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Σχολιασµός της οµιλίας του Αθανάσιου Αλεξανδρίδη : 
«ΤΡΑΥΜΑ,ΣΥΜΠΤΩΜΑ,ΟΝΕΙΡΟ» 

 

Αφροδίτη Χαντζαρίδου 

  Ο σχολιασµός ενός κειµένου είναι µία συναισθηµατική εµπειρία, ένας 
διάλογος µε τον οµιλητή. Ενέχει την ύπαρξη ενός µεταβατικού χώρου 
ανάµεσα στον σχολιαστή και στον σχολιαζόµενο , επενδεδυµένο από σκέψεις, 
εικόνες, φαντασιώσεις, αναρωτήσεις. 

     Η ανάγνωση του κειµένου του Αθανάσιου  Αλεξανδρίδη µου γέννησε 
διάφορες σκέψεις και συνειρµούς. Μου δηµιούργησε την επιθυµία να 
καταλάβω πως µέσα από την ερµηνευτική του τεχνική και τις κατασκευές , τις 
αντιµεταβιβαστικές του κινήσεις κατάφερε η ασθενής να µειώσει τα 
συµπτώµατα και τις εκφορτίσεις συµπεριφοράς.  Να προσπαθήσω  να 
συνδεθώ µε την ονειροπόληση του και να κατανοήσω την περίπτωση της 
Ευανθίας.                                                                                                                                                                                                                           

     Mέσα από την περίπτωση αυτή, ο συγγραφέας  µας προσκαλεί να 
κατανοήσουµε την σηµασία του συν/τος της ντροπής της αναλυόµενης του ως 
προς την έκφραση  του συµπτώµατος του κοκκινίσµατος και του εκζέµατος 
και την µεταξύ τους σύνδεση . Το συναίσθηµα κινεί τις φαντασιώσεις και την 
ενορµητική ζωή µας λέει ο ίδιος, είναι η ποιοτική έκφραση της ποσότητας 
ενορµητικής ενέργειας και των παραλλαγών της (J. Laplanche  και Pontalis 
(1986)). «η ντροπή είναι ένα συναίσθηµα που δηµιουργείται  στην πρώιµη 
παιδική ηλικία όταν το παιδί αισθάνεται/αναγνωρίζει την αποτυχία της 
παντοδυναµίας του. Αυτή η µυθική στιγµή είναι εξαιρετικά σηµαντική για την 
εξέλιξη της ανθρώπινης ύπαρξης και ένα απαραίτητο πέρασµα .Όλα τα 
εξελικτικά περάσµατα όµως είναι πιθανά τραυµατικά, εκθέτοντας το µυαλό σε 
νέου τύπου εµπειρίες που χρειάζεται να ενσωµατωθούν. Ένα επιτυχηµένο ή 
ένα καταστροφικό πέρασµα στην πρώιµη παιδική ηλικία εξαρτάται από την 
ποιότητα του πρώιµου ναρκισσισµού και την σχέση µε το πρωταρχικό 
αντικείµενο». Στην περίπτωση της Ευανθίας το εσωτερικευµένο αντικείµενο 
ήταν ανεπαρκές. Ο John Steiner µιλάει για την ντροπή αποκαλώντας την ως 
ένα ψυχικό καταφύγιο. Για την Piera Aulagnier(1975), είναι ένας τόπος όπου 
το υποκείµενο διατηρεί ένα µυστικό αποκλείοντας µε αυτό τον τρόπο τον 
κίνδυνο αποµόνωσης από ένα διεισδυτικό αντικείµενο. Ο Kohut (1975) 
περιέγραψε την εµφάνιση της ντροπής, την στιγµή που τα εξωτερικά 
αντικείµενα αποτυγχάνουν να ενισχύσουν την αίσθηση του εαυτού . 

