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Η πρώιμες απώλειες, η απουσία φροντίδας και άλλοι τραυματισμοί 
μπορούν να οδηγήσουν στην εγκατάσταση της μηχανιστικής σκέψης, η 

οποία είναι αποκοµµένη από τις ενορµητικές ρίζες της και τα ασυνείδητα 

επώδυνα περιεχόµενα. Το άτοµο γαντζώνεται στην πραγµατικότητα, οι λέξεις 

του εµφανίζονται ως µονοσήµαντες και το νόηµά τους είναι αποστεωµένο, 

χωρίς την ζωντανή σάρκα τους - το συναίσθηµα. Η ακρωτηριαστική τακτική 

των πρώιµων αµυνών (διάψευσης, διχοτόµησης, καταστολής, κλπ.) αφαιρεί 

από τον ψυχισµό οτιδήποτε εµποδίζει την επιβίωσή του, µε αποτέλεσµα την 

µαζική ψυχική “ατροφία.

Μετά την αντιµετώπιση της τραυµατικής κατάστασης που βιώνει ο 

καρκινοπαθής, λόγω της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιµετώπισης της 

νόσου, ο αναλυτής-ψυχοσωµατιστής θέτει το ερώτηµα: µέσα από ποιες 

συνθήκες µπορεί να αλλάξει το µηχανιστικό σύστηµα σκέψης του 

αναλυόµενου, στο πλαίσιο της θεραπευτικής τους σχέσης; Ο αναλυτής 

επενδύοντας την ψυχική ζωή τού υποκειµένου µπορεί να συµβάλει στην 

κινητοποίηση διαδικασιών ψυχικοποίησης σ’ αυτό; 

Διαγενεαλογικό τραύµα και επιπτώσεις στο ψυχοσωµατικό πεδίο. 

Θα επιχειρήσω να απαντήσω σε αυτό το ερώτηµα µέσα από την µελέτη της 

περίπτωσης του Σωκράτη, ενός ασθενούς 40 ετών, στελέχους πολυεθνικής, ο 

οποίος αναζήτησε στήριξη για κατάθλιψη, ύστερα από χειρουργική και 

χηµειοθεραπευτική αντιµετώπιση καρκίνου των όρχεων. Ο Σωκράτης 

επανέκαµψε γρήγορα στα απαιτητικά επαγγελµατικά του καθήκοντα και ζούσε 

έντονα την επικαιρότητα, γαντζωνόταν από τα γεγονότα, από καθετί 

συγκεκριµένο, επιδιώκοντας να διασφαλίσει µια αντιτραυµατική επένδυση, 

που να του επιτρέπει να αντιµετωπίσει τόσο τον σεξουαλικό ακρωτηριασµό, 
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όσο και τις παρενέργειες της χηµειοθεραπείας, ειδικότερα µια νευρίτιδα, που 

προκάλεσε υπαισθησία στα πέλµατα. 

Με την έντονη ενεργητικότητα επιχειρούσε να συσκοτίσει την προοπτική 

θανάτου, γιατί, όταν βρισκόταν µόνος και χωρίς απασχόληση, τον κατέκλυζε ο 

φόβος µιας υποτροπής της νόσου.  

Η οδύνη του για τον ευνουχισµό του και ο φόβος θανάτου συµπυκνώνονταν 

µε τα πρώιµα άγχη και την θλίψη που βίωσε ως παιδί, λόγω της ελλιπούς ε µε 

τα αδέλφια της και την πενθοφορούσα µητέρα να τους θυµίζει την απώλεια 

του πατέρα· αντίθετα η µητρική γιαγιά «έσφιξε τα δόντια» και µε την 

προσταγή, ότι «δεν πρέπει να κοιτάζουµε πίσω», παρότρυνε την οικογένεια 

να προχωρήσει, καταστέλλοντας ιδέες και συναισθήµατα που την ξεστράτιζαν 

από την επιδίωξη της ευηµερίας. 

Σε αυτό το κλίµα καταστολής που επέβαλε η γιαγιά –«Μόνο µπροστά, για να 

επιζήσουµε»- η µητέρα του Σωκράτη αντιµετώπισε τεράστιες δυσκολίες να 

επεξεργαστεί την απώλεια του εξιδανικευµένου πατέρα της. Ο πατέρας, ο 

οποίος πολέµησε στην Αλβανία, δεν ήταν δυνατόν να κηδευτεί µε τιµές, και 

µάλιστα συµβούλεψαν την οικογένεια να κάτσουν «ήσυχα». Καθώς δεν 

µπορούσε να µιλήσει για τον πατέρα της, εκείνος έγινε ένα εξιδανικευµένο 

νεκρό αντικείµενο, που ασυνείδητα το έκλεισε σε µια απρόσιτη κρύπτη του 

ψυχισµού της. 

Έγινε µοδίστρα και νέα παντρεύτηκε τον πατέρα του Σωκράτη, κηπουρό στον 

δήµο της επαρχιακής πόλης που ζούσαν, και απέκτησαν δύο αγόρια. Παρά 

την οικονοµική στενότητα η µητέρα επιδίωκε να µην εµφανιστεί το παραµικρό 

ίχνος φτώχειας ή οικογενειακής δυσαρµονίας· όλα φαίνονταν «εν τάξει». 

Ωστόσο δυσκολευόταν να αναγνωρίσει στον σύζυγο και στα παιδιά της την 

αυτοτέλεια της ενορµητικής ζωής, των επιθυµιών και των ονείρων τους και 

τους επέβαλλε τα απρόσιτα ιδεώδη της. 

Ο πατέρας, που ήταν εργατικός, ήρεµος και προσηνής, αποδέχτηκε την 

ηγεµονική θέση της συζύγου του στην οικογένεια, ενώ ο ίδιος διατηρούσε έναν 

διακριτικό ρόλο. Η χαρά του ήταν να φροντίζει το πάρκο της πόλης, τα δέντρα 

και τα φυτά. Ο Σωκράτης, ο δευτερότοκος γιος, ένιωθε περιθωριοποιηµένος 
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από την πληθωρική παρουσία του όµορφου, ψηλού πρωτότοκου αδελφού, 

που έφερε το όνοµα του παππού, (µήπως εδώ να προστεθεί ένα αλλά ή και η 

κάτι άλλο)  αδιαφορούσε για το σχολείο και νοιαζόταν µόνο για διασκεδάσεις. 

Ο Σωκράτης, αν και ευπαρουσίαστος, όντας κοντός ένιωθε «λίγος» απέναντι 

στον δηµοφιλή αδελφό, τον οποίο θαύµαζε και «ζήλευε». Ανακάλεσε µια 

σκηνή από τα έντεκά του χρόνια, όταν ο έφηβος αδελφός τού έκανε ένα 

σχόλιο-αστείο για το µικρό «πουλάκι» του, την στιγµή που ουρούσαν δίπλα 

δίπλα στην εξοχή. Ο αδελφός του, ενώ τον συµπαθούσε, δεν του αφιέρωνε 

πολύ χρόνο, γιατί προτιµούσε την «εφηβική αλητεία». Ο Σωκράτης 

αντιστάθµισε το σωµατικό-σεξουαλικό αίσθηµα µειονεξίας επενδύοντας στην 

καλλιέργεια του πνεύµατος. Πρώιµα ώριµος, ανήσυχος για το µέλλον του, 

µοχθούσε πάντα, αρχικά για τις σπουδές του και ύστερα για την 

επαγγελµατική του ανέλιξη· µια στάση που λειτουργούσε αντι-τραυµατικά στην 

πληγή από την ανεπαρκή επένδυσή του από την µητέρα. Αυτός επωµίστηκε 

περισσότερο από κάθε άλλο µέλος της οικογένειας την υπερεγωτική µητρική 

επιταγή για κοινωνική και οικονοµική επιτυχία. Η µητέρα στράφηκε 

ολοκληρωτικά στον Σωκράτη, να εκπληρώσει τα ιδεώδη της, µόνον όταν 

διαπίστωσε ότι ο ευνοηµένος γιος της την απογοήτευσε. Ωστόσο ο Σωκράτης 

ξεχώρισε ιδιαίτερα, όταν αποµακρύνθηκε από το σπίτι του. Υπήρξε 

εξαιρετικός σπουδαστής στο πανεπιστήµιο και ταλαντούχος µάνατζερ στον 

επαγγελµατικό στίβο· η εκπληκτική ανέλιξη στην πολυεθνική, όπου 

δραστηριοποιήθηκε την τελευταία πενταετία, ώθησε την µητέρα του να του 

πει: «Γιατί να µην γίνεις εσύ πρόεδρος της εταιρείας;». Η φήµη του θα έπρεπε 

να υπερβεί τα στενά όρια της χώρας. 

