς το µεταφράζω σε µια προσωπική
ευθύνη;
Το αποτέλεσµα ήταν τελικά να αναδυθούν οι έφηβοι
Το
µε τελείως άλλο συναίσθηµα. Η απόφαση για
καταλάγιασµα
διαµαρτυρία δεν είχε καταργηθεί – αλλά είχε γίνει
του θυµού
διεκδίκηση θέσεων µε άποψη για το τι να κτισθεί.
Αµέσως, για κάποιον λόγο σχεδόν µαγικό, κάτι τέτοιο καταλαγιάζει τον θυµό
και βοηθά στο καταλάγιασµα του θυµού και του απέναντι. Θα έλεγα λοιπόν
ότι πέρα από κάθε διαµαρτυρία χρειαζόµαστε φυτώρια καλλιέργειας
οράµατος".

Η προσέγγισή σας δείχνει να προκρίνει τη συναίνεση έναντι της σύγκρουσης.
Δεν υπάρχουν όµως ζητήµατα στα οποία η σύγκρουση να είναι αναγκαία,
ζητήµατα που να επιλύονται µόνο αν υπάρξει νικητής και ηττηµένος; "Εν
µέρει συµφωνώ και εν µέρει διαφωνώ. Χρειάζεται να συλλάβουµε µιαν άλλου
τύπου σύγκρουση, όπου οι νικητές και οι ηττηµένοι δεν θα είναι άνθρωποι,
αλλά διεργασίες που αναδεικνύουν ή σκοτώνουν τον άνθρωπο και την
ανθρωπιά του. Άλλωστε, η πιο µεγάλη σύγκρουση που βιώνει ένας άνθρωπος
είναι, εδώ που τα λέµε, οι εσωτερικές συγκρούσεις: π.χ. το κοµµάτι του
εαυτού µου που θέλει να καθηλωθεί στο χθες, µε εµποδίζει να πάω µπροστά
ως άνθρωπος και χρειάζεται να συγκρουσθώ µαζί του. Αντίστοιχα στην
κοινωνία, καλούµαστε να συγκρουστούµε µε όποια υποδιεργασία µας
καθηλώνει σε δοµές του παρελθόντος, παρεµποδίζοντας την εξέλιξη. Όµως
αυτός που θα πρέπει να νικά είναι η ζωή η ίδια".
Διακρίνετε ιδιαιτερότητες στη σηµερινή νέα γενιά; "Δεν
Δηµιουργική
νοµίζω ότι τους έχουµε ακούσει επαρκώς τους νέους.
αντοχή στο χάος
Λένε κάτι πολύ καινούργιο. Λ.χ. κάτι που διαπίστωσα και
και την
µε σόκαρε είναι ότι αυτή η γενιά έχει αντοχή στην
ασάφεια
έλλειψη εργασιακής σιγουριάς, κάτι που η δική µας γενιά
δεν είχε. Έχουν µιαν αντοχή, ελπίζω δηµιουργική, στο χάος και την ασάφεια
- και οι ψυχολόγοι ξέρουµε ότι η αντοχή στο χάος είναι ένδειξη ωριµότητας.
Αν προσπαθήσεις πρόωρα να κλείσεις και να τακτοποιήσεις ένα χάος υπάρχει
ο κίνδυνος απλώς να επαναφέρεις προηγούµενες δοµές".
Παράγουν οι νέες συνθήκες και νέα ανθρώπινα υποκείµενα; "Τα ανοίγµατα
της νέας αυτής εποχής µπορούν, αν τα αντέξουµε, να µας δείξουν πολύ
ωραιότερους κόσµους. Για παράδειγµα: η γενιά µου ήταν πιο