Για την Ευανθία η αποτυχία της ναρκισσιστικής παντοδυναµίας και ο 
ανερχόµενος ευνουχισµός την οδηγούσε  µέσα από το συναίσθηµα της 



ντροπής να  αναζητήσει  παρηγοριά , ως ένα ψυχικό καταφύγιο από 
ευχάριστες ονειροπολήσεις που  κατευθύνονταν από ένα ενεργητικό «Εγώ» 
σε αντίφαση µε τα όνειρά της που επέστρεφαν ως ωµά όνειρα.   Η διέγερση 
ήταν τόσο µεγάλη για να την µεταβολίσει στο ψυχικό που η εκφόρτιση  της 
πραγµατοποιούνταν µέσα από τις σωµατικές δυσλειτουργίες  και µέσα από τις 
πράξεις . 

Αυτή ήταν η κατάσταση της Ευανθίας όταν άρχισε ψυχανάλυση στο ντιβάνι 
τρεις φορές την εβδοµάδα. Μέσα από την αναλυτική διαδι-κασία, άρχισε να 
έρχεται σε επαφή µε τα πιο εσωτερικευµένα της αντικείµενα ,µε τις άφατες 
εµπειρίες  της ,που την έκαναν να χάνεται, να πέφτει στο κενό (Freud), να 
αποσύρεται. Ο φόβος κατάρρευσης (Winicott), ήταν κυρίαρχος. Ο φόβος ενός 
παρελθόντος γεγονότος που δεν είχε βιωθεί ακόµα ως εµπειρία. Ποια είναι 
όµως η αυθαίρετη και η ποιητική συµµετοχή του αναλυτή σε αυτές τις 
συνθήκες όπου ο αναλυόµενος ανίκανος να φαντασιωθεί και να 
συµβολοποιήσει, µοιάζει να οδηγείται προς µη συµβολικές λύσεις όπως οι 
εκφορτίσεις µε το σώµα και µε τη συµπεριφορά;  

Ο Αθανάσιος Αλεξανδρίδης χρειάστηκε να αναγνωρίσει τα συναισθήµα-τά της 
και να τα περιέξει. Να γίνει µία αρκετά καλή µητέρα κατά Winnicott, µία 
διαχειρίστρια  (gerance)  κατά  Marty, µία ονειροπολούσα κατά Bion που 
µπορεί να δώσει την δυνατότητα µίας απαρτίωσης, µιας αναγνώρισης του 
εαυτού  ως ένα πρόσωπο που έχει την δική του εσωτερικότητα. Στο βιβλίο του 
φύση και λόγος στην ψυχανάλυση, µας λέει ότι « ο αναλυτής, σαν µητέρα 
εµπεριέχει το «όλον» (πλαίσιο και περιεχόµενο) και σαν γυναίκα που έχει 
αποδεχθεί τον ευνουχισµό περιµένει το στοιχείο που λείπει να έρθει από τη 
µεριά του ασυνειδήτου του αναλυόµενου. Η ικανότητα αναµονής του αναλυτή 
δοµεί τον χρόνο, δηµιουργεί  την έλλειψη, µετατρέπει την βωβή ζώνη σε ζώνη 
υποδοχής και προετοιµάζει την υποδοχή του φαλλικού αντικειµένου. Αυτό θα 
εµφανιστεί στον αναλυόµενο σαν να προέρχεται από το «εκτός» του 
ψυχισµού του, άµυνα για να αντιµετωπίσει τη βιαιότητά του(P.Aulagnier,1975) 
και για να µπορέσει να οργανώσει αντιστάσεις απέναντι στις παραλλαγές µε 
τις οποίες θα εµφανιστεί µέσα στο ψυχικό πεδίο «µητέρας-παιδιού», 
«αναλυτού-αναλυόµενου». 

