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Εκδήλωση με θέμα:  «Εισαγωγή Παραμέτρων στην Ψυχοθεραπεία και την Ψυχαναλυτική 

Πράξη εν μέσω covid-19» 

                                    Σάββατο  30 Μαΐου 10:00 έως 14:00  

Ηττηθήκαμε! Κλονιστήκαμε, και αυτό είναι  ένας ακρωτηριασμός για το συλλογικό Εγώ μας 

ένας ευνουχισμός  που μας στρίμωξε, μας  έβαλε αλληγορικά και κυριολεκτικά τα δύο 

πόδια σε ένα παπούτσι.  Ηττηθήκαμε γιατί πριν από τρείς περίπου μήνες η παντοδύναμη  

και μάγισσα επιστήμη,  η ιατρική  και η τεχνολογία έδειξαν την αδυναμία τους μπρός στο 

απρόβλεπτο του επιπολασμού και των μεταλλάξεων ενός αθέατου  δαίμονα ο οποίος- 

όπως όλα τα δαιμόνια άλλωστε- όσο πιο άπιαστος και αόρατος  είναι,  τόσο περισσότερο 

μπορεί να τρομάζει, να τρομοκρατεί ακόμα,  και να τροφοδοτεί τον οργανισμό μας με μια 

μυθολογία του κακού (θεματική των εσωτερικευμένων-ψυχικών αναπαραστάσεων  

αντικειμένου).   

Επίκαιρη όσο ποτέ η φροϋδική ιδέα του ανοίκειου (1919) όπου υπογραμμίζεται  ότι το 

διαφορετικό, το παράξενο, οτιδήποτε φοβόμαστε, είναι στην πραγματικότητα κάτι που μας 

ήταν γνώριμο στο παρελθόν, το οποίο είχε απωθηθεί ή ξεχαστεί και τώρα πια μας σκιάζει 

σαν να ήταν κάτι νέο και τρομακτικό . Έτσι  έννοιες  όπως οι λοιμώξεις, η λοιμωξιολογία,  

κ.λ.π. ήρθαν στο προσκήνιο της καθημερινότητάς παραπέμποντας ωστόσο σε συμβάντα 

του  απώτερου λησμονημένου παρελθόντος (βιβλική εποχή της λέπρας, μεθύστερες  εποχές 

της πανώλης, του τύφου, της φυματίωσης κ.λ.π).  Εντούτοις και οι πλέον επιφυλακτικοί και 

σκεπτικιστές  απέναντί της, ας παραδεχτούν ότι   η  θρησκευτική παράκληση δεν 

λησμόνησε και δεν  ξεχνά, τόσο ώστε να  ακούμε στη  λειτουργία της αρτοκλασίας:  «Έτι 

δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήναι την αγίαν εκκλησίαν ταύτην, την νήσον ταύτην, και 

πάσαν πόλιν και χώραν από λοιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, 

επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αιφνιδίου θανάτου…». 

Οι ευθραυστότεροι μπορεί να αιμορράγησαν ψυχικά υπό το αναστατωτικό καθεστώς μιας 

περίφοβης προσδοκίας ( θεματική του ψυχικού  τραύματος). O  Βella Grunberger σημειώνει 

ότι στις ναρκισσιστικές προσωπικότητες  η ανθρώπινη αδυναμία αυτή καθ’εαυτή - το 

πεπερασμένο της ζωής και των δυνατοτήτων- φτάνει να   προξενεί  από μόνη της ένα 

ναρκισσιστικό πλήγμα, ένα ασύμμετρο  χτύπημα κάτω από τη ζώνη.  

Σε όλες τις περιπτώσεις κλονιστήκαμε και  παλινδρομήσαμε σε άλλοτε άλλο βαθμό, ενίοτε 

μάλιστα    διαψεύδοντας  αμυντικά την αδήριτη εξωτερική  πραγματικότητα και 

αντικαθιστώντας  την με  θεωρίες συνομωσίας οι οποίες έλκουν την ευφάνταστον 

καταγωγή τους από την παιδική μας ηλικία ατομική, και συλλογική.  Στην πραγματικότητα   

οι «συνομωσιολόγοι» φαίνεται να είναι οι πλέον  τρομοκρατημένοι όλων και καταλήγουν 

να   ελέγχουν το φόβο τους παράγοντας αντισταθμιστικά αφήγημα και σενάριο.  Κάποιοι 
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άλλοι μπορεί να είδαν στον ιό μια εναγώνια (κατά)διωκτική απειλή (ενίοτε μάλιστα 

εγκατέστησαν   υποτροπές  υποχονδριακού τύπου όπου διωκτικό γίνεται  το ίδιο το σώμα), 

ενώ άλλοι κυριεύτηκαν από μια εμμονική αγωνία ότι αυτοί οι ίδιοι θα επιμολύνουν το 

περιβάλλον τους (θεματική του εσωτερικευμένου κακού-καταστροφικού εαυτού).     

