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Η εµφάνιση µιας οργανικής νόσου στην διάρκεια µιας αναλυτικής διαδικασίας 

πιστοποιεί την ανατροπή µιας υφιστάµενης ψυχοσωµατικής ισορροπίας του 
υποκειµένου και µας καλεί να σκεφτούµε αυτό το συµβάν σε σχέση µε τις ενδοψυχικές 
και διυποκειµενικές σχέσεις ασθενούς και αναλυτή, πέραν της συµµετοχής άλλων 
εξωγενών παραγόντων. Στην ψυχοσωµατική παλινδρόµηση µε σωµατική καθήλωση, η 
διαδικασία σωµατοποίησης απολήγει σε νόσο, που εµφανίζεται κατά κρίσεις και είναι 
αναστρέψιµη, ενώ η προϊούσα αποδιοργάνωση συνήθως ενέχεται σε διαδικασία 
σωµατοποίησης σοβαρής εξελικτικής νόσου. 

 
Και στις δυο περιπτώσεις, αν και σε διαφορετικό βαθµό, φαίνεται ότι το 

υποκείµενο βίωσε πρώιµα µια τραυµατική κατάσταση, στη σχέση του µε το αντικείµενο 
(βία, ελεγκτική διείσδυση, στέρηση, κατακλυσµιαία διέγερση, παθογόνος σαγήνη, κ.λπ.), 
η οποία στη συνέχεια λειτουργεί ως ελκυστής στην δηµιουργία ψυχαναγκασµών 
επανάληψης. Η ενεργοποίηση της επανάληψης της τραυµατικής κατάστασης στον 
µεταβιβαστικό χώρο από ασθενή και αναλυτή, δίνει την δυνατότητα να προσδοθεί νόηµα 
σ' αυτήν (επανάληψη). Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό το υποκείµενο, αναζητώντας 
διαµέσου της τραυµατίζουσας σχέσης, το µαταιοτικό αντικείµενο θα διευρύνει τις 
διαδικασίες αρνητικοποίησης. Η ενσωµάτωση του τραυµατίζοντος αντικειµένου από το 
υποκείµενο θα καθορίσει την οργάνωση και λειτουργία του ψυχισµού. 

 
Θα αναφερθώ στις δυο εκδοχές σωµατοποιήσεων (ασθένεια κατά κρίσεις και 

σοβαρή εξελικτική νόσος) µε αφορµή την περίπτωση µιας γυναίκας 35 ετών, της Α., η 
οποία άρχισε ψυχοθεραπεία για κατάθλιψη, άγχος, δυσκολίες στις σχέσεις της, ιδιαίτερα 
τις ερωτικές, έντονες κεφαλαλγίες και υποτροπιάζοντα επιχείλιο έρπητα. Η θεραπεία 
τερµατίσθηκε δέκα χρόνια αργότερα, µε τον θάνατό της. 

 
Κοµψή, ευγενική, στυλ αγοροκόριτσο κάθεται στην άκρη της απέναντι 

πολυθρόνας. Το βλέµµα της που αγκιστρώνεται πάνω µου, η στάση του σώµατος, οι 
κινήσεις της, το συσπασµένο χαµόγελο µαρτυρούν µια αµεταβόλιστη ένταση, αλλά και 
νοιάξιµο να βρει ένα ανακλητικό αντικείµενο. Ο λόγος της, συχνά εκφορτιστικός, 
εκφράζει υπαρξιακό αδιέξοδο και οργή κυρίως για την µητέρα που την εγκατέλειψε, 
όπως και την µεγαλύτερη αδελφή της στο σπίτι, κατά την παιδική ηλικία, για να εργαστεί 
όλη µέρα, µαζί µε τον πατέρα στην οικογενειακή επιχείρηση. Είχαν εγκαταλείψει 
νιόπαντροι την ανέχεια στο χωριό τους που δαµάστηκε από τον εµφύλιο. Μοναδική 
ελπιδοφόρος εναλλακτική ήταν η ατέλειωτη δουλειά στην πρωτεύουσα. Ένας φίλος του 
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πατέρα της Α. όταν τον είδε πόσο πολύ εργαζόταν είπε: «αυτός δεν δουλεύει, 
αυτοκτονεί». 

 
Μίσος εκφράζει και για την πατρική γιαγιά, που υποκαθιστούσε τους γονείς στο 

σπίτι, αλλά βιώθηκε ως ψυχρή, χωρίς έγνοια για τις ανάγκες των δύο κοριτσιών. Τον 
όποιο «µητρικό» ρόλο για την Α. έπαιζε η αδελφή της µε την οποία συνδέθηκε 
συµβιωτικά. «Μεγαλώσαµε από µόνα µας, η µάνα µας δεν είχε γλυκόλογα. Μόνο τα 
χρήµατα είχαν σηµασία, να αποµακρυνθεί από την φτώχεια του χωριού. Τα υπόλοιπα 
ήσαν λεπτοµέρειες. Βγήκαµε απροετοίµαστες στον κόσµο». Ένοιωθε τρυφερά 
συναισθήµατα για τον πατέρα, ο οποίος ωστόσο είχε περιθωριοποιηθεί µέσα από την 
επαγγελµατική του ενασχόληση και την ελεγκτική παρουσία της µητέρας. Η 
υπερδραστηριότητα των γονιών δεν σταµάτησε ούτε όταν τα κέρδη της επιχείρησης 
επενδύθηκαν και πρόσφεραν ασφάλεια στην οικογένεια. Το φάσµα των παιδικών 
τραυµατικών βιωµάτων των γονιών απαιτούσε διαρκή επαγρύπνηση και θυσίες, ώστε 
αυτά να κρατούνται εκτός συνείδησης.  

 
Την προσφορά του θεραπευτικού πλαισίου βιώνει ως κάτι πολύτιµο, που σχεδόν 

δεν της αξίζει, ενώ νοιώθει να µε στερεί από ανθρώπους που θα µε είχαν µεγαλύτερη 
ανάγκη. Είναι αντίσταση στη θεραπεία αυτή η σκέψη; Είναι η µεταβιβαστική της 
αίσθηση ότι θα έπρεπε να ασχοληθώ µε άλλους παρά µε εκείνη, όπως έκαναν οι γονείς 
της; Ήταν η ενοχή της να µε ιδιοποιηθεί αντί της αδελφής της, που για να ξεφύγει 
παντρεύτηκε κάποιον «άξεστο νεόπλουτο», την σύγκρουσή της µε τον οποίο 
«πληρώνει» ο γιος τους; 

 
Λόγω οιδιπόδειων καθηλώσεων η εγκατάσταση σταθερής ικανοποιητικής 

ερωτικής ζωής είναι ανέφικτη, ενώ οι αλλεπάλληλες οδυνηρές ρήξεις προκαλούν 
ρωγµές στο εγώ. Οι κεφαλαλγίες της Α., που προκύπτουν στο πλαίσιο των 
συγκρούσεών της, ως συµπτώµατα µαρτυρούν την καταστολή της διαδικασίας της 
σκέψης και της ρηµατικής της έκφρασης, όπως και τον κίνδυνο της αναπαράστασης 
οιδιπόδειων παραβάσεων  (Marty. P. 1951, 1955).  

 
Η φτωχή σε συναισθηµατικές και συµβολικές ανταλλαγές σχέση της Α. µε το 

αντικείµενο εµπόδισε την ενδοβολή της πλαισιώνουσας µητέρας. Σε τέτοιες συνθήκες 
µοιάζει η Α. να διαµόρφωσε ένα πρώιµο εγώ, το οποίο δεν µπόρεσε να αναπτυχθεί 
απρόσκοπτα λόγω του τραυµατικού (Fain, Μ. 1984, 1993), ενώ η ενορµητικότητα δεν 
έφτασε στην οιδιπόδεια ωρίµανσή της. Έτσι το εγώ βρέθηκε στερηµένο από έλλειψη 
ασυνείδητων οιδιπόδειων παραγώγων, που θα το τροφοδοτούσαν εσωτερικά. Αντί το 
εγώ να αναπτύσσεται προς την κατεύθυνση των ψυχικών λύσεων, τείνει αντιθέτως, 
χρησιµοποιώντας αµυντικά, αντιτραυµατικά, την ενόρµηση θανάτου, να καταργήσει την 
τραυµατίζουσα διέγερση του τραυµατικού. Αυτή όµως η αναγκαιότητα αντιτίθεται στην 
δυνατότητα ικανοποιήσεων µέσα από την δεκτικότητα και την παθητικότητα. 