Μέσα από αυτή την οδό προχώρησε η αναλυτική διαδικασία. Όσο πιο 
αρχαικό ήταν το τραύµα της Ευανθίας τόσο  πιο σηµαντικό ήταν το  φαινόµενο 
της αρνητικοποίησης. Με άλλα λόγια όσο πιο πρώιµο ήταν  το ψυχικό τόσο 
πιο σηµαντική ήταν  η παθολογία της σιωπής. Το σύµπτωµα έκζεµα 
κοκκίνισµα ήταν ένα  σηµαίνον όπου το σηµαινόµενο ήταν βαθιά απωθηµένο 
και µπορούσε  να φανερωθεί µόνο µέσα από την ερµηνεία ή ακόµα αν δεν 
υπήρχε θα έπρεπε να δηµιουργηθεί µέσα από την ψυχαναλυτική κατασκευή. 
Η ερµηνεία ή η κατασκευή από τον αναλυτή, της απουσίας  της αιµοµικτικής 
φαντασίωσης της Ευανθίας  µε τον πατέρα που θα την καταστούσε  
ευνουχισµέµη γυναίκα φέρουσα το φαλλό του, της επέτρεψε να κινείται σε 



υψηλότερο συµβολικό και αναπαραστασιακό επίπεδο µε αρκετά σταθερή τη 
δράση του τρίτου όρου. 

Η κατασκευή µε τους όρους του Φρόυντ είναι ένα προιόν που η αξία βρίσκεται 
κυρίως στο ερµηνεύειν και όχι στην ερµηνεία. Με την έννοια αυτή µας λέει ο 
Αθανάσιος Αλεξανδρίδης στο βιβλίο του φύση και λόγος… , ότι « το 
ψυχαναλυτικό πλαίσιο είναι µία διαδικασία κατασκευής, η οποία δίνεται εκ των 
προτέρων κάνοντας όλες τις ερµηνείες µεθύστερες( στο apres –coup) ακόµη 
και αυτές που αναφέρονταν στο ίδιο ψυχαναλυτικό πλαίσιο και (έχουν ένα 
ψευδή χαρακτήρα του εδώ και τώρα)». Ο Φρόυντ εγκαινιάζει µία νέα οδό . 
Μιλά για την συγκοµιδή ασήµαντων, υπερδιαυγών λεπτοµεριών που έρχονται 
µέσα στο όνειρο ή στην ονειροπόληση µετά την κατασκευή.  «Αυτές οι 
ανασυγκοµιδές θα µπορούσαν να είχαν χαρακτηρισθεί ως ψευδαισθήσεις, αν 
στην διαύγειά τους προστίθετο η πεποίθηση της τωρινής παρουσίας τους». 
Με την δύναµη της πεποίθησης συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε το 
παραστασιακό υπόβαθρο της κατασκευής το οποίο αποδίδει την εικόνα ενός 
βιώµατος του σώµατος που συνδέεται µε ένα συναίσθηµα. Το µορφολογικό, 
γλωσσικό, συναισθηµατικό, σύµπλεγµα προτείνει την κατασκευή ενός 
παρελθόντος άγνωστου µέχρι τώρα. Με την «εργασία» αυτή η παιδική 
αµνησία δεν αίρεται τελείως αλλά ένα µέρος από το άγνωστο που κρατάει 
κρυµµένο έχει πλέον µετατραπεί σε αναπαραστασιακό υλικό που µπορεί να 
εγγραφεί στο φαντασιωσικό και στο συµβολικό άρα και στο µνηµονικό 
σύστηµα και να υπάγεται στην δευτερογενή διαδικασία. Μέσω της κατασκευής 
το υποκείµενο έχει πρόσβαση σε ένα µέρος του εαυτού του από το οποίο 
ήταν αποκοµµένο µέχρι τώρα.  

 Σε συνέχιση της θεωρίας του ο Φρόυντ υποστηρίζει πως τα στοιχεία των 
χαµένων αναµνήσεων επανέρχονται µετά από την διαδικασία της 
µεταβίβασης κυρίως ως αποσπάσµατα ονείρων ως ελεύθεροι συνειρµοί και 
ως επαναλήψεις συν/των. Σύµφωνα µε τον j.Laplanche (1999), η πρώτη 
ανάµνηση είναι σαν µία βραδυφλεγής βόµβα που θα αναφλεγεί από κάποιον 
εξωτερικό παράγοντα.  