Ο Σωκράτης, ντυµένος καλαίσθητα, επιφυλακτικός, ελιτιστής, µε λεπτό 

χιούµορ, µοιάζει να γεννήθηκε σε παλάτια. Μου ανακάλεσε τον Έντουαρτ 

Χηθ.  Από τον λόγο και την συµπεριφορά του απουσιάζει κάθε στοιχείο που 

θα παρέπεµπε στην οικογενειακή ιστορία και στην πολιτισµική παράδοση του 

τόπου καταγωγής του. Αλλά απουσιάζει και κάθε εξατοµικευµένο ενορµητικό 

στοιχείο, το οποίο θα µπορούσε να ταράξει την απολλώνεια τάξη που έχει 

επιβάλει στην ζωή του, αποσιωπώντας τα τραυµατικά και τα ενορµητικά 

στοιχεία. Οι ιδέες που εκφράζει δεν συνοδεύονται πάντα από τα αντίστοιχα 

συναισθήµατα, τα οποία, όπως και οι αναπαραστάσεις, αποτελούν επίσης 
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µάρτυρες των εµπειριών του παρελθόντος –αν και άλλης υφής. Υιοθετεί µια 

στάση ζωής, όπου επικρατεί η καταστολή, δηλαδή η άµυνα που κυριαρχούσε 

στην ψυχική του λειτουργία, όταν ήταν παιδί. Τότε που συµµορφώθηκε στις 

επιταγές της µητέρας, η οποία επέβαλλε-υπέβαλλε στα µέλη της οικογένειας 

να εξαφανίσουν κάθε έντονο ενορµητικό ή συναισθηµατικό στοιχείο, όπως 

κάποτε είχε απαιτήσει από αυτήν η γιαγιά της. Ο Σωκράτης είχε αντιµετωπίσει 

τους πρώιµους τραυµατισµούς µε την διχοτόµηση, την διάψευση, την 

καταστολή και την ταύτιση µε την καταθλιπτική µητέρα. Αυτές οι πρώιµες 

άµυνες ενεργοποιούνται σε κάθε νέο τραυµατισµό, όπως στον πρόσφατο, 

όταν διαγνώστηκε ο καρκίνος και εµφανίστηκε απειλητική η προοπτική 

θανάτου. Η µηχανιστική λειτουργία που αναπτύσσεται σε αυτές τις ολέθριες 

συνθήκες έχει στόχο να εµποδίσει κάθε ασυνείδητο τραυµατικό περιεχόµενο 

να επιστρέψει στην συνείδηση. Όντως, το πρόσφατο τραύµα δραστηριοποιεί 

παλιά τραυµατικά ίχνη, που απειλούν να επιστρέψουν στην συνείδηση και να 

προκαλέσουν αλυσιδωτά αρνητικές αντιδράσεις, οι οποίες ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε ψυχική κατάρρευση. 

Ο Σωκράτης, όταν διαγνώστηκε η νόσος, ένιωσε την ζωή του ναρκοθετηµένη 

και την εικόνα εαυτού παραµορφωµένη. Στο είδωλό του, στον καθρέφτη,  

διακρίνει έναν «σακάτη», τον οποίο θέλει να κρύψει. Νόµιζε ότι είχε 

προετοιµαστεί για κάθε ενδεχόµενο, αλλά δεν ήταν έτοιµος να αντιµετωπίσει 

την νόσο-Εγκέλαδο, η οποία προκάλεσε τον ακρωτηριασµό του και 

ενδεχοµένως απειλεί την ύπαρξή του. Η νόσος µετέτρεψε την συνηθισµένη 

καθηµερινότητα σε εφιαλτικό  περιβάλλον. Ο χρόνος και ο χώρος (εσωτερικός 

και εξωτερικός),  αν δεν παγώνουν, στοιχειώνονται από  απειλητικά τέρατα, µε 

τα οποία πρέπει να παλέψει, για να επιβιώσει. Προοδευτικά το συναίσθηµα 

φάνηκε να κατεστάλη και, για να αντιµετωπίσει την ενδοσωµατική απειλή και 

το άγνωστο, ο Σωκράτης συµµορφώνεται µε τις οδηγίες των θεραπόντων, 

ενώ στο πλαίσιο της µηχανιστικής ζωής διαψεύδει σκέψεις και αντιληπτικά 

ερεθίσµατα που παραπέµπουν στον ακρωτηριασµό. 

Τα συναισθήµατα, οι ιδέες και οι αντιλήψεις που απουσίαζαν από εκείνον 

διακινούνταν µέσα µου, στην θέση του, αντιµεταβιβαστικά. Όταν π.χ. µε 

παγωµένο συναίσθηµα πήγαινε µηχανικά να κάνει τις τακτικές εξετάσεις 
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ελέγχου, εγώ φοβόµουν στην θέση του. Όσο µιλούσε µηχανικά για την 

ορχεκτοµή και αρνούνταν να σκεφτεί ή να µιλήσει για το βίωµά του, τόσο 

ένιωθα να µπαίνω στην θέση του. Ένιωθα πόνο ή την αίσθηση ενός ξυραφιού 

να αγγίζει τους όρχεις µου, ένα άδειασµα στο στοµάχι µου.  

Λέει ότι πρέπει να είναι δυνατός, σαν µηχανή, για να αντιµετωπίσει τον 

καρκίνο, χωρίς φόβο και µελαγχολικές σκέψεις, κάτι που του διασφαλίζουν σε 

κάποιο βαθµό οι πρώιµοι αµυντικοί µηχανισµοί, οι οποίοι δρουν στο πλαίσιο 

της µηχανιστικής ζωής. Αρχικά άφησα ασχολίαστη αυτήν την αµυντική τακτική, 

που την θεώρησα απαραίτητη, ώστε να αποφευχθεί µια γενικότερη 

αποδιοργάνωση. Επικεντρωθήκαµε στο ναρκισσιστικό πλήγµα που 

αποτέλεσε η νόσος -και η θεραπευτική της αντιµετώπιση- για την 

αρρενωπότητα και την σεξουαλική του ζωή, γεγονός που πιστεύει ότι τον 

απαξίωσε στα µάτια των άλλων. Προοδευτικά άρχισα φειδωλά να συνδέω 

λέξεις και εικόνες που ανέφερε στις συνεδρίες µε σύγχρονες και παρελθούσες 

καταστάσεις που είχε βιώσει, ώστε ο λόγος να αποκολληθεί από το παρόν και 

να συνδεθεί µε το παρελθόν και το µέλλον. Του είπα µήπως αυτό το αίσθηµα 

κατωτερότητας συµπυκνώνεται µε βαθύτερα αισθήµατα έλλειψης, που 

οφείλονταν στην ανεπαρκή επένδυσή του από την µητέρα, αλλά και στο 

αίσθηµα µειονεξίας της µητέρας, για όσα δεν κατάφερε να πραγµατοποιήσει 

στην ζωή της. 

Η διαµόρφωση του Εγώ εξαρτάται από τις αποκρίσεις του αντικειµένου στις 

λιβιδινικές ενορµήσεις του παιδιού, από το πως το επενδύει, πως το 

κοιτάζει, πως αντιλαµβάνεται την ζωή του µακριά από εκείνη. Να 

ακολουθήσει την δική του επιθυµία ή την δική της; Η ενόρµηση είναι και 

φορέας ενός φυλογενετικά µεταφερόµενου µηνύµατος, το οποίο φέρει 

στοιχεία από τις πρωταρχικές φαντασιώσεις και απευθύνεται στα οιδιπόδεια 

αντικείµενα µητέρα µε την προσδοκία να το βοηθήσουν να συµβολοποιήσει 

τις πρωταρχικές φαντασιώσεις (ευνουχισµός, πρωταρχική σκηνή, σαγήνη) 

προϋπόθεση για την αυτονόµησή του. Οι ίδιες οι ενορµήσεις φαίνεται να 

δοµούνται µέσα από τις αλληλεπιδράσεις υποκειµένου και αντικειµένου. 