 
Οι κεφαλαλγίες και ο έρπης, όπως και τα περάσµατα στην συµπεριφορά 

εγγράφονται στο αρνητικό, σε σχέση µε την αδυναµία ενορµητικής αναπαράστασης, 
αλλά προοδευτικά διαµέσου της ψυχικής διεργασίας γίνονται οδοί προσέγγισης της 
ιστορίας της. 
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Οι κεφαλαλγίες της Α. άρχισαν στο τέλος της εφηβείας µαζί µε το ενορµητικό της 
φούντωµα. Κεφαλαλγίες είχε ωστόσο και η µητέρα, όπως τους ίδιους θυµούς και τις 
ίδιες ευαισθησίες. «Η µητέρα µου θα «έκαιγε» το κεφάλι της γιατί δεν της είπε καληµέρα 
ο γείτονας, ή ένας πελάτης, το ίδιο είµαι κι εγώ». Οι αφόρητοι πονοκέφαλοι της µητέρας 
την οδηγούσαν να δένει σφιχτά στο κεφάλι της ένα µαντήλι για να το συγκρατήσει, να 
«µην σπάσει». Από κεφαλαλγίες υπέφερε και η µητρική γιαγιά. Άρχισαν µετά τον γάµο 
της, όταν ο άντρας της µπροστά στις οικογενειακές ευθύνες «σάλεψε» κι έγινε ο «τρελός 
του χωριού». Η γιαγιά, για να ζήσει την πάµφτωχη οικογένεια και να αντιµετωπίσει την 
κοινωνική καταφρόνια, έγινε ένας πολύ εργατικός, αλλά δύσκολος άνθρωπος, µια 
«τσαούσα» που «δεν άφηνε κουβέντα να πέσει κάτω», όπως αργότερα η κόρη και η 
εγγονή της, η Α. Και η γιαγιά για τις κεφαλαλγίες έδενε σφιχτά ένα µαντήλι στο κεφάλι, 
«για να µην το σπάσει στον τοίχο». Τρυφερότητα δεν έδωσε στην µητέρα της Α. ούτε 
στα άλλα παιδιά της. Τουλάχιστον στις δυο γενιές που προηγήθηκαν της Α. είναι σαν 
όλα να έγιναν υπό καθεστώς της ενόρµησης της αυτοσυντήρησης, της επιβίωσης. Η 
αδυναµία πένθους στις προηγούµενες γενιές ενίσχυσε την δυσκολία της Α. να πενθήσει 
τις ελλείψεις της σε σχέση µε τα γονεϊκά αντικείµενα και ανέδειξε τις ταυτησιακές 
ανεπάρκειες, – όπου επικρατούν οι ενορµήσεις αυτοσυντήρησης αυτών της 
σεξουαλικότητας. Πρόκειται για µια οικονοµικώς ασταθή ισορροπία που προδιαθέτει 
στη σωµατοποίηση (De M’Uzan, M. 2006).  

 
Η ύπαρξη των σωµατοποιήσεων, ιδιαίτερα της κεφαλαλγίας, αποτελεί στοιχείο    

µαζοχιστικής ταύτισης χαµηλής οικονοµικής αξίας µε την µητέρα και την γιαγιά, που 
υπέφεραν από κεφαλαλγίες. Αλλά και κάποια χαρακτηρολογικά στοιχεία της Α. που 
συνδέθηκαν µε ναρκισσιστικά φαλλικά χαρακτηριστικά της γιαγιάς και της µητέρας 
αναδεικνύουν την ένδεια των ψυχοσεξουαλικών διεργασιών. 

 
Στην Α. η κεφαλαλγία εκλύεται από ψυχοσυναισθηµατικό τραυµατισµό που 

παροδικά αποδιοργανώνει το ψυχικό όργανο προκαλώντας ψυχοσωµατική 
παλινδρόµηση, η οποία βάζει ένα τέρµα στη διαδικασία αποδιοργάνωσης. Αφορµή πχ 
για πρόκληση κεφαλαλγίας είναι η σαδοµαζοχιστική σχέση µε τον φίλο της και η 
δύσκολη σχέση µε την µισητή µητέρα του, που πίστευε ότι απέτρεπε τον γιo της από το 
να παντρευτούν. Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη για πρωκτικό έλεγχο είναι εµφανής, 
όπως και η ψευδό-«ερωτικοποίηση» της κεφαλής της, ως "σεξουαλικού οργάνου". Μια 
"ερωτικοποίηση" που δεν βιώνει η ασθενής, λόγω της δραστικής και ενεργητικής 
καταστολής, αλλά την φαντάζεται ο αναλυτής. 

 
Η κεφαλαλγία για τον Marty είναι µια παλινδροµική λειτουργική ασθένεια, η οποία 

σχετίζεται µε όσα σηµάδεψαν την ατοµική ανάπτυξη και απηχούν βασικές ενδοψυχικές 
συγκρούσεις. Επειδή προέρχονται από την καταστολή αναπαραστάσεων οιδιπόδειας 
προέλευσης οι κεφαλαλγίες µπορούν να θεωρηθούν ως δευτερογενείς αµυντικοί 
µηχανισµοί έναντι του κινδύνου εισβολής στην συνείδηση ενός συνόλου οιδιπόδειου 
προβληµατισµού, του οποίου κάποια αναπαραστάσιµα συγκρουσιακά στοιχεία είχαν 
απωθηθεί. 

 
Σχετικά µε τις κεφαλαλγίες της Α. είναι ενδεικτικό ότι επί συγκρούσεων µε τα 

αντικείµενα η επωδός των επιθέσεων προς αυτά είναι: "θα του ανοίξω το κεφάλι". 
Πρόκειται για κινήσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών "διπλής αντιστροφής", όπου 
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κάποιες φορές ο αναλυτής "αντιµεταβιβαστικά" ζαλίζεται από τα χτυπήµατα και δεν 
ξέρει πού βρίσκεται στο µεταβιβαστικό χώρο. 

 
Φαίνεται ότι στις γυναίκες των τριών γενεών που αναφέροµαι υπήρχαν στοιχεία 

αρνητικοποίησης οιδιπόδειων παραβάσεων. Στην Α. π.χ. µια οιδιπόδεια νίκη προκύπτει 
από το γεγονός της υπέρβασης των γονιών στο πεδίο της εκπαίδευσης, όπου εκείνοι 
είχαν επενδύσει αλλά απέτυχαν να κατακτήσουν. Τούτο προκαλεί µια έντονη 
ερωτικοποίηση της σκέψης, η οποία καταστέλλεται κάτι που ωστόσο προκαλεί µια 
γενικότερη αναδιάταξη της σεξουαλικότητας. Έτσι στη θέση της ερωτικής απόλαυσης 
βιώνεται πονοκέφαλος. Η κεφαλαλγία όµως δεν συνιστά αντικείµενο ερωτικοποίησης και 
δεν προσφέρει λύσεις στις ενδοψυχικές συγκρούσεις. Μη έχοντας συµβολική αξία, οι 
όποιες αναπαραστάσεις συνδεθούν µε τις κεφαλαλγίες προσφύονται από την ασθενή 
πάντα δευτερογενώς σε αυτές. 

 
Η αποτυχία των ερωτικών σχέσεων, κατά την Α., οφείλεται στους άνδρες. Ακόµα 

όµως και στην περίπτωση που ένας σύντροφός της, ήταν «εξαιρετικός» και της 
πρότεινε να ζήσουν µαζί, η Α. το αρνήθηκε, λόγω της ύπαρξης παιδιών, κάτι που ήταν 
"πονοκέφαλος". Η δυσκολία της να συνυπάρξει µε οιδιπόδειους ανιόντες ή κατιόντες 
αντίζηλους είναι πρόδηλη. Μόνη κατάσταση που την εµπνέει, η εγκατάσταση µιας 
εξιδανικευµένης συµβιωτικής σχέσης, που παραπέµπει στην πρωτογενή 
οµοφυλοφυλία, προς την οποία όµως αµύνεται υιοθετώντας σαδοµαζοχιστική σχέση µε 
το αντικείµενο. Εικάζω ότι η ανάπτυξη δευτερογενούς µαζοχιστικής στάσης τείνει να 
αντισταθµίσει την ανεπάρκεια του πρωτογενούς µαζοχισµού. Σε κάθε περίπτωση 
πρόκειται για µια µεταίχµια οργάνωση, µε έντονα υστερικά στοιχεία, που ανακαλεί τις 
σκέψεις του Green για το χίασµα ( ανεπάρκειες του εγώ, κατά περιόδους επικράτηση 
της ενόρµησης της καταστροφικότητας, τάση για περάσµατα στην πράξη και κυρίως οι 
ναρκοθετηµένες ναρκισσιστικές βάσεις). 

 
Ο ανεπαρκής πρωτογενής µαζοχισµός της Α. την ωθούσε σε αποφυγή των 

ψυχικών συγκρούσεων και άνοιγε την οδό στην συµπεριφορά και τις διαδικασίες 
σωµατοποίησης. Τότε όµως, τα διάφορα επίπεδα σωµατικών καθηλώσεων (Donabedian 
και Fain, Μ., 1993), που καθιστούν το σώµα έναν ιεραρχηµένο τόπο στην εξέλιξη του 
υποκειµένου, αποκτούν έναν παράδοξο χαρακτήρα, γιατί αφ' ενός ευθύνονται για τα 
σωµατικά συµπτώµατα, τα οποία αφ' ετέρου παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην (αυτο) 
συντήρηση, επειδή επιτρέπουν να γίνουν συνδέσεις πάνω στο σώµα. Η έλλειψη 
µαζοχιστικής επένδυσης µιας ζωτικής λειτουργίας, την αποκλείει από το να λάβει αξία 
ερωτογόνου ζώνης, αφήνοντας ετσι ελεύθερο το πεδίο στην αποδιοργανωτική 
παλινδρόµηση. 

 
Ωστόσο η εξιδανικευµένη σχέση που εγκατέστησε µεταβιβαστικά η Α. σχεδόν 

άµεσα µαζί µου, µου ανακαλούσε την ναρκισσιστική σχέση του αλλεργικού αντικειµένου 
(P. Marty). Γαντζώνεται µε το βλέµµα της στο δικό µου, σαν να αποφεύγει έτσι να πέσει 
στο χάος, ενώ αφηγείται τραυµατικά σηµάδια ελλείψεων και βίας. Συχνά αναλαµβάνει 
την ευθύνη των µαταιώσεων, µέσα από την ναρκισσιστική παντοδυναµία, η οποία 
διαψεύδει την έλλειψη και την αδυναµία. Απέναντι στο τραυµατικό, που περιλαµβάνει 
και µια πληγωµένη θηλυκότητα, αντιεπενδύει σε µια χρηστική ζωή, που εκφράζεται µε 
έντονη δραστηριότητα στα κοινωνικά µέσα δικτύωσης και φαλλική συµπεριφορά. Τις 
ιδιαιτερότητες της ναρκισσιστικής της παθολογίας, την όποια «ιδιωτική της τρέλα» 
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κάποιες φορές τις υποστηρίζει, τις διακωµωδεί, ως να επιδίωκε να µε 
αποπροσανατολίσει από τις πρόωρες απώλειες, που αδυνατούσε να βιώσει και να 
πενθήσει. Επιδιώκει κατ’ αυτόν τον τρόπο να µε οδηγήσει σε µια από κοινού διάψευση 
σχετικά µε αυτές τις απώλειες; 

 
Οποιαδήποτε πλευρά αρνητικής µεταβίβασης θίγω σε ερµηνευτικές παρεµβάσεις 

µου -βασιζόµενος σε αρνητικά συναισθήµατα που βιώνει σε παράλληλες µεταβιβάσεις - 
τα απορρίπτει, υπό την επενέργεια της διχοτόµησης, της διάψευσης και της 
εξιδανίκευσης. Αυτά που νοιώθει ως ευεργετικά αποτελέσµατα της θεραπείας της, θέλει 
να τα µοιραστεί µε τα πλέον προσφιλή µέλη της οικογενείας της, την αδελφή και τον 
ανιψιό της. Νοιώθω ότι µου ζητάει να την «υιοθετήσω», όπως και όλους τους δικούς 
της. Μια ιδανική οικογένεια. 