 O αναλυτής και o αναλυόµενος θα έρθουν αντιµέτωποι µε το µοντέλο της 
ψευδαίσθησης µέσα στο όνειρο, όπου ο αναλυτής θα επιχειρήσει να την 
µετατρέψει σε ιδέα, έστω και παραληρηµατική για να επιτύχει την πρώτη 
δόµηση σηµείου σύµφωνα µε τον τύπο της γλώσσας (F. De Saussure, 1916). 
Με την πράξη αυτή η ψευδαίσθηση γίνεται σηµαίνον, είναι ανταλλάξιµη µε 
άλλα σηµαίνοντα, είναι ικανή να συνδεθεί µε έννοιες (σηµαινόµενα), οι 
συνδέσεις έχουν διεύθυνση και φορά, κάνουν την ιστορία του υποκειµένου. 
Στην περίπτωση της Ευανθίας  το σηµαίνον «κόκκινο» παίρνει δύο 
σηµαινόµενα : «τραύµα διαχωρισµού» και «βήµα διαφοροποίησης-
αυτονόµησης-διαµόρφωση ταυτότητας».      Η ανάλυση είναι µία αρχαιολογία 
του σηµαίνοντος. Ο αναλυτής µπαίνοντας σε άγνωστα µονοπάτια προσπαθεί 
να φέρει στο φως το κρυµµένο σηµαίνον ανακαλύπτοντας ότι γύρω από αυτό 



υπάρχουν άλλα σηµαίνοντα που προυπήρχαν της µεταβιβαστικής 
διαδικασίας. Το σηµαίνον της ντροπής χρειάστηκε πολλά χρόνια ανάλυσης 
για να φανερωθεί και να συνδεθεί µε το κοκκίνισµα και το έκζεµα. Οι 
διαδικασίες αποσηµασιοδότησης και επανασηµασιοδότησης παρήγαγαν 
ψυχικά µορφώµατα οργανωτικής και αποδιοργανωτικής δυναµικής στο 
αναλυτικό ζευγάρι. 

Σε αυτό το σηµείο θα µπορούσαµε να αναρωτηθούµε από ποιά επώδυνη 
ψυχική διαδικασία πέρασε ο αναλυτής, άγχος αφανισµού, προσπαθώντας να 
αντέξει σπαράγµατα λόγων ή εικόνων της αναλυόµενης και να τα µεταβολίσει; 
Από τι είδους φαντασιώσεις αποκλεισµένες από το ψυχικό γίγνεσθαι της 
αναλυόµενης σε κάποια ψυχική κρύπτη; Αν κατακλύσθηκε από χίµαιρες που 
χρειάστηκε να διαχειριστεί το µίσος για την αναλυόµενή του;                                                                                                     

 Πεντέµιση χρόνια από την ανάλυσή της , η Ευανθία κάνει δύο όνειρα που τα 
διηγείται µέσα στην ίδια συνεδρία και που οργανώνουν τον καταγωγικό µύθο 
του τραύµατος της. Αυτό θα µπορούσε ίσως να µας βάλει να σκεφτούµε την 
στιγµή που έρχονται τα δύο όνειρα τι διακυβεύεται στο αναλυτικό ζευγάρι  και 
αν η σειρά των ονείρων έχει κάποιο νόηµα. 