Είδαμε το «μάντρωμα», το περίφημο lockdown  να ενεργοποιεί  πάσης φύσεως 

παραστάσεις συνοδευόμενες από  έντονα δυσφορικές  συγκινήσεις που έφταναν  ενίοτε 

στα  όρια του αισθήματος εγκλωβισμού και  διάχυτου άγχους (όταν στέκομαι σκέπτομαι και 

όταν σκέπτομαι συναντώ  κατάματα την θνητότητά μου) μέχρι,  στον αντίποδα, στην 

εγκατάσταση ενός  περιβάλλοντος ασφάλειας, κατευνασμού και ξεκούρασης, το τοπίο μιας 

ενδοτοιχικής –αλεξιερεθιστικής προστασίας (το σπίτι εν είδει κέλυφους που ενεργοποιεί 

πρωτογενείς φαντασίες επιστροφής στην ενδομήτρια ζωή). Θα ήταν το τοπίο μιας  

αγαλλιάζουσας αλληγορίας, η   προεικόνιση μιας Σταύρωσης και  Ανάστασης όπως στο 

θρησκευτικό παραμύθι του Προφήτη Ιωνά ο οποίος έμεινε τρείς ολόκληρες μέρες στην 

κοιλιά του κήτους που τον κατάπιε προσευχόμενος ακατάπαυστα, επειδή παράκουσε την 

εντολή του Θεού.   

Aναμφισβήτητα η  ψυχαναλυτική εμπειρία λαμβάνει χώρα σε  έναν τόπο-ο οποίος μάλιστα 

δεν είναι δοσμένος αλλά «χτίζεται» κατά την εξέλιξη- σε μια χωροταξία καμωμένη  από τα  

πεδία ενός παιχνιδιού συγκινήσεων και αναπαραστάσεων δύο προσώπων που παίζουν 

μεταξύ τους, του ασθενούς και του αναλυτού.  Η  ψυχαναλυτική κατάσταση   είναι το 

άθροισμα δύο στοιχείων διαφορετικών και αλληλοσυμπληρούμενων: του πλαισίου (το 

ονομάζω «περιβάλλον εργασίας»)  και της αναλυτικής διαδικασίας. Το θεραπευτικό 

πλαίσιο με τη σειρά του συνίσταται από τον ασθενή, τον θεραπευτή, τον χώρο, τον χρόνο 

και τον σκοπό (το θεραπευτικό αποτέλεσμα), ενώ προκύπτει η εξής οξύμωρη (παράδοξη) 

συνθήκη: η μη αλλαγή (σταθερότης του πλαισίου) είναι απαραίτητη για την αλλαγή (του 

ασθενούς).    Το θεραπευτικό συμβόλαιο (συχνότητα συνεδριών, αμοιβή, τρόπος αμοιβής 

κ.λ.π) και η τήρησή του αποτελεί μια ασπίδα της σχέσης των δύο αλλά συνιστά και έναν 

«τρίτο» στο βαθμό που επιτρέπει μια μερική διευθέτηση του άγχους συγχωνεύσεως. Σε 

όλες τις περιπτώσεις είναι ο  αναλυτής ο οποίος καθίσταται ο φύλακας του αναλυτικού 

πλαισίου,  ο καθ’υλην αρμόδιος να εισάγει (νέες)  παραμέτρους  στο περιβάλλον εργασίας, 

κάθε φορά που κρίνει ότι  αυτό απαιτείται. 

Αναφορικά με τη χρήση της τηλεδιάσκεψης στην ατομική ανάλυση  το εξ’αποστάσεως νέο- 

εισαγώμενο περιβάλλον εργασίας καλείται να προσιδιάζει, κατά το μέγιστο δυνατόν με το 

αρχικό με  τη διαμεσολάβηση καινούργιου προσωρινού συμβολαίου, οργανώνοντας 

θεραπευτικές συνθήκες «βέλτισης ματαίωσης» (όπως σημειώνει η συνάδελφος  Γ. 

Σαμπάλου αναφερόμενη στον Kohut).  

Σάββας Μπακιρτζόγλου, Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. 