Οι έντονοι τραυµατισµοί πλήττουν την αλεξιδιεγερτική λειτουργία του Εγώ µε 

αποτέλεσµα τα αντιληπτικά στοιχεία (πόνος, τραυµατικές εικόνες κλπ.) να 
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ακινητοποιούν την ψυχική λειτουργία - ιδιαίτερα την εικονοποιητική ικανότητα - 

, διότι τα ίχνη που άφησαν τα ερεθίσµατα αδυνατούν να µεταλλαχτούν, να 

αναβαθµιστούν ποιοτικά και να µετατραπούν σε αναπαραστάσεις πραγµάτων 

και στην συνέχεια σε αναπαραστάσεις λέξεων. Δηµιουργούνται έτσι οι 

συνθήκες, ώστε οι ενορµήσεις να ξεχύνονται ελεύθερα προκαλώντας ρήξεις 

σε λειτουργίες και συστήµατα του ψυχικού οργάνου, επειδή δεν δεσµεύονται 

από το αναπαραστατικό σύστηµα (αναπαραστάσεις πραγµάτων ή λέξεων) και 

την σκέψη. Τότε αποδεσµεύεται η καταστροφικότητα, η οποία επιτίθεται στην 

σκέψη (ο Bion µιλάει για επίθεση στους δεσµούς ανάµεσα στις σκέψεις ή στις 

αναπαραστάσεις και ο Green για διαδικασία απο-αντικειµενοποίησης, δηλαδή 

την καταστροφή της αναπαράστασης του αντικειµένου). 

Ο εύθραυστος ψυχισµός του Σωκράτη υφάνθηκε µε τα νήµατα της κατάθλιψης 

της µητέρας· βίωνε βαριά την ορφάνια που ζούσε η µητέρα του και την 

ακολούθησε σε αυτό το µονοπάτι. Για να αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις του 

πρώιµου τραυµατισµού του, αναπτύσσει ένα πρώιµο Εγώ και µε όχηµα έναν 

φαλλικό ναρκισσισµό επιχειρεί να επανορθώσει το πληγωµένο µητρικό 

αντικείµενο.  Στο πλαίσιο τόσο µιας ναρκισσιστικής όσο και οιδιπόδειας 

επιβεβαίωσης θα ήθελε να την κάνει να χαρεί, κάτι στο οποίο απέτυχαν 

πατέρας και αδελφός. Είναι πρόδηλη η επιθυµία του τόσο για την 

«οιδιπόδεια» επικράτηση απέναντι στους αντιπάλους του  -πατέρα και 

αδελφό-  όσο και για την ναρκισσιστική αποκατάσταση της µητέρας, την οποία 

έπληξε και ο ίδιος στο πλαίσιο φαντασιωσικών επιθέσεων. Η επαγγελµατική 

και οικονοµική επιτυχία του συνιστά έναν θρίαµβο για εκείνη, επειδή την έκανε 

περήφανη στην µικρή της πόλη, αλλά παράλληλα αυτό τον θυµώνει, γιατί, 

όταν ήταν µικρός και αδύναµος, τον αγνοούσε. Τώρα, ευνουχισµένος, 

ανήµπορος, χωρίς όνειρα, θέλει να πεθάνει. Όµως σκέφτεται πόσο 

δυστυχισµένη θα είναι η µητέρα του, αν χαθεί και αυτός και ξαναζήσει για 

δεύτερη φορά τον θάνατο του πατέρα της αυτού που την έκανε να ελπίζει 

όταν ήταν µικρό κορίτσι. 

Ήταν ένα «τσακισµένο καράβι». Ο καρκίνος και ο ακρωτηριασµός  

καταβαράθρωσαν την σωµατική του εικόνα και υποβάθµισαν την σεξουαλική 

του ζωή. Η αναβίωση πρόσφατων και παλαιότερων καταστάσεων στον 
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µεταβιβαστικό χώρο και η κατανόησή τους συµβάλλουν στο να συνδεθούν οι 

διεγέρσεις µε λέξεις, εικόνες και αισθητηριακά ερεθίσµατα. Π.χ. στην διάρκεια 

της συνεδρίας είχε οσφρητικές ψευδαισθήσεις ή ενδοσωµατικά ερεθίσµατα, 

που του ανακαλούσαν αντίστοιχα µυρωδιές από φάρµακα στο χειρουργείο ή 

επώδυνους χειρισµούς που υπέστη την περίοδο της χηµειοθεραπείας. Σε µια 

συνεδρία µίλησε για τις επιπτώσεις των θεραπειών στο σώµα του: «Πώς σας 

φαίνεται η αλλαγή στην µορφή µου; Έχασα την ζωντάνια µου». Οι αλλαγές 

στο σώµα τού φέρνουν σκέψεις θανάτου. «Δεν έχω εξοικειωθεί µε την ιδέα να 

χάσω όσους κι όσα αγαπώ και κυρίως να µην γνωρίσω αυτούς που 

περίµενα». Ο θάνατος φαίνεται να είναι συνδεδεµένος µε τον οριστικό 

αποχωρισµό από το αντικείµενο, αλλά και µε τον σεξουαλικό ακρωτηριασµό, ο 

οποίος οδηγεί στην ιδέα της νεκρής σεξουαλικότητας.  

Τα αντιληπτικά ερεθίσµατα παλαιών τραυµατισµών, τα οποία αναβιώνουν 

στον αναλυτικό χώρο ή και αλλού, δεν είναι εφικτό να αναπαρασταθούν, διότι 

το πολυδιασπασµένο Εγώ επιχειρεί διαρκώς να διχοτοµήσει και να διαψεύσει 

τα σηµάδια των τραυµατικών καταστάσεων. Η όλη εµπειρία βιώνεται από τον 

Σωκράτη ως κόλαση, διότι στον καρκίνο και στις χηµειοθεραπείες 

υλοποιήθηκαν οι πλέον διωκτικές φαντασιώσεις και τα άγχη κατακερµατισµού. 

Το Εγώ επιχειρεί να απορρίψει ως εξωπραγµατική την απαράδεκτη για τον 

ναρκισσισµό του ψυχική και σωµατική πραγµατικότητα. Η νόσος και οι 

αναγκαίες θεραπείες άφησαν σηµάδια στο ψυχόσωµά του και κινητοποίησαν 

το άγχος θανάτου, που λόγω της µαζικής απώλειας της λίµπιντο 

«νεκρώνει» (λιβιδινικά) το υποκείµενο και τον κόσµο στον οποίο είχε 

επενδύσει στο παρελθόν. Αυτή η τροµακτική αίσθηση «νέκρας» είναι η 

"κόλαση". Οι πρώιµες άµυνες (διάψευση, διχοτόµηση, αρνητική ψευδαίσθηση) 

επέβαλαν µια ψυχική σιγή και ακούγονταν µόνο θόρυβοι από το σώµα που 

κακοποιούνταν. Το θεραπευτικό πλαίσιο παρείχε τα εχέγγυα να «ακουστούν» 

οι σωµατικοί θόρυβοι και οι σιωπηλές κραυγές, που µόνο ο αναλυτής, µε την 

συνδροµή της αντιµεταβίβασης, µπορεί να «ονοµάσει» και να εντάξει στα 

ρήγµατα του µηχανιστικού λόγου. Προοδευτικά θα συνδεθούν λόγος, εικόνες, 

γεγονότα, συναισθήµατα και αισθητηριακά ερεθίσµατα που βίωνε, ή 

ανακαλούσε, ώστε να αφηγηθεί την ιστορία του, έστω και τµηµατικά. 

Αναφέρθηκε στην ανηµπόρια και στην απόγνωσή του, όταν διαγνώστηκε η 
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νόσος, την οποία ταύτισε µε επικείµενο θάνατο, αλλά αναφέρθηκε και στην 

«βία» της χηµειοθεραπείας. Παρηγοριά εκείνο τον καιρό που «ζούσε στην 

κόλαση» ήταν οι φίλοι του, ο Μότζαρτ, η «Έρηµη χώρα» του T. S. Eliot και 

ταινίες. Με όλα αυτά, που του παρείχαν έντονα αισθητηριακά και πνευµατικά 

ερεθίσµατα, αφενός επιχειρούσε να κρατήσει µακριά από την συνείδηση «τον 

θάνατο µέσα του», αφετέρου προσπαθούσε, µε πρόσωπα και καλλιτεχνικά 

έργα που αγαπούσε, να κρατήσει ζωντανό εκείνο το κοµµάτι του εαυτού του 

που τον έκανε να νιώθει ότι η ζωή είναι όµορφη. Τα ενδοσωµατικά αντιληπτικά 

ίχνη, που άφησαν ο χειρουργικός ακρωτηριασµός και οι χηµειοθεραπείες, 

µετά από την εγκατάσταση µιας σχέσης εµπιστοσύνης, στον αναλυτικό χώρο, 

άρχισαν να εισβάλλουν στην συνείδηση, µε κάποιες σχετικές αφορµές, ώστε 

να ενταχθούν τελικά στον αναπαραστατικό ιστό.  