Ο Αθανάσιος  Αλεξανδρίδης στο κείµενό του αναφέρεται στην ερµηνεία των 
ονείρων όπου στα 1900, ο  Ζιγκµουντ  Φρόυντ επεδίωξε δύο µεγάλους 
στόχους α) στο βιολογικό επίπεδο να σώσει τον ύπνο β) στο ψυχικό να 
πραγµατοποιήσει µία απωθηµένη επιθυµία της παιδικής σεξουαλικότητας. 
Όµως ,µε την δηµοσίευση του «ανθρώπου µε τους λύκους» αποδίδει µία 
διπλή διάσταση α) µορφοποιεί και εγγράφει ψυχικά το µέχρι τότε µη 
αναπαρασταθέν τραύµα β)µπορεί να προκαλέσει ψυχική νόσο αφού 
µεταφέρει το τραύµα σε ψυχικό επίπεδο δηλ. είναι ψυχοποιητικό , 
θεραπευτικό, ψυχονοσογόνο, ψυχοθεραπευτικό. 

Η επιβλητική κληρονοµιά του Φρουντ απέτρεψε τους µεταγενέστερους 
θεωρητικούς να εξετάσουν την ανάλυση των ονείρων από νέες σκοπιές, οι 
οποίες θα απαιτούσαν από τον σύγχρονο ψυχαναλυτή µια επαναστατική 
αλλαγή. 

Ο Bion κάνει αυτή την µεταβολή τοποθετώντας τα όνειρα στην καρδιά της 
ψυχικής λειτουργίας, και µετατοπίζοντας το βάρος στη θεωρία των ονείρων 
«από τον συµβολισµό των ονείρων στην διαδικασία του 
ονείρου»(Ogden,2007b). Aσχολείται περισσότερο µε τον τρόπο που 
ονειρευόµαστε παρά µε το συµβολικό περιεχόµενο του ονείρου (Bion, 
1962a,1962b) 

Κατά τον Bion τα όνειρα σχετίζονται µε την αναζήτηση της αλήθειας µέσω της 
σκέψης και των συναισθηµάτων. Θεωρεί πως η κινητήρια δύναµη της 
ανθρώπινης εξέλιξης είναι η αναζήτηση της αλήθειας και το γεγονός ότι ο νους 



αναπτύσσεται µέσω των ονείρων, µε τα οποία πασχίζουµε να διακρίνουµε τι 
είναι αληθινό στα βιώµατά µας. 

Ενώ η θεωρία του Φρόυντ για τα όνειρα προτείνει ένα µοντέλο για την 
κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο στοιχεία του ασυνειδήτου ανέλκονται στο 
συνειδητό, η θεωρία του Bion διαµορφώνει ένα µοντέλο για τον τρόπο µε τον 
οποίο ο νους επεξεργάζεται συναισθηµατικά βιώµατα αποδίδοντάς τους 
νόηµα. Ερµηνεύει τα όνειρα ως την ασυνείδητη επεξεργασία της 
συναισθηµατικής εµπειρίας, η οποία συµβαίνει αδιάκοπα και ταυτόχρονα µε 
τη συνειδητή σκέψη. 

Η ιδέα του Φρουντ για τα υπολείµµατα της ηµέρας (day residue) στα όνειρα 
είναι εφάµιλλη µε τη θεωρία του Bion για τα στοιχεία βήτα. Ο James 
Grotsetein (2007), παρουσιάζοντας το έργο του Bion µας λέει ότι τα 
υπολείµµατα της ηµέρας είναι «στοιχεία βήτα» που συνδέονται µε έµφυτες και 
επίκτητες ιδέες. Σκοπός των ονείρων είναι η επεξεργασία των γεγονότων , 
των πραγµατικών εµπειριών, η οποία περιλαµβάνει τη διαδικασία του 
µετασχηµατισµού των στοιχείων βήτα σε στοιχεία άλφα. 

Ας κρατήσουµε ωστόσο ότι στην περίπτωση της Ευανθίας το όνειρο 
µορφοποιεί την πρωταρχική σκηνή στον ψυχικό χώρο και έχει ψυχονοσογόνο 
και ψυχοθεραπευτική δράση που λειτουργεί ως φραγµό προς τις 
σωµατοποιήσεις. 