προσανατολισµένη στην ηθική της εργασίας. Τα τωρινά παιδιά (και δεν µιλώ
για απρογραµµάτιστα παιδιά) είναι πιο προσανατολισµένα στη φιλία: βλέπεις
µε πόση λαχτάρα επιδιώκουν να βρεθούν και να µιλήσουν. Εµείς
παραµυθιαστήκαµε από τον προσανατολισµό µας προς το «προϊόν» και
χάσαµε από διεργασία. Μια καινούργια µάθηση που είχα αυτές τις µέρες ήταν
ότι, ενώ εµείς στη γενιά του Πολυτεχνείου αναζητούσαµε τη ρήξη µε την
προηγούµενη γενιά και έτσι υπηρετούσαµε την αναγκαία αλλαγή (π.χ. στο να
φύγουµε από τους καθιερωµένους ρόλους των φύλων), τώρα τα παιδιά
περισσότερο αναζητούν βοήθεια και µοίρασµα των ιδεών τους µε
µας.Υπάρχει οµορφιά σε αυτό και πρόκληση".
Τι σηµαίνει "µοίρασµα" εν προκειµένω; "Μη σταθούµε
Από το προϊόν
σε αυτό που λέγεται ότι «τα παιδιά ηγούνται της
στη διεργασία
αλλαγής». Πρέπει βέβαια να µην τα αφήσουµε µόνα
τους. Αλλά δική τους δουλειά είναι να ηγηθούν της δικής τους αλλαγής, του
δικού τους οράµατος, να το αρθρώσουν και να το επικοινωνήσουν σε όλους
τους άλλους. Δική µας δουλειά είναι να επανεξετάσουµε και να αρθρώσουµε
το δικό µας όραµα και επιπλέον να διαβάσουµε τι λέει αυτή η γενιά - που
σηµειωτέον δεν είναι µία, αλλά πολλές! Ακούς τα ίδια τα παιδιά να σου λένε
ότι άλλοι είναι οι δωδεκάρηδες, άλλοι οι δεκαεπτάρηδες και άλλοι οι
εικοσιτριάρηδες - όχι µε την έννοια της απλής ηλικιακής διαφοράς, αλλά µε
την αίσθηση της διαφορετικής γενιάς". Αλλάζει η γενιά ανά τετραετία; "Δεν
είναι απίθανο κάτι τέτοιο, µέσα στη γρήγορη αλλαγή των καιρών µας!"

Για την Μίνα Τοδούλου-Πολέµη η (κάθε) νέα γενιά αναζητά ευκαιρίες
ευθύνης, που όταν τις στερείται καταρρακώνεται. "Για να χτιστεί µια
λειτουργική συλλογικότητα (γιατί ένα πλήθος µπορεί να είναι και
καταπιεστικό ή καταστρεπτικό - και το ζήσαµε αυτό) πρέπει να περάσει από
τη στενωπό που λέγεται προσωπική ευθύνη. Ξεφεύγουµε όλοι µας πολύ
συχνά από το να «κρατήσουµε τη µπάλα» της προσωπικής µας ευθύνης,
«αρπάζοντας τη µπάλα» ενός άλλου ρόλου: δείτε πόσο συχνά γίνεται αυτό
στην οικογένεια, όταν π.χ. η µητέρα λέει στο παιδί «έλα να διαβάσουµε, να
πάρουµε καλό βαθµό». Το να πάρει ο ένας του άλλου την ευθύνη µας
καθιστά όλους παράλυτους".
"Τελικά ισχύει το απλό αυτό πράγµα που έλεγαν οι
Τους κλέψαµε
παλιοί: «να είσαι χρήσιµος στην κοινωνία». Αν νιώθεις
τις µπάλες
ότι δεν είσαι χρήσιµος, νιώθεις ότι δεν αξίζεις. Τότε
τους
θυµώνεις, και αν τη στιγµή εκείνη σε αρχίσουν και στις
συµβολές, τότε καταρρακώνεσαι. Η ευθύνη αφυπνίζει την αξιοπρέπεια,
ενεργοποιεί το µεγάλωµα και θέτει τις βάσεις για µια δηµιουργική
συλλογικότητα. Ίσως για αυτό τα παιδιά µας να είναι τόσο οργισµένα, γιατί
τους στερήσαµε την δυνατότητα να είναι χρήσιµα. Άθελά µας, ως µια γενιά
που θέλει να «παρέχει», τους στερήσαµε ευκαιρίες ευθύνης που ένα παιδί τις
αναζητεί από τη στιγµή που γεννιέται. Τους κλέψαµε τις µπάλες τους".