Κατά την νοσηλεία του ένιωσε πάλι ότι του έλειπε µια επαρκής πλαισίωση από 

το αντικείµενο. Στα µάτια της µητέρας του διέκρινε µάλλον τον τρόµο µην 

χάσει εκείνη το στήριγµά της και όχι το νοιάξιµο και κυρίως την στήριξη για την 

υπαρξιακή κρίση που ο ίδιος περνούσε. Η φίλη του, που θαµπώθηκε από την 

επαγγελµατική και κοινωνική του επιρροή, βρέθηκε ξαφνικά σε σύγχυση από 

τον τραυµατισµό που της προκάλεσε ο καρκίνος των όρχεων του συντρόφου 

της. Ο Σωκράτης σκέφτηκε ότι εκείνη πόνεσε περισσότερο για την συντριβή 

ενός ονείρου life style, παρά για την δική του τύχη. «Ήµουν στα τάρταρα και 

έπρεπε να τις παρηγορώ εγώ γι' αυτό που πάθανε. Δεν ήθελα καν να έρχονται 

να µε βλέπουν. Προτιµούσα τους φίλους µου, που δεν άλλαξαν ιδέα για µένα· 

ό,τι και να έγινε, γι' αυτούς ήµουν όπως παλιά, πριν από τον καρκίνο». 

Η επιθετικότητα προς το αντικείµενο εκφραζόταν και στην µεταβίβαση µέσα 

από απουσίες στην θεραπεία, όταν αισθανόταν ότι «ερχόµουν κοντά του», 

κάτι που µπορούσε να εκλάβει ως παρείσφρηση από την πλευρά µου. Στην 

θεραπεία του ο Σωκράτης έµοιαζε να διαπραγµατεύεται την πρώτη σχέση µε 

το αντικείµενο, όπου δεν µπόρεσε να εκφράσει την επιθετικότητά του προς 

αυτό, γιατί δεν του το επέτρεψε, επειδή ήταν εύθραυστο. Για τον Winnicott ο 

άνθρωπος δοκιµάζει το περιβάλλον του, επιδιώκοντας να µισηθεί από αυτό, 

ώστε να αποδείξει ότι αγαπιέται αληθινά - κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό στην 

περίπτωση του Σωκρατη. Τέτοια επιθετική συµπεριφορά παρατηρούµε π.χ. 
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στον έφηβο, ο οποίος συµπεριφέρεται απαράδεκτα, ώστε να µισηθεί, και έτσι 

παραδόξως να επιβεβαιώσει την αγάπη των γονιών του. Αυτό φαίνεται 

λιγότερο παράδοξο, αν σκεφτούµε ότι το αντικείµενο επενδύει το υποκείµενο, 

πριν εκείνο επενδύσει το αντικείµενο, ή το µισεί πριν εκείνο το µισήσει.  

Από την πλευρά του ο Winnicott περιέγραψε την ανελέητη αγάπη του 

βρέφους στην αρχική σχέση του µε την µητέρα, όπου αδιαφορεί για οτιδήποτε 

άλλο πέρα από τις επιθυµίες του και επιτίθεται µε άγρια οργή στο περιβάλλον-

µητέρα, εάν δεν του επιτραπεί να κάνει αυτό που θέλει. Η ανελέητη αγάπη 

είναι µίσος που δεν αποσκοπεί στο να βλάψει το αντικείµενο, επειδή στην 

φάση εκείνη το βρέφος δεν διακρίνει τον εαυτό του από τον άλλον και 

ενδιαφέρεται µόνο για το πώς θα ικανοποιήσει τις ενορµητικές του ανάγκες. 

Αυτήν την αγάπη-µίσος πρέπει να υποµείνει και να επεξεργαστεί το 

αντικείµενο-αναλυτής σε όλη την διάρκεια της θεραπείας, γιατί οι στιγµές 

παλινδρόµησης σε αυτήν την φάση δεν είναι σπάνιες. 

Η πλαισίωσή του στην θεραπεία ενθάρρυνε τον Σωκράτη να εκφράσει την 

θλίψη του για τις πρόσφατες µαταιώσεις από το αντικείµενο (µητέρα, 

ερωµένη, κλπ) και να τις συνδέσει µε την αίσθηση που είχε ως παιδί, ότι η 

µητέρα τον αγνοούσε, δεν τον επένδυσε και δεν τον φρόντισε γι’ αυτό που 

ήταν και γι' αυτό που εκείνος ήθελε να γίνει. Ο Σωκράτης αναγνώρισε τα 

επώδυνα συναισθήµατα (θλίψη, θυµός), ανακάλεσε και λεκτικοποίησε τα 

σχετικά βιώµατά του µέσα στον χρόνο. Κάποια αισθητηριακά ερεθίσµατα που 

αφορούσαν παλιά τραυµατικά γεγονότα επανήλθαν τροποποιηµένα στα 

όνειρα ως παραστάσεις· η αναλυτική επεξεργασία αυτών των παραστάσεων 

επέτρεψε αργότερα να αναβαθµιστούν σε αναπαραστάσεις  και να  ενταχθούν 

στον λόγο. 

Στην ονειρική λειτουργία η συµπύκνωση ήταν έντονη, γεγονός που απαιτούσε 

σηµαντική εργασία, ώστε να αποσυµπυκνωθεί η ονειρική εικόνα στις 

επιµέρους παραστάσεις που την διαµορφώνουν. Τούτο είναι αναγκαίο, διότι η 

ονειρική εικόνα, ως συµπυκνωµένη παράσταση, συγκεντρώνει υπερβολικά  

ενεργειακά φορτία που ενδέχεται να οδηγήσουν στην διάρρηξη του 

εύθραυστου ψυχικού ιστού. 
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Σε κάποια συνεδρία µιλά για τις δυσκολίες του, παρά την στήριξη των 

συνεργατών του, να ξαναβρεί τους παλιούς εργασιακούς ρυθµούς και κυρίως 

την έµπνευση. Ονειρεύτηκε ότι ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας του 

βρίσκεται στην Ελλάδα και τον καλεί σε συνάντηση, όπου τον επιτιµά για την 

απόδοσή του. Αναφέρει συνειρµικά ότι ο διευθύνων σύµβουλος είναι ένας 

ικανός, πολύ απαιτητικός Εβραίος µάνατζερ. «Ξέρετε, γερµανική κουλτούρα». 

Μετά σιωπά. Δεν τον άφησα για πολύ στην σιωπή, που µάλλον τον βάραινε, 

και είπα: «Ίσως ήταν οδυνηρό στα παιδικά σας χρόνια να  βρίσκουν ότι είστε 

"εν ελλείψει" και ενδεχοµένως νιώθετε ότι ίσως ο Εβραίος Φρόυντ-αναλυτής 

σάς επιτιµά, αν όχι υποτιµά, για τα όποια ελλείµµατά σας που ίσως νιώθετε µε 

τον καρκίνο". Έκλαψε για πρώτη φορά µπροστά µου και ανακουφισµένος 

είπε: «Δεν σκέφτοµαι ότι µε επιτιµάτε, ή µε υποτιµάτε, αλλά ότι µε λυπάστε για 

την κατάντια µου». Του είπα: «Ίσως ο καρκίνος και οι επιπτώσεις της 

χηµειοθεραπείας να σας κάνουν να νιώθετε "λίγος" σε σχέση µε αυτό που θα 

θέλατε να είστε. Σαν να υπήρχε µια ιδεώδης εικόνα, την οποία θα έπρεπε να 

φτάσετε, ώστε να θεωρηθείτε άξιος από τους δικούς σας, ιδιαίτερα από την 

µητέρα σας». Απάντησε: «Το βλέµµα της µας έλεγχε όλους, µας κλείδωνε. Σαν 

να έπρεπε να την κοιτάζουµε στα µάτια, για να µαντέψουµε τι θέλει. Ήταν 

απαιτητική, πάντα ανικανοποίητη. Ο πατέρας µου ξέφευγε στα λουλούδια, ο 

αδελφός µου στον "χαβαλέ’’ και εγώ το πήρα στα σοβαρά το ζήτηµα και 

αρρώστησα...». Σκέφτηκα πως ίσως µου λέει ότι αρρώστησε, για να αποφύγει 

το «κλείδωµά» του από το αντικείµενο και να συναντήσει τον εαυτό του. 