Η Ευανθία έχει πλούσια παραγωγή ονειρικού υλικού. Το όνειρο δώρο πέτυχε 
να ανακινήσει συναισθήµατα στον αναλυτή, να µετατρέψει την ονειροπόληση 
σε εφιάλτη και να τον ξυπνήσουν. Πόσο κράτησε η ονειροπόληση; 
Δευτερόλεπτα; Λεπτά; Τι επέτρεψε την παλινδρόµηση του αναλυτή; «η 
σιωπή», ο «κοινός ύπνος» τους. Η δηµιουργία ενός «κλειστού χώρου» µέσα 
στη συνεδρία ανάλογου χώρου του ονείρου µέσα στον ύπνο. Χώρος που 
ταλαντώνεται ανάµεσα στην επιθυµία για ύπνο και στην έκφραση ανάµεσα 
στην εικόνα και τη λέξη, στην επιθυµία και στη λογοκρισία. Και κυρίως χωρίς 
της ελεύθερης (σχεδόν) κυκλοφορίας ανάµεσα στον αυτοερωτισµό και στο 
ναρκισσισµό, µεταξύ των ψυχικών αρχών του κάθε εταίρου (Αθανάσιος 
Αλεξανδρίδης, φύση και λόγος….).  

Θα είχε σηµασία να µείνουµε στα όνειρα; Θα απαντούσα ότι ίσως δεν έχει , 
µιας και δούλεψαν µε ένα τρόπο όπου άνοιξαν την οδό για την µετεγγραφή 
στην ψυχική σφαίρα µιας ζώνης του σώµατος και µιας ερωτικοεπιθετικής 
φαντασίωσης σχετικά µε αυτήν που µέχρι τότε ήταν βωβή. Αυτό που θα είχε 
ίσως αξία να σταθούµε θα ήταν στην κατασκευή κοµµατιών των ονείρων που 
ήταν απαραίτητα για την λογοκρισία και την αµυντική στρατηγική του εγώ, 
ώστε το προφανές µέρος του ονείρου να συµµορφώνεται προς τη 
δευτερογενή διαδικασία. Διερευνώντας  µε αυτό τον τρόπο τα όρια της 
αντοχής του εγώ, ο αναλυτής ερµηνεύει χωρίς να ενισχύονται οι αντιστάσεις.  



Αναλαµβάνοντας το σχολιασµό του κειµένου του Αθανάσιου Αλεξανδρίδη 
µπήκα σε πολλές διαδροµές αποδόµησης ,αναδόµησης, ανακατασκευών, 
τριγυρνώντας έντονα στο µυαλό µου η ιδέα να ανατρέξω σε κάποια από τα 
ποιήµατά του. Στην αρχή υπέθεσα ότι δεν είχε καµία σχέση µε την διαδικασία 
αυτή, στην πορεία όµως κατάλαβα ότι η αναγωγή µου στον ποιητικό του λόγο 
απευθύνονταν σε βαθύτερες µου αναζητήσεις. Ο ποιητής είναι αυτός που 
ανακατασκευάζει σώµατα και ιστορία από ελάχιστα ίχνη στη µνήµη ή στα 
πράγµατα. Εύχεται µάλιστα να µπορέσει ως καλός αναλυτής να ξεχάσει την 
ιστορία του να µπει χωρίς επιθυµία (Bion) ώστε να αναδυθεί µέσα του η 
ιστορία του υποκειµένου. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω µε ένα του ποίηµα από 
το βιβλίο του κατασκήνωµα. 

«Ανάµεσα στη νοσταλγία και στη µελαγχολία ο κόσµος πενθεί. Ανάµεσα στη 
θλίψη και στην αγωνία το σώµα θρέφεται.   Η ανάµνηση έρχεται σαν χοάνη µε 
φως. Χωρίς µορφή . Τα λόγια σαν ηχώ . Χωρίς νόηµα . Απτική ανάµνηση και 

συγγένεια ύλης. Της ανάγκης ηχώ και του πόθου λόγος 

Κραυγή        αυγή». 
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