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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ( Σ. Μπακιρτζόγλου1). Η δόμηση του ψυχικού χώρου 

Η  ψυχαναλυτική κατάσταση είναι το άθροισμα δύο στοιχείων διαφορετικών και 

αλληλοσυμπληρούμενων: του πλαισίου και της (αναλυτικής) διαδικασίας. 

Κατά τον Winniccott, όπως αναφέρεται από την Ι. Lasvergnas (1994), ο κάθε ψυχαναλυτής 

καλείται να είναι και ένας ερευνητής. Με αυτήν την έννοια το σύνολο της ψυχαναλυτικής 

εργασίας με το ασθενή συνιστά μια ερευνητική εργασία. 

O Freud χρησιμοποίησε συχνά τη μεταφορά του «χειρουργείου» και   του χειρουργού για 

να περιγράψει την εργασία της ανάλυσης.  Κατά τον Reid (1988) η κάθε εργασία λαμβάνει 

χώρα σε έναν τόπο. Η ψυχαναλυτική εμπειρία λαμβάνει χώρα στον ψυχικό χώρο. 

Πρόκειται για έναν τόπο που αρχικά δεν είναι δοσμένος αλλά «χτίζεται» κατά την εξέλιξη. Η 

ανάλυση έχει να κάνει με τη διερεύνηση του νοήματος του πόνου: το νόημα «δεν έχει 

νόημα», αν δεν υπάρχει ένας ψυχικός χώρος για να υποδέχεται και να κρατά τα νοήματα. Η 

ανάλυση δε μπορεί να γίνει όταν «κάτι που έλαβε χώρα δεν έχει χώρα». 

Είναι πρωτίστως στις νευρωτικές οργανώσεις όπου μπορούμε να μιλάμε για ένα λειτουργικό ενδοψυχικό χώρο. 

Στις μη νευρωτικές οργανώσεις είναι αυτή καθεαυτή η φύση των ενδοψυχικών συγκρούσεων η οποία 

διακυβεύει την εγκατάσταση ενός ψυχικού χώρου εντός του οποίου μπορούν ν’ αναζητούνται τα εκάστοτε 

νοήματα των προβλημάτων του αναλυόμενου. Μια αναλυόμενη μου είπε κάποτε : «μερικές φορές μου λέτε 

πράγματα τα οποία δεν ξέρω που να τα βάλω».  

Ο Winniccott κάνει λόγο για την έννοια της ενδιαμεσότητας στην ψυχαναλυτική εργασία. 

Αφορά στην εγκατάσταση ενός ψυχικού χώρου κατά την ψυχαναλυτική εργασία, 

καμωμένου από τα  δύο πεδία ενός παιχνιδιού συγκινήσεων και αναπαραστάσεων μεταξύ 

του ασθενούς και του αναλυτού, δύο προσώπων που παίζουν μεταξύ τους. Το επιστέγασμα 

της αναλυτικής δουλειάς και του θεραπευτή είναι ακριβώς να οδηγήσει τον ασθενή από 

μια κατάσταση όπου δεν είναι ικανός να παίζει σε μιαν άλλη όπου δύναται να το πράττει. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ασθενής δύναται να εγκαταστήσει έναν ψυχικό χώρο αλλά 

κάποιες  άλλες στιγμές μπορεί να καταστρέφει αυτόν τον εσωτερικό χώρο. Κατά τις 

 
1 Η Εισαγωγή αποτελεί δική μας προσθήκη στην ελεύθερη απόδοση του  Συλλογικού Εγχειρίδιου. 
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προκαταρτικές συνεδρίες ο αναλυτής καλείται να είναι προσεκτικός στην ταλάντευση 

ανάμεσα από τη μια στα σημάδια μιας ανικανότητας του ασθενούς να «παίξει» με τις 

συγκινήσεις και τις αναπαραστάσεις, και από την άλλη  στην έκφραση  αυτής της 

δυνατότητας.  

Στην ιατρική, όσο μεγαλύτερη είναι η συνθετότης του εγχειρήματος τόσο επιτακτικότερη 

είναι η ανάγκη για διερεύνηση και προεργασία του προβλήματος προς αντιμετώπιση. Ο 

χειρουργός πριν αρχίσει να παρεμβαίνει καλείται να λάβει υπόψη: 

-τη φύση της βλάβης (του τραύματος) 

-την τοπογραφία της 

-την έκταση της βλάβης 

-τον «ισολογισμό» των σωματικών λειτουργιών του ασθενούς 

Ο χειρουργός καλείται επίσης ν’αναρωτηθεί πως θ’αντιδράσει ο ασθενής του στη 

χειρουργική διαδικασία. Παρομοίως ο ψυχαναλυτής καλείται ν’αναρωτηθεί με ποιόν τρόπο 

ο ασθενής θα χρησιμοποιήσει την αναλυτική κατάσταση. Σε ορισμένες μη νευρωτικές 

οργανώσεις, η ανάλυση μπορεί να αποκορυφώσει τις πρώιμες αγωνίες του ασθενούς, με 

ενεχόμενους κινδύνους την αποδιοργάνωσή του. Αυτό ο αναλυτής καλείται να το 

προβλέψει. 

Κατά τον Bleger, όπως αναφέρεται στον Reid (1993), η ψυχαναλυτική κατάσταση είναι το 

άθροισμα δύο στοιχείων διαφορετικών και αλληλοσυμπληρούμενων: του πλαισίου και της 

(αναλυτικής) διαδικασίας.  

 

2.ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   (Σ. Μπακιρτζόγλου)2. Ο Βασικός Κανόνας 

Η  μη αλλαγή (σταθερότης του πλαισίου) είναι απαραίτητη για την αλλαγή. 

Η αρνητικοποίηση της εκτυφλωτικής παρουσίας θα επιτρέψει την ανάδυση των 

αναπαραστάσεων. 

Περιλαμβάνει ό,τι παραμένει σταθερό, ό,τι άπτεται της μη αλλαγής. Το θεραπευτικό 

πλαίσιο συνίσταται από τον ασθενή, τον θεραπευτή, τον χώρο, τον χρόνο και τον σκοπό 

(το θεραπευτικό αποτέλεσμα). Προεξάρχων εδώ είναι ο βασικός κανόνας (πρόκειται για 

την προτροπή του ασθενούς να ομιλεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας συνειρμικά, δηλαδή 

για λέει ελεύθερα ότι έρχεται στο νου του χωρίς φόβο, ντροπή και λογοκρισία).    Είναι ο  

αναλυτής ο οποίος καθίσταται ο φύλακας του αναλυτικού πλαισίου. Το θεραπευτικό 

συμβόλαιο (συχνότητα συνεδριών, αμοιβή, τρόπος αμοιβής κ.λ.π) και η τήρησή του 

αποτελεί μια ασπίδα της σχέσης του αναλυτή αλλά συνιστά και έναν «τρίτο» στο βαθμό 

που επιτρέπει μια μερική διευθέτηση του άγχους συγχωνεύσεως ειδικότερα με τον 

ψυχωσικό ασθενή. Οι Winnicott και Βleger στον Μητροσύλη (2014), περιγράφουν ότι 

 
2 Αποτελεί δική μας προσθήκη στην ελεύθερη απόδοση του  Συλλογικού Εγχειρίδιου 
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κάποιες πτυχές του πλαισίου όπως η διάρκεια των συνεδριών ή η κανονικότητά και η 

τακτικότητά τους, αντιπροσωπεύουν τις μητρικές φροντίδες και γενικότερα συμβολίζουν 

την ενσάρκωση του σώματος της μητέρας.  Όταν όμως ο αναλυόμενος δε μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την αναλυτική διάταξη, το πλαίσιο φαίνεται ακατάλληλο και υφίσταται 

ρήξεις, ενώ η αναλυτική συνθήκη λειτουργεί υπέρμετρα διεγερτικά και τραυματικά. Σε 

αυτήν την περίπτωση, ο ασθενής μπορεί να βιώνει μια απειλή για την ψυχική του 

λειτουργία, ή ένα είδος επιρροής που διακυβεύει την ταυτότητα του (Roussillon στον 

Μητροσύλη 2014). Σε παρόμοιες περιπτώσεις αναδύεται η ακαταλληλότητα της κλασσικής 

αναλυτικής διάταξης (ντιβάνι) και απαιτείται τροποποίηση του πλαισίου σε συνθήκη 

πρόσωπο με πρόσωπο. Το νέο πλαίσιο μπορεί να συμβάλει στη μείωση της έντασης και του 

άγχους. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι στις δύσκολες περιπτώσεις το πλαίσιο πρόσωπο με 

πρόσωπο είναι καταλληλότερο για την πραγματοποίηση της ψυχαναλυτικής εργασίας ή 

τουλάχιστον ενός προκαταρτικού μέρους της θεραπείας. 

Προκύπτει η εξής οξύμωρη (παράδοξη) συνθήκη: η μη αλλαγή (σταθερότης του πλαισίου) 

είναι απαραίτητη για την αλλαγή. 

Η θεραπευτική ιδιότητα, κατά τον Winniccott, είναι η δημιουργία/ ενσάρκωση ενός καλού 

θεραπευτικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου ο θεραπευτής  φροντίζει εξωτερικά, αυτό 

που απασχολεί τον ασθενή εσωτερικά: το περιβάλλον αποτελεί μέρος του κόσμου του 

παιδιού και ταυτόχρονα δεν του ανήκει.  Είναι η θεώρηση του ατόμου διακινούμενου στο 

πλαίσιο ενός χώρου.   

 

Η θεωρία του πλαισίου δεν έγινε από τον Freud, αλλά από τους Bleger, Baranger, 

Winiccott, Green (στον Μητροσύλη 2011).  O Winnicott   έδωσε έμφαση στις   συνέπειες  

για  το παιδί, της στέρησης του πλαισίου και του ελέγχου από την πλευρά του 

περιβάλλοντος.  To πλαίσιο   επιτρέπει το προχώρημα της θεραπείας του ασθενούς   και 

επιτελεί το ρόλο αυτού που κάποτε ήταν η αναγκαία συνθήκη της δόμησης του 

υποκειμένου, δηλαδή  προσιδιάζει στην μητρική  φροντίδα. Όσο περισσότερο ο ασθενής 

μας παραπέμπει σε αδιαφοροποίητες και συγχωνευτικές πλευρές του Εγώ του, τόσο 

περισσότερο αποδίδουμε σημασία στο πλαίσιο. Διαπιστώνεται μια αναλογία μεταξύ 

δόμησης του αναλυτικού πλαισίου και δόμησης του ψυχισμού του υποκειμένου. Δεν 

πρόκειται για μια αυθαίρετη δόμηση του δημιουργού της ψυχανάλυσης, αλλά μια διάταξη 

που μιμείται τον ψυχισμό του ανθρώπου (αντιστοιχία του ψυχαναλυτικού πλαισίου και της 

εργασίας του ψυχισμού). Η πλαισίωση του ψυχικού χώρου του υποκειμένου συντελείται 

δια της δημιουργίας μιας πλαισιώνουσας δομής. Η πλαισιώνουσα δομή προκύπτει στη 

συνέχεια δια της αρνητικής ψυευδαίσθησης της μητέρας κατά την οποία 

αρνητικοποιούνται οι πρωτόλειες οπτικές, απτικές και κιναισθητικές αντιλήψεις της 

μητέρας (η μαμά εξαφανίζεται), μετατρεπόμενες σε πλαίσιο οθόνη και σε εμπεριέχον. Η 

αρνητική ψευδαίσθηση της μητέρας είναι εδώ ένας δομικός μηχανισμός διότι επιτρέπει 

την εσωτερίκευση της μητέρας, αποτελεί δε την προϋπόθεση για την επεξεργασία της 

ικανότητας του να είναι κανείς μόνος, παρουσία κάποιου άλλου (Winnicott, “The capacity 

to be alone”).    Κατά τον Μητροσύλη (2011), η εσωτερίκευση δεν είναι η ενσωμάτωση μιας 

ρεαλιστικά θετικά οριζόμενης μορφής, αλλά η δημιουργία ενός πλαισίου αόριστου και 

σιωπηλού, το οποίο θα αποτελέσει ένα είδος μήτρας του συμβολικού ή της σκέψης. Η 
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συγκρότηση μιας ενεργούς απουσίας θα επιτρέψει τη δημιουργία του ψυχισμού. Η 

αρνητικοποίηση της εκτυφλωτικής παρουσίας θα επιτρέψει την ανάδυση των 

αναπαραστάσεων. 

Το βασικό συστατικό της ψυχαναλυτικής πράξης είναι η απούσα παρουσία: απουσία του αναλυτή από τον 

οπτικό ορίζοντα του αναλυόμενου, απουσία του αναλυτή ως δεύτερου πόλου στην αναμενόμενη διάδραση με 

τον αναλυόμενο, διότι κατέχει μια θέση κυρίως ακρόασης.  Όταν παρεμβαίνει δεν το κάνει ως πρόσωπο, αλλά 

ως ερμηνευτική λειτουργία ή ως imago. Επίσης δεν απαντά αμέσως στα αιτήματα του αναλυόμενου, και σιωπά 

στις επιθυμίες που του απευθύνονται.  Από την άλλη πλευρά, ο αναλυόμενος είναι εντεταλμένος να ασκηθεί 

στον ελεύθερο συνειρμό τον οποίον ο Green θεωρεί ως πρωτοτυπική μορφή του αρνητικού, διότι προϋποθέτει 

το χαλάρωμα της θετικότητας που κατευθύνει τη συνείδηση. Η συνειρμική ομιλία και η αρνητικότητα του 

πλαισίου συνεργάζονται και η μη θετική, μη μετωπική διαχείριση από τον αναλυτή, ως εκπρόσωπο του 

πλαισίου, της έλλειψης που  αναδύεται οδηγεί σε μια διέγερση των ενορμήσεων που πυροδοτεί την κίνηση της 

επιθυμίας.  

Εν κατακλείδι, η αναλυτική συνθήκη οξύνει την ανάδυση του αρνητικού: τα περισσότερα στοιχεία του πλαισίου 

ευνοούν την ανάδυση του αρνητικού. Ο αναλυτής (που είναι κι αυτός ένα στοιχείο του πλαισίου), με την τεχνική 

του, αφήνει το αρνητικό να εκδηλωθεί ώστε να διευκολύνει τη συμβολοποίηση. Όταν αυτή η διάταξη αποτύχει, 

γινόμαστε μάρτυρες της αποτυχίας εγκατάστασης της αναλυτικής συνθήκης: το ξεδίπλωμα της θεραπείας 

γίνεται τραυματικό, ο ασθενής τότε μπορεί να επιδείξει μια υπέρμετρη δυσανεξία στον ελεύθερο συνειρμό, 

που τον βιώνει ως κατακερματισμό (συνήθως τότε εισάγονται οι παραλλαγές του πλαισίου). Μπορεί ακόμα από 

την αρχή ο αναλυόμενος να μας δείχνει μια έκδηλη δυσανεξία στις διάφορες όψεις του πλαισίου, με` 

αποτέλεσμα, συχνά με δική του επιλογή, να μην ενδείκνυται η ψυχαναλυτική θεραπεία στο ντιβάνι. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι ως εάν το αρνητικό να αναδύεται με μεγαλύτερη σφοδρότητα από όση μπορεί να αντέξει ένα 

Εγώ που δεν έχει εσωτερικεύσει επαρκώς τη δυνατότητα των συνδέσεων: τότε το αρνητικό έχει αποδομική και 

όχι δομική εργασία. Το αρνητικό εδώ  από πηγή εργασίας , όταν  καταφεύγει στην αναπαράσταση ως απάντηση 

στην έλλειψη, γίνεται μόνο του ένα κακό αποτέλεσμα (κατά Green, 1993), το κενό, το λευκό, η αρνητική 

θεραπευτική αντίδραση. Άλλως ειπείν συντελείται μια εκτροπή του αρνητικού σε αρνητισμό. Εδώ ο αναλυτής 

θα προτείνει την πρόσωπο με πρόσωπο ψυχοθεραπευτική διάταξη, μικρότερη συχνότητα κ.λ.π.  

Μόλις εγκατασταθεί η ψυχαναλυτική διαδικασία, το αναλυτικό πλαίσιο γίνεται πιο ελαφρύ, πιο αθόρυβο. 