 
Με παρακαλεί να αναλάβω θεραπευτικά και τον ανιψιό της, αλλά κατανοεί ότι στο 

αίτηµά της υφέρπει η δυσκολία αποδοχής της ετερότητας. Ωστόσο και οι δυο 
απευθύνθηκαν σε θεραπευτές που συνέστησα και οι θεραπείες τους είχαν θετικά 
αποτελέσµατα. Το άγχος και η κατάθλιψη της Α. βελτιώνονται, ενώ από τον τρίτο χρόνο 
της θεραπείας παύουν οι κεφαλαλγίες και η εµφάνιση του επιχείλιου έρπητα. Σκέφτηκα 
ότι ίσως η υποχώρηση των συµπτωµάτων να οφείλεται, πέραν της βελτίωσης της 
ψυχικής λειτουργίας, σε µια "φυγή στην γιατρειά" ώστε να αποφύγει να αγγίξει τα 
τραύµατά της. Η εξιδανίκευση της θεραπευτικής διαδικασίας µοιάζει να συµβάλει  στην 
ασταθή ψυχοσωµατική ισορροπία. Μέσα από την εξιδανίκευση προσπαθεί αφενός να 
µε κρατήσει µακριά από την καταστροφικότητα και την σεξουαλικότητά της και αφετέρου 
να διαψεύσει και το δικό µου ενορµητικό δυναµικό, προστατευόµενη έτσι από 
απειλητικές ενορµητικές ανταλλαγές. 

 
Αποφεύγοντας την κοπιώδη ψυχική εργασία, η Α. µε επενδύει µε παντοδυναµία, 

µέσω της οποίας νοιώθει να γίνεται άλλος άνθρωπος. Οι ερµηνευτικές αναφορές µου 
σχετικά µε τις αντιστάσεις της να προσεγγίσει το τραυµατικό και την στρεβλή δόµηση 
του αυτοερωτισµού γίνονται δεκτές αλλά δεν αναδύονται τα αναµενόµενα 
συναισθήµατα, ως αυτά να αρνητικοποιούνται. Πρόκειται για µια κοµφορµιστική στάση 
στην υπηρεσία της από κοινού διάψευσης, όπως είχε κάνει µε τους ανιόντες της, µε 
συνέπεια την απουσία αυτονοµίας στη σκέψη της; Η µήπως η ψυχική µου αυτονοµία, οι 
σκέψεις που έχω και δεν µοιράζοµαι µαζί της την κάνουν τόσο να πονά γιατί 
συνειδητοποιεί την ετερότητα; 

 
Η ικανοποιητική επαγγελµατική σταδιοδροµία της στον ιδιωτικό τοµέα της 

προσφέρει κοινωνική καταξίωση και οικονοµική ανεξαρτησία, η οποία είναι αναγκαία 
στην αίσθηση ψυχικής αυτονόµησης από το αντικείµενο. Πρόκειται για µια 
υπερεπένδυση του εγώ, µέσα από την ιδιότητα της αυτονοµίας. Ωστόσο, επεδίωξε και 
προσελήφθη σε µια δηµόσια υπηρεσία για νέους καλλιτέχνες, ως µια επανορθωτική 
προσπάθεια, διαµέσου της προβλητικής ταύτισης, να κάνει κάτι για την ίδια και την 
αδελφή της, που σαν παιδιά είχαν δείξει καλλιτεχνικές ευαισθησίες, που έµειναν 
ανεκµετάλλευτες. 

 
Οι σχέσεις µε την µητέρα βελτιώνονται, ενώ µια χρόνια νόσος του πατέρα είναι το 

πρόσχηµα να εκδηλώσει την τρυφερότητά της γι’ αυτόν µέσα από την φροντίδα. Τα 
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περάσµατα στην πράξη µειώνονται, ενώ µπορεί να κάνει ένα "κρισάρισµα" γενικότερα 
στις σχέσεις της. 

 
Μετά µια συνεδρία, όπου ίσως βιώθηκα ως υπερεγωτικός, επειδή ερµήνευσα ένα 

αυτοκαταστροφικό πέρασµα στην πράξη, η Α. ονειρεύτηκε ότι περπατούσε νύχτα σαν 
χαµένη, σε ένα εξωτερικό χώρο µιας γειτονιάς που ένοιωθε οικεία αλλά ταυτόχρονα και 
ανοίκεια, γιατί ξένοι εχθροί τον είχαν ιδιοποιηθεί. Για να µην κινδυνεύει έπρεπε να τους 
παριστάνει τη φίλη, να τους µοιράζει καλησπέρες και φιλιά. Ξαφνικά κάτι σαν µαγνήτης 
άρχισε να οδηγεί τα βήµατά της σε ένα µικρό σκοτεινό δροµάκι και στο τέρµα του µπήκε 
σ’ ένα µικρό σπίτι που φωτίζονταν εσωτερικά από ένα λυχνάρι. Υπήρχαν άνδρες και 
γυναίκες και πολλά παιδιά µε γαλήνια πρόσωπα και άκουγαν µε προσήλωση ένα γέρο 
µε ένα σκουφάκι να τους µιλάει. Κάθησε κι αυτή ανάµεσα στους άλλους. Ένοιωσε 
ευτυχία. Είπε µέσα της: βρήκα το κρυφό σχολειό; 

 
Από τους συνειρµούς αναδύθηκε το πώς η ψυχανάλυση αποτελεί σχολείο για τα 

κρυφά πράγµατα (σεξουαλικότητα, καταστροφικότητα). Της θύµησα ότι στο παρελθόν 
έλεγε ότι το σχολείο και οι κληρικοί κηρύσσουν την υπακοή, που συχνά βρίσκεται στην 
υπηρεσία της καταστολής. Μήπως κι εγώ ορισµένες φορές βιώνοµαι ως κάποιος τον 
οποίο εξουσιοδοτεί να σκεφτεί για εκείνη, αλλά έτσι την αλλοτριώνει; 

 
Μου απάντησε χαµογελώντας : "µα, εσείς µε ξέρετε καλύτερα από µένα και µε 

προστατεύετε". Σε αυτό το σηµείο αναφέρεται στον τρελό παππού, ο οποίος κάποια 
στιγµή έγινε τόσο διαταρακτικός που η ένταξή του στον κοινωνικό ιστό του χωριού ήταν 
ανέφικτη. Τον έκλεισαν τότε σε ένα αυστηρό µοναστήρι για αρκετό καιρό. Μόνο εκεί τον 
«συνέφεραν», κι έτσι µπόρεσε να ξαναγυρίσει στο χωριό. «Πρέπει να ήταν από γερή 
«στόφα» εκείνοι οι καλόγεροι, σαν τον Σαµουήλ στο Κούγκι». Ίσως στο δικό µου κρυφό 
σχολειό-µοναστήρι να προσέρχεται για να πάρει όσα δεν πήρε από το περιβάλλον της, 
που εικονίζεται ως διωκτικό. Σε Τούρκους εισβολείς πρέπει να µοιράζει φιλία-φιλιά για 
να έχει την ησυχία της. Και στο δικό µου το Κούγκι προσέρχεται στον Σαµουήλ – Εβραίο 
Λευίτη – Ψυχαναλυτή για να την προστατεύσω από την «τρέλα» της που προβάλει 
στους διώκτες- Τούρκους; Αισθάνεται ότι ο Σαµουήλ-ψυχαναλυτής γνωρίζει να οριοθετεί 
τον εχθρό από τον φίλο και ο οποίος για να αποτρέψει την διείσδυση και εισβολή του 
εχθρού, προτιµά τον θάνατό του εξαφανίζοντας όµως ταυτόχρονα και τον εισβολέα; 

 
Ο Σαµουήλ - αναλυτής γνωρίζει τί πρέπει να αποβάλει και τί να συγκρατήσει. Η 

ίδια όχι. Η ίδια βάζει µπουρλότο για να καταστρέψει αυτό που δεν θέλει να συγκρατήσει. 
Αγνοεί όµως ότι καταστρέφει τον εαυτό της, επειδή λόγω της συµβιωτικής της επιθυµίας 
αδυνατεί να διακριθεί από το αντικείµενο, ούτε µπορεί να διακρίνει τις καλές από τις 
νοσηρές ιδιότητές του (jugement d'attribution, αλλά και jugement d'existence 
διαταραγµένες), ούτε να αντιληφθεί σαφώς το απειλητικό από το µη-απειλητικό 
αντικείµενο. Έτσι αµφίθυµα δεν βιώθηκε η φαλλική µητέρα µε το µαντίλι γύρω από το 
κεφάλι της; Σαν τον ρασοφόρο µε το καλογερίστικο σκουφάκι, αλλά και τον Οθωµανό µε 
το φακιόλι; 

 
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η διαδικασία της προβολής δεν 

ολοκληρώνεται στην Α. και συνεπώς δεν µπορεί να αποβάλει - φτύσει αυτό που βιώνει 
ως εχθρικό εντός της. Λόγω της συµβίωσης µε αυτό το παθογόνο αντικείµενο βρίσκεται 
σε µια ταλάντευση ανάµεσα σε κινήσεις προβολής και κινήσεις ενσωµάτωσης. Δεν 



 

 7 

µπορεί συνεπώς να αποφασίσει ό,τι το νοσογόνο είναι αποβλητέο και άξιο 
καταστροφής. Το διατηρεί µέσα της και την δηλητηριάζει. 

