Παρουσίαση των σκέψεων του περιθαλποµένου ∆.Φ. (29/5/2009) µε ερέθισµα
έναν πίνακα του Ν. Εγγονόπουλου
∆ήµητρα Ποταµιάνου, Ψυχολόγος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου,
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Σε κάποιο σηµείο του κόσµου συµβαίνει το παρακάτω γεγονός....... Το κόκκινο της
κουρτίνας σηµαίνει το µη το απαγορευµένο, αυτό το οποίο δεν είναι νόµιµο. Το «stop»
όπως και όλα τα κόκκινα δηλώνουν όχι ,δεν επιτρέπεται να εισέλθεις. Η κουρτίνα υπάρχει
για να κλείνει ,ώστε κανείς να µην µπορεί να δει µέσα, είναι η βαριά κουρτίνα του θεάτρου
,που χωρίζει την σκηνή από τα παρασκήνια .Σκέψου οι θεατές δεν επιτρέπεται να
τραβήξουν την κουρτίνα για την έσωθεν θέαση.
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Η σχέση τους δεν είναι νόµιµη, ο ένας
µπορεί

να

ενδώσει

απόλυτα.

Τα κορµιά ενοικιάζονται ∆ήµητρα, είναι προς χρήση, η σπάθη κρέµεται ,αυτός είναι ο
ένοχος θα πρέπει να κατακεραυνωθεί από αυτό. Άλλωστε έτσι πρέπει να γίνει, αυτό είναι
το δίκαιο(περιστέρι).
Ο καµβάς είναι ο λόγος που βρίσκονται εκεί, είναι ουτοπικό ,δεν ισχύει στην
πραγµατικότητα ,αφού υπάρχει έντονη ροπή του ενός για τον άλλο.

Τυπικά ορθό και

σωστό η σπάθη να πέσει στον ένοχο. Το «αµαρτωλό µήλο» είναι το συγκεκριµένο άτοµο.
Η σκακιέρα δηλώνει την ζωή µας είµαστε αναλώσιµα υλικά σε ένα παιχνίδι σκάκι ή
ακέραια υλικά. Όλα κάποτε τελειώνουν συνειδητά ή ασυνείδητα.
Αυτοί εθελοτυφλούν.......σκέψου και εµένα, σήµερα το είδα έτσι.
Κοίτα τώρα τι συµβαίνει ,δεν έχουν σηµασία ο χώρος ,ο χρόνος ή ο τόπος ,αυτά είναι
οικουµενικά (υδρόγειος σφαίρα) συµβαίνουν γιατί οι άνθρωπο πλήττονται από πάθη.
∆ήµητρα περικλείοµαι ,σφίγγοµαι από όλες τις πλευρές. Βάζω εγώ φρένα στον εαυτό µου.
Η κουρτίνα κλείνει ώστε να καλύψει τα γεγονότα.
Χρειάζεται µεγεθυντικός φακός για την σχέση ώστε να την δούµε καθαρά. Υπάρχει φακός
στο πάτωµα, παρατηρήσαµε την σχέση και τον αφήσαµε κάτω. Πίσω είναι ένα
ενοικιαζόµενο δωµάτιο για να περάσεις καλά.
Οι δυό τους γνωρίστηκαν σε αυτό τον τόπο εκεί ,όπου πας για να χαλαρώσεις, να
ησυχάσεις .Αυτοί βρέθηκαν εκεί ,δεν είναι µόνοι στο είπα είναι ήδη δεσµευµένοι.
Τους υπερρεαλιστικούς πίνακες τους βλέπεις µε άλλο µάτι κάθε φορά ,ανάλογα µε τα
συναισθήµατα και την διάθεση.
Ο άντρας είναι παραδοµένος σε µια ύφεση σωµατική µάλλον αλλά, όχι ψυχική ,µπορεί να
σηκωθεί παρά το γεγονός ότι εκείνη είναι δυνατή και εκείνος αδύναµος µπροστά της.
∆.Φ.
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