Συχνά τον ψυχισµό του αναλυόµενου µε σοβαρές σωµατοποιήσεις 

στοιχειώνουν τα πρώτα αντικείµενα, ιδιαίτερα το µητρικό µορφοείδωλο, το 

οποίο ασκεί αυστηρή επιτήρηση σε όσα αισθάνεται, σκέφτεται, λέει και κάνει. 

Η φαντασµατική παρουσία της µητέρας στο ασυνείδητο του παιδιού, και 

ύστερα του ενήλικα, έχει τα χαρακτηριστικά του «Κέρβερου», ο οποίος 

επαγρυπνεί και τίποτα δεν µπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχό του. Το βλέµµα 

της µητέρας «Κέρβερου» επιβάλλεται σχεδόν ψευδαισθησιακά στον ψυχισµό 

του παιδιού και τον ελέγχει διαρκώς, προσλαµβάνοντας χαρακτηριστικά ξένου 

σώµατος. Είναι ένα βλέµµα άγρυπνο και σκληρό, το οποίο µεριµνά, ώστε να 

µην επαναληφθεί κάποια καταστροφή, όπως συνέβη στο παρελθόν σε αυτήν 

ή στην οικογένειά της, καταστροφή που τους σηµάδεψε για πάντα. Αυτό το 
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µητρικό αντικείµενο που «στοιχειώνει» το υποκείµενο έχει και έναν λόγο 

αισθητηριακά ζωντανό, δηλαδή προσλαµβάνει σχεδόν ψευδαισθησιακή 

ποιότητα. 

Ο Σωκράτης στα µάτια της µητέρας του δεν είδε να καθρεφτίζεται ο εαυτός 

του, αλλά τα συντρίµµια της παιδικής ηλικίας της ίδιας, το τραύµα της. Το 

παιδί, ζώντας µε ένα τόσο εύθραυστο αντικείµενο, εγκαταλείπει την 

υποκειµενικότητά του και αποτυγχάνει να αναπτύξει τις λιβιδινικές επενδύσεις, 

τις επιθυµίες, τα δικά του όνειρα· αλλοτριώνεται από τις ανάγκες παρά τις 

επιθυµίες της µητέρας.  

Πρόκειται για µια πρώιµη ταύτιση, η οποία λειτουργεί στον ψυχισµό του 

υποκειµένου ως εγκύστωση του Εγώ και των ιδεωδών του αντικειµένου. Αυτή 

η κατάσταση θα το παρακινεί να τρέχει ασταµάτητα, για να βρει στην 

εξωτερική πραγµατικότητα την ασφάλεια που ποτέ δεν µπόρεσε να βρει µέσα 

του. Στην περίπτωση που εξετάζουµε µήπως ο ψυχισµός του Σωκράτη 

ασυνείδητα βιώνει την νόσο και τον σεξουαλικό ακρωτηριασµό ως επίπτωση 

της εγκύστωσης του µητρικού βλέµµατος; 

Ανιµισµός και µεταβίβαση  

Την διωκτική εσωτερική πραγµατικότητα, που απεικονίστηκε από τον καρκίνο, 

την αντιµετώπισε, πέρα από την διάψευση και την διχοτόµηση, και µε την 

προβολή, η οποία διαµορφώνει µια ανιµιστική ατµόσφαιρα στην εξωτερική 

πραγµατικότητα, συνεπώς και στον θεραπευτικό χώρο. Εκεί, µαζί µου, µέσω 

της µεταβίβασης, ανακαλύπτει µέσα του την παρουσία του «καλού» πατέρα 

της παιδικής του ηλικίας, τον οποίο προβάλλει πάνω µου, γεγονός που του 

κινητοποίησε αναµνήσεις. Ο πατέρας ήταν ήρεµος, ακόµα και όταν η µητέρα 

ήταν επιθετική, αγαπούσε την φύση και φρόντιζε µε αγάπη τα λουλούδια, 

ιδιαίτερα τα τριαντάφυλλα. Ήταν υπόρρητο το ασυνείδητο αίτηµα του Σωκράτη 

να τον φροντίσω, ως ένα λουλούδι που υποφέρει, που έχασε τα άνθη-

γεννητικά όργανα. Το σηµαίνον «ορχεκτοµή» παραπέµπει στις θεµατικές του 

κατακερµατισµού του Εγώ, της απώλειας του αντικειµένου και του 

ευνουχισµού και απαιτεί την νοηµατοδότησή του, µέσα από την επεξεργασία 

του κλινικού υλικού. Το άγχος που συνεχίζει να εκδηλώνεται -στο οποίο το 
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υποκείµενο αδυνατεί να προσδώσει νόηµα- προέρχεται από το τραύµα και 

µέσα στον χρόνο προοδευτικά αποδιοργανώνει τα µνηµονικά ίχνη ή και τα 

σβήνει. 

Οι καταστάσεις που βιώθηκαν στο παρελθόν επικαιροποιούνται στον 

µεταβιβαστικό χώρο αναζητώντας νόηµα τόσο µέσα από την επανάληψη και 

την επεξεργασία των ψυχικών κινήσεων, όσο και µέσα από τις επενδύσεις 

των δύο ψυχισµών µας που συναντώνται χάρη στο αναλυτικό πλαίσιο. Αυτό 

προϋποθέτει την συναισθηµατική αντιµεταβιβαστική εµπλοκή τού αναλυτή, ο 

οποίος λειτουργεί ως καταλύτης σε σχέση µε την κινητοποίηση των 

συναισθηµάτων του ασθενούς. Αυτό επιτυγχάνεται µε ερµηνευτικές 

παρεµβάσεις, οι οποίες διακρίνονται από λιβιδινική συµπύκνωση (ψυχο-

δραµατικού χαρακτήρα)· οι παρεµβάσεις αυτές διαθέτουν υψηλό δυναµικό 

ενεργειακών µετασχηµατισµών, το οποίο ενδέχεται, µέσα από την 

αποσυµπύκνωσή του, να καταστήσει πιο λειτουργικό το προσυνειδητό του 

µηχανιστικού ασθενούς. Ουσιαστικά ο αναλυτής επενδύει λιβιδινικά τον 

αναλυόµενο και του "δανείζει" το προσυνειδητό του -τόπο των 

αναπαραστάσεων λέξεων. 

Κατά τις παλινδροµικές κινήσεις, στον µεταβιβαστικό χώρο, δηµιουργείται 

ενίοτε µια ανιµιστική κατάσταση, η οποία υποβάλλει στο υποκειµένο µια 

συνέχεια ανάµεσα στην αντίληψη και την αναπαράσταση της 

πραγµατικότητας. Τότε εξαφανίζεται σχεδόν και η απόσταση ανάµεσα σε µια 

εµπειρία -που προέρχεται από τα αισθητηριακά ερεθίσµατα και τα 

συναισθήµατα- και την ψυχική της εκπροσώπηση. Σε αυτήν την ατµόσφαιρα 

ορισµένες στιγµές ο Σωκράτης µε βίωνε ως το διπλό του· αυτό επέτρεπε στις 

σκέψεις και στα αισθητηριακά ερεθίσµατα που αναδύονταν στον αναλυτικό 

χώρο να υφίστανται µαγικές-ονειρικές µεταµορφώσεις και τελικά να 

εντάσσονται στις αναπαραστατ ικές αλυσίδες (ψευδαισθησιακή 

δραστηριότητα). Η αφήγηση του Σωκράτη χρωµατίζεται από τα αισθητηριακά 

του ερεθίσµατα, ανακινεί εικόνες και ήχους από το παρελθόν, χαρακτηριστικά 

που παραπέµπουν στην ονειροπόληση (rêverie: µέρος ονειρικής κατάστασης, 

κατά την οποία διαχέεται η ταυτότητα, καθιστώντας το υποκείµενο διαπερατό 

από συγκινησιακές καταστάσεις). Αυτή η µεταβιβαστική κατάσταση 
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διευκολύνει την µορφολογική παλινδρόµηση γενικά και ειδικότερα την ονειρική 

λειτουργία. Η αφήγηση του ονείρου ξετυλίγει µπροστά µας την εικόνα ενός 

παρελθόντος, την επιστροφή του οποίου διευκόλυνε η αναλυτική 

κατάσταση, αυτό που ζούσαµε αναλυόµενος και αναλυτής στο εδώ και 

τώρα. Ο Σωκράτης προοδευτικά ανακαλύπτει στοιχεία της ταυτότητάς του 

που αγνοούσε· τα αντλεί από εικόνες, λέξεις και συναισθήµατα που 

επενδύθηκαν από τα ναρκισσιστικά µας διπλά, τα οποία καθρεφτίστηκαν στον 

ψυχισµό του και ανέσυραν µορφές από ένα µακρινό παρελθόν. Θα αναφέρω 

δύο όνειρα του Σωκράτη, που ανέδειξαν ασυνείδητο υλικό. 

Ο Σωκράτης µε όλους τους κατοίκους της πόλης του περιµένουν στην 

προκυµαία κάποιο σπουδαίο γεγονός. Αµίλητοι στριµώχνονται, γιατί δεν 

θέλουν να χάσουν το παραµικρό από  όσα πρόκειται να συµβούν. 

Προσηλωµένοι κοιτάζουν µε αδηµονία στο πέλαγος. Πότε θα φτάσουν αυτοί; 

Ξαφνικά ο Σωκράτης τους διέκρινε, όπως και όλοι οι άλλοι. Η σιωπή έγινε 

απόλυτη. Μια µεγάλη οµάδα από όµορφους κούρους µε µπλε µάτια πλησίαζε 

προς την προκυµαία. Σε κάποιους έλειπε το χέρι, σε άλλους έλειπε το πόδι. 

Ωστόσο, ωραίοι και αγέρωχοι, περπατούσαν πάνω στο νερό της θάλασσας 

προς την στεριά. 

Ο Σωκράτης είπε: «Ο παππούς µου ο δάσκαλος θαύµαζε την αρχαία Ελλάδα, 

την τέχνη της, την φιλοσοφία της. Οι κούροι έρχονταν από εκείνη την εποχή, 

αλλά  ήταν ζωντανοί. Το χρώµα των µατιών τους ήταν ίδιο µε το χρώµα των 

δικών σας. Αλλά και το πόδι σας δεν είναι καλά». Την περίοδο που έγινε το 

όνειρο υπέφερα από ισχιαλγία, που µε έκανε να κουτσαίνω, γεγονός που µε 

έκανε να σκεφτώ ότι κι εκείνος εµφάνιζε κάποιες στιγµές κάποιες µικρές 

δυσκολίες στην βάδιση, λόγω της υπαισθησίας. Ήµουν και εγώ ανάπηρος, όχι 

µόνον εκείνος. Ο ακρωτηριασµός των κούρων αναδείκνυε το άπειρο κάλλος 

τους. Ένα κάλλος που παραπέµπει στον θάνατο-θυσία του παππού, του 

εξαίσιου νεκρού-Ιησού, τον οποίο κλείδωσε στην «κρύπτη» αυτός και η 

µητέρα του (Abraham & Torok ). Σε τέτοιες στιγµές η ταυτότητα του Σωκράτη, 

όσο και η δική µου, µοιάζει να µην είναι είδωλα του εσωτερικού καθρέφτη των 

προσωπικών µας ιστοριών. Οι ταυτότητές µας περικλείουν τα είδωλα, τις 

λέξεις και τα συναισθήµατα που αποκάλυψαν τα όνειρα και ο λόγος µας 
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καθώς καθρεφτιζόµασταν στον αναλυτικό χώρο, στο εδώ και τώρα. Ίσως 

µπόρεσε ευκολότερα να µε νιώσει ως διπλό του, όταν αντιλήφθηκε µια 

έλλειψή µου (χωλότητα), την οποία φαίνεται να νοηµατοδότησε ως αναπηρία. 

Όταν έγινα και στην πραγµατικότητα «ανάπηρος», τότε µόνον κατέστη εφικτό 

να εκφράσει ονειρικά αυτήν την σχέση διπλού. Δηλαδή συµβολικά µε 

τοποθετεί στην ίδια πλευρά των ωραίων αναπήρων, των εξαίσιων κούρων. 

Και ο Σωκράτης συµπληρώνει: «Και στους κούρους λείπουν συχνά όχι µόνο 

πόδια και χέρια, αλλά και το πέος». Τον ακρωτηριασµό είναι δύσκολο να τον 

αποδεχθεί· ίσως υπό την προϋπόθεση να ανυψωθεί στην θέση ενός 

ανάπηρου κούρου-αναλυτή-Ιησού, µέσα από µια µεγαλοµανιακή ταύτιση.  

Η επεξεργασία της µεταβιβαστικής κατάστασης µε την βοήθεια της ανάλυσης 

των ονείρων επέτρεψε µια καλύτερη ψυχική εκπροσώπηση. Η ονειρική 

λειτουργία, κατά τους M. Fain και C. David, µε την εκφραστικότητά της συνιστά 

µια πολύτιµη ψυχική δραστηριότητα, που συµβάλλει στην ψυχική ισορροπία. 

Αποτελεί ανάχωµα στις επικίνδυνες σωµατικές εκτροπές µ ιας 

υποβαθµισµένης ποιοτικά λίµπιντο, που θα µπορούσε να προσβάλει το 

σώµα. Δηλαδή το όνειρο δεν αποτελεί µόνο τον φύλακα του ύπνου, όπως 

υπογράµµισε ο Φρόυντ, αλλά και µια ασπίδα του ψυχοσώµατος εναντίον της 

σωµατοποίησης. 

Το δεύτερο όνειρο έγινε κάποιες βδοµάδες, αφότου η φίλη του διέκοψε 

αναπάντεχα την σχέση τους, γεγονός που αντιµετώπισε αρχικά µε ψυχικό 

πάγωµα, κατόπιν µε οδύνη και ύστερα µε θυµό.  

«Οδηγούσα το αυτοκίνητό µου και είχα ως συνοδηγό την φίλη µου· θέλησα να 

παρκάρω µπροστά από την µονοκατοικία, που είχα κτίσει για να ζήσω εκεί και 

ήταν έτοιµη. Μόνο κάτι µπάζα µπροστά από το καινούριο σπίτι έπρεπε να 

πεταχτούν. Προσπάθησα να παρκάρω κανονικά το αυτοκίνητο δίπλα στο 

πεζοδρόµιο, αλλά µια αυθάδης γριά θέλησε να µε εµποδίσει. Τσακώθηκα µαζί 

της  και πάρκαρα το αυτοκίνητο, ενώ η φίλη µου πήγε να την καλοπιάσει και 

άρχισε να της µιλάει φιλικά. Απογοητευµένος αποµακρύνθηκα προς το σπίτι το 

οποίο, όταν µπήκα µέσα, µου φάνηκε πανέµορφο, λουσµένο µε ένα ζεστό φως 

κι ένιωσα αγαλλίαση. 
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Μιλάει απαξιωτικά για την φίλη του, ότι είναι γλείφτρα, ότι πριν από λίγες 

µέρες του έγραψε ένα e-mail, µόνο επειδή χρειάστηκε κάτι επαγγελµατικό, και 

αυτός πολύ θυµωµένος ούτε καν της απάντησε. Ορισµένα συγκρουσιακά 

στοιχεία της σχέσης του µε την πρώην ερωµένη του ανακαλούσαν την σχέση 

του µε την µητέρα του. Πρώτα ο εαυτός τους, ό,τι και να γίνει, ο άλλος 

δεύτερος. Να ήταν η πρώην ερωµένη και η µάνα του τα µπάζα  -το παλιό που 

µ' αρρωσταίνει- που θα 'πρεπε να πεταχτούν; Μήπως εγώ και η ανάλυση 

είµαστε τα µπάζα που θα 'πρεπε να πεταχτούν; Τα µάτια του λάµπουν, καθώς 

µιλάει για το πόσο όµορφο ήταν το εσωτερικό του νέου σπιτιού και το φως 

που πληµµύριζε τον χώρο. Ξαφνικά σταµατάει να µιλάει και κοιτάει τις 

κουρτίνες του ιατρείου σαν να βλέπει κάτι που ξαφνικά εισέβαλε στον χώρο. 

Χαρούµενος µου λέει: «Ξέρετε το χρώµα των εσωτερικών τοίχων του σπιτιού 

ήταν ακριβώς το ίδιο µε τις κουρτίνες σας». Ξαφνιάστηκε από αυτόν τον 

συσχετισµό, που άνοιξε τον δρόµο σε συνειρµούς, όπως τα χρώµατα των 

λουλουδιών που φρόντιζε ο πατέρας του και του µάθαινε τα ονόµατά τους. Το 

χρώµα της κουρτίνας τού θύµιζε τα ηλιοτρόπια του Βαν Γκονγκ κλπ. 

Η αναλυτική εργασία εξασφάλιζε την απαραίτητη σταθερότητα, ώστε ο 

Σωκράτης να διαµορφώσει µαζί µου µια νέα ψυχική «κατοικία», 

απαστράπτουσα, µε ζωντανά χρώµατα. Μέσα από την αναλυτική διαδικασία 

το ιατρείο, ντυµένο µε απαλά χρώµατα, µεταµορφώθηκε σε έναν µαγικό χώρο. 

Στην ονειρική εικόνα, οι δυο µας κοιτάζαµε τα είδωλά µας που καθρεφτίζονταν 

στις επιφάνειες του παραµυθένιου σπιτιού και ο λόγος µας έγινε η ηχώ του 

διπλού που δηµιουργήσαµε και ταξίδευε. 

Το ανιµιστικό βίωµα του Σωκράτη απεικονίστηκε στις παραπάνω ονειρικές 

παραστάσεις: στο πρώτο όνειρο εγώ ήµουν “ακρωτηριασµένος”, όπως εκείνος 

και στο δεύτερο όνειρο οι δυο µας είχαµε µοιραστεί το ίδιο λαµπερό ψυχικό 

σπίτι. Η αναλυτική εµπειρία τού έδωσε τα υλικά να διαµορφώσει τον ψυχικό 

χώρο µε χρώµατα-συναισθήµατα που βρήκε στο παρελθόν του και να 

ενισχύσει τις µαγικές εικόνες, οι οποίες διέψευδαν τόσο την ετερότητά µας, 

όσο και την πραγµατικότητα του ευνουχισµού και του θανάτου. 

Ταυτόχρονα προστατευόταν από τον πόνο και κυρίως από το ενδεχόµενο να 

επιστρέψει εκείνο το τµήµα του διχοτοµηµένου εαυτού, το οποίο τον έκανε να 
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νιώσει εγκαταλελειµµένος και «δεύτερος», δηλαδή το µπάζο που θα πεταχτεί. 

Είναι ένας τρόπος να αποφύγει τον τρόµο που προκαλεί η πιθανότητα να 

επιστρέψει το αναπαραστατικό κενό.  

Το ερώτηµα είναι: Πώς µπορεί να ανακληθεί µια παρελθούσα εµπειρία χωρίς 

αναµνήσεις; Ίσως αυτό το παρελθόν να µπορεί να ζωντανέψει, όταν το 

υποκείµενο αντιληφθεί ένα ερέθισµα στο εδώ και τώρα, το οποίο να 

προσοµοιάζει µε µια παρελθούσα αντίληψη που εξαλείφθηκε. Αυτά τα παλαιά 

αντιληπτικά ίχνη ενδέχεται να ζωντανέψουν, εφόσον ο αναλυτής επενδύσει-

ζωντανέψει την «άγνωστη ιστορία» του υποκειµένου που κρύβεται στην 

αφήγησή του. Πρόκειται για µια διεργασία που εµπλουτίζει την αναπαραστική 

ζωή και προσφέρει εικόνες και λέξεις, στοιχεία απαραίτητα για να πάρουν 

µορφή οι ενορµήσεις. Ο καθρέφτης της ανάλυσης αποκάλυπτε όσα πόθησε η 

ψυχή του και χάθηκαν προκαλώντας ρήγµατα εντός του. Ζωντάνεψε εικόνες 

που παρέπεµπαν στο αντικείµενο της επιθυµίας της µητέρας του: τον «ήρωα-

θύµα» πατέρα της και παππού του, τον οποίο ανακάλεσε η δική µου χωλότητα 

και φυσικά ο δικός του ακρωτηριασµός, ενώ το φως που έλαµψε στο ιατρείο 

ανακάλεσε τα λουλούδια που καλλιεργούσε ο πατέρας, σύµβολα της 

σεξουαλικότητας των γονιών. 

Έτσι στον αναλυτικό χώρο, όπου για τόσα χρόνια βρήκε καταφύγιο, αφού µε 

«τσέκαρε» πολλαπλώς και µπόρεσε να βγει από το ναρκισσιστικό του 

κουκούλι, γίναµε συµπληρωµατικοί αλλά και µοναδικοί ο καθένας µας, τα δυο 

κοµµάτια του συµβόλου, µε τα οποία αναγνωριζόµαστε ως παρόµοιοι αλλά και 

διαφορετικοί. Σε αυτά τα σπαράγµατα µπορούσε κάποιος να βρει τα σηµάδια 

από την ιστορία ενός άντρα, που περπατάει δίπλα σε ζωντανούς κούρους, 

από τους οποίους λείπει κάτι, ενός άντρα που διεκδικεί µια φωτεινή 

σεξουαλικότητα, σαν εκείνη ενός ήρεµου πατέρα. 

Η στήριξη της ανδρικής του ταυτότητας στο µεταβιβαστικό πεδίο τού επέτρεψε 

να γίνει εκ νέου σεξουαλικά ενεργός. Συνάντησε µια παλιά του φίλη, µε την 

οποία συνδέθηκε ερωτικά και µε την «πλαισίωσή της» µπόρεσε να δει και να 

αγγίξει την χειρουργηµένη περιοχή του όσχεου. Μετεγχειρητικά απέφευγε 

κάθε αντιληπτικό ερέθισµα που θα επιβεβαίωνε την απουσία των όρχεων. 

Πρόκειται για µια στάση που αντιστοιχεί στον µηχανισµό της αρνητικής 
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ψευδαίσθησης, δηλαδή της εξαφάνισης της παράστασης της απουσίας των 

όρχεων. Αυτό συνέβη, αφού η ερωµένη του -που δεν ήταν «πρώτης» 

επιλογής, όπως άλλες προηγούµενες- είδε και άγγιξε µε τρυφερότητα, εκείνη 

πρώτα, το πεδίο της ορχεκτοµής και τον προσκάλεσε να κάνει µαζί της και 

αυτός το ίδιο. Το υποκείµενο έχει την ανάγκη πρώτα το αντικείµενο να 

επενδύσει το πληγωµένο του σώµα, να το αγαπήσει και να µην το δει µόνο 

στην ατέλειά του, ώστε και το ίδιο το υποκείµενο να µπορέσει να το επενδύσει 

αυτοερωτικά. Είναι ένα γενικότερο βασικό ασυνείδητο αίτηµα των ασθενών 

που έρχονται να ζητήσουν βοήθεια από έναν αναλυτή. 

Αυτό έγινε εφικτό για τον Σωκράτη, διότι όντως η «δευτεράντζα» ερωτική 

σύντροφος, φτωχή, χωρίς σοβαρή παιδεία και χωρίς την δική του 

επαγγελµατική λάµψη, µε ένα κοινωνικοοικονοµικό µειονέκτηµα-αναπηρία η 

ίδια, του παρείχε µια ατµόσφαιρα ναρκισσιστικής «ισορροπίας», η οποία του 

επέτρεπε να νιώσει ότι µπορεί να εκτεθεί. Μου ήρθαν στο µυαλό κάποιοι 

στίχοι του Ρεµπώ από το «Μια ζωή στην κόλαση». «Θα επιστρέψω µε 

σιδερένια µέλη, µε µαυρισµένη σάρκα και µάτια αγριεµένα. Από την µάσκα 

µου θα κρίνουν ότι είµαι από δυνατή γενιά. Θα 'χω χρυσάφι: θα είµαι νωθρός 

και κτηνώδης. Οι γυναίκες φροντίζουν αυτούς τους άγριους σακάτηδες που 

επιστρέφουν από τις ζεστές  (καυτές) χώρες. Θα αναµειχθώ µε τα κοινά. 

Σώθηκα». 

Δηλαδή µπορούσε να επωφεληθεί από τον πόθο µιας γυναίκας που 

αισθάνεται «ευνουχισµένη» και η επιθυµία της θεριεύει, γιατί και ο άνδρας 

είναι «ευνουχισµένος», σακάτης. Τραυµατισµένοι ναρκισσιστικά και οι δύο 

έγιναν όµοιοι, αποτέλεσαν ένα διπλό, όπως είχε συµβεί πριν στην ανάλυση. 

Σε περιπτώσεις όπως αυτή του Σωκράτη απαιτείται να υπάρξει µεταξύ 

αναλυτή και αναλυόµενου µια σχέση που να θα υποστηρίζει τον 

αιµορραγούντα ναρκισσισµό του τελευταίου µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

δηµιουργηθεί µια βασική µεταβίβαση· στο πλαίσιο αυτής ο αναλυτής θα 

επενδύσει τόπους και λειτουργίες του ψυχοσώµατος που επηρεάστηκαν 

δυσµενώς από πρώιµα τραύµατα ή δεν επενδύθηκαν αρχικά από το 

αντικείµενο και ύστερα από το ίδιο το παιδί. Η εγκατάσταση αυτής της 

µεταβίβασης ευνοείται από την ικανότητα του αναλυτή να προσαρµόζει την 
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αναλυτική του εργασία και την ερµηνευτική του γραµµή στην υφή του ψυχικού 

ιστού του θεραπευόµενου. Η βασική µεταβίβαση, όπως προαναφέραµε, 

αφορά τις πρώιµες, κυρίως ναρκισσιστικές, προ-οιδιπόδειες επενδύσεις και 

θα πρέπει να διακρίνεται από την µεταβίβαση που παρατηρείται στις 

νευρωτικές περιπτώσεις και αφορά τις οιδιπόδειες συγκρούσεις.  

Για να εγκατασταθεί η βασική µεταβίβαση, η οποία θα επιτρέψει να 

εκφραστούν οι ναρκισσιστικές ανάγκες, είναι απαραίτητο ο αναλυτής να νιώσει 

τις πληγωµένες πλευρές του υποκειµένου, κάτι που προϋποθέτει. Πρόκειται 

για την λειτουργία της µητρικής διαχείρισης του αναλυτή (Marty, 1980). Ο 

αναλυτής καλείται να παλινδροµήσει στα επίπεδα καθήλωσης, που 

εγκατέστησαν οι ενορµητικες ανάγκες του ασθενούς και οι τραυµατισµοί του, 

και να εργαστεί πάνω στις συγκρούσεις µε τρόπο ανάλογο µε αυτόν του 

γονιού προς το παιδί του στις κρίσιµες στιγµές της ανάπτυξης ή στις 

παλινδροµήσεις του. Είναι παραγωγικό για την αναλυτική διαδικασία να 

µπορέσει ο ψυχισµός του αναλυόµενου να εγκατασταθεί στον ψυχισµό του 

αναλυτή, και όχι το αντίθετο. Ο ψυχισµός του αναλυτή τείνει να εγκατασταθεί 

σε αυτόν του αναλυόµενου σε περιπτώσεις που η µητέρα  είχε παρεισφρήσει 

στον ψυχισµό του βρέφους και δεν του επέτρεψε να αναπτυχθεί αυτόνοµα. Σε 

µια τέτοια τραυµατική κατάσταση απαιτείται να λειτουργήσει η βασική 

µεταβίβαση, η οποία προϋποθέτει επαρκή ναρκισσιστική στήριξη, δηλαδή µια 

λιβιδινική, αλλά αποσεξουαλικοποιηµένη, επένδυση του υποκειµένου, ώστε 

τόσο η σιωπή του αναλυτή, όσο και η ερµηνεία του να λειτουργήσει 

επανοργανωτικά. Τούτο διευκολύνεται, αν ο λόγος του αναλυτή απευθύνεται 

όσο πιο κοντά γίνεται στο  συνειδητό Εγώ, δηλαδή στο Εγώ που µπορεί ν’ 

ακούσει. Φαίνεται ότι η ποιότητα αποκωδικοποίησης-νοηµατοδότησης ενός 

ασυνείδητου περιεχοµένου είναι αλληλένδετη µε την ποιότητα του 

περιέχοντος-αντικειµένου, το οποίο θα υποδεχθεί το υποκείµενο και τα ψυχικά 

του παράγωγα. Μια αποτελεσµατική αποκωδικοποίηση, στο θεραπευτικό 

πλα ί σ ι ο , µπορ ε ί ν α ε κφ ρ ασ τ ε ί µ έ σ α σ ε µ ι α α τ µ ό σφα ι ρ α 

αποσεξουαλικοποιηµένης γονεϊκής αγάπης, που απευθύνεται προς τον 

αναλυόµενο, αλλά δεν του εκδηλώνεται, ώστε η σαγήνη να µην καταστεί 

τοξική. Το υποκείµενο βασικά επιθυµεί το εξής: το περιέχον-αντικείµενο να 

υποδεχτεί και να κρατήσει τα ψυχικά παράγωγά του -π.χ. τις προβολές-  όχι 
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όµως απαραίτητα και να τα ερµηνεύσει, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν βιάζεται 

να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο οργάνωσης και κατανόησης του εαυτού. Δεν 

ζητάει από το αντικείµενο να το ωριµάσει βίαια, αλλά να είναι σε θέση ν' 

αντέξει τα ανεπεξέργαστα στοιχεία που του πετάει (στοιχεία β, που 

εκπροσωπούν αµεταβόλιστα ψυχικά παράγωγα) και να πει στον αναλυόµενο: 

« Θα δούµε, θα περιµένουµε ». Δηλαδή να µην του τα επιστρέψει αµέσως µε 

προκατασκευασµένες θεωρητικές ερµηνείες, ως δήθεν επεξεργασµένα  

στοιχεία (στοιχεία α).  

Το περιέχον θα πρέπει να κρατήσει εντός του τα διαταρακτικά και ακατανόητα 

στοιχεία β, έως ότου αυτά, στο πλαίσιο της µεταβίβασης-αντιµεταβίβασης, 

µετασχηµατιστούν και αποκτήσουν νόηµα στον µεταβιβαστικό χώρο, αρχικά 

για τον αναλυτή και ύστερα για τον αναλυόµενο. Η ικανότητα του αναλυτή να 

συγκρατεί και να σκέφτεται, χωρίς να απορρίπτει, άµορφα συναισθήµατα και 

ασύνδετες εικόνες ή λέξεις είναι προϋπόθεση, ώστε αυτά τα στοιχεία - µέσα 

από την µορφοπλαστική  του εργασία- να συνδεθούν µε ιδέες ή, ακριβέστερα, 

µε αναπαραστάσεις, που µπορούν να ενταχθούν στην ιστορία του 

υποκειµένου. Αυτή η νοηµατοδότηση τροφοδοτείται από τις πολλαπλές 

ταυτίσεις του αναλυτή µε διάφορες πλευρές των αντικειµένων που επένδυσε ο 

αναλυόµενος, αλλά και µε πλευρές του ίδιου του αναλυόµενου.  

Ο αναλυόµενος που υιοθετεί τις λειτουργίες «υποδοχής, υποµονής και 

σύνδεσης» του αναλυτή ενδέχεται να κάνει ανάλογη επεξεργασία και να 

αναγνωρίσει ότι τα ανεπεξέργαστα στοιχεία που πέταξε στον αναλυτή είναι 

δικά του και να προβεί στον δικό του παράλληλο µετασχηµατισµό. Ίσως η 

διαδικασία είναι πιο δηµιουργική από την πειθήνια υιοθέτηση της κατασκευής 

του αναλυτή.  

Η παραπάνω ικανότητα του αναλυτή να εµπεριέχει και να συγκρατεί τα 

ανεπεξέργαστα στοιχεία του αναλυόµενου προϋποθέτει την επαρκή 

µαζοχιστική του λειτουργία. Αυτή είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει την 

σύνδεση των ενορµήσεων ζωής µε τις ενορµήσεις θανάτου, κάτι που δεν 

έκανε η µητέρα στην αρχή της ζωής του. Έτσι υποδέχεται µε υποµονή τις 

σεξουαλικές και επιθετικές ενορµήσεις του υποκειµένου, ακόµα και αν νιώσει 

επιθετικά συναισθήµατα. Ακολουθεί τον ασθενή στις παλινδροµικές κινήσεις 
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του, αποδεχόµενος το πεπερασµένο της ικανότητάς του να επεξεργαστεί και 

να κατανοήσει όσα εκουσίως ή ακουσίως υποδέχεται. 

Αν, σε κάποιες στιγµές συµβίωσης µε τον θεραπευόµενο, ο αναλυτής 

αποτύχει να διαφοροποιηθεί, ενδέχεται να νιώσει και ο ίδιος άγχος ή σύγχυση. 

Αυτό το αντιµεταβιβαστικό βίωµα τον βοηθάει να κατανοήσει τις πρώιµες 

σχέσεις του υποκειµένου µε την µητέρα, οι οποίες ενεργοποιούνται στον 

αναλυτικό χώρο στο πλαίσιο του ψυχαναγκασµού της επανάληψης. Αυτή η 

ταυτισιακή κινητικότητα του αναλυτή, η ικανότητά του να νιώσει, να 

εικονοποιήσει και να σκεφτεί το αρνητικό που άφησαν τα τραύµατα του 

ασθενούς είναι η αναγκαία συνθήκη για να µετασχηµατισθεί ο έρηµος ψυχικός 

τόπος σε έναν χώρο ο οποίος µπορεί να δώσει νόηµα στην οδυνηρή εµπειρία 

του. 
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