Συχνά το παρομοιάζουν με το σιωπηλό, υγιές σώμα, είναι σα να εξαφανίζεται, αρνητικοποιείται. Κατά τον 

Roussillon (στον Μητροσύλη 2011), το αναλυτικό πλαίσιο αποτελεί την προϋπόθεση της συμβολοποίησης ή 

συμβολίζει τη συμβολοποίηση.  Ωστόσο,  στην κλινική των δύσκολων περιπτώσεων όπου η ψυχαναλυτική 

διαδικασία δεν εγκαθίσταται πάντα, το πλαίσιο κάνει αισθητή την παρουσία του, θετικοποιείται. Η 

θετικοποίηση αυτή του πλαισίου, παραπέμπει στη μη επαρκή σύσταση ενός δυνητικού χώρου λευκού για τις 

αναπαραστάσεις.  Παράλληλα παραπέμπει στην πλημμελή συγκρότηση ενός ενδιάμεσου χώρου μεταξύ 

ενόρμησης και αντικειμένου, λόγω της συγχωνευτικής σχέσης που ο μη νευρωτικός ασθενής εγκαθιστά με τον 

άλλο. 

Ο Μητροσύλης  (2014), σημειώνει ότι το ψυχαναλυτικό πλαίσιο δομήθηκε έτσι ώστε να περιορίζει τη λιβιδινική 

σαγήνη των υστερικών ασθενών και να τους ωθεί στην λεκτική έκφραση. Η πρώτη γενιά των μεταφρουδικών  

αναλυτών όρισε τον αναλυτή ως ουδέτερο καθρέπτη και την αναλυτική συνθήκη επίσης ως ουδέτερη, 

εξασφαλίζοντας την αυθόρμητη ανάδυση της μεταβίβασης και άρα επιτρέποντας την αναλυσιμότητά της.  Οι 

Ida Mac Alpine και Lagache D. (στον Μητροσύλη 2014), θεωρούν ότι η μεταβίβαση δημιουργείται από την ίδια 

την αναλυτική συνθήκη.  Η θεραπευτική διάταξη, το πλαίσιο, δημιουργεί /δομεί μια συνθήκη μέσα στην οποία 

η μεταβίβαση και η ανάλυση της νεύρωσης μεταβίβασης καθίσταται ένας αναγκαίος σχηματισμός. Η ανάπτυξη, 

το πεπρωμένο της μεταβίβασης και της απάντησης του ψυχαναλυτή στη μεταβίβαση, εξαρτώνται από την 

οργάνωση της ψυχαναλυτικής διάταξης. Η πρόταση της ψυχαναλυτικής διάταξης από τον αναλυτή αποτελεί την 

πρώτη απάντηση στο αρχικό αίτημα του μελλοντικού αναλυόμενου. Ταυτόχρονα, εκφέρεται ο 

βασικός/θεμελιώδης κανόνας ο οποίος «λέει» στον αναλυόμενο έμμεσα μια σειρά από πράγματα, όπως ότι ο 

αναλυτής δεν έχει (a priori) προκατειλημμένες ιδέες και θεωρίες για την κατάσταση του ασθενούς. Η  ύπαρξη 

της μεταβίβασης μπορεί να δημιουργήσει στον αναλυόμενο την πεποίθηση ότι οι ιδέες που εκφέρει γίνονται 

αντιληπτές από τον αναλυτή ως έχοντα αναγκαστικά σχέση μαζί του, ότι δεν είναι τελείως «αθώος», ότι 

εμπλέκεται, ενοχοποιείται. 
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Σκοπός της ψυχαναλυτικής διάταξης είναι η εμπερίεξη της διέγερσης του ασθενούς και η μετατροπή της σε 

κάποιαν εργασία συμβολοποίησης. Όταν εγκαθίσταται η κλασσική ψυχαναλυτική διάταξη, αυτή προϋποθέτει 

ήδη έναν ψυχισμό ο οποίος είναι σε θέση να εμπεριέχει επαρκώς τις εντάσεις και τις διεγέρσεις που τον 

διατρέχουν στους κόλπους αυτής της διάταξης. Η αναλυτική συνθήκη καλείται να είναι επαρκώς διεγερτική, 

δηλαδή όσο χρειάζεται για να ευοδωθούν οι μεταλλαγές, ή  ηπίως τραυματική. Αν, λόγω αστοχίας της η 

αναλυτική συνθήκη γίνεται πολύ τραυματική για τον ασθενή, τότε η έντασή του μπορεί να εκτονώνεται με 

πράξεις (acting outs).   Από την άλλη μεριά,  αν ο ψυχισμός του αναλυόμενου δεν έχει τη δυνατότητα να 

συμβολοποιεί επαρκώς, τότε θα αποτύχει, μερικώς τουλάχιστον, στη χρησιμοποίηση της διάταξης και η 

ψυχαναλυτική συνθήκη μπορεί να αποβεί τραυματική, καθώς ο ασθενής μπορεί να βιώσει μέσα στο  αναλυτικό 

περιβάλλον  μια συνθήκη σαγήνης ή αποπλάνησης και σχετικά ανεξάρτητα από τα αντιμεταβιβαστικά λάθη και 

την έλλειψη αντιμεταβιβαστικής εργασίας του αναλυτή.  Ούτως ή άλλως η παρουσία της σαγήνης στην 

αναλυτική συνθήκη ενυπάρχει, σχετικά ανεξάρτητα από την δράση του αναλυτή, ειδικότερα στην  θεραπευτική 

διάταξη πρόσωπο με πρόσωπο. Γίνεται λόγος για ναρκισσιστική σαγήνη η οποία εμφανίζεται σε όλες τις 

ψυχαναλυτικές θεραπείες και ειδικότερα των μη νευρωτικών περιπτώσεων. Ο Freud το 1923, προειδοποιούσε 

τους αναλυτές να αποφεύγουν να παίρνουν τη θέση του Ιδεώδους Εγώ του ασθενούς, δηλαδή να παίξουν το 

ρόλο του σωτήρα ή του μεσσία, διότι σε αυτήν την περίπτωση δε θα βοηθήσουν τον αναλυόμενο να λυτρωθεί 

από τα δεσμά της ασθένειάς του. 

 

3. Η αναλυτική διαδικασία (Σ. Μπακιρτζόγλου)3. Το τρίπτυχο ασθενής-αναλυτής-

αναλυτική διαδικασία. 

Αναλογία ανάμεσα στις τρείς συνιστώσες της αναλυτικής διαδικασίας (αναλυόμενος-

αναλυτής-αναλυτική συνθήκη) και τις τρείς παραμέτρους του ψυχικού οργάνου  (Εκείνο-

Εγώ-Υπερεγώ). 

Η  αναλυτική διαδικασία αποτελεί μέρος της αναλυτικής κατάστασης, μαζί με τον ασθενή 

και τον αναλυτή. απαρτίζεται από τρείς συνιστώσες: τον ασθενή, τον αναλυτή και την 

αναλυτική διαδικασία. Πρόκειται για τη διάδραση των τριών παραμέτρων. 

3.1 Ο ασθενής κομίζει σε αυτήν την επιθυμία του για θεραπεία η οποία συνιστά τη βάση 

της θεραπευτική συμμαχίας. Η ικανότητά του να αφεθεί στην κατάσταση του ντιβανιού 

ισοδυναμεί με τη (ναρκισσιστική) επιθυμία του για ύπνο. Το σύμπτωμά του είναι η 

έκφραση μιας λανθάνουσας επιθυμίας. Ο αναλυόμενος κομίζει την ικανότητά του για 

αναλυτική εργασία η οποία με τη σειρά της συμπίπτει με την ικανότητά του να ονειρεύεται 

όταν κοιμάται. 

3.2. O αναλυτής προμηθεύει τον ασθενή με   μια δεκτικότητα προς το υλικό που ο 

τελευταίος κομίζει, άλλως ειπείν προς τους ελεύθερους συνειρμούς του. Με αυτήν την 

έννοια ενισχύει  την επιθυμία του ασθενούς για αφύπνιση-ο αναλυτής είναι ένας 

«αφυπνιστής» κατά τον Lewin. Βοηθάει τον ασθενή να χαλαρώνει και οργανώνει τις 

ασυνείδητες επιθυμίες του διαμέσου  των ερμηνειών της αντίστασής του και της 

άμβλυνσης των πρωτόγονων ενοχικών συναισθημάτων του. Επιχειρεί εν είδει «βοηθητικού 

Εγώ» (Heimann 1950).  Eπίσης «δανείζει» στον αναλυόμενο τις δικές του δυνατότητες να 

κάνει ελεύθερους συνειρμούς.  Κρατάει ζωντανό το υλικό του ασθενούς και εστιάζεται 

σ’αυτό μέσα στο χρόνο. Ο αναλυτής  δεν ικανοποιεί συγκεκριμένα και επί του πραγματικού 

κάποιες από τις επιθυμίες του αναλυόμενου όπως εμφανίζονται και εκφράζονται στη 

 
3 Αποτελεί δική μας προσθήκη στην ελεύθερη απόδοση του  Συλλογικού Εγχειρίδιου 
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νεύρωση της μεταβίβασης αλλά περιορίζει τον ρόλο του στην έκφραση συμπάθειας, 

υποστήριξης και κατανόησης. Αυτές είναι οι  συμβολικές ικανοποιήσεις τις οποίες 

προσφέρει. Για να διευκολύνει την έκφραση των επιθυμιών και της συμπεριφοράς του 

ασθενούς αλλά και για να λειτουργήσει ό ίδιος πιο ελεύθερα και πιο δημιουργικά 

εγκαθιστά ένα φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για την αναλυτική συνθήκη.  

3.3 Η αναλυτική διαδικασία  συνιστά το φυσικό περιβάλλον εντός του οποίου ο αναλυτής 

επιχειρεί επί του ασθενούς του.  Αυτή προμηθεύει και τροφοδοτεί την αναλυτική 

κατάσταση με μια επαναλαμβανόμενο χρονικό διάστημα (ψυχαναλυτική συνεδρία των 45 

λεπτών) με μια αρχή και ένα τέλος κάθε φορά.  

Έχουν γραφτεί πολλά ( Fenichel, Bion, Fairbairn, Klein, Strachey κ.λ.π) για την αναλογία 

ανάμεσα στις τρείς συνιστώσες της αναλυτικής διαδικασίας (αναλυόμενος-αναλυτής-

αναλυτική συνθήκη) και τις τρείς παραμέτρους του ψυχικού οργάνου  (Εκείνο-Εγώ-

Υπερεγώ). 

 

4.H συμβολή του Freud S. (Β. Δημόπουλος). Η ψυχανάλυση ως παιχνιδότοπος. 

Η ψυχανάλυση είναι μια ενδιάμεση περιοχή μεταξύ αρρώστιας και πραγματικής ζωής, μέσω 

της οποίας πραγματοποιείται η μεταβίβαση από τη μία στην άλλη. 

Η Βεργοπούλου Θ. (2001), αναφέρει σε ποιο μεγάλο βαθμό, η σημαντικότητα του διπόλου 

μεταβίβαση-αντιμεταβίβαση, κάνει ώστε διεθνώς το θέμα να αποτελεί αντικείμενο 

Διαρκών Ομάδων (Standing Seminars). 

Ο θεραπευόμενος μεταφέρει  στο πρόσωπο του αναλυτή τα συναισθήματα των  

ασυνείδητων αναπαραστάσεών του. Γενικότερα στην φροϋδική σκέψη, μια αναπαράσταση, 

κάνοντας χρήση του υλικού των καταλοίπων της ημέρας, μπορεί να εγκαθιστά μια σύνδεση 

μια σύνδεση με μια άλλη αναπαράσταση και να καλύπτεται απ’αυτήν. Με αυτήν την έννοια 

η μεταβίβαση είναι μια ειδική περίπτωση μετάθεσης του συναισθήματος από μια 

αναπαράσταση σε μιαν άλλη. 

Η θεματική των καταλοίπων της ημέρας μας φέρνει στο νου, την εργασία του ονείρου και συγκεκριμένα  τα 

«υλικά» του ονείρου. Ποια στοιχεία θα χρησιμοποιήσει η σύνθετη αυτή εργασία για να στήσει τη σκηνοθεσία 

της;  Αυτό το θέμα απασχόλησε τον Freud στην ερμηνεία των ονείρων. Υπογράμμισε τον ρόλο των υπόλοιπων, 

των κατάλοιπων της ημέρας  τα οποία η εργασία του ονείρου παίρνει από την κατάσταση του ξύπνιου. Είναι 

αυτά  τα οποία το όνειρο θα χρησιμοποιήσει στην υπηρεσία των ώσεων της επιθυμίας. Τα κατάλοιπα της 

ημέρας είναι μνημονικά υπόλοιπα,  ίχνη από διάφορες σκέψεις,  γεγονότα , συμβάντα , βιώματα της ζωής του 

ατόμου στην κατάσταση του ξύπνιου. Το ασυνείδητο είναι η έδρα των ασυνείδητων αναπαραστάσεων  των 

επιθυμιών . Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι ασυνείδητες επιθυμίες δεν μπορούν να ενεργοποιούνται παρά 

μόνο όταν «δένονται» στενά με μια διαθέσιμη αναπαράσταση, μια πρόσφατη εντύπωση , ένα πρόσφατο 

στοιχείο από όσα μπορούν να «διατίθενται» από την γκάμα των κατάλοιπων της κατάστασης του ξύπνιου. Το 

στοιχείο αυτό μπορεί να είναι από τα πλέον αδιάφορα και ουτιδανά για τον ονειρευόμενο . Για παράδειγμα 

κάποιος μπορεί να ονειρεύτηκε ότι είχε κάποια οικειότητα με ερωτικές προεκτάσεις με την άκομψη γριά και 

«αντιερωτική» θυρωρό της πολυκατοικίας του. Όταν ξύπνησε αισθάνθηκε ίσως περίεργα με το άτοπον, το 

«ξενέρωτο» αυτού του ονειρικού περιεχομένου. Μόνο αν ο ονειρευόμενος ήταν θιασώτης ή μελετητής της 

φροϋδικής ερμηνείας των ονείρων, θα είχε κατανοήσει ότι η θυρωρός δεν αποτέλεσε παρά μόνο την πρώτη 

ύλη, ήταν το στοιχείο από τα κατάλοιπα της κατάστασης του ξύπνιου, το οποίο «δέθηκε» με την ασυνείδητη 

αναπαράσταση (επιθυμία) της οιδιπόδειας αιμομικτικής επιθυμίας. Με άλλα λόγια, η εργασία του ονείρου του  
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«έντυσε», μεταμφίεσε τη μαμά σε θυρωρό  (π. χ  μπορεί ο ονειρευόμενος να  είδε τη θυρωρό το πρωί καθώς 

έβγαινε από το σπίτι) : η θυρωρός είναι μια μαμά «τραβεστί», δηλαδή η μαμά που ντύθηκε θυρωρός για να μην 

καταλάβει το συνειδητό του ονειρευόμενου και τρομάξει εξαιτίας της υπερβατικότητας της πράξης. Στο μέτρο 

λοιπόν που η θυρωρός συμβολίζει τη μαμά, είναι σαν την μαμά, ο ονειρευόμενος μπορεί ανενόχλητος να 

συνεχίζει τον ύπνο του-έχει φύλακα το όνειρό του- και να ευχαριστιέται (ψευδαισθητική ικανοποίηση της 

επιθυμίας) τις περιπτύξεις με την ως εάν μαμά. Αυτός ήταν ο τρόπος που η θυρωρός ως κατάλοιπο της 

κατάστασης του ξύπνιου χρησιμοποιήθηκε στην εργασία του ονείρου στην υπηρεσία της ικανοποίησης της 

ενόρμησης.  

Ο Freud (στον Δημόπουλο 2001), θεωρούσε ότι η μεταβίβαση πρέπει να αντιμετωπίζεται 

όπως ένα σύμπτωμα. Αργότερα συνέδεσε την έννοια της μεταβίβασης με τις γονεικές 

εικόνες. Διέκρινε την θετική και την αρνητική μεταβίβαση οι οποίες αφορούν στη φύση των 

μετατοπιζομένων συναισθημάτων και όχι στην θετική ή αρνητική πορεία της ανάλυσης. 

Κατέληξε δε να χαρακτηρίσει την ψυχανάλυση ως έναν παιχνιδότοπο (playground), εντός 

του οποίου επιτρέπεται να απλωθεί η επανάληψη με πλήρη ελευθερία. Είναι μια 

ενδιάμεση περιοχή μεταξύ αρρώστιας και πραγματικής ζωής, μέσω της οποίας 

πραγματοποιείται η μεταβίβαση από τη μία στην άλλη. 