 
Όπως διάφορα αντικείµενα έτσι και ο αναλυτής βιώνεται ταυτόχρονα ως 

εισβολέας και σωτήρας, ως οδηγός και αλλοτριωτής. Καταστάσεις τις οποίες 
αποδέχεται λογικά, αλλά συναισθηµατικά, λόγω της εξιδανίκευσής µου, της φαίνονται 
αλλόκοτες. 

 
Νοµίζω ότι τα αδιέξοδα και οι ρήξεις στην µεταβίβαση-αντιµεταβίβαση στην 

διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας σχετίζονται µε την ψυχική ασυνέχεια και τα 
συµβολικά αδιέξοδα που οδηγούν στα περάσµατα στην συµπεριφορά και στις 
σωµατοποιήσεις. Η εργασία πάνω στην καταστολή και τις διαψεύσεις µε την βοήθεια 
της αντιµεταβίβασης φάνηκε να εξασφαλίζει µια καλύτερη αναπαραστατική λειτουργία 
και συνεπώς καλύτερη ροή στην ψυχική συνέχεια. 

 
Περνούν µερικά χρόνια όπου γενικά έχει καλή διάθεση, ενώ υπάρχει µια βραδεία 

ενίσχυση της ψυχικοποίησης, δηλαδή σχηµατισµού µακρών δικτύων σε σχέση µε τις 
ενορµητικές κινήσεις (Green, 1998). Η κατάσταση της ασθενούς βελτιώνεται σε όλους 
τους τοµείς, σε τέτοιο σηµείο που δεν κατανοώ, µάλιστα κάποιες φορές ανησυχώ. Πού 
πήγε όλη αυτή η οδύνη, η κατάθλιψη, οι κρίσεις κεφαλαλγίας που εµφανίζονταν επί 
ψυχικής ασυνέχειας; Ωστόσο, οι ψυχικές ασυνέχειες είναι ενεργές. Αναρωτιέµαι µε πιο 
τρόπο οι παθιασµένες, σχεδόν βίαιες σαδοµαζοχιστικές σχέσεις της έχουν µαλακώσει. 
Αποτέλεσµα καταστολής; ή µπόρεσαν και εκφράστηκαν µε ψυχικά µέσα τα περάσµατα 
στην πράξη.  Παρήγορο στοιχείο είναι η έκφραση ψυχικών περιεχοµένων, η χαρά που 
νοιώθει στη ζωή της και η ύπαρξη αρνητικής µεταβίβασης, η οποία, όµως, εµφανίζεται 
µόνο στο λανθάνον. Η εξιδανίκευση δεν επιτρέπει την έκδηλη έκφρασή της, λόγω του 
φόβου της ρήξης. 

 

Απώλειες 

 

Όλα όµως ανατρέπονται άρδην, όταν η διοίκηση στην υπηρεσία της αποφασίζει 
την απόλυση των µη µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων. Η αιφνίδια απώλεια της θέσης, 
αλλά και του αντικειµένου της εργασίας της, καθώς και οι πολύχρονοι συνδικαλιστικοί 
και δικαστικοί αγώνες συνιστούν µια χρόνια τραυµατική κατάσταση, η οποία επιφέρει 
µια σαφή ψυχική κάµψη, την οποία µαρτυρά η επιδείνωση των χρηστικών φαινοµένων, 
η εµφάνιση κατάθλιψης µε έντονα φαινόµενα αναστολής και η ατονία της όποιας 
προβλητικής διαδικασίας. Όταν δικαιώνεται και επαναπροσλαµβάνεται τοποθετείται σε 
άλλη, υποβαθµισµένη υπηρεσία, κάτι που βιώνει ως τιµωρία από την διοίκηση για την 
µαχητική στάση της. 

 
Στην διαδικασία της ψυχικής κάµψης συµβάλει την ίδια περίοδο η προϊούσα 

επιδείνωση της υγείας του πατέρα της και στο τέλος ο θάνατός του, δυο χρόνια πριν την 
διάγνωση του καρκίνου της Α. Η δυσκολία της να εκφράσει την οδύνη της και να αρχίσει 
µια εργασία πένθους υποδηλώνεται σαφέστατα από την κλινική του αρνητικού. 
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Η λιβιδινική επένδυση που βιώνει από την πλευρά µου και η λειτουργία µιας 
επαρκώς καλής σαγήνης, (βέλτιστη σαγήνη, Α. Ποταµιάνου) σε συνδυασµό µε την 
αίσθηση ότι µπορώ να την προστατεύω και να την εµπεριέχω, νοµίζω ότι συνέβαλαν σε 
κινητοποίηση κάποιων πρωκτικών καθηλώσεων. Ωστόσο η προβλητική διαδικασία, αν 
και βελτιώνεται δεν προσφέρει οικονοµική λύση. 

 
Στο πλαίσιο της αδυναµίας της να επεξεργαστεί ψυχικά αυτές τις απώλειες, 

ιδιαίτερα τον θάνατο του πατέρα της, επιδιώκει να καλύψει το κενό µε την επένδυση 
ενός άνδρα χαµηλών τόνων, εργατικού, που της προσφέρει την συναισθηµατική 
αποκλειστικότητα που επιζητά και µε τον οποίο σύντοµα αποφάσιζουν να παντρευτούν. 
Επρόκειτο για µια κίνηση στο πλαίσιο µιας παράλληλης µεταβίβασης. Ωστόσο, λίγο 
καιρό µετά την έναρξη του έγγαµου βίου, αρχίζουν έντονες συγκρούσεις µε την πεθερά 
και την κουνιάδα της, όπου νοιώθει ο σύζυγός της να µην συντάσσεται αρκούντως µαζί 
της. Είναι προβλέψιµη η ανάπτυξη αρνητικών συναισθηµάτων και υποτίµησης προς 
αυτόν. Τον κατηγορεί για παθητικότητα, για τσιγκουνιά, για αδιαφορία, για υποκρισία. Η 
αφήγηση για τις συγκρούσεις της τελειώνουν µε την χαρακτηριστική φράση. «Θα της/ 
του ανοίξω το κεφάλι». 

 
Ωστόσο, η απώλεια του αντικειµένου, µέσα από την απώλεια στο πεδίο των 

ενορµητικών αναγκών που επιφέρει, προκαλεί µια ανατροπή της υπάρχουσας 
ισορροπίας του ψυχισµού, που έχει ως αποτέλεσµα µια λιβιδινική ενεργειακή απώλεια, 
όπως είχε επισηµάνει ο Φρόυντ ήδη από το 1895 στο "Έγγραφο G". Το συναίσθηµα, 
όπως επισήµανε ο Green ("Le discours vivant", p. 37), σε αυτήν την παθολογική 
κατάσταση είναι συνέπεια της αντικειµενότροπης και ενεργειακής απώλειας. Η 
ετερογένεια των συστατικών της λιβιδούς και η διαφοροποίηση των πεπρωµένων της 
που εκφράζονται είτε µέσω της ψυχοσεξουαλικής οδού ή αµιγώς ψυχικά, κάτω από την 
επίδραση του πολιτισµού και της εκπαίδευσης (απώθηση) τονίζει και τις σχέσεις µεταξύ 
αφενός του συναισθήµατος και αφετέρου του σωµατικού και ψυχικού πεδίου. "Το 
συναίσθηµα βρίσκεται µεταξύ σώµατος και ψυχής, όπως µεταξύ σφύρας και άκµονος". 
Είναι δηλαδή το συναίσθηµα µια ενδιάµεση οντότητα ανάµεσα στο σώµα και τον 
ψυχισµό και την σκέψη µια πρωτογενής διαδικασία όπου η διέγερση λαµβάνει 
ενορµητική ποιότητα, την οποία κάτω από ολέθριες συνθήκες µπορεί να απωλέσει. 

 
Ταυτόχρονα, όσο οι σχέσεις µε την οικογένεια του άνδρα της και µε εκείνον 

επιδεινώνονται, τόσο οι σχέσεις µε την µητέρα της βελτιώνονταν ραγδαία και τείνουν να 
πάρουν την µορφή που επιθυµούσε ως νήπιο. Η πρωτογενής οµοφυλοφιλία ανοίγει την 
πόρτα. Η µητέρα, χήρα πια, χωρίς την επιχείρηση, βρήκε την δική της λύση στην 
αφοσίωση στην κόρη που ανακάλυπτε. Ο σύζυγος, ανύπαρκτος «τρίτος» ευχαρίστως 
άφηνε την θέση του «τρίτου» αντί «πινακίου φακής».  

 
«Το µόνο πράγµα που µπορεί να µου δώσει είναι το σπέρµα του για ένα παιδί. 

Είναι τσιγκούνης ακόµα και γι’ αυτό! Εγώ θα πληρώσω, δηλαδή η µητέρα µου, για την 
εξωσωµατική. Πήρα το σπέρµα του από το σπίτι και έτρεξα στο κέντρο εξωσωµατικής. 
Ούτε καν µε συνόδευσε στο γιατρό. Η δουλειά ήταν σηµαντικότερη. Όλα µόνη µου. Από 
την άλλη η µητέρα µου λέει: «κάνε ένα παιδί ακόµα και χωρίς πατέρα. Εδώ είµαι εγώ». 
Οι παρεµβάσεις µου αναποτελεσµατικές σε αυτή την δυναµική να κάνει παιδί µε την 
µητέρα, για την µητέρα. Έτσι, έβγαζε και µένα από τον ρόλο του τρίτου, γινόµουν ένας 
παθητικός αναλυτής, δότης σπέρµατος. Βιωµένος όµως µεταβιβαστικά ως µητέρα - 
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ανάλυση θα αποκτούσε το δικό µας παιδί, αντί για το παιδί της ανάλυσης - αναλύον 
αντικείµενο. 

 
Η χαρά της για την σύλληψη, σκιάστηκε εξαρχής µε την ιδέα ότι µπορεί να χάσει 

το έµβρυο που κυοφορεί. Αγχωµένη επισκέπτεται ιδεοληπτικά την τουαλέτα – και κατά 
τις συνεδρίες - για να διευκρινίσει αν έχει αίµα. Η καταστροφικότητα προς το έµβρυο 
αργότερα θα εκφραστεί µε την ιδέα ότι το µωρό µπορεί να γεννηθεί άρρωστο σωµατικά 
ή/ και ψυχικά. Αυτό το σύµπτωµα, που κρυσταλοποιούσε την φαντασίωση µιας 
εµβρυοκτονίας - παιδοκτονίας, µειώθηκε µε την διεργασία δυο θεµατικών. Η πρώτη 
αφορούσε τον προβλητική σκέψη - σχεδόν πεποίθηση - ότι θα υποστεί επίθεση στο 
σώµα της από το µητρικό µορφοείδωλο, ως αντίποινα για τις φαντασιωσικές της 
επιθέσεις σ’ εκείνο. Η δεύτερη αφορούσε τον φόβο της για τιµωρία, για το έµβρυο, 
καρπό της οµοφυλόφιλης αιµοµικτικής σχέσης µε την φαλλική µητέρα - αναλυτή - 
καλόγερο. 

 
 Η ασθενής δέχεται αυτές τις ερµηνείες αλλά φρονώ ότι τις αγνοεί, ή εγώ δεν 

καταφέρνω να τις κάνω να ακουστούν στο ασυνείδητο µέρος του εγώ της. Ίσως της 
είναι  «βαρύ» να αναλάβει την ευθύνη της εµβρυοκτονικής φαντασίωσης, που συνδέεται 
µε τον φθόνο της για την γονιµότητα της µητέρας. Μοιάζει ως εάν αυτό που αιµοµικτικά 
γονιµοποίησε µε την µητέρα-ανάλυση να πρέπει να το καταστρέψει. Συµβάλει και σ’ 
αυτό ο φόβος της µήπως το παιδί παρεµβληθεί στη σχέση µε την µητέρα, ή ακόµα 
πάρει την θέση της; Νοιώθω ότι µε τις παρεµβάσεις µου δεν την βοηθώ ουσιαστικά να 
επεξεργαστεί τις παραπάνω θεµατικές. Γιατί µοιάζει ο ψυχισµός της να επιλέγει την 
εκκένωση των περιεχοµένων του που αδυνατεί να µεταβολίσει, υπό το κράτος της 
ενόρµησης της καταστροφικότητας, από το να τα επεξεργαστεί και να τα µετασχηµατίσει 
(Bion),  κάτι που θα διασφάλιζε µια περισσότερο αποτελεσµατική προβλητική λειτουργία 
και ένας ναρκισισσισµός και µαζοχισµός ζωής. Η µείωση της προβλητικής λειτουργίας, 
που στόχευε κυρίως την πεθερά της και την κουνιάδα της στο παρελθόν και η ανάλογη 
αύξηση της καταστροφικότητας που κατευθύνεται στο έµβρυο, το οποίο ως σαφώς πιο 
σηµαντικό αντικείµενο από αυτό που αναπαριστούν πεθερά κουνιάδα. 

 
Προοδευτικά χάνεται η εµπιστοσύνη στο σώµα της και τις εσωτερικές της 

δυνάµεις, που πηγάζουν από τις δοµούσες ταυτίσεις. Αντίθετα µε την προβλητική 
διαδικασία, η αποσυνδεδεµένη καταστροφικότητα εκκενώνεται εντός της, στην κοιλιά 
της, στο έµβρυο. Την καταστροφικότητά της αποδίδει στο πλαίσιο µιας ανιµιστικής 
ατµόσφαιρας στο κακό µάτι της πεθεράς και της κουνιάδας της. Αντίθετα, σε µένα, που 
βλέπω τις παρεµβάσεις µου να έχουν µικρή επιρροή πάνω της και την οικογένειά της, η 
οποία υιοθετεί την προβλητικότητά της, διακρίνει τις καλοήθεις δυνάµεις που την 
στηρίζουν. Ωστόσο, οι συγκρούσεις µε τον σύζυγό της και οι ρήξεις µε τους συγγενείς 
του, πολλαπλασιάζουν τα ρήγµατα στον ψυχισµό της και ευνοούν την συµβίωση µε το 
πρωτογενές αντικείµενο. Τις τελευταίες µέρες πριν γεννήσει, λόγω της συζυγικής 
σύγκρουσης κατέφυγε στην µητέρα της και µόνο µε τους συγγενείς της πήγε στο 
µαιευτήριο. Ο γιος της γεννήθηκε την µέρα των γενεθλίων της. Τότε συµφιλιώθηκε µε 
τον άντρα της.  

 
Η ανασφάλεια σχετικά µε την µητρική της λειτουργία την οδηγεί να ζητήσει την 

βοήθεια της µητέρας της και ιδίως µιας βρεφονηπιοκόµου για την φροντίδα του µωρού. 
Η αγάπη και η αφοσίωση που δείχνει για τον γιο της είναι αυθεντική, αν και µοιάζει να 
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υπάρχει ένα "κράτηµα", σαν να φοβάται τις ενορµήσεις της. Ο σύζυγος δεν παρεµβαίνει 
ως τρίτος, ούτε η ίδια, νοµίζω, ανέπτυξε την "λογοκρισία της ερωµένης". Ίσως εγώ να 
παίζω κάπως αυτόν τον ρόλο του "τρίτου".  

 
Η Α. έρχεται γελαστή στην συνεδρία και µου αναγγέλλει τα πρώτα γενέθλιά του 

γιου της. Μετά, σχεδόν αδιάφορα, ανακοινώνει ότι στον υπέρηχο απεικονίστηκε ένα 
κυστικό µόρφωµα στην ωοθήκη. Ένοιωσα έντονο άγχος, που βρισκόταν σε 
αναντιστοιχία µε την απάθειά της. Η Α. στο πλαίσιο ενδεχοµένως µιας αρνητικοποίησης, 
καθησύχαζε µε την ιδέα ότι πρόκειται για απλή κύστη, ιδέα που ενισχύθηκε από την 
στάση αναµονής του γυναικολόγου. Συνέδεσα το άγχος µου, µε ανάλογη κατάσταση, 
που αντιµετώπισα στο παρελθόν, στο οικογενειακό µου περιβάλλον. Όµως, το άγχος 
ήταν τόσο έντονο που δεν µπορούσε να εξηγηθεί µόνο από την ανάκληση αυτής της 
εµπειρίας. Ένα µήνα αργότερα, ο γυναικολόγος διαπιστώνει µεγέθυνση του 
µορφώµατος και της συνιστά ανήσυχος άµεση αφαίρεση. «Θα δω στην εγχείρηση και 
κυρίως θα µας πει η βιοψία». Τότε µπόρεσα να προσδώσω νόηµα στο άγχος µου, που 
βρέθηκε στον αντίποδα της από κοινού διάψευσης της κατάστασης από την Α. και τον 
γυναικολόγο. 

 
Την εποµένη της επέµβασης αιφνιδιάστηκα στο τηλέφωνο από την αδελφή της 

Α. που µου λέει ότι η Α. έχει µεταστατικό καρκίνο των ωοθηκών. «Είναι γεµάτη από 
µεταστάσεις. Κάντε ότι µπορείτε». Ρώτησα: «Γνωρίζει η Α. τί της συµβαίνει;» Μου 
απάντησε: «Δεν µπορεί να ακούσει κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ µπορώ να το πω. Και στην 
µητέρα δεν είπα τίποτα. Ρώτησα τον γυναικολόγο αν θα ζήσει και µου απάντησε: «Δεν 
φανταζόµουν αυτό που βρήκα. Δεν θα πεθάνει άµεσα. Τώρα δεν υπάρχει καρκίνος. Την 
καθάρισα καλά». Το αµφίσηµο ρήµα "καθάρισα" µε άγγιξε. «Ελάτε να την δείτε, σας 
ζήτησε». 

 
Αιφνιδίως η ζωή της Α. έµπαινε σε δύσβατη ατραπό, όπου η προοπτική θανάτου 

δέσποζε, λες και η προοπτική ζωής δεν µπορούσε να είναι συµβατή και γι’ αυτήν και για 
το παιδί της.  

 
Την επισκέφθηκα στο νοσοκοµείο, απαντώντας στην επιθυµία της. Όταν ο 

ψυχισµός του πάσχοντος υποκειµένου καταρρέει και η αναπαράσταση του αντικειµένου 
αφανίζεται, η φυσική παρουσία του αντικειµένου είναι ζωτικής σηµασίας, ώστε να του 
δώσει την ευκαιρία να γαντζωθεί από αυτό και να επωφεληθεί από την λιβιδινική 
επένδυση του αντικειµένου. Σε τέτοιες περιπτώσεις η τροποποίηση του πλαισίου είναι 
επιβεβληµένη, διαφορετικά ο θεραπευτικός χώρος µπορεί να βιωθεί ως ένας χώρος 
µόνο καλούς αρρώστους. 

 
Η µορφή του καρκίνου είναι άκρως επιθετική. Μετά την αφαίρεση των γεννητικών 

οργάνων κάνει χηµειοθεραπεία, της οποίας τις συνέπειες (αλωπεκία, νευρίτιδα κ.λπ.) 
δέχεται µε στωικότητα. «Ας µην µου µείνουν ούτε νύχια, ούτε µαλλιά. Και µε την 
ψυχανάλυση να µπορέσω να ζήσω για τον γιο µου». Ως αιτία για την εκδήλωση  της 
νόσου θεωρεί την καταστροφικότητα της πεθεράς και της κουνιάδας της. Μοιάζει ως να 
αποδίδει την δράση της αυτοκαταστροφικότητας - αποτέλεσµα της ενορµητικής 
αποσύνδεσης - πάνω στα όργανα αναπαραγωγής σε ένα µητρικό σαδιστικό υπερεγώ. 
O Smadja υποστηρίζει ότι σε καταστάσεις αποδιοργάνωσης η αυτοκαταστροφικότητας 
µπορεί να εκδηλωθεί σε ένα σωµατικό µέρος του εγώ, δηλαδή σε ένα ευάλωτο όργανο, 
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το οποίο ταυτόχρονα θα καταστεί ένα νέο αντικείµενο - σωµατοποίηση που είναι 
φορέας υπερεγωτικών ιδιοτήτων. Μια τέτοια εξέλιξη θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µια 
προβολή της καταστροφικότητας πάνω σε αυτό το νέο αντικείµενο. 

 
Η µαζοχιστική επένδυση της νόσου της και οι επενδύσεις που δέχεται από 

θεράποντες και φιλικά πρόσωπα δεν αρκούν ώστε η Α. να αρχίσει µια εργασία επί της 
σωµατοποιήσεως , που θα επιτρέψει την επανοργάνωση του ψυχισµού της. Το ρεύµα 
της αποψυχοποίησης που επικρατεί, µε µαταιώνει και µε κινητοποιεί να είµαι κοντά της, 
έστω κι αν νοιώθω αδύναµος να σταµατήσω την θανατηφόρο διαδικασία. 

 
Απογοητευµένος και λυπηµένος από την εξέλιξη, αναρωτήθηκα αν λειτούργησα 

επαρκώς σε σχέση µε την «µητρική διαχείριση» του αναλυτή, αν την βοήθησα στην 
θεραπεία να επενδύσει τις σωµατικές της λειτουργίες. Και τούτο γιατί πριν την εµφάνιση 
την νόσου είχα την εντύπωση ότι, διαµέσου αυτής της λειτουργίας, είχε επηρεαστεί 
θετικά η ικανότητά της να επενδύει το σώµα της και τις αναπαραστάσεις εαυτού και 
αντικειµένου. Δηλαδή επενδύσεις που δύνανται να δράσουν ανασχετικά έναντι της 
τάσης προς ενορµητική αποσύνδεση και αποδιοργάνωση. Έτσι, εξεπλάγην όταν είδα 
την βιαιότητα της καταστροφικότητας στο σώµα της. Υποθέτω ότι οι τρεις βασικές 
ψυχικές αµυντικές δυνατότητες που διαθέτει το εγώ (προβολή, µαζοχιστική επένδυση, 
χρήση της ενόρµησης θανάτου για αντιτραυµατική στρατηγική), όπως και οι 
χαρακτηριολογικές και συµπεριφορικές εκφορτίσεις του υποκειµένου, που 
δραστηριοποιούνται για την αντιµετώπιση της δράσης της ενόρµησης της 
καταστροφικότητας λειτούργησαν ανεπαρκώς.  

 
Ο γυναικολόγος κοίταξε την Α. µετά τον πρώτο κύκλο χηµειοθεραπείας, µε εκείνη 

την ναρκισσιστική αυτάρκεια του ειδικού, που, µετά µια µη αναστρέψιµη καταστροφή, 
επιδιώκει να αναδείξει το χρήσιµο της παρουσίας του, απαξιώνοντας όλους τους άλλους. 
«Να, που λέγατε ότι σας έκανε καλό η ψυχανάλυση; Ότι γίνατε άλλος άνθρωπος. Δεν 
σας έκανε τίποτα. Τόσα χρόνια κάνετε ψυχανάλυση. Και ιδού το αποτέλεσµα! Ο όγκος 
σας είναι από το στρες, από το άγχος. Σε τι βοηθάνε αυτές οι θεραπείες εκτός από το να 
κερδίζουν χρήµατα ψυχίατροι και ψυχολόγοι; 

 
Ίσως, σ' αυτά τα λόγια του γυναικολόγου που µου µετέφερε, να κρύβονταν η δική 

της αµφιθυµία για την θεραπεία και την αποτελεσµατικότητά της. Όµως βρίσκει 
αντίκτυπο στα δικά µου ερωτηµατικά για το τι ακριβώς συνέβη σε αυτήν την 
θεραπευτική διαδικασία. Κάποιοι εµµέσως, ή αµέσως εκφράζουν γνώµες: «Ίσως αν δεν 
είχε αλλάξει, αν δεν σταµατούσε την µποέµικη ζωή, αν δεν είχε νοικοκυρευτεί, αν δεν 
είχε κάνει παιδί, ίσως να µην είχε αρρωστήσει». Αν δεν είχε νοικοκυρευτεί και κάνει 
παιδί µε την ανάλυση; 

 
Η µητέρα της αφοσιώνεται πλήρως στην Α. και το παιδί της. Της ζητάει συγνώµη 

για την εγκατάλειψη της παιδικής ηλικίας. «Αλίµονο, δεν είµαι µάνα εγώ, είµαι µάνα-
πορτοφόλι. Δεν ήµουν µάνα-µάνα». Επίσης για το γεγονός ότι την πίεζε να κάνει παιδί 
ακόµα και χωρίς σύντροφο. Η µητέρα της ανακαλύπτει το εύρος της µητρότητας όταν η 
κόρη χάνεται; 

 
Η αντικαρκινική αγωγή δεν έχει κανένα αποτελέσµατα στην ραγδαία εξέλιξη της 

νόσου. Προσφεύγει σε διακεκριµένο ογκολόγο που της λέει: «έχετε περιουσιακά 
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στοιχεία; αρχίστε να πουλάτε αν θέλετε να ζήσετε». Επιπλέον η θεραπευτική επιλογή 
που πρότεινε εναλλακτικά σε εκείνη του ογκολόγου της ήταν αναξιόπιστη. Τελευταία 
ελπίδα η mega-therapy, δηλαδή µαζικές δόσεις χηµειοθεραπείας, ενώ  προηγείται λήψη 
µυελού των οστών ώστε να χρησιµοποιηθεί µετά την αγωγή για την αντιµετώπιση της 
αιµατολογικής ανεπάρκειας. Κατά την περίοδο αυτής της διαδικασίας η ασθενής, 
εύθραυστη ανοσολογικά, µένει αποµονωµένη για τρεις µήνες σε ένα αποστειρωµένο 
δωµάτιο προς αποφυγή λοιµώξεων που µπορεί να είναι µοιραίες. Παντελώς αδύναµη 
και µε την αποψυχικοποίηση να έχει διευρυνθεί βρίσκει στήριγµα στην αδελφή της, που 
κλείστηκε µαζί στην αποµόνωση, µε την οποία σχηµάτισε µια ενότητα «διπλού». Επίσης 
στα νέα από τον γιο της. Και τις δικές µας τηλεφωνικές συνεδρίες τηλεφωνικά, οι οποίες 
αφιερώνονται βασικά στα εκεί τραυµατικά της βιώµατα. Αν και αδύναµη, η έγνοια να 
επιβιώσει συνδέεται µε το γιο της. Ωστόσο, εκφράζει την απογοήτευσή της για τον 
σύζυγό της, που φαίνεται τραυµατισµένος από την τραγωδία στη νέα οικογένειά του, 
άφησε την φροντίδα του παιδιού στους συγγενείς της Α. και περιχαρακώθηκε στις 
επαγγελµατικές του ασχολίες.  

 
Σε κάποια από τις πρώτες τηλεφωνικές συνεδρίες από την αποµόνωση, 

αναφέρει πόσο οδυνηρή ήταν η έναρξη της mega-therapy. Οι παρενέργειες στην 
καρδιακή λειτουργία ανάγκασαν τη νοσηλεύτρια να διακόψει άµεσα την έγχυση των 
φαρµάκων. Ο εφηµερεύων γιατρός που εκλήθη θύµωσε µε αυτήν την εξέλιξη. Στάθηκε 
απέναντι στην ασθενή, έβγαλε από την τσέπη του το κινητό του και δείχνοντάς το είπε: 
«Το βλέπεις αυτό; εµείς σου δίνουµε ένα όπλο πολύ δυνατό για να νικήσεις τον 
καρκίνο. Αν δεν το χρησιµοποιήσεις εσύ θα φταις». Πώς να ζήσω εδώ µέσα; Του 
ανοίγεις το κεφάλι; Ευτυχώς που είναι η αδελφή µου και µερικές καλές νοσοκόµες. Για 
όλα εγώ φταίω; ακόµα και για τον θάνατό µου;». 

 
Άκουγα γεµάτος λύπη και θυµό την αφήγησή της, για την βία που της ασκήθηκε 

από το γιατρό. Όµως κάποια στιγµή σκέφτηκα µήπως µέσω µιας κατακόρυφης 
διχοτόµησης, έκρυβε µια τέτοια παράσταση και για µένα, ιδίως για την ανάλυση - κινητό 
µέσω του οποίου µου µιλούσε; Μήπως ένοιωσε και µε µένα να της λέω: «αν δεν γίνεις 
καλά µε την ψυχοθεραπεία εσύ θα φταις»; 

 
 Αν στην ανιµιστική πραγµατικότητα της Α., σε µια πρώτη φάση επενδύθηκα ως 

το ευµενές διπλό της, σε µια δεύτερη φάση, όταν χάθηκε η υπαρξιακή της ασφάλεια 
υπό την επήρεια του άγχους θανάτου µήπως µετατράπηκα σε αποκρουστικό διπλό, 
πρόδροµο του θανάτου; Το παλινδροµηµένο εγώ συγχέει το αντικείµενο µε τον εαυτό 
και στοχεύοντας τον άλλο, πλήττει τον εαυτό της. Μια συνθήκη που διευκολύνει την 
προϊούσα αποδιοργάνωση (Marty, P. 1976, 1980).  

 
Για τους Botella (2001) το διπλό αναδύεται απέναντι στον φόβο του ψυχικού 

θανάτου, απέναντι στον κίνδυνο της µη-αναπαράστασης, που συνοδεύεται από την µη-
αντίληψη, κάτι που µέσα από την µορφοπλαστική τάση του υποκειµένου το ωθεί στην 
ψευδαισθησιακή λύση. Για την Α. δεν είναι διαθέσιµη αυτή η λύση, µια και το 
ψευδαισθησιακό στην Α. διαρκώς συρρικνώνεται, ακόµα και το αισθητηριακό, ιδιαίτερα 
η σωµατική αισθητηριακότητα υφίσταται την δράση της αρνητικοποίησης. 

 
 Όντως η mega-therapy έλαβε χώρα υπό την προϋπόθεση να µην νοιώθει τίποτα 
(συναισθήµατα, ακόµα και πόνο). Έχει εγκατασταθεί µια έντονη χρηστική ζωή µε 
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θεµελιώδη κατάθλιψη. Η ιλιγγιώδης αρνητικοποίηση που κατατρώει διαρκώς ψυχικά 
µορφώµατα έχει ως αντίρροπες δυνάµεις τη σκέψη του γιου της, την συµβιωτική 
στήριξη της αδελφής της και την επένδυση στην θεραπευτική διαδικασία. 
 

Στη µαζική αρνητική ψευδαίσθηση των συναισθηµάτων της Α. βιώνω εγώ 
ψυχικές καταστάσεις στη θέση της και τις συνδέω µε ψυχικά παράγωγα που αναδύονται 
σε µένα (ιδέες, εικόνες, συναισθήµατα, ακόµα και αισθητηριακά ερεθίσµατα) 
προσπαθώντας να δώσω κάποιο νόηµα στα πράγµατα για την Α. Ωστόσο, ό,τι πρότεινα 
ως µορφοπλαστική υποκατάσταση µοιάζει να σβήνεται. Μόνο ο ίσκιος µου µένει! Στην 
θέση της εγώ νοιώθω την κατάθλιψη. 

 
Η σκέψη του γιου της, των αγαπηµένων της, η θεραπεία και η διάψευση της 

προοπτικής της υποτροπής, την βοηθούν να µπορέσει να συνεχίσει την ζωή µετά την 
έξοδό της από το νοσοκοµείο. Αυτή η διάψευση ενισχύεται µε την ενασχόλησή της µε 
την «θετική σκέψη», την οποία καρκινοπαθείς που δραστηριοποιούνται σε συλλόγους 
της συνέστησαν να εφαρµόσει. Πρόκειται για µια «αντιαναλυτική» αντίληψη που δίνει το 
προβάδισµα στην σκέψη έναντι της ύλης. Ταυτίστηκε µε ένα ασθενή που γνώρισε στο 
νοσοκοµείο, ο οποίος ίδρυσε ένα σύλλογο καρκινοπαθών και έγραψε ένα βιβλίο για το 
πώς κάποιος πρέπει να αγωνίζεται µε θετικά συναισθήµατα, για να κερδίσει την µάχη µε 
τον καρκίνο. Ευαγγέλιό της, έγινε το βιβλίο «The secret». 

 
Βγαίνοντας από το νοσοκοµείο αρχίζει να έρχεται κανονικά στις συνεδρίες στο 

γραφείο. Στο κεφάλι της δεµένο ένα µαντήλι, να αποκρύπτει την έλλειψη (αλωπεκία). 
Πόσο διαφορετική η κατάσταση από την µητέρα και τη γιαγιά που έδεναν το µαντήλι στο 
κεφάλι για να κρατήσει µια ενορµητική δύναµη που δεν µπορούσε να εκφραστεί, αλλά 
τελικά δεν απείλησε την ύπαρξη τους. Όντως, σε αυτό το επίπεδο δεν ταυτίστηκε µε την 
δική της µητέρα, ενώ η µητέρα της ταυτίστηκε µε την γιαγιά, όπως έδειξε και η χρήση 
του µαντηλιού, αλλά και η όλη πολιτεία της. 

 
Νοιώθει ελπίδες ότι θα µπορέσει να αντιµετωπίσει την νόσο και θα χαίρεται µικρά 

πράγµατα που παλιά την άφηναν αδιάφορη. Ενώ ένα µέρος του εγώ διαψεύδει την 
προοπτική θανάτου, ένα άλλο δρα ως να γνωρίζει ότι θα πεθάνει σύντοµα. Τελειώνει τις 
τελευταίες διευθετήσεις σχετικά µε τα κληρονοµικά. Μου λέει ότι έχει αφήσει εντολές, 
ώστε κάποια περιουσιακά στοιχεία να χρησιµοποιηθούν για ενδεχόµενη ψυχανάλυση 
του παιδιού της, όταν χρειαστεί και ότι οι δικοί της θα πρέπει να µε συµβουλεύονται 
σχετικά. Με κάνει "πατέρα" του παιδιού της. 

 
Ωστόσο, σύντοµα ξαναµπαίνει στο νοσοκοµείο από επιπλοκές της κακοήθειας. 

Οι συνεδρίες µας συνεχίστηκαν για τρεις βδοµάδες τηλεφωνικά. Την τέταρτη εβδοµάδα, 
την ώρα του καθιερωµένου ραντεβού, το τηλέφωνό µου δεν χτύπησε. 
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Αντί Συµπεράσµατος 

 

Σχετικά µε την διαλεκτική που οδηγεί στην προϊούσα αποδιοργάνωση θα διέκρινα δυο 
σηµαντικούς παράγοντες. Ο πρώτος έχει να κάνει µε την ψυχική κατάρευση που 
οφείλεται στις απώλειες και τις τραυµατικές ολέθριες εξωτερικές συνθήκες που 
προκαλούν ναρκισσιστικά πλήγµατα. Η θεµελιώδης κατάθλιψη, που στην ουσία της 
συνιστά µια ά-ψυχη κατάθλιψη, µια κατάθλιψη, όπου ο ψυχισµός έχει καταρρεύσει, 
οδήγησε στην διαταραχή της συµβολικής λειτουργίας και την δυσλειτουργία της 
οριοθέτησης µέσα - έξω, τελικά στην προϊούσα αποδιοργάνωση (Marty). Τότε είναι επί 
το έργον η αποαντικειµενοποιούσα λειτουργία της ενόρµησης θανάτου, στο πλαίσιο της 
διευθέτησης του ναρκισσισµού θανάτου (Green). Στην περίπτωση της κατάργησης της 
οριοθέτησης, που συνοδεύεται από το άγχος παρείσφρυσης και την διάχυτη απειλή 
εισβολής του αντικειµένου, αποδεσµεύεται η ενόρµηση της καταστροφικότητας  που 
µπορεί να οδηγήσει σε µια εκρηκτική συνάντηση µε το διεισδύον αντικείµενο εντός του 
υποκειµένου. 

Η Α. αδυνατεί να δώσει µια παραληρηµατική λύση, παρά την ύπαρξη µίσους, ίσως 
λόγω ανεπάρκειας του προβλητικού µηχανισµού. Η αναβίωση των ιδιαίτερων πρώιµων 
τραυµάτων της Α. συνέβαλε αποφασιστικά στο να αναπτυχθεί η θεµελιώδης κατάθλιψη, 
ολέθρια επανάληψη της παιδικής κατάθλιψης, µια και αναδύεται σε ένα τραυµατικό 
περιβάλλον που ευνοεί την απώλεια ποιότητας στο ενορµητικό πεδίο και αδυναµία 
επενδύσεων. Για τον Delourmel (2010, p. 1438) η προβολή αποτελεί την έννοια 
αναφοράς για να σκεφτούµε την διαφορά ανάµεσα στην θεµελιώδη και την ψυχωσική 
κατάθλιψη. Η προβολή αποτελεί µια από τις θεµελιακές ψυχικές λειτουργίες και η σχέση 
προβολής - ενδοβολής υποστηρίζει την λειτουργία της διπλής αναστροφής, κατά την 
οποία η διέγερση λαµβάνει την ποιότητα της ενόρµησης. Όπως νοµίζω ότι έδειξα, ο 
µηχανισµός της προβολής είναι ανεπαρκής στην περίπτωση της Α. Ταυτόχρονα, η 
ανεπάρκεια στην µαζοχιστική της λειτουργία επίσης φαίνεται να έπαιξε τον δικό της 
ρόλο.  
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Ο δεύτερος παράγοντας συνδέεται ενδεχοµένως µε το παράδοξο της εκδήλωσης της  
θανατηφόρου σωµατοποίησης στο πλαίσιο µιας αλλαγής της ψυχοσωµατικής 
οικονοµίας της Α, όχι µόνον λόγω των αλλεπάλληλων τραυµατισµών, αλλά ίσως και 
λόγω τροποποιήσεων της ψυχικής λειτουργίας της Α. ως απόρροια της θεραπευτικής 
διαδιακασίας.  Η βελτίωση της ψυχικής κατάστασης της ασθενούς ήταν έκδηλη. "Έγινες 
άλλος άνθρωπος" της έλεγαν όλοι. Όµως όλη αυτή η διαδικασία της 
αναπαραστασιµότητας που προοδευτικά υφαίνονταν τόσο στο επίπεδο της 
αναπαράστασης, όσο και στο επίπεδο του συναισθήµατος, ίσως ήταν ανεπαρκής για να 
υποδεχτεί και να διεργαστεί ψυχικά όλη αυτήν την λαίλαπα  απωλειών και διεγέρσεων 
που προέκυψε µέσα από τις τραυµατικές συνθήκες. Για να το εκφράσω διαφορετικά οι 
νέου τύπου νευρωτικές ή ναρκισσιστικές άµυνες µοιάζει να ήσαν ανεπαρκείς στο να 
αντιµετωπίσουν τις τραυµατικές καταστάσεις. Στους τραυµατισµούς (ίσως όχι τόσο 
ισχυροί όσο οι πρόσφατοι) συνήθως κατά το παρελθόν αντιπαρέθετε περάσµατα στην 
συµπεριφορά, προβλήµατα χαρακτήρα και νόσους κατά κρίσεις. 

Με βάση αυτήν την θεωρητική αναφορά η ανάπτυξη της κακοήθειας στο πλαίσιο 
της θεραπευτικής διαδικασίας µε επερωτά πάνω στην τεχνική µου. Η έκδηλη βελτίωση 
της ψυχοσωµατικής της κατάστασης πριν τις απώλειες ίσως µε αποπροσανατόλισε 
σχετικά µε βασικά οικονοµικά ζητήµατα, τα οποία µε είχαν ανησυχήσει. Το «έχει αλλάξει 
πολύ» που της λέγεται και µου το πιστώνει, νοµίζω ότι δεν αφορά τις θετικές 
επιπτώσεις της θεραπείας, αλλά και όλες τις ύστερες αρνητικές επιπτώσεις. 
Εξιδανικεύοντάς µε εξέφραζε την επιθετικότητα και την σεξουαλικότητά της βασικά στην 
παράπλευρη µεταβίβαση. Ωστόσο, µετά τους τραυµατισµούς είναι πιθανόν η 
επιθετικότητα, ή ακόµη και η καταστροφικότητα, που αναδύθηκαν από τα ναρκισσιστικά 
πλήγµατα, να κατευθύνθηκε στον αναλυτικό χώρο, λόγω της κατάρρευσης της 
παράλληλης µεταβίβασης. Οι µεταβιβαστικές διαδικασίες νευρωτικού τύπου 
υποβαθµίζονται σε "µεταβιβαστικά" φαινόµενα χρηστικού τύπου. 

 
Για να προφυλάξει την αναλυτική σχέση µας κινητοποιήθηκε ο µηχανισµός της 

στροφής εναντίον εαυτού και έστρεψε την καταστροφικότητα προς την ίδια την 
ψυχοσωµατική της οντότητα. Αδυνατεί επιπλέον να µου επιτεθεί, διότι πιστώνει στην 
θεραπευτική διαδικασία την επιθυµίας της για τεκνοποίηση, την οποία θεωρεί το 
σηµαντικότερο της επίτευγµα στη ζωή της. 

 
Κάτι ανάλογο συνέβη και στην σχέση µε το παιδί της. Επιθυµώντας να 

προστατεύσει το παιδί της (πόσο άραγε µπορούσε η ίδια να διακριθεί από το έµβρυο;) 
και παιδί της ανάλυσης δεν είχε άλλα διέξοδο από την στοχοποίηση του ίδιου του 
εαυτού της από την αποχαλινωµένη καταστροφικότητα. Αφήνοντας το "καλό" της 
κοµµάτι να ζήσει µέσα από το παιδί της και καθιστώντάς µε 'κηδεµόνα" του, δεν είχε 
άλλη λύση από το να χαθεί η ίδια µαζί µε το "κακόηθες" κοµµάτι της, που απειλούσε τα 
αντικείµενα της. Το γεγονός ότι είχε φαντασιώσεις µε βίαιο περιεχόµενο προς έµβρυο, 
ίσως να έδρασε προστατευτικά για την εξέλιξη της εγκυµοσύνης και τούτο επειδή η ωµή 
επιθετικότητα βρήκε φαντασιωσική διέξοδο. 

 
Πολλά ερωτήµατα σχετικά µε την θεραπευτική µου στάση αποτελούν την 

αφετηρία για µετα-θεραπευτική εργασία. Η ερµηνευτική µου στάση δεν είχε την 
επανοργανώνουσα επίδραση που ανέµενα πάνω στον αποδιοργανωµένο από τις 
απώλειες ψυχισµό της Α. όταν λόγω των τραυµατισµών κατέρρεαν οι επενδύσεις. Τι θα 
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µπορούσε να ζωντανέψει τον ψυχισµό όταν εγκατεστάθηκαν η χρηστική ζωή και η 
θεµελιώδη κατάθλιψης; Ίσως δεν µπόρεσα να στηρίξω αρκούντως το εγώ της Α. 
(ιδιαίτερα να δανείσω επαρκώς το προσυνειδητό µου), ώστε να εγκαταστήσει µια 
ψυχική διαχρονικότητα ανάµεσα σε παρελθόν, παρόν και µέλλον, πραγµατοποιώντας 
τις απαραίτητες συνδέσεις, τόσο µε την ιστορία της υποκειµενικότητάς της, όσο και µε 
αυτή της παθιασµένης σχέσης µε το πρωτογενές αντικείµενο; Να ήταν η 
αντιµεταβιβαστική µου δυσκολία, να αναγνωρίσω το πόσο  ισχυρή ήταν η ένταση της 
ενόρµησης της καταστροφικότητας και της σεξουαλικότητας;  

 
Μια σεξουαλικότητα που θα κατοικεί στο σώµα της και που θα της επιτρέπει να 

κάνει διαθέσιµες-ζωντανές τις κοιλότητές της (κόλπος, µήτρα, κοιλιά). Θα µπορούσα µε 
κάποιο τρόπο να συµβάλω στο να παιχτεί συµβολικά στο επίπεδο των 
αντικειµενότροπων σχέσεων η θεµατική της έκρηξης στο Κούγκι και συγκεκριµένα επί 
της µεταβιβαστικής σκηνής; Ώστε να αποφευχθεί η αντιµετώπιση των τραυµατικών της 
καταστάσεων µε µια αρνητικοποιούσα διαδικασία που την οδήγησε σε αυτήν την έκρηξη 
εντός του σώµατός της, που έγινε τόπος θυσίας, χωρίς η ίδια να το γνωρίζει. Η ίδια 
έγινε ο Σαµουήλ µε το σκουφάκι, η ίδια και ο Αλβανός µωαµεθανός µε το τουρµπάνι 
(σαρίκι). 

 
Δεν µπόρεσε να ανοίξει τις κοιλότητές της για να δεχτεί το πέος ενός ετερόφυλου 

αντικειµένου, µε το οποίο να συλλάβει ένα άλλο ον, στο οποίο θα προσφέρει µια 
ασφαλή κοιλότητα να µεγαλώσει και να γεννηθεί µέσα σε ονειροπολήσεις. Κι ύστερα να 
ζήσει σε µια τριαδικότητα µε τους µύθους της. Ίσως ήταν δική µου αστοχία να µπορέσω 
εγώ να ανοίξω αρκούντως τις δικές µου ψυχικές κοιλότητές για να την δεχτώ στην 
αυθεντικότητά της κι όχι κατεσταλµένη, συµµορφωµένη. Ωστόσο, πέραν της επιθυµίας 
µας να θεραπεύσουµε τον ασθενή, η πραγµατικότητα κάποιες φορές είναι µοιραία και 
µας µαταιώνει σε σχέση µε τις θεραπευτικές µας προσπάθειες και επιδιώξεις. Τότε 
επωµιζόµαστε την φροντίδα του ασθενούς, χωρίς να χάνουµε από τον ορίζοντα τόσο 
την προοπτική ζωής, όσο και την προοπτική θανάτου. Σε αυτήν την περίπτωση ο 
αναλυτής δοκιµάζεται στο επίπεδο της παντοδυναµίας που κινητοποιείται απέναντι στην 
αίσθηση του αβοήθητου και το άγχος θανάτου. Δεν είναι ασύνηθες ο αναλυτής να 
επιστρατεύσει θεωρητικές κατασκευές ώστε να περιχαρακωθεί στην παντοδυναµία του, 
µέσα από µια δήθεν ακατάπαυστη θεραπευτική τακτική, τελικά βασανιστική για το 
υποκείµενο, η οποία αγνοεί την φροντίδα που πρέπει να δοθεί σε ένα καταληκτικό 
ασθενή. Μοιάζει ότι σε κάθε αναλυτική διαδροµή υπάρχουν  τέρατα στο φαντασιωσικό 
επίπεδο, που αναδύονται στον µεταβιβαστικό χώρο και απειλές στην πραγµατικότητα 
που µας προκαλούν άγχος, κάποιες φορές και τρόµο. Προκύπτουν παλινδροµικές 
τάσεις στις οποίες µπορεί να αντισταθούµε, για να αποφύγουµε να "συν-αισθανθούµε" 
τα επώδυνα βιώµατα του ασθενούς, που ενδεχοµένως διακινούν δικά µας πρώιµα µη 
επεξεργασµένα βιώµατα. Η υιοθέτηση µιας άκαµπτης "επιστηµονοφανούς" στάσης 
βασισµένης σε θεωρητικές κατασκευές, µπορεί να αποτελεί το "ιδεολογικό καταφύγιο" 
για να µην ακολουθήσουµε τους ασθενείς που βλέπουµε να αιωρούνται στο κενό και 
µας απλώνουν το χέρι πριν τελειώσουν τον βίο τους.  

 
Ωστόσο, σε κάθε αναλυτική διαδροµή, υπάρχουν τόσα που µας τροµάζουν, τόσα 

που µας δεσµεύουν, που ίσως µας εµποδίζουν να πάµε µέχρι εκεί που θα θέλαµε. 
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