Η έννοια του παίζειν, αφορά σε μια  δραστηριότητα η οποία είναι αποκομμένη εν μέρει από την απτή 

πραγματικότητα (σφαίρα της αυταπάτης). Δεν έχει ανάγκη να επιβεβαιώνεται με όρους της αρχής της 

πραγματικότητας, προϋποθέτει δε, κατά τον Winnicott την ικανότητα του υποκειμένου να μπορεί να είναι 

μόνος, παρουσία των άλλων, ίδιον της ωριμότητας του και της συγκινησιακής του ανάπτυξης. Αυτή ακριβώς η 

ικανότητα του ασθενούς να είναι μόνος του παρουσία του αναλυτή του, είναι απαραίτητη κατά την αναλυτική 

συνθήκη. Κλινικά μπορεί να εκφράζεται μέσω  της σιωπής του ασθενούς η οποία ως τέτοια όχι μόνο δεν είναι 

ένδειξη αντίσταης, αλλά το αντίθετο, συνιστά  μια κατάκτηση για αυτόν.  Ο Winniccott (1958) μιλώντας για την 

ικανότητα του υποκειμένου να είναι μόνο, κάνει λόγο για  σχέση του ενός η οποία προσδιορίζει αυτήν την 

δυνατότητα, σε αντιδιαστολή με τη σχέση των τριών στην κλασσική οιδιπόδεια συνθήκη, και τη σχέση των δύο 

(μητέρα-βρέφος) στην καταθλιπτική θέση της Klein.  Μιλώντας για την ικανότητα του να είναι κάποιος μόνος, ο 

συγγραφέας εννοεί την εμπειρία/δυνατότητα του παιδιού να είναι μόνο ενώ η μητέρα του είναι παρούσα. 

Αφορά στην εμπειρία του να είναι μόνο ενώ κάποιος άλλος είναι παρών. Είναι ένας ιδιαίτερος τύπος σχέσης 

εμπιστοσύνης μεταξύ του νηπίου και τη μαμά του, κατά την οποία το παιδί  είναι μόνο αλλά  με την ταυτόχρονη 

παρουσία της μαμάς η οποία είναι εκεί είτε ως  φυσική παρουσία είτε ως υποκαθιστώμενη /συμβολιζόμενη από 

το μωρουδιακό  κρεβατάκι, το καροτσάκι  κ.λ.π. Είναι μια σχέση ανάμεσα σε δύο, ένας εκ των οποίων είναι 

οπωσδήποτε μόνος. Μπορεί και οι δύο να είναι μόνοι αλλά, εν πάσει περιπτώσει, η παρουσία ενός εκάστου 

είναι σημαντική και απαραίτητη για τον άλλον. Αυτή η συνθήκη προσιδιάζει με την ατμόσφαιρα μετά τον 

ερωτικό οργασμό: μετά από μια πολύ ικανοποιητική σεξουαλική επαφή έκαστος εκ των συντρόφων είναι μόνος 

και το απολαμβάνει. Ο Winniccott υποστηρίζει ότι η ικανότητα του υποκειμένου να απολαμβάνει το να είναι 

μόνος μαζί με κάποιον άλλο (με την παρουσία του άλλου) ο οποίος είναι επίσης μόνος, αποτελεί μια ένδειξη 

υγείας. Εδώ το υποκείμενο μοιράζεται τη μοναξιά του, με τον άλλο, είναι μια  κατάσταση συναισθηματικής 

ωριμότητας. Ο συγγραφέας συνδέει την ικανότητα του υποκειμένου να είναι μόνο με την δυνατότητά του να 

διαχειρίζεται λυσιτελώς τις συγκινήσεις του που προκύπτουν από την πρωταρχική σκηνή. Το παιδί 

αντιλαμβάνεται ή φαντάζεται μια ερεθιστική σχέση ανάμεσα στους γονείς του. Αυτό γίνεται αποδεκτό από το 

παιδί εφόσον αυτό είναι υγιές, και αφορά στην ανοχή της αμφιθυμίας του απέναντι σ’αυτούς, σε μια 

συγχώνευση/μείξη των επιθετικών και ερωτικών τάσεων, ιδεών και φαντασιών του, σε μια ικανότητά του να 

ταυτίζεται με έκαστο εκ των γονέων του. 

Ο ασθενής και ο αναλυτής παίζουν (είναι ο καθένας μόνος του) διαμέσου των ιδεών τους, των εικόνων τους, 

των φαντασιών τους και στη συνέχεια παίζουν μαζί, εκεί όπου συναντιώνται οι συνειρμικές διαδικασίες των 

δύο, κάθε φορά όπου αυτή η συνάντηση των δύο, επιτρέπει στον αναλυτή να εγκαταστήσει μια σύνδεση 

ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν του ασθενούς του. Είναι ο Winiccott ο οποίος εισήγαγε την έννοια του 

«παίζειν» στην αναλυτική θεωρία, ωστόσο ο Freud του είχε ανοίξει τον δρόμο. Ο Winiccott όρισε την 

ψυχανάλυση ως μια ύψιστα εξειδικευμένη μορφή του παίζειν, στην υπηρεσία της επικοινωνίας με τον εαυτόν 

και τους άλλους. Πρόσθεσε ότι η ψυχοθεραπευτική εργασία λαμβάνει χώρα επί της τομής των δύο χώρων του 

παιχνιδιού,  του ασθενούς του αναλυτού. Αυτή ακριβώς η ιδέα ήταν παρούσα και στον νου του Freud, όταν 
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συνέκρινε τη φαντασία των νευρωτικών- η οποία αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει μια 

δυσφορική πραγματικότητα-με το παιχνίδι των παιδιών. Κατ’αυτόν στη μεταβίβαση επισυμβαίνει μια 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία χρήσιμη και αβλαβής (επανάληψη των παιδικών συγκρούσεων κατά την 

ψυχαναλυτική διαδικασία),  η οποία συνιστά το έδαφος, τον χώρο του παιχνιδιού, μια ενδιάμεση περιοχή 

μεταξύ της αρρώστιας και της πραγματικής ζωής. Είναι, όπως προαναφέρθηκε άλλωστε,  διαμέσου αυτής της 

περιοχής όπου επιτυγχάνεται η μετάβαση από την μια στην άλλη. 

Το 1914 ο Freud (στον Δημόπουλο 2001), μίλησε για την μεταβιβαστική νεύρωση, μέσω 

της οποίας ο αναλυόμενος αντικαθιστά τη νεύρωσή του με μια τεχνητή νεύρωση εντός της 

μεταβίβασης δίνοντας έτσι στα συμπτώματα μια νέα μεταβιβαστική σημασία.  

Η νεύρωση μεταβίβασης είναι η ενεργοποίηση-επικαιροποίηση εντός της αναλυτικής 

εργασίας της παιδικής νεύρωσης του ασθενούς. 

(Η παιδική νεύρωση: Έχουμε μια παιδική επιθυμία (αιμομικτική, επιθετική) η οποία είναι 

απαγορευμένη και η απαγόρευσή της οδηγεί σε σύγκρουση.  Όταν η σύγκρουση αυτή δεν 

λυθεί στην παιδική ηλικία θα παραμείνει σε λανθάνουσα κατάσταση και στην ενήλικη ζωή. 

Πρόκειται  για την παιδική νεύρωση η οποία  αφήνει παθογόνες εκβλαστήσεις. Όταν το 

υποκείμενο βρεθεί σε συνθήκες ματαίωσης, στέρησης ή σε συνθήκες που θυμίζουν αυτές 

της παιδικής επιθυμίας ή συνθήκες σύγκρουσης που θυμίζουν τη σύγκρουση που 

δημιουργήθηκε στην παιδική ηλικία τότε ο οργανισμός οδηγείαι πίσω.  Το υποκείμενο 

παλινδρομεί σε εκείνη την εποχή, δηλαδή στην παιδική νεύρωση. Εδώ λαμβάνει χώρα η 

αναζωπύρωση  μιας ξεχασμένης παιδικής επιθυμίας (σύγκρουσης). 

Εν κατακλείδι, η ανάλυση στερεί.  Οδηγεί στην παιδική νεύρωση η οποία ξαναζεί εδώ και 

τώρα με τον αναλυτή.  Πρόκειται για τη νεύρωση μεταβίβασης ή μεταβιβαστική νεύρωση  

και αφορά στην  ικανότητα ορισμένων ασθενών να μεταθέτουν στον αναλυτή τις παιδικές 

τους συγκρούσεις). 

Φτάνει μάλιστα ο Freud να υποστηρίζει ότι η μεταβιβαστική νεύρωση συντονίζει τις διάχυτες μεταβιβαστικές 

κινήσεις, θα λέγαμε ότι επέχει οργανωτικό ρόλο, με τον ίδιο τρόπο που η εμφάνιση του ναρκισσισμού στον 

αναδυόμενο ψυχισμό του βρέφους αποτελεί των πρώτο δυνατό οργανωτή των έως τότε ατάκτως εριμμένων 

μερικών ενορμήσεών του.  Ο Jung ((στον Δημόπουλο 2001), έκανε χρήση του όρου μεταβιβαστική νεύρωση για 

να αναφερθεί σε μια σειρά νοσολογικών οντοτήτων που αναπτύσσουν μεταβιβαστικά φαινόμενα, σε 

αντιδιαστολή με τις ψυχώσεις (ναρκισσιστικές νευρώσεις), οι οποίες, όπως υποστήριζε ο Freud, δεν 

αναπτύσσουν μεταβιβαστικά φαινόμενα.  

Κλινικό παράδειγμα. Μια γυναίκα περίπου 40 ετών σήμερα που βλέπω εδώ και πέντε περίπου χρόνια  σε 

θεραπεία δύο φορές εβδομαδιαίως, εμφανίζει στη μεταβίβαση την ίδια «αφοσίωση» με την οποίαν ανέκαθεν 

συνδέθηκε με τα παιδικά αντικείμενα αγάπης (πατέρα και αδερφό). Δεν παραλείπει από καιρού εις καιρόν να 

με κατηγορεί, προσάπτοντάς μου εκσεσημασμένη σοβαρότητα που με κάνει, όπως διατείνεται, να μην εκφεύγω 

του γράμματος του νόμου στη δουλειά μου. Το παιδικό της παράπονο (ενορμητικό ανικανοποίητο) 

μεταβιβάζεται στη σχέση της μαζί μου και το κίνητρό της για θεραπεία έχει να κάνει στην ασυνείδητη ελπίδα 

της ότι κάποτε θα ενδώσω στην παιδική παντοδυναμία της: πρόκειται για την εγκατάσταση της μεταβιβαστικής 

νεύρωσης στη θεραπεία. 

Αν η μεταβίβαση εξισούται με σύμπτωμα, τότε μπορούμε να δούμε σ’αυτήν όλη τη 

δυναμική της επανάληψης, της απώθησης, της μετάθεσης, της παλινδρόμησης, της 

επιστροφής του απωθημένου. Ήδη το 1914 ο Freud (στον Δημόπουλο 2001), έκανε λόγο 

για επανάληψη μέσω μεταβίβασης. Στο προηγούμενο παράδειγμα που παραθέσαμε, η 

ασθενής επαναφέρει και επαναλαμβάνει στη θεραπεία το αίτημα της παιδικής της 
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νεύρωσης προς τον οιδιπόδειο πατέρα: να τα παρατήσει όλα και να «φύγει» μαζί της. Η 

επανάληψη στη μεταβίβαση  οδήγησε τον Freud να μιλήσει για τον ψυχαναγκασμό της 

επανάληψης,  μια επανάληψη στη μεταβίβαση, διαφορετική όμως από την επαναφορά του 

ευχάριστου: επανεργοποίηση μνημονικών ιχνών συνδεδεμένων με λιβιδινικές 

ικανοποιήσεις. Η επανεπένδυση ευχάριστων ιχνών οδηγεί στην ανάμνηση (εύκολα 

αναπολούμε και ανακαλούμε ευχάριστα γεγονότα). Ωστόσο το 1920 ο Freud μίλησε για 

επαναλήψεις πέραν της ευχαρίστησης, για επαναλήψεις κυρίως εκφορτιστικού χαρακτήρα, 

επαναλήψεις του τραυματικού.  

Το ασυνείδητο μπορεί να  αντιδρά στο τραύμα μέσω της  επανάληψης του ταυτόσημου: επαναλάβουμε όμοιες 

επιλογές και πράξεις, πρωτίστως τις πιο επώδυνες και πιο καταστροφικές, οι οποίες φαίνεται να  αποσκοπούν 

την αναδημιουργία της τραυματικής κατάστασης. Είναι δε πρωτίστως  οι πρώιμοι τραυματισμοί που  οδηγούν 

σε αναγκαστικές επαναλήψεις (ατέρμων κυκλική κίνηση). Πρόκειται για ένα μηχανισμό ο οποίος, στις ακραίες 

του μορφές, δεν επιτρέπει καμία αλλαγή. Η κλινική εικόνα της τραυματικής νεύρωσης προσεγγίζει αυτήν της 

υστερίας,  αλλά διακρίνεται απ’αυτήν λόγω της πολύ σοβαρής αποδιοργάνωσης. Επιπροσθέτως,  δεν αφορά σε 

μια εσωτερικευμένη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία  και την απαγόρευσή της, όπως στις κλασικές 

νευρώσεις.  Επανάληψη σημαίνει «ξαναρχίζω». Ει δυνατόν αιωνίως. Η ελληνική λέξη επανάληψις είναι τριμερής 

και  σημαίνει την «λήψη επί» και την «λήψη εκ νέου». Αποτελείται από τις προθέσεις επί, ανά, και τη λέξη 

λήψις και δείχνει την επαναληπτική λήψη ενός στοιχείου το οποίο ως, εκ τούτου,  αποσπάται από το σύνολο 

του οποίου ήταν μέρος, και λαμβάνεται εκ νέου (Ποταμιάνου, 2001).  Η  κίνηση της επανάληψης είναι μια 

παγκόσμια τάση της οργανικής ζωής και του ενορμητικού, μια έμφυτη προδιάθεση σε κάθε ζωντανό οργανισμό 

αλλά και θεμελιακή αρχή ψυχικής εργασίας.  Ο Freud (1914) διέκρινε, πέρα από την επανάληψη του 

τραυματικού, δύο τύπους επαναλήψεων: την  περιοδικότητα των ενστίκτων (π.χ. η πείνα εξαφανίζεται με τον 

κορεσμό για να επανεμφανιστεί και πάλι κ.ο.κ), και τις επαναλήψεις οφειλόμενες στην τάση του απωθημένου 

να βρει διεξόδους (επιστροφή του απωθημένου μέσω των νευρωτικών συμπτωμάτων, του ονείρου και άλλων 

εκβλαστήσεων).  Ενδεχομένως, η περιοδικότητα των μανιοκαταθλιπτικών φαινομένων να ανήκει στην  πρώτη  

κατηγορία (Fenichel 1982). Γενικότερα, οι αμυντικές δραστηριότητες του ασυνείδητου διέπονται από την 

επιβολή της επανάληψης (Laplanche-Pontalis 1967), οι μηχανισμοί άμυνας τείνουν να μονιμοποιούνται στο Εγώ 

κατά τη γραμμή της μονιμότητας/σταθερότητας. 

Πρόκειται για μια επαναληπτική εργασία επί του τραυματικού,  σχετιζόμενη με την  καθήλωση της λιβιδούς στο 

τραυματικό αντικείμενο. Αυτό συμβαίνει διότι, λόγω της μεγάλης τους διεγερσιμότητας (φορτίο),  τα 

αντιληπτικά ερεθίσματα του τραυματικού βιώματος δεν χωρούν μέσα στον ψυχισμό, δεν υπάρχει διαφυγή 

απ’αυτά  μέσω αναπαραστάσεων οπότε, μοιραία, δεν μπορεί να λειτουργήσει η απώθηση, δε λαμβάνει χώρα η 

ψυχική εργασία. Ο  Freud ( στον Δημόπουλο 2001), αναφέρει σχετικά ότι ο ψυχαναγκασμός της επανάληψης 

στη μεταβίβαση εκδηλώνεται υπό το καθεστώς μιας μείωσης της έντασης της απώθησης. Πρόκειται για μια 

βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του μεταβιβαστικού επσαναληπτικού φαινομένου.   

Το τραυματικό βίωμα δε μπορεί να   βρει ένα νόημα, να «πιάσει τόπο» στο ψυχικό όργανο, επί παραδείγματι   

πώς μπορεί το κακοποιημένο παιδί να καταλάβει γιατί το βλάπτουν οι γονείς του;   Τα ανυπόφορα/δυσάρεστα  

ίχνη  αποεπενδύονται,  με συνέπεια την αμνησία, τη μνήμη χωρίς ανάμνηση. Η τελευταία είναι μια αμνησιακή 

μνήμη (Botella 1990), η οποία συνιστά μια επανάληψη,  χωρίς το υποκείμενο να ξέρει τι επαναλαμβάνει.  Tο 

υποκείμενο ζει τη δυσφορία χωρίς να μπορεί να της δώσει νόημα, ο οργανισμός υπόκειται στον ψυχαναγκασμό 

ν’αναπαράγει  στάσεις, ενορμητικές διαθέσεις,  συμπτώματα, αντί να θυμηθεί (αντίσταση στην ανάμνηση). 

Κατ’αναλογίαν προσθέτουμε ότι,  όταν ένας λαός δε γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την 

επαναλαμβάνει. 

Βρισκόμαστε εδώ στο χώρο των επαναλήψεων χωρίς ψυχικές συνδέσεις (Δημόπουλος, 2013),  αντί για 

μνημονικό ίχνος υπάρχει ένα  αμνησιακό ίχνος (Green, 1993). Μπορεί να έχουμε μνήμη στη συμπεριφορά, στο 

σώμα κ.λ.π.  Φερ’ειπείν η μνήμη στο σώμα μπορεί να είναι ένας πόνος στο στέρνο, που επαναλαμβάνεται κάθε 

φορά που κάποιος πηγαίνει διακοπές. Σε αυτήν την περίπτωση το σώμα επαναλαμβάνει χωρίς να το γνωρίζει, 

χωρίς να υπάρχει  νοηματοδότηση σχετικά  με το παρελθόν του, με την παιδική ηλικία.  Όταν ο αναλυόμενος 

μπορέσει να συνδέσει αυτόν τον επαναλαμβανόμενο πόνο, για παράδειγμα, με την απουσία του πατέρα του, 

τότε περνάμε στον χώρο της ανάμνησης η οποία είναι η συνειδητοποίηση της επανάληψης και του νοήματός 
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της. Ο Δημόπουλος (2013), σημειώνει: « στον ψυχαναγκασμό της επανάληψης το άτομο επαναλαμβάνει το 

δυσάρεστο εμπρός στην απελπισία του από την έλλειψη ανάμνησης, με σκοπό την εκφόρτιση. Εδώ έχει ίσως 

θέση η μνήμη, όχι όμως η ανάμνηση» (σελ. 34). Συνεπώς, επαναλαμβάνουμε για να μη γνωρίζουμε.   Το 

ζητούμενο στην ψυχανάλυση είναι  η μνήμη, δηλαδή αυτό που επαναλαμβάνεται, να γίνει ανάμνηση/ανάδυση 

του ξεχασμένου,  οπότε η αναγκαιότητα της επανάληψης σταματά να έχει λόγο ύπαρξης.  

Επανάληψη σημαίνει αντίσταση στη θεραπεία (Δημόπουλος 2001). Η αντίσταση κάνει 

χρήση της μεταβίβασης και έρχεται στο προσκήνιο όσο περισσότερο πλησιάζουμε στο 

ασυνείδητο. Η αντίσταση κάνει χρήση της μεταβίβασης αντιστρατευόμενη την ανάμνηση: η 

μεταβίβαση είναι μνήμη και όχι ανάμνηση. Ο αναλυόμενος αντί να θυμηθεί 

επαναλαμβάνει, χωρίς να γνωρίζει ότι επαναλαμβάνει. Μέσα από την μνήμη (επανάληψη) 

ο αναλυόμενος επιθυμεί να κάνει πράξη τις επιθυμίες του, προσβλέποντας στον αναλυτή 

ως αντικείμενο αναγκών ή επιθυμιών.  Ας σημειωθεί ότι o Freud πρότεινε να μην 

επιμένουμε στην ανάμνηση του αναλυόμενου, επειδή υπάρχουν εγγραφές για τις οποίες 

δεν θα μπορέσει να υπάρξει ανάμνηση. Αυτές μπορούν ή να γίνουν acting (εκδραματίσεις)  

ή να εκφραστούν αντιληπτικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Freud (1937), προτείνει την 

κατασκευή. 

Ο Δημόπουλος (2001), σημειώνει ότι μια από τις ισχυρότερες μεταβιβάσεις-αντιστάσεις 

στους άνδρες είναι η αδυναμία τους να δεχτούν την παθητική-θηλυκή τους στάση, επειδή 

αυτή σηματοδοτεί τον ευνουχισμό. Αρνείται δηλαδή ο άνδρας αναλυόμενος να 

«υποταχτεί» σε ένα πατρικό υποκατάστατο (αναλυτής) και να δεχθεί θεραπεία από αυτό. 

Οι θηλυκές ταυτίσεις (θηλυκότητα, θηλύτητα): πρόκειται για τη δυνατότητα του υποκειμένου (ανεξαρτήτως 

φύλου) να δέχεται, για την ικανότητα του να περιλαμβάνει , π.χ το ότι ακούει τον άλλο, δέχεται τον αναλυτή του 

κ.λπ..  Πρόκειται για τη θηλυκότητά του μέσω της οποίας  θα  «γονιμοποιηθεί» π.χ. από τον  αναλυτή του και 

απ’αυτήν τη γονιμοποίηση θα προκύψει ένα «παιδί», ένα προϊόν, η εξέλιξη του. Στις θηλυκές ταυτίσεις το 

άτομο παίρνει και γονιμοποιείται. Η αντίστασή του υποκειμένου να δέχεται και γενικά οι δυσκολίες να παράγει, 

οι αναστολές στη σκέψη κ.λ.π μπορεί να βασίζονται στον τρόμο του να γίνει «θηλυκό»ς: έχουμε εδώ αδυναμία 

των  θηλυκών ταυτίσεων. Σε αυτήν την περίπτωση το άτομο εγκαταλείπει οποιοδήποτε «παιχνίδι» που μπορεί 

να περιλαμβάνει  το μαζοχισμό (εγκατάλειψη της δυνατότητάς του να υφίσταται) μέχρι την πλήρη εγκατάλειψη 

της προσπάθειας για συναλλαγή με το αντικείμενο. Άλλως ειπείν, η αδυναμία των  θηλυκών ταυτίσεων  

σημαίνει εγκατάλειψη. Εγκατάλειψη του εαυτού μου και πολύ περισσότερο εγκατάλειψη του άλλου. 

Το να αρνούμαι την αμφισεξουαλικότητα  σημαίνει ότι δεν δέχομαι τίποτα μέσα μου. Πρόκειται για διαρκή 

κίνηση αδειάσματος : όλα να τα πετάξω να μην κρατήσω τίποτα μέσα μου.  Πετάω ό,τι έχω μέσα μου και δεν 

δέχομαι κάτι για να τροφοδοτηθώ.  Αυτό οδηγεί στο σβήσιμο του Εγώ μου. Κάποιοι φοβούνται τη θηλυκότητα 

γιατί την εκλαμβάνουν σαν διείσδυση (απειλητική ) και δεν μπορούν να την δουν ως δημιουργική παραγωγή 

(γονιμοποίηση).  Κατά τον Μichel Fine  στους ανθρώπους με αδυναμία να δεχτούν τη θηλυκότητα τους, το 

δίπολο ενεργητικότητα – θηλυκότητα αντικαθίσταται από το δίπολο δραστηριότητα – εξάντληση: 

δραστηριοποιούνται επί μονίμου βάσεως μέχρις εξαντλήσεως ως άμυνα κατά του άγχους της παθητικότητας 

(εκθήλυνση).  H αδυναμία μου να δεχτώ, να προσλάβω μπορεί να οδηγήσει σε έναν παθολογικό ναρκισσισμό , 

τον φαλλικό ναρκισσισμό. Eδώ υπερεπενδύω  στον εαυτό μου και θωρακίζομαι έτσι ώστε να μη δεχτώ: δεν 

δέχομαι ότι δεν ξέρω, πρόκειται για την αδυναμία μου να δεχτώ. Συνήθως στην ψυχανάλυση ο αναλυόμενος (η) 

στην αρχή δεν είναι δεκτικός (η),  αλλά μετά γονιμοποιείται : οι συνδέσεις (ερμηνείες ) που κάνει ο αναλυτής 

ευνοούν και καλλιεργούν τη θηλυκότητα και τη δεκτικότητα του αναλυόμενου. Μια γυναίκα που έβλεπα σε 

θεραπεία αναφερόταν σε μια αίσθηση που είχε πως ο σκύλος είναι μόνο αρσενικός και η γάτα μόνο θηλυκή: 

αρνιόταν την διφυλετικότητα, δεν τη δεχόταν . 

Στη γυναίκα, η επιθυμία για πέος είναι ίσως το ισχυρότερο κίνητρο για θεραπεία: η ελπίδα 

ότι θα μπορούσε να το αποκτήσει συνιστά μάλλον την σοβαρότερη αιτία για να ξεκινήσει 

ψυχανάλυση. Ταυτόχρονα όμως είναι πηγή αντιστάσεων και καταθλιπτικών 
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συναισθημάτων, εξαιτίας μιας βαθειάς πεποίθησης ότι η ανάλυση δεν είναι χρήσιμη, αφού 

εκείνη δεν πρόκειται ποτέ να προικισθεί με  ένα ανδρικό όργανο. 

Είναι αλήθεια ότι ο Freud αφήνει αναπάντητο το ερώτημα «Τι θέλει μια γυναίκα»; Το 1925 χαρακτήρισε την 

γυναικεία σεξουαλικότητα «σκοτεινή ήπειρο» για την ψυχολογία (Δημόπουλος 2001) και ομολόγησε πως θα 

υφήρπε εδώ μια ιδιαιτερότητα στην ψυχαναλυτική του σχέση με τις γυναίκες, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για 

την έννοια της αντιμεταβίβασης την οποίαν μολονότι πρώτος εκείνος εντόπισε και περιέγραψε, ωστόσο λίγο 

αναφέρθηκε σε αυτήν (π.χ. έκανε μια  έμμεση αναφορά στην αντιμεταβίβαση,  μελετώντας τη δυσκολία του 

Breuer  να αντιμετωπίσει την ερωτική μεταβίβαση της Αnna O). Έκανε ωστόσο ο Freud μια σημαντική 

παρατήρηση:  Κανένας ψυχαναλυτής δε μπορεί να πάει πέραν από εκεί που τα συμπλέγματα και οι αναστολές 

του το επιτρέπουν,  και πως πρέπει να αρχίσει την αναλυτική του δουλειά.  Ο Freud έβλεπε την αντιμεταβίβαση 

σαν ένα ασυνείδητο φαινόμενο αντίδραση στη μεταβίβαση, το οποίο εμποδίζει τη δυνατότητά του να 

προσλαμβάνει και να αντιλαμβάνεται σωστά τα μηνύματα του αναλυόμενου. Πρέσβευε ότι ο καθένας έχει το 

δικό του ασυνείδητο όργανο με το οποίο μπορεί να ερμηνεύει τις εκδηλώσεις του ασυνειδήτου των άλλων. 

Ωστόσο, υπάρχουν και οι τυφλές κηλίδες (τυφλά σημεία) του αναλυτή, μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τυχόν 

προβολές του αναλυτή μπορεί να περιπλέξουν την αναλυτική δουλειά, οπότε η αντιμεταβίβαση σταματάει να 

είναι μια ευλογία. 

 

5.Ferencsi S. (Θ.Βεργοπούλου). Η επικυριαρχία της αντιμεταβίβασης. 

Ο αναλυτής απαιτείται  να ελέγχει και τη δική του συμπεριφορά απέναντι στον 

αναλυόμενο και, όταν χρειάζεται, να την διορθώνει. 

Ο Ferencsi S. όπως άλλωστε και ο Rank O. πρέσβευε πρώιμες μεταβιβάσεις και 

παλινδρομήσεις αλλά και συντόμευση της ανάλυσης κάτι στο οποίο δε συμφωνούσε ο 

Freud καθώς τοιουτοτρόπως, όπως ισχυριζόταν, η συντομία μιας  ψυχανάλυσης αποβαίνει 

σε βάρος τόσο της εισχώρησης στις βαθύτερες στρώσεις του ψυχισμού, όσο και της 

διάρκειας των ψυχικών αλλαγών. 

Πρώτος ο Ferencsi εισήγαγε την έννοια της «Διδακτικής Ανάλυσης» στην ψυχαναλυτική 

εκπαίδευση, και πρότεινε την ψυχαναλυτική θεραπεία (αντί για ψυχανάλυση), για τις μη 

νευρωτικές οργανώσεις (οριακές, ναρκισσιστικές). 

Υποστήριζε πως ο αναλυτής έχει το  καθήκον από τη μια να παρατηρεί τον αναλυόμενο, να 

αξιολογεί τις συνδέσεις που κάνει, και να κατασκευάζει  στο ασυνείδητό του διαμέσου των 

πληροφοριών που ο αναλυόμενος του δίνει, καθώς και από την συμπεριφορά του. Από την 

άλλη μεριά απαιτείται να ελέγχει και τη δική του συμπεριφορά απέναντι στον αναλυόμενο 

και, όταν χρειάζεται, να την διορθώνει: πρόκειται για την επικυριαρχία της 

Αντιμεταβίβασης. Βασική προϋπόθεση για να επιτελεσθεί αυτό το διπλό καθήκον είναι η 

προσωπική ανάλυση του ίδιου του ψυχαναλυτή.  

Η κατασκευή στην ψυχανάλυση είναι όρος που προτάθηκε από τον Freud (1937), για να υποδηλώσει ένα είδος 

επεξεργασίας του υλικού της ανάλυσης που επιτελεί ο αναλυτής, όταν οι αναμνήσεις υπολείπονται λόγω 

παιδικής αμνησίας ή παθολογίας του αναλυόμενου. Ο Freud μιλούσε για πυρήνες αλήθειας που αποκτούν 

μορφή μέσα από τις ατομικές και τις συλλογικές παραμορφώσεις τους. Αυτήν, ακριβώς, την εσαεί 

μισοειπωμένη αλήθεια πραγματεύεται η ψυχανάλυση και προσεγγίζει μέσω ερμηνείας και κατασκευής. 

Σε πολλές περιπτώσεις, ο αναλυτής απαιτείται να διακόπτει την κυμαινόμενη 

προσοχή με την οποίαν ακούει τον αναλυόμενο και να την αντικαταστήσει με 
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κριτική συμπεριφορά προς τον αναλυόμενο. Πρόκειται, από την πλευρά του 

αναλυτή, για μια συνεχή εναλλαγή ανάμεσα στο ελεύθερο παιχνίδι των 

φαντασιώσεων και την κριτική εποπτεία του αναλυόμενου. 

Κυμαινόμενη Προσοχή.  Πρόκειται για έναν κανόνα της τεχνικής του αναλυτού, τον δεύτερο μετά τον κανόνα 

των ελεύθερων συνειρμών του ασθενούς, όπου εκείνος ακούει τον αναλυόμενο χωρίς να αποδίδει κάποια 

ιδιαίτερη, προνομιακή αξία και σημασία στο ένα ή το άλλο εκ των στοιχείων του λόγου του αναλυόμενου, έτσι 

ώστε να είναι ελεύθερος τυχόν κατευθυντήρων  προθέσεων προς τον τελευταίο.  Πρόκειται για έναν τρόπο 

ακούσματος του λόγου του αναλυόμενου, αντίστοιχου και ανάλογου των ελεύθερων συνειρμών του 

τελευταίου.  Η κυμαινόμενη προσοχή προϋποθέτει από την πλευρά του αναλυτή την στιγμιαία παύση  των 

συνειδητών του προκαταλήψεων και των ασυνείδητων αμυνών του. Το πρότυπο της κυμαινόμενης προσοχής 

επινοήθηκε από τον Freud διαμέσου της ερμηνευτικής των ονείρων (1900) . Επανήλθε ωστόσο το 1923 στο θέμα 

σημειώνοντας ότι οαναλυτής αφήνεται σε μια κατάσταση προσοχής ομοιόμορφα κυμαινόμενη, στην δική του 

ασυνείδητη ψυχική δραστηριότητα, αποφεύγει όσο περισσότερο μπορεί να έχει συνειδητές προσδοκίες και δεν 

επιθυμεί, από όσα ακούει, τίποτα να σταθεροποιήσει στη μνήμη του, έτσι ώστε να μπορεί να συλλαμβάνει με 

το ασυνείδητό του, το ασυνείδητο του ασθενούς του. 

 

6. H Σχολή της M. Klein (Λ. Μαιρόπουλος). Η προβλητική ταύτιση 

Το υλικό το οποίο φέρνει ο ασθενής, το σύνολο των ελεύθερων συνειρμών του, αποτελεί 

εξωτερίκευση των ασυνείδητων φαντασιών του που αφορούν τον αναλυτή και την σχέση 

τους. Είναι προβολή στον αναλυτή εσωτερικών αντικειμένων του ασθενούς, τμημάτων του 

Εγώ του, συναισθημάτων όπως αυτά είναι υφασμένα στις ασυνείδητες φαντασιώσεις 

Οι ανακαλύψεις της Klein από τις αναλύσεις των παιδιών χρησιμοποιήθηκαν στην 

θεραπεία των δύσκολων περιπτώσεων (οριακοί, ψυχωσικοί). Οι κλαινικοί θεωρούν 

ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχτεί μια απαρτίωση του Εγώ αυτών των ασθενών 

χωρίς την επεξεργασία του άγχους της σχιζοπαρανοειδούς και της καταθλιπτικής 

θέσης και των αντιστοίχων μηχανισμών άμυνας. 

 Κατά την Μ.Klein το βρέφος διέπεται από αμφιθυμία μεταξύ αγάπης και μίσους για τη μαμά του. H βρετανή 

ψυχαναλύτρια υπογράμμισε τις αβάσταχτες ενστικτώδεις ορμές του βρέφους κατά της μητέρας και του στήθους 

της (έμφυτος φθόνος για το στήθος της μητέρας).  Οι ετεροκαταστροφικές τάσεις του νηπίου (σαδισμός και 

επιθετικότητα) το απομακρύνουν από την αυτοκαταστροφή (ενόρμηση του θανάτου). Πρόκειται για την ιδέα 

ενός βρέφους 6-12 μηνών το οποίο φαντασιακά προσπαθεί να εξοντώσει τη μητέρα του με οτιδήποτε 

διαθέτουν οι σαδιστικές του τάσεις: δόντια, νύχια, περιττώματα, ολόκληρο το κορμί του μεταμορφώνονται στη 

φαντασία του σε επικίνδυνα όπλα.  Η  Segal υποστηρίζει ότι αυτές οι επιθυμίες στρέφονται επίσης σε 

αντικείμενα τα οποία το βρέφος φαντάζεται ότι βρίσκονται μέσα στο σώμα της μητέρας και τα οποία επίσης 

επιθυμεί να καταβροχθίσει, να ξεριζώσει, να καταστρέψει (επιθετικές φαντασιώσεις) εξαιτίας του μίσους και 

του φθόνου του. Βρισκόμαστε   στην παρανοειδή-σχιζοειδή φάση της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης του βρέφους  

κατά την οποία το στήθος της μαμάς βιώνεται άλλοτε ως κακό οπότε το βρέφος του επιτίθεται και άλλοτε ως 

«καλό» (τροφοδοτικό). Στην παρανοειδή φάση το βρέφος φοβάται μήπως το Εγώ του δεχτεί  επίθεση  από 

τυχόν καταδιωκτικά αντικείμενα (διωκτικό άγχος). Η Μ.Κlein συνεχίζοντας τις απόψεις του Freud περί της 

μανίας σημειώνει ότι το υποκείμενο αποφεύγει την κατάθλιψη την σχετική με την καταστροφή του εσωτερικού 

αντικειμένου για την οποίαν είναι υπόλογο και υπέυθυνο (σχιζοπαρανοειδής θέση) διαμέσου μιας 

θριαμβευτικής  περιφρόνησης της ψυχικής πραγματικότητας. Τω όντι, το υποκείμενο νοιώθει ένοχο για την 

εξαφάνιση και την καταστροφή του αντικειμένου. Τότε, διαμέσου του μανιακού αμυντικού μηχανισμού, 

ελαχιστοποιεί την αξία και σημασία του αντικειμένου, την ισχύ του, περιφρονώντας το,  ενώ παράλληλα τείνει 

να ελέγχει τον κόσμο των αντικειμένων. Η μανιακή άμυνα διέπεται από το τρίπτυχο: έλεγχος, θρίαμβος, 

περιφρόνηση. 
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Στην σχιζοπαρανοειδή φάση λαμβάνει χώρα μια μανιακή αποσιώπηση/ άρνηση του κατεστραμμένου από την 

επίθεση του Εγώ αντικειμένου. Πρόκειται για μια μανιακή διάψευση της καταθλιπτικής σύγκρουσης παρά για 

μια ειλικρινή επανόρθωση του κατακερματισμένου από την εχθρότητα του Εγώ αντικειμένου. Αυτήν την φάση 

διαδέχεται η «καταθλιπτική» φάση όπου το στήθος της μαμάς ενώνεται σε ένα και βιώνεται ταυτόχρονα, την 

ίδια στιγμή,  ως καλό και κακό. Εδώ το παιδί αναγνωρίζει ότι το καλό και το κακό στήθος δεν είναι παρά 

πλευρές (όψεις) του ιδίου αντικειμένου, της μητέρας, η οποία δεν είναι προέκταση του Εγώ του αλλά συνιστά 

μια ετερότητα που  βρίσκεται στον εξωτερικό κόσμο. Την αγαπά  και την μισεί ταυτόχρονα. Στην καταθλιπτική 

φάση το βρέφος φοβάται ότι θα χάσει/αφανίσει το αγαπώμενο αντικείμενο  καθώς εμφορείται ακόμα από  

ανεξέλεγκτες λαίμαργες και σαδιστικές ορμές. Επιτίθεται συνέχεια στο αγαπώμενο αντικείμενο το οποίο έτσι 

κομματιάζεται, καταθρυμματίζεται. Αυτήν την επίθεση δεν τη δέχεται μόνο το εξωτερικό αντικείμενο αλλά και η 

αναπαράστασή του (το εσωτερικό, ψυχικό αντικείμενο). Τότε ολόκληρος ο εσωτερικός του κόσμος  του βρέφους 

καταστρέφεται και γκρεμίζεται. Διακατέχεται στη συνέχεια τόσο από τη νοσταλγία της εποχής εκείνης  όπου   

περιείχε ακέραιο το αγαπώμενο αντικείμενο-πριν το καταστρέψει-όσο και από ένα  έντονο συναίσθημα τύψεων 

και ενοχών επειδή συνειδητοποιεί ότι  έχασε αυτό που αγαπούσε, εξαιτίας των ίδιων του των επιθέσεων. Θα 

επακολουθήσουν η ανάγκη του βρεφικού Εγώ να αποκαταστήσει και να  αναδημιουργήσει το χαμένο 

αντικείμενο της  αγάπης του τόσο στον εξωτερικό  κόσμο όσο και μέσα του. Η εμπειρία της απόλυτης συντριβής 

ξυπνά επανορθωτικές ορμές. Αυτές δεν αφορούν μόνο στην αποκατάσταση του σώματος της μητέρας αλλά, 

δευτερογενώς, και στην αποκατάσταση άλλων εσωτερικών αντικειμένων τα οποία  το Εγώ του υποκειμένου 

κατέστρεψε (φερ’ειπείν το γονεικό ζευγάρι αφότου αρχίζει  να νοηματοδοτεί τη συνουσία). Πρόκειται για την  

ακατανίκητη επιθυμία του ν’αναδημιουργήσει, να συγκροτήσει  και να ξανακερδίσει  αυτό το οποίο 

προηγουμένως κατέστρεψε. 

Οι επανορθωτικές ορμές, η επιθυμία και η ικανότητα για αποκατάσταση του καλού αντικειμένου -εσωτερικού 

και εξωτερικού- θεωρούνται κατά την Μ.Κlein ως η κινητήρια δύναμη για κάθε καλλιτεχνική δημιουργία. Υπό 

αυτό το πρίσμα  ο καλλιτέχνης προσπαθεί να ξεπεράσει και πάλι τη νηπιακή καταθλιπτική του φάση και να 

επανορθώσει, διαμέσου της δημιουργίας του, έναν αρμονικό, ειδυλλιακό εσωτερικό κόσμο τον οποίο  κάποτε 

είχε αλλά έχασε εξαιτίας της επιθετικότητάς του. Όποια κι αν είναι η μορφή του τελικού προϊόντος φαίνεται 

πως είναι το σώμα της μητέρας το οποίο-μέσω του έργου τέχνης- πρωταρχικά συντηρείται ή αποκαθίσταται. 

Η Segal (στον Μαιρόπουλο 2001), υποστηρίζει ότι ακόμα και στους νευρωτικούς ασθενείς, 

οι αμυντικοί τους μηχανισμοί ανάγονται και οφείλονται στην παντοδύναμη άρνηση της 

πραγματικότητας η οποία  συνεπάγεται σύγκρουση, αμφιθυμία, καταθλιπτικό άγχος. Η 

παθολογική απώθηση, σε αντιδιαστολή με την φυσιολογική, είναι υπεύθυνη για τον 

σχηματισμό των συμπτωμάτων και βασίζεται σε μια παλιά διχοτόμηση, κατά την οποίαν 

τμήματα του εαυτού έχουν αποχωριστεί και ουδέποτε απαρτιωθεί με τα υπόλοιπα. Η άρση 

της παθολογικής απώθησης προϋποθέτει την ανάλυση των ψυχωτικών στοιχείων της 

πραγματικότητας. 

Ό,τι  το υποκείμενο αποβάλει (δεν εσωτερικεύει)  μπορεί: α) να καταστρέφεται : πρόκειται για χώρο της σκέψης 

που καταστρέφεται, και οδηγεί  στην χρηστική σκέψη4, β) να επιστρέφει μέσω απειλητικού/διωκτικού 

αντικειμένου  στο οποίο να κατατέθηκαν αυτά τα οποία είναι ανυπόφορα. Πρόκειται για την προβολή. Αν 

κάποιος χρησιμοποιεί συστηματικά την προβολή (παρανοϊκός τρόπος) αυτό σημαίνει ότι έχει εσωτερικεύσει 

στοιχεία που δεν αντέχει (τραυματικές εσωτερικεύσεις):  το Εγώ δεν άντεξε τη διαχείριση αυτών των στοιχείων. 

Οι κλαινικοί δίνουν μεγάλη έμφαση στη μεταβίβαση-αντιμεταβίβαση. Κατ’αυτούς ο 

ψυχικός χώρος του αναλυτή χρησιμοποιείται ως χώρος προβολής. Όλο το υλικό το οποίο 

φέρνει ο ασθενής, το σύνολο των ελεύθερων συνειρμών του, αποτελεί εξωτερίκευση των 

ασυνείδητων φαντασιών του που αφορούν τον αναλυτή και την σχέση τους. Είναι προβολή 

στον αναλυτή εσωτερικών αντικειμένων του ασθενούς, τμημάτων του Εγώ του, 

 
4 Σκέψη φτωχή από συγκινήσεις, φαντασία, αναπαραστάσεις που δεν τροφοδοτείται από αυτές όπως  ο «αγρός 

που δεν αρδεύεται».  
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συναισθημάτων όπως αυτά είναι υφασμένα στις ασυνείδητες φαντασιώσεις του. Η σχέση 

με τον αναλυτή στο εδώ και τώρα αποτελεί την αιτία της αναζωπύρωσης των σχέσεών του 

με τα εσωτερικά του αντικείμενα και όχι μόνο  επανάληψη των παλιών συγκρουσιακών 

σχέσεων, τραυματισμών κ.λ.π. Η μεταβίβαση θεωρείται ότι υπάρχει από την πρώτη κιόλας 

συνεδρία και ερμηνεύεται στο επίπεδο του μέγιστου άγχους του ασθενούς. 

Ο ορισμός της μεταβίβασης στους κλαινικούς περιλαμβάνει: την «εδώ και τώρα» σχέση με 

τον αναλυτή β) τη σχέση με τον αναλυτή η οποία περιλαμβάνεται στις αναφορές του 

αναλυόμενου σε σχέσεις του παρελθόντος που μεταβιβάζονται σ’αυτόν. 

Χρησιμοποιούν τον όρο ολική μεταβίβαση αναφερόμενοι σε αρνητικές πρωτίστως 

μεταβιβαστικές κινήσεις οι οποίες εκφράζονται σε τρίτους εκτός της ψυχαναλυτικής 

σχέσης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αρνητική μεταβίβαση στο «εδώ και τώρα» της 

ανάλυσης. Η Μ.Κlein εισήγαγε την έννοια της προβλητικής ταύτισης στην ψυχανάλυση. 

Προβλητική  Ταύτιση : Είναι είδος προβολής.  Αμυντικός μηχανισμός εισαχθείς από την Μelanie klein (1946) στα 

πλαίσια της θεώρησης της περί σχιζοειδών μηχανισμών (σχιζοπαρανοειδής θέση).  Σε αυτήν τη φάση της 

ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης του παιδιού (6 πρώτοι μήνες της ζωής), τα πράγματα δεν είναι σαφώς ξεχωρισμένα 

μεταξύ Εγώ και Μη Εγώ. Δεν υπάρχει ενοποίηση στα τμήματα του Εγώ, ως εκ τούτου μπορεί να προκύψει η εξής 

φαντασιωτική λειτουργία: τμήματα του εαυτού μου ενοχλητικά είτε γιατί είναι κακά είτε γιατί είναι πολύ καλά ( 

το καλό ερεθίζει όπως και το κακό ) τα εναποθέτω στον άλλο, επειδή δεν τα αντέχω (το Εγώ έτσι αποφορτίζεται 

), και στη συνέχεια τα ξαναπαίρνω πίσω, δηλαδή επανενδοβάλω αυτά που ο άλλος μου στέλνει πίσω από εκείνα 

που του εναπόθεσα. Η προβλητική ταύτιση  είναι μια φαντασιωτική λειτουργία ανταλλαγής προϊόντων. 

Πρόκειται για έναν αμυντικό μηχανισμό που μπορεί να λειτουργεί και αργότερα στη ζωή του υποκειμένου. Είναι 

ένας πρώιμος μηχανισμός άμυνας με τον οποίο τα όρια καταργούνται, υπάρχει μια σύγχυση Εγώ – Μη Εγώ ( 

στην προβολή τα όρια είναι πιο σαφή ). Είναι μια  άμυνα κατά οποιουδήποτε πένθους,  δεν υπάρχει διαφορά. 

Αυτό αφορά σε μια φαντασία πληρότητας ( πρωτογενής ναρκισσισμός ), είναι  αυτό που γεμίζει και αδειάζει 

μεταξύ δύο αντικειμένων σαν δύο συγκοινωνούντα δοχεία.  Αφορά σε μια λειτουργία η οποία δεν είναι 

βοηθητική ως προς την εντακτική πορεία του Εγώ,   δηλαδή ως προς την ικανότητα του Εγώ να εντάσσει και να  

εσωτερικεύει στοιχεία με σκοπό τη δόμηση του,  στο μέτρο κατά το οποίο το υποκείμενο αδειάζει τα ενοχλητικά 

τμήματα του εαυτού του στο περιβάλλον. Είναι μια  άμυνα κατά της σχέσης, εναντίον της σχέσης, μέσω της 

οποίας, εν τέλει, εγώ και ο άλλος είμαστε ένα, είμαστε μαζί. Δεν υπάρχει το Εγώ και ο άλλος. 

Στην ανάλυση ο αναλυόμενος προβάλλει στον αναλυτή του ότι φερ΄ ειπείν δεν τον φροντίζει.  Ο αναλυτής 

νιώθει αυτό που ο αναλυόμενος του έχει προβάλει οπότε αισθάνεται πως δεν φροντίζει τον ασθενή του. Στη 

συνέχεια  ο αναλυόμενος ταυτίζεται με αυτό που έχει προβάλει στον αναλυτή του και γίνεται πράγματι ο μη 

φροντισμένος ασθενής: αναλυτής και ασθενής φτάνουν να νιώθουν και οι δυο το ίδιο πράγμα.  Επί  

παραδείγματι  ο αναλυόμενος είναι θυμωμένος και κάνει τον αναλυτή του να θυμώνει, άλλως ειπείν ο 

αναλυόμενος κάνει τον αναλυτή του να νιώθει αυτό που ο ίδιος νιώθει. Αυτό είναι η προβλητική  ταύτιση. Εδώ  

δεν υπάρχει αυτονομία της σκέψης του καθενός, η αυτάρκεια παραλύει , ακυρώνεται.  παρασύρεται και ο άλλος 

στο συγκύτιο με συνέπεια να θολώνονται οι γνωστικές του λειτουργίες.  Κατά τον Βion πρόκειται για επίθεση 

στους δεσμούς στη σχέση με τον άλλο. Σε αυτές τις επιθέσεις περιλαμβάνεται και ο αναλυτής. Πρόκειται για  

επιθέσεις που έχουν να κάνουν με τις γνωστικές λειτουργίες της σκέψης του αναλυτή και τη σχέση του 

αναλυόμενου μαζί του. Αντί να δημιουργηθεί ένα εργαλείο της σκέψης , αυτό το εργαλείο αχρηστεύεται και 

πετιέται έξω κάτι που βλέπουμε  με τους οριακούς. Για παράδειγμα, ένας οριακός ασθενής έρχεται θυμωμένος 

στη θεραπεία και με απορριπτική διάθεση για το θεραπευτή του. Ο θεραπευτής τότε μπορεί να θυμώνει και 

δείχνει το θυμό του είτε σε αυτά που λέει στο θεραπευόμενο είτε σε αυτά που κάνει ( εκδραματίση ) π.χ « δεν 

μπορώ να συνεργαστώ μαζί σας».  Ιδού η  αδυναμία του θεραπευτή να επεξεργαστεί αυτό που του προβάλλει ο 

θεραπευόμενος. Έτσι διώχνει τον ασθενή, ο οποίος  τότε χαίρεται γιατί επιτυγχάνει τον ασυνείδητο σκοπό του  

που ήταν πράγματι να τον διώξει ο αναλυτής του και να πει:  « δεν με ήθελε ο γιατρός».  . Είναι ως εάν o 

ασθενής να επιχειρεί   να αποβάλλει κάθε τι  που σκεφτόμαστε να του προσφέρουμε,  γίνεται λόγος για 

μεγαλομανιακή επιθυμία ελέγχου των άλλων. Μπορεί επίσης να προσπαθεί να προκαλέσει στον αναλυτή την 



15 
 

ίδια ψυχική ένταση που αισθάνεται (προβλητική ταύτιση), το μίσος, τους χειρισμούς που κάνει, την 

απόρριψη, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια  να τον κατηγορήσει για εγκατάλειψη και επαγγελματική 

ανικανότητα.  Ο θεραπεύομενος μέσω της προβλητικής ταύτισης κάνει αυτό που θέλει: ο έλεγχος του 

αντικείμενου είναι μια βασική λειτουργία της προβλητικής ταύτισης, κατά την Κlein : έλεγχος διάμεσου 

(through). Πρόκειται, εν τέλει,  για τον έλεγχο του άγχους του υποκειμένου, του θεραπεύομενου, μέσα από την 

κατοχή και τον έλεγχο του άλλου, του θεραπευτή: «πετάει» κάτι σε αυτόν με σκοπό να τον «γραπώσει» , να τον 

ελέγξει και, ελέγχοντας τον θεραπευτή, ελέγχει το δικό του άγχος. Αν δεν επεξεργαστούμε την προβλητική 

ταύτιση , έχουμε ξεφύγει σαν θεραπευτές.  

Ο  Βion επεξεργαζόμενος το μηχανισμό της προβλητικής ταύτισης του έδωσε και άλλη  διάσταση : έβαλε και τον 

επικοινωνιακό χαρακτήρα, τη  δυνατότητα επικοινωνίας : το παιδί προβάλλει στη μαμά του κάτι το οποίο του 

είναι ανυπόφορο, προβάλει πάνω της τα κακά του (επιθετικότητά του). Η προβολή αυτού του τύπου (« πετάω τα 

κακά στον άλλο») έχει να κάνει  και με περιέργεια, είναι μια λειτουργία γνώσης, διερεύνησης : το υποκείμενο 

ενδιαφέρεται να μάθει τι γίνεται πιο έξω. Όταν το παιδί (αναλυόμενος ) προβάλλει στη μαμά του (αναλυτής) 

αυτά που δεν μπορεί να αντέξει, τότε η μαμά του /αναλυτής  / εμπεριέχων  οφείλει αυτά να τα κρατήσει να τα 

μεταβάλλει και να τα επιστρέψει όχι σαν κακά στοιχεία, αλλά σαν καλά. Το παιδί τότε θα έχει το αίσθημα του  

εμπεριέχεσθαι : νιώθει καλά στην «αγκαλιά» του άλλου. Επικοινωνιακή διάσταση της  προσβλητικής ταύτισης: ο 

αναλυτής πρέπει να μπορέσει να εμπεριέξει. Όταν η μητέρα μπορεί να κρατήσει και να εμπεριέξει το «κακό»  

αρχίζει και οργανώνει τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού.  Δημιουργεί δεσμούς , φτιάχνει τον ψυχισμό. Αυτά τα 

στοιχεία τα ωμά που προβάλλει το παιδί στη μαμά/αναλυτή ο Βion τα ονομάζει β΄ στοιχεία, μη επεξεργασμένα, 

κοντά στις διεγέρσεις, τις εκφορτίσεις (αισθητηριακά δεδομένα). Το βρέφος ανίκανο να χειριστεί μόνο του τα 

αισθητηριακά δεδομένα, τα αποβάλλει μέσα στη μητέρα. Η μαμά με την ικανότητα της να εμπεριέχει και να 

μεταλλάσσει (να «αλέθει»),  είναι σε θέση  να τα χωράει, να τους δίνει μια μορφή να  τα μετατρέπει σε α΄ 

στοιχεία, δηλαδή σε σκέψεις, αναπαραστάσεις, συναισθήματα, στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται στο όνειρο, 

στην ονειροπόληση. Άλλως ειπείν, τα στέλνει πίσω επεξεργασμένα, μετασχηματισμένα, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία α από το παιδί. Για να μεταλλαχθούν τα στοιχεία β σε στοιχεία α χρειάζεται η a 

function,  δηλαδή η ικανότητα της μαμάς να εμπεριέχει.  Η λειτουργία άλφα αποτελεί την κατεξοχήν λειτουργία 

του άλλου. Εξασφαλίζει στον άνθρωπο την ικανότητα ν’αποκοιμιέται αλλά και να ξυπνά. Πρόκειται για την 

ονειροπόληση της μαμάς, δηλαδή  λειτουργία η οποία μου επιτρέπει να κρατήσω στοιχεία από τον αναλυόμενο 

(ή το παιδί), και να τα χρησιμοποιήσω σε ένα μελλοντικό χρόνο. Όταν π.χ. θα πω στον αναλυόμενο ότι « αυτό 

που μου λέγατε τότε, έχει σχέση με αυτό που λέτε τώρα και με αυτό που αισθάνεστε  τώρα για μένα», του 

φέρνω κάτι που είχε πει στο παρελθόν στο τώρα:  χρησιμοποιώ στοιχεία του παρελθόντος, έχω δηλαδή 

κρατήσει στοιχεία , τον σκέπτομαι. Δεν έχω πετάξει τα στοιχεία του, τα έχω κρατήσει. Αυτό είναι η 

ονειροπόληση. 

 Όταν το εμπεριέχον (η μαμά) δεν μπορεί να κρατήσει το «κακό»  κομμάτι που το παιδί της προβάλλει, τότε για 

τον ψυχισμό του παιδιού επιβεβαιώνεται ότι , όντως , αυτό είναι ένα κακό κομμάτι το οποίο ξαναπαίρνει μέσα 

του και αυτό το κακό – επιθετικό κομμάτι καταστρέφει το ψυχικό νήμα : βάζει μέσα του σαν κακό αυτό που ο 

άλλος του επιστρέφει ως κακό,  π.χ  λέει το παιδί : «τι είναι αυτό;»  γονιός « πάψε βλάκα!». Σε αυτήν την 

περίπτωση,  το ενδιαφέρον να μάθει , η περιέργεια , εισάγονται μέσα του ως κακά με συνέπεια να αναστέλλεται 

η λειτουργία του υποκειμένου. Η επιθετικότητα του υποκειμένου (προβολή του κακού) μπορεί να είναι τέτοια 

ώστε το υποκείμενο  αισθάνεται ότι καταστρέφει το αντικείμενο. Στη συνέχεια το υποκείμενο εσωτερικεύει αυτό 

το κατεστραμμένο αντικείμενο για να επανορθώσει. όμως, αυτό το κατεστραμμένο αντικείμενο υπάρχει μέσα 

του ως «σάπιο» : δεν ευνοεί την επικοινωνία ούτε το δέσιμο των συναισθημάτων, των αναπαραστάσεων, των 

σκέψεων. Άλλως ειπείν, η εσωτερίκευση ενός κατεστραμμένου από την επίθεση μου αντικείμενου οδηγεί στο 

συναίσθημα του κενού : κενό στη σκέψη, στο συναίσθημα. 

Συνοπτικά , η  προβλητική  ταύτιση έχει τριπλό χαρακτήρα : α) εκφορτιστικό = να πετάξω αυτά που δεν αντέχω, 

β) ελεγκτικό = έλεγχος του αντικειμένου «διαμέσου», γ) επικοινωνιακό . 

Διαφορές των μηχανισμών  της προσβλητικής ταύτισης και προβολής. Στην προσβλητική ταύτιση το 

υποκείμενο «πετάει» , προβάλλει κάτι στο υποκείμενο με σκοπό να το «γραπώσει» , να το ελέγξει. Τα όρια 

υποκειμένου – αντικείμενου καταργούνται, υπάρχει σύγχυση του Εγώ – Μη Εγώ. Στην προβολή το υποκείμενο 

δεν έχει σκοπό να ελέγξει το αντικείμενο , αλλά να πετάξει κάτι πάνω του.  Δεν νιώθω αυτό που το υποκείμενο 
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μου προβάλλει. Είναι  πιο υγιής μηχανισμός. Τα όρια υποκειμένου – αντικείμενου ( Εγω – μη Εγώ ) είναι πιο 

σαφή. 

Η έννοια της μεταβίβασης σιγά-σιγά έδωσε τη θέση της στο ενδιαφέρον για την 

αντιμεταβίβαση, ειδικότερα μετά την άνθηση της Σχολής των Σχέσεων με το Αντικείμενο 

(μέσα του 20ου αιώνα). Συγκεκριμένα η Heimmann (στον Μαιρόπουλο 2001), υποστήριξε σε 

ένα άρθρο τομή για την αντιμεταβίβαση, ότι η συναισθηματική απόκριση του αναλυτή 

εντός της ψυχαναλυτικής καταστάσεως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην 

έρευνα του ασυνειδήτου, θέση ρηξικέλευθη που σηματοδότησε την αναθεώρηση του 

ρόλου του αναλυτή. Ο νέος ορισμός της αντιμεταβίβασης περιλαμβάνει όλα τα 

συναισθήματα τα οποία βιώνει ο αναλυτής προς τον ασθενή, τα οποία γίνονται  πηγή 

υλικού προς ανάλυση, ως ενδεικτικού των εκδράσεων (enactements), στις οποίες 

αμφότεροι αναλυτής και αναλυόμενος έχουν εμπλακεί. Ωστόσο η Κlein παρέμεινε 

επιφυλακτική με αυτήν την άποψη ανησυχώντας ότι διαμέσου μιας τέτοιας οπτικής, οι  

αναλυτές θα έτειναν να δικαιολογούν τις ανεπάρκειες, και να τις αποδίδουν στους 

αναλυόμενους, προτίστως στην προβλητική ταύτιση (βολική εξήγηση-υπεκφυγή των δικών 

τους ανεπαρκειών). Τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της προβλητικής ταύτισης 

χρησιμοποιείται πρωτίστως στην ανάλυση της μεταβίβασης:  δίνεται έμφαση στα actingout 

και στην πίεση που ασκείται στον αναλυτή, προκειμένου αυτός να συμμετάσχει στο 

ασυνείδητο παιχνίδι του αναλυόμενου. 

Ο Rosenfeld (στον Μαιρόπουλο 2001 ), ασχολήθηκε με τις αρνητικές αντιδράσεις 

ψυχωτικών ασθενών ( πρωτίστως καταστροφικές και αυτοκαταστροφικές τάσεις), εξαιτίας 

του φθόνου τους για την ικανότητα του αναλυτή να τους κατανοεί και να τους αντέχει. 

Άλλοτε, οι αρνητικές τους αντιδράσεις οφείλονταν ακριβώς στο αντίθετο, στην αίσθηση ότι 

ο αναλυτής δεν τους είχε κατανοήσει.  

Παθολογία των οριακών ασθενών : όταν πρόκειται να περάσουν από το κακό αντικείμενο στο καλό ( θετική 

μεταβίβαση στην ανάλυση), δεν αντέχουν το ενδιάμεσο κενό, τον λανθάνοντα χώρο από το κακό στο καλό   

οπότε προτιμούν να μείνουν με το κακό αντικείμενο. Προκειμένου αυτό να μην τους «βαραίνει» , φεύγουν από 

την ανάλυση. Κατά τους Rosenfeld και Kerneberg  , όταν ο αναλυόμενος αισθανθεί το θεραπευτή του σαν καλό 

αντικείμενο, σαν χρήσιμο , αισθάνεται φθόνο για τον αναλυτή και φόβο  εξάρτησης  από αυτόν : οι οριακοί / 

ψυχωτικοί  ασθενείς συχνά διακόπτουν μόλις αρχίζουν να παίρνουν κάποια αποτελέσματα από την θεραπεία.  Ο  

Freud μίλησε για αρνητική θεραπευτική  αντίδραση : διαπίστωσε πως κάποιοι ασθενείς του οι οποίοι είχαν 

κάποια βελτίωση, σαν να αντιδρούσαν σε αυτήν και τότε χειροτέρευαν, κυρίως όταν αυτή η βελτίωση 

ρηματοποιείτο. Απέδωσε αυτήν την αντίδραση στο ασυνείδητο, σε συναισθήματα ενοχής.  Βαθειά 

συναισθήματα ενοχής βασάνιζαν και εμπόδιζαν αυτούς τους ανθρώπους να είναι καλά : με το να είναι άρρωστοι 

τιμωρούνταν, «ξεπλήρωναν» την ενοχή τους. 

Ο Money-Kyrle (στον Μαιρόπουλο 2001 ), διακρίνει την φυσιολογική αντιμεταβίβαση 

(empathy), από την παθολογική αντιμεταβίβαση. Στην δεύτερη περίπτωση ο αναλυτής 

«κολλάει» στις προβολές του ασθενούς, τις οποίες μαζί με μη κατανοηθείσες δικές του 

πλευρές προβάλλει στον ασθενή, προκαλώντας έτσι ένα δεύτερο κόλλημά του. 

Ο Searles παρατήρησε ότι οι σχιζοφρενείς αμύνονται με όλες  τους τις δυνάμεις ενάντια σε 

πρωτόγονα συναισθήματα ζηλοφθονίας, φόβου, οργής και συμβιωτικής εξάρτησης. 

Ωστόσο πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν και οι αναλυτές όταν εργάζονται με ψυχωτικούς 
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ασθενείς διότι αναδύονται και σε αυτούς παρόμοια συναισθήματα ,τα οποία ίσως δεν 

επεξεργάστηκαν επαρκώς στην προσωπική τους ανάλυση (Μαιρόπουλος 2001 ). 

Ο  Μέντζος  (1999) έχει μια διαφορετική οπτική για τις ψυχώσεις.  Σημειώνει ότι με τους ψυχωτικούς  συχνά 

γινόμαστε μάρτυρες πολύ δραματικών ενδοψυχικών συγκρούσεων μεταξύ αντιθετικών τάσεων οι οποίες γενικά 

πιστεύαμε ότι αφορούσαν μόνο στη νεύρωση. Κατά τον συγγραφέα ωστόσο είναι κεντρική η σημασία των 

αντιθετικών αστερισμών και μέσα στην ψυχωτική δυναμική. Στην ψύχωση όμως δεν πρόκειται για σύγκρουση 

μεταξύ ώριμων και ολοκληρωμένων ενδοψυχικών σχηματισμών του Εγώ του Εκείνου και του Υπερεγώ, όπως 

στις νευρωτικές διαταραχές, αλλά για στοιχειώδεις βασικές αντιθέσεις, για διπολικότητες, οι οποίες αρχικά είναι 

κανονικές και φυσικές.  Αυτές οι τελευταίες ανήκουν στον άνθρωπο γενικά αφού ξέρουμε ότι τόσο αυτός όσο 

και κάθε ζωντανός οργανισμός είναι σε μεγάλο βαθμό διπολικά δομημένος, όπως αναφέρει ο Mέντζος (1999).  

Είναι από αυτές ακριβώς που αναπτύσσονται, σε μερικές περιπτώσεις, παθολογικές συγκρούσεις. 

Εν κατακλείδι  οι διπολικότητες  είναι ίδιον του ανθρώπου: τόσο αυτός όσο και κάθε ζωντανός οργανισμός είναι 

διπολικά οργανωμένος για λόγους εξελικτικής δυναμικής.  

Παρομοίως ο Τζαβάρας Ν. (2001) κάνει λόγο για διλληματική ιδιοτυπία: ενασχόληση με τα διλήμματα της 

σκέψης. Ο νους κυριαρχείται από την ταλάντωση ανάμεσα σε δυό αντιθετικές εκδοχές, καθεστώς πιο σύνθετο 

από την αμφιθυμία. Το δίλλημα αφορά την σχιζοφρενική αμηχανία, τη συγκινησιακή αστάθεια ή άμβλυνση, την 

αέναη σχιζοφρενική προσπάθεια επανασύνδεσης ή αποφυγής των αντικειμένων. Η διπολικότητα ως συστατικό 

στοιχείο της σχιζοφρένειας διακρίνεται από τη διλληματική της υφή.   

Ο Μέντζος (1999) υποστηρίζει ότι στην περίπτωση της σχιζοφρένειας πρόκειται για την αντίθεση, το δίπολο 

μεταξύ των αντικειμενοτρόπων  και εαυτοτρόπων τάσεων (αντιναρκισσιστικές και ναρκισσιστικές τάσεις κατά 

Pasche και Racamier), μεταξύ ετερόφυλων και αυτόφυλων προσανατολισμών. Κάτω από ορισμένες 

συνθήκες από το αρχικό φυσικό δίπολο δεν αναπτύσσεται η διαλεκτική σύνθεση αλλά αντίθετα, μια 

παθολογική άκαμπτη σύγκρουση για την οποία υπάρχουν μόνο δύο διέξοδοι, δύο παθολογικές «λύσεις»: η 

ακραία ναρκισσιστική οπισθοχώρηση (αυτιστική απομόνωση) ή η κατάργηση των συνόρων του Εγώ και η 

συγχώνευση με το αντικείμενο. Αυτή είναι, κατά τον συγγραφέα, η τρομερή αντίθεση/ενδοψυχική  

σύγκρουση στη σχιζοφρένεια ( η επονομαζόμενη από τον ίδιο «βασική σύγκρουση). Το γεγονός ότι  ο 

σχιζοφρενής  παρουσιάζει μια γενικότερη αμφιρροπία οφείλεται σε μια γενίκευση, είτε σε μια γενίκευση της 

αρχικής κεντρικής πυρηνικής αμφιρροπίας  ή  στην αποφυγή της κάθε απόφασης (αναποφασιστικότητα). Οι 

προαναφερθείσες ψευδολύσεις  στη βασική σύγκρουση (απομόνωση ή συγχώνευση) είναι στερητικές για το 

υποκείμενο με αποτέλεσμα την ανάπτυξη επιθετικότητας, η επεξεργασία της οποίας (άμυνες)  καταλήγει σε 

δευτερογενείς, επίσης σημαντικές συγκρούσεις. Οι χρόνιες ψυχωσικές άμυνες (πρωτίστως διάψευση, 

διχοτόμηση, προβολή, προβολική ταύτιση) οδηγούν σε απώλεια πολλών ψυχικών ικανοτήτων.  

Ο Μέντζος  (1999) δίνει χαρακτηριστικά το εξής κλινικό παράδειγμα για να δείξει την τρομερή αντίθεση και 

ενδοψυχική σύγκρουση μεταξύ αυτόφιλων και ετερόφιλων τάσεων: «μια ασθενής με ένα οξύ σχιζοφρενικό 

σύνδρομο που νοσηλεύεται σε ένα κλειστό ψυχιατρικό τμήμα, μου σηματοδοτεί, καθώς πλησιάζω στο κρεβάτι 

της, αρχικά με το βλέμμα και γενικότερα με τη στάση της ότι με υποδέχεται ευχαρίστως. Μάλιστα μου κάνει 

χώρο για να καθίσω στην άκρη του κρεβατιού της ώστε να μην είμαι όρθιος. Μοιάζει να με προσκαλεί να 

συνομιλήσω μαζί της. Ακολουθώ αυτήν τη μη λεκτική πρόσκληση και κάθομαι στην άκρη του κρεβατιού. Για λίγα 

δευτερόλεπτα αυτή η φιλική διάθεση παραμένει στην έκφραση του προσώπου της και στα λίγα λόγια που λέει. 

Όμως σε λίγο αλλάζει τελείως απότομα –χωρίς εγώ να έχω προλάβει να πω τίποτα-με κοιτάζει εχθρικά και με 

φτύνει γεμάτη μίσος στο πρόσωπο. Όμως ταυτόχρονα, τη στιγμή που εγώ πηγαίνω αυτόματα να σηκωθώ, με 

κρατάει από το χέρι κοντά της σα να μη θέλει να απομακρυνθώ». (σελ. 2) Βέβαια, κατά τον συγγραφέα, τέτοια 

εμφανή, ζωντανά και εντυπωσιακά επεισόδια παρουσιάζονται μόνο στις οξείες, πρόσφατες,  «φρέσκιες» και όχι 

στις χρονικοποιημένες ψυχώσεις, στις οποίες η σύγκρουση σκεπάζεται και κρύβεται από πολλά στρώματα 

αμυνών και από επανορθωτικές αντιδράσεις, ώστε να μην μπορούμε να την αναγνωρίσουμε εύκολα.   

Τα συμπτώματα της ψύχωσης είναι-όταν τα αναλύουμε υπό το πρίσμα του συγκρουσιακού μοντέλου- ένα 

είδος συμβιβαστικών «λύσεων» της σύγκρουσης.  Αυτοί οι συμβιβασμοί είναι μεν ανάλογοι με εκείνους των 

νευρώσεων, αλλά σε ένα πολύ πιο χαμηλό και πρωτόγονο επίπεδο και με πολύ περισσότερα μειονεκτήματα και 
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αρνητικές επιπτώσεις. Ο Μέντζος (1999) σημειώνει ότι, όπως και στην νεύρωση, οι ψυχωτικοί αμυντικοί 

μηχανισμοί δεν αποσκοπούν μόνο στην άμυνα (καταπολέμηση του άγχους, διάσωση της συνοχής εαυτού κ.λ.π) 

αλλά εξυπηρετούν κατά κάποιον τρόπο και την ικανοποίηση, την ευχαρίστηση, την εκπλήρωση αναγκών και 

επιθυμιών. Επί παραδείγματι,  πέραν του ερωτικού παραληρήματος, και το παραλήρημα σχέσης, το διωκτικό 

παραλήρημα και το παραλήρημα ελέγχου  εξασκούν, πλην της αμυντικής και την ηδονή. Φερ’ειπείν στο 

διωκτικό παραλήρημα δεν πρόκειται μόνο για  προβολή ενδοψυχικής επιθετικότητας, αλλά και για διατήρηση 

ενός είδους σχέσης μεταξύ διώκτου και διωκόμενου, μιας σχέσης η οποία  όπως  φαίνεται είναι η μόνη που 

μπορεί να πραγματοποιηθεί και να διατηρηθεί ακόμα, κάτω από τις δεδομένες και κυριαρχούσες πολύ 

δυσχερείς συνθήκες (αυτό φαίνεται είχε υποπέσει και στην αντίληψη του Freud όπως δείχνουν μερικοί 

υπαινιγμοί του στην περίπτωση Schreber). 

Εν πολλοίς  ο συγγραφέας διατείνεται ότι μερικά από τα συμπτώματα στην ψύχωση αποτελούν ίσως ένα είδος 

συμβιβασμού μεταξύ επιθυμίας επαφής με το αντικείμενο και άμυνας εναντίον του, π.χ. η επίδραση της 

σκέψης ( ο ασθενής ζει με την εντύπωση ότι οι ιδέες του δεν είναι δικές του αλλά του επιβάλλονται απ’έξω), τα 

παραλληρήματα ελέγχου (συναισθήματα παρορμήσεις, σκέψεις ή πράξεις του δεν οφείλονται στη δική του 

θέληση αλλά του έχουν επιβληθεί και ελέγχονται από κάποια ξένη δύναμη).  

Σε άλλα συμπτώματα φαίνεται να υπερισχύει η άμυνα. Σε μια  περίπτωση (Μέντζος 1999), κατά τη διάρκεια 

μιας ψυχιατρικής παράδοσης για φοιτητές, έγινε η παρουσία μιας νεαρής γυναίκας με οξεία σχιζοφρενική 

ψύχωση. Μια αδερφή έφερε την ασθενή στην αίθουσα των παραδόσεων.  Η ασθενής δεν κάθισε στην καρέκλα 

που της προσφέρθηκε αλλά πήγε σε μια φοιτήτρια που παρακολουθούσε. Την κοίταξε εντατικά στο πρόσωπο 

μερικά δευτερόλεπτα και ύστερα χαμογέλασε λέγοντας: «τώρα ξέρω τι συμβαίνει με εμάς τους δύο. Εγώ είμαι 

εσύ και εσύ είσαι εγώ». Ιδού η περίπτωση ταυτόχρονης χρησιμοποίησης και των δύο πρωτόγονων / αρχαϊκών 

αμυντικών  μηχανισμών: της ενδοβολής και της προβολής. Οι άμυνες του ψυχωσικού αφορούν  σε  απώλεια ή 

«θυσία» μερικών βασικών λειτουργιών του Εγώ με την έννοια της σχάσης ( διχοτόμηση/διχασμός του Εγώ) και 

τον προσήκοντα κατακερματισμό/διάλυση του εσωτερικού κόσμου (αύξηση των β στοιχείων εις βάρος των α 

κατά Bion),  αλλά πρωτίστως με την έννοια της αποσυμβολοποίησης (αμυντική κατάργηση της 

συμβολοποίησης).  Η τελευταία συνιστά μια βαρύνουσα μεταλλαγή αφού διαφοροποιημένος  ψυχισμός μπορεί 

να υπάρξει μόνο μέσω της συμβολοποίησης και της ανάπτυξης των συστημάτων των συμβόλων.  Την ίδια 

στιγμή η αποσυμβολοποίηση, ως αμυντικός μηχανισμός, είναι ένας κατ’αρχήν σωστός και χρήσιμος μηχανισμός.  

Λειτουργεί σαν μέσο έσχατης ανάγκης κατά της εισβολικής και συγχωνευτικής συμπεριφοράς του πρωτογενούς 

αντικειμένου. Πρόκειται για μια ενεργητική αμυντική απόσυρση από τη σχέση με το αντικείμενο μέσω μιας 

κατάργησης/αχρήστευσης/αποβολής των κοινών συμβολικών συστημάτων. Κατά τον Mέντζο (1999) ο 

σχιζοφρενής ασυνείδητα θυσιάζει, θα μπορούσαμε να πούμε, τα επιτεύγματα και τις λειτουργίες του Εγώ του 

για να απελευθερωθεί από την επιρροή του εξωτερικού, αλλά κυρίως του εσωτερικού ενδοβλημένου 

πρωτογενούς αντικειμένου (κίνδυνος απώλειας της αυτόνομης ύπαρξης του Εαυτού).. Αυτό όμως τον οδηγεί 

στην απομόνωση. Η αποσυμβολοποίηση δεν είναι τυπική μόνο στη σχιζοφρένεια. Τω όντι, τέτοιες διαδικασίες 

παρατηρούνται όχι μόνο στις ψυχώσεις αλλά και στις ψυχοσωματικές διαταραχές. Στην Ψυχοσωματική Σχολή 

των Παρισίων (μοντέλο της χρηστικής σκέψης ή της αλεξιθυμίας του Σιφναίου) στον χρηστικό ασθενή ο οποίος 

είναι επιρρεπής σε σωματοποιήσεις, η λειτουργία της συμβολοποίησης είναι ελλειμματική. Κατά ορισμένους 

αναλυτές οι ψυχοσωματικές διαταραχές αποτελούν μια σχετικά ευνοϊκότερη «λύση»  από την ψύχωση γιατί 

σ’αυτές το Εγώ κατορθώνει να σώσει τη συνοχή του, είναι σα να γατζώνεται τρόπον τινά στο σώμα για να μην 

περιπέσει στο χάος της ψύχωσης. Η ψυχική αναπαράσταση εξαφανίζεται και εδώ όπως στις ψυχώσεις αλλά 

ένα είδος αντιπροσωπείας της παραμένει ή εξασφαλίζεται με τη βοήθεια της σωματοποίησης. Είναι γι αυτόν το 

λόγο που κάποιοι υποστηρίζουν ότι η σωματοποίηση συνιστά διεξοδικότερη συμβιβαστική ικανοποίηση 

συγκριτικά με την ψύχωση. Με τη βοήθεια της σωματοποίησης αποφεύγεται η απώλεια συνοχής του εαυτού 

οπότε οι λειτουργίες του  παραμένουν εν πολλοίς κανονικές.  Υπό αυτό το πρίσμα θεωρείται από πολλούς 

σχετική βελτίωση  η αντικατάσταση μιας ψύχωσης με μια ψυχοσωμάτωση (αλλαγές από ένα σύνδρομο στο 

άλλο ή φαινόμενο των εναλλασσομένων συνδρόμων). 

Η διάλυση του ψυχικού κόσμου αφορά στην απώλεια της συνοχής και της ταυτότητας του Εαυτού. Πρόκειται 

για τον πρωτογονότερο και πιο απελπισμένο αμυντικό μηχανισμό, ο οποίος έχει, όμως, βέβαια, και ολέθρια 

αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτού του κατακερματισμού θυσιάζεται μια πολύ κεντρική περιοχή και 

λειτουργία Εαυτού.   Ο Μέντζος υποστηρίζει ότι Ίσως να πρόκειται για μια ηρωική προσπάθεια του εαυτού να 

σωθεί με το να διαλύεται ο ίδιος ενεργητικά, για να αποφύγει την εισβολή εξωτερικών παραγόντων, την ώρα 
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που θα βρίσκεται σε παθητική κατάσταση: «είναι η πολιτική της καιγόμενης γης ή η λογική της αυτοκτονίας» 

(Μέντζος 1999, σελ. 3). 

Το ζητούμενο είναι η αποκατάσταση του ψυχωτικού για αφήγηση, η επανα-οικειοποίηση του με τη λειτουργία 

της σκέψης, η απόκτηση κάποιας ικανότητας για ενδοσκόπηση. Κάτι τέτοιο μοιάζει αδύνατο χωρίς την 

ουσιαστική «δανειοδότηση» του δικού μας προσυνειδητού, χωρίς τη δικιά μας διαρκή επόπτευση των 

αντιμεταβιβαστικών φαινομένων (ατομική εποπτεία, στήριξη από τα μέλη μιας ομάδας εργασίας). 

Σημαντικό: η εγκατάσταση της θεραπευτικής συμμαχίας. Η θεραπεία αφορά στην αποκωδικοποίηση των 

παραδοξοτήτων του σχιζοφρενούς. Kατά τον Schneider (στην Πάσχου 2003),  το αίσθημα της έλλειψης  κάθε 

επαφής με τον σχιζοφρενικό εκ μέρους του ιατρού αποτελεί το χαρακτηριστικότερο διαγνωστικό-αλλά 

υποκειμενικό- σύμπτωμα. Γίνεται λόγος για το «ανοίκειο» αίσθημα που προκαλεί στο γιατρό η επαφή του με 

τον σχιζοφρενή. 

Είναι προεξάρχουσα η άρνηση των σχιζοφρενών να ανταποκριθούν στις προσμονές των νευρωτικών 

ψυχοθεραπευτών ως προς την προσδοκώμενη μεταβιβαστική ετοιμότητα. Τω όντι, επειδή οι ψυχωτικοί δεν 

ανταποκρίνονται στις ωριμότερες ανάγκες σύναψης  αντικειμενοτρόπων σχέσεων του αναλυτή προκαλούν 

αδιαφορία, απέχθεια, συναισθήματα αποστροφής και αποφυγής.  Η Ποταμιάνου (2001) κάνει λόγο για την 

αμφιθυμία του ειδικού  στην ψυχοθεραπεία ψυχωτικών ασθενών η οποία καθιστά το αντικείμενο «ολισθηρό». 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ψυχοθεραπευτής μπορεί να εμφορείται από ένα αίσθημα παράλογο, ένα βίωμα 

φόβου, να βρίσκεται εκτεθειμένος σε ένα κλίμα διάχυτης καχυποψίας. Δεν πρόκειται για ένα φόβο που 

συνδέεται με την πιθανή έκφραση βίας εκ μέρους του ψυχωτικού αλλά για το ότι αυτή η βία δεν είναι 

αναπαραστάσιμη. Αυτό προξενεί μια σειρά ασυνείδητων και ενσυνείδητων αντιμεταβιβαστικών δυσχερειών: 

το ψυχωτικό άτομο αποκρούει τη σύναψη μιας σχέσης σύμφωνα με τις υφιστάμενες συναισθηματικές ανάγκες 

ενός ψυχοθεραπευτή ή ψυχιάτρου. 

Η αντιμεταβίβαση είναι ίσως το δυσκολότερο πρόβλημα κατά τη θεραπεία του ψυχωτικού. Στην ανάλυση των 

ψυχωτικών ασθενών ο αναλυτής επιφορτίζεται με μια ένταση πολύ διαφορετική ποιοτικά και ποσοτικά, απ’ότι 

με τους νευρωτικούς: καταλαμβάνουν τον εσωτερικό μας χώρο, είναι σα να μας κατοικούν (βέβαια, αν το 

καταφέρουν, σημαίνει ότι κάπου το θελήσαμε..). Ο Racker (στον Στυλιανίδη 2002) υποστηρίζει ότι υπάρχει η 

ανάγκη επαγρύπνησης του αναλυτή προκειμένου να ελέγξει και να εποπτεύσει τις δικές του επιθετικές 

αντιδράσεις, σε απάντηση της επιθετικότητας του αναλυόμενου. Γίνεται λόγος για  παράδοξες συμπεριφορές εκ 

μέρους του θεραπευόμενου, για διαρκείς επιθέσεις σε κάθε μορφής δεσμό (link) που υφαίνεται, για την 

προσπάθεια του ασθενούς να μας τρελάνει. Τω όντι, ο  Searles (στον Μέντζο 1999), διατείνεται πως  ο 

θεραπευτής μπορεί να έχει το συναίσθημα ότι ο ασθενής προσπαθεί να τον κάνει τρελό.  Ο φθόνος του 

ψυχωτικού υποκειμένου είναι συχνά καταλυτικός για την ψυχική του λειτουργία: ο ασθενής, όπως αναφέρθηκε 

και νωρίτερα,  μας φθονεί τρομακτικά με ένταση και με οδύνη, φθονεί συχνά την ψυχική υγεία μας. Από την 

άλλη μεριά, οι περιγραφές της ασυλικής ψυχιατρικής και η αντιμεταβίβαση στις ψυχοθεραπείες 

καταμαρτυρούν ότι το μίσος των ειδικών κατά των ψυχωτικών μπορεί να είναι αδυσώπητο (μίσος μέσα στην 

αντιμεταβίβαση).  

Κατά τον Searles (στον Μαιρόπουλο 2011), η αντιμεταβίβαση υφίσταται κλυδωνισμούς 

κατά τη διάρκεια μιας ανάλυσης, και καθίσταται εν τέλει το ευαισθητότερο και 

αξιοπιστότερο όργανο που δίνει ακριβή στοιχεία  για το τι διαδραματίζεται στην 

θεραπευτική κατάσταση, ειδικότερα σε περιοχές οι οποίες δεν αρθρώνονται λεκτικά από 

τον ασθενή.  Ο συγγραφέας κάνει λόγο για την έννοια της θεραπευτικής συμβίωσης, στην 

οποία ο αναλυτής συμμετέχει σε ένα συναισθηματικό επίπεδο, υποκείμενος συνεχώς σε 

μια αναλυτική επεξεργασία των συναισθημάτων του.  Αναφέρει τον όρο των «απατηλών 

μεταβιβαστικών αντιδράσεων», μέσω των οποίων ο αναλυτής προσωποποιείται ως η 

μητέρα με το κατακερματισμένο Εγώ, ο συναισθηματικά απών πατέρας κ.λ.π. Θεωρεί 

μάλιστα ότι υπάρχει κάτι το αληθές στις μεταβιβαστικές αντιδράσεις του ασθενούς. Κάνει 

λόγο για τις θεραπευτικές προσπάθειες του τελευταίου να μετατρέψει τον 

κατακερματισμένο αναλυτή-μητέρα σε μια μητέρα πλήρη, όπως θα την είχε επιθυμήσει. Η 
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αποτυχία του του προκαλεί έντονα συναισθήματα πένθους και ενοχής. O  Searles,  

παρομοίως με την Klein, δίνει έμφαση στην αναγκαιότητα να αναλαμβάνουμε την ευθύνη 

των συναισθημάτων μίσους, αποτυχίας, σαδισμού κ.λ.π., αντί να θεωρούμε υπεύθυνο γι 

αυτά τον ασθενή. 

Ο σεβασμός των ενδοψυχικών αντιδράσεων του ασθενούς σχετίζεται με την ικανότητα του 

θεραπευτή ν’αποδεέχεται τον φόβο του ψυχωτικού που τον απομακρύνει από κοντά του 

(αντοχή της ψυχωτικής μεταβίβασης) υπό την απειλή της συγχώνευσής του (μεταβιβαστικά 

ο αναλυτής γίνεται το πρωταρχικό αντικείμενο το οποίο προκαλεί στον ψυχωτικό ασθενή 

άγχος συγχώνευσης).  Αν κάτι γνωρίζει ν’ανταμείβει ένας ψυχωτικός είναι η ατμόσφαιρα 

της ελευθερίας στη διάρκεια μιας ψυχοθεραπείας που του παρέχει τη δυνατότητα να 

εγκαταλείπει ανά πάσα στιγμή τη σχέση του με τον θεραπευτή δίχως να καταδιώκεται από 

ένα συναίσθημα ενοχής. Αυτή η εμπειρία αποβαίνει συχνά σωτήρια για την ίδια τη σχέση 

στην οποία ο σχιζοφρενής επανέρχεται, έστω και ύστερα από μεγάλα χρονικά διαστήματα.  

Ο Freud (1911) στην ανάλυση του δικαστού Schreber, υποστήριζε ότι δε μπορούμε να 

αναλάβουμε τέτοιους ασθενείς ή δε μπορούμε να τους κρατήσουμε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. 

Το θεραπευτικό συμβόλαιο και η τήρησή του αποτελεί μια ασπίδα της σχέσης του αναλυτή 

με τον ψυχωσικό ασθενή και έναν «τρίτο» στο βαθμό που επιτρέπει μια μερική διευθέτηση 

του άγχους συγχωνεύσεως. 

Επιχειρείται η εξεύρεση του  τρόπου να κάνουμε συναισθηματική επαφή με τον ψυχωτικό/σχιζοφρενικό 

άρρωστο. Κεντρικό σημείο της συνάντησης δεν είναι η διάγνωση, αλλά η επικοινωνία: να  βρει ο 

ψυχοθεραπευτής κάτι κοινό ανάμεσα σε εκείνον και τον ασθενή, και να το αναδείξει ως σημείο επαφής. Να 

χειριστεί την κατάσταση με τέτοιον τρόπο ώστε ο ασθενής τον εμπιστευτεί, να συνεννοηθούνε και να ξανάρθει. 

Ψάχνουμε ένα σημείο ταύτισης, επί παραδείγματι οι αφηγήσεις του ασθενούς π.χ. για τις ταινίες που βλέπει 

μπορούν να διακινούν τα σχόλια και το ενδιαφέρον μας. Οι άνθρωποι επικοινωνούν όταν χρησιμοποιούν μια 

κοινή γλώσσα άσχετα αν η γλώσσα αυτή είναι ο λόγος, η μιμική, η ζωγραφική ή η μουσική. Στην ψυχανάλυση το 

εργαλείο της δουλειάς μας είναι ο λόγος. Στην επικοινωνία με ψυχωτικούς δεν πρόκειται για επαφή 

θεραπευτού-ασθενούς μόνο μέσω του λόγου (ο οποίος βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο) αλλά και για μια μη λεκτική  

συναισθηματική σχέση, για μη λεκτικές σηματοδοτήσεις και ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των δύο. 

Μπορώ να πω σε έναν παραληρηματικό ασθενή σχετικά ανοιχτά ότι δεν πιστεύω στην πραγματικότητα των 

ιδεών του εφόσον όμως την ίδια στιγμή του σηματοδοτώ με τη γενική μου στάση, με τον τόνο της φωνής μου 

και την έκφραση του προσώπου μου ότι ακούω σοβαρά αυτά που μου λέει και ότι, επιπροσθέτως, προσπαθώ 

να καταλάβω το περιεχόμενο του παραληρήματός του αν και κάπως διαφορετικά απ’ότι το καταλαβαίνει 

εκείνος. Πρόκειται για συνδυασμό μεταξύ σηματοδοτήσεων οι οποίες από τη μια διαφοροποιούν, από την άλλη 

όμως υπογραμμίζουν και δίνουν έμφαση στη σχέση των δύο, ένα cocktail το οποίο περιέχει ταυτόχρονα τόσο τη 

διαφορά όσο και τη σύνδεση του θεραπευτή με τον ασθενή του. Με αυτόν τον τρόπο ο θεραπευτής 

προτείνει/προσφέρει  στον ασθενή ένα άλλο είδος σχέσης, διαφορετικής από εκείνες που μέχρι τώρα ήταν 

συνηθισμένος. Δεν ταυτίζομαι με τον ασθενή όσον αφορά το περιεχόμενο του παραληρήματος αλλά ταυτίζομαι 

μαζί του με την έννοια ότι ο ασθενής αισθάνεται από την όλη στάση μου πόσο σοβαρά παίρνω αυτό που τον 

κάνει να υποφέρει. Το ίδιο συμβαίνει αν προσπαθήσω, όπως το κάνει ο Benedetti (στον Μέντζο 1999) να βρω 

θετικά στοιχεία μέσα στην τρελή του ιδέα, δηλαδή αν τον πείσω ότι προσπαθώ να βρω τις θετικές απόψεις των 

ιδεών του (θετικοποίηση).  Η θεραπευτική σχέση είναι μια σχέση στην οποία κανένας δεν απορροφάει ή 

καταστρέφει τον άλλον, ούτε αφήνει τον εαυτόν του να απορροφηθεί ή να καταστραφεί από τον άλλον.  

Πρόκειται για μια συνάντηση ισότιμων προσώπων τα οποία ζητούν σύνδεση, συνεννόηση και μερική ταύτιση 

σχετικά με ορισμένα περιεχόμενα, ιδέες και συναισθήματα χωρίς όμως οι δυό τους να χάνουν την ανεξαρτησία 

τους. Αυτό που χρειάζεται ο σχιζοφρενής από τον θεραπευτή του είναι ο συνδυασμός μεταξύ 

αποστασιοποίησης από τη μια και εναισθητικής συμμετοχής από την άλλη. Κατά τον Mέντζο (1999) δεν 



21 
 

πρόκειται τόσο για μια συνειδητή τακτική, αλλά μια εν πολλοίς διαισθητικά λαμβανόμενη στάση. Το νόημα και 

ο σκοπός αυτής της θεραπευτικής τακτικής είναι να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την επαφή με τον 

ψυχωτικό ασθενή περπατώντας μεταξύ από τη μια μεριά της «Σκύλλας» ( μιας πολύ μεγάλης εγγύτητας και 

συμβίωσης) και από την άλλη μεριά της «Χάρυβδης» (μιας πολύ μεγάλης απόστασης). Ο απώτερος στόχος μας 

είναι να δώσουμε στον ασθενή την ευκαιρία να έχει καινούργιες εμπειρίες που θα του δείχνουν πρακτικά ότι 

είναι δυνατό δύο ανεξάρτητα πρόσωπα να έχουν μια στενή και έντονη σχέση χωρίς να χρειάζονται 

επιπρόσθετες ασφάλειες με ψυχωτικούς αμυντικούς μηχανισμούς επειδή τάχα κινδυνεύουν να χάσουν τον 

εαυτόν τους. Ο ασθενής φοβάται τόσο τη συγχώνευση όσο και τη μοναξιά της αυτιστικής απόσυρσης. Γι αυτό, 

σε κρίσιμα σημεία της θεραπείας του όλο και ξαναγλυστράει στα συμβιβαστικά σχήματα που αποτελούν τα 

κλασσικά ψυχωτικά συμπτώματα (ψυχωτικές συμπεριφορές). Όμως με την πάροδο του χρόνου, εφόσον 

υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες και επιτυχείς πορείες τέτοιων θεραπειών, ο ασθενής τολμάει όλο και πιο συχνά να 

παραμείνει μέσα σε μια σχετικά ανοιχτή σχέση με τον θεραπευτή: όσο συχνότερα και εντατικότερα έχει τέτοιες 

εμπειρίες τόσο περισσότερο ελαττώνεται ο κίνδυνος και η αναγκαιότητα ενεργοποίησης παλινδρομικών 

αμυνών. Ωστόσο, υπάρχουν ενδιάμεσα στάδια κατά τα οποία ο ασθενής υποφέρει πολύ. Τω όντι, ενώ μπορεί να 

έχει φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο παραιτείται από ένα μέρος της ψυχωσικής του άμυνας, εντούτοις συχνά 

δεν έχει ακόμα εξοικειωθεί με τις εξελικτικά ωριμότερες/ρεαλιστικότερες μορφές αντιμετώπισης των 

συγκρούσεων. Μια ασθενής, εν μέσω ενός τέτοιου ενδιάμεσου σταδίου (στον Μέντζο 1999), κατηγόρησε- 

μεταξύ σοβαρού και αστείου- τον θεραπευτή της ότι της έκλεψε την ψύχωση. 

 Η επιτυχία της πρώτης συνάντησης εξαρτάται από την επιθυμία του θεραπευτή: το κίνητρο του θεραπευτή να 

επικοινωνήσει με τον άρρωστο παίζει ίσως τον καθοριστικότερο ρόλο στην έκβαση της συνεδρίας.  

Ωστόσο ο Racamier(2001) υποστηρίζει ότι πρέπει να ιαθούμε από την επιθυμία μας να ιάσουμε. Η μεγαλομανία 

των ψυχωτικών ασθενών και των οικογενειών τους δε μπορεί παρά να διεγείρει και τη μεγαλομανία/ 

παντοδυναμία του ειδικού, τις φαντασιώσεις του που τείνουν να στοχεύουν σε μια ίαση ιδανική και απόλυτη. 

Και ιδού το δίλλημα του ψυχοθεραπευτή: να κάνει βίαια το πένθος της ίασης, να υποταχτεί στην αποδοχή μιας 

οριστικής και αμετάκλητης ναρκισσιστικής ήττας, να εγκαταλείψει την παιδική παντοδυναμίας του. Πρόκειται 

για τον ενταφιασμό της εξιδανίκευσης (η «ασθένεια της εξιδανίκευσης» όπως έλεγε η Smirgel ), το πένθος του 

συνδρόμου του σωτήρα. Ο Racamier έγραφε «είναι βέβαιο ότι δε μπορούμε να ιάσουμε, αλλά αφήνουμε να 

ιαθούν», ενώ ο Racker σημείωνε «εγώ τον φρόντιζα, ο Θεός τον θεράπευε». 

Η ανάγκη του ψυχωσικού να ιαθεί, συνυπάρχει με όλο τον φόβο της αλλαγής. Κάθε θεραπεία, κάθε αλλαγή 

μπορεί να είναι μια κρίση. Καθίσταται εξαιρετικά επίπονη διαδικασία να δείξουμε στον ασθενή ότι κάθε αλλαγή 

συγκροτείται κυρίως από μια απώλεια. Για τον σχιζοφρενή «αλλάζω» σημαίνει ότι χάνω μια αμυντική θωράκιση 

που έχω εκπονήσει ο ίδιος ως ένα παραληρητικό επίτευγμα του Εγώ και που μου χρησιμεύει για να επιβιώνω, 

και ιδού το αδυσώπητο ΔΙΛΗΜΜΑ: αν δεν αλλάξω σημαίνει αφανισμός, αλλά αλλαγή σημαίνει θάνατος. 

Το φλέγον ερώτημα: ο σχιζοφρενής θέλει να μιλήσει μαζί μου; Άρα είναι δυνατή μια ψυχοθεραπεία της 

σχιζοφρένειας; Πως θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον ασθενή και  πώς θα μπορέσει να αναπτυχθεί μια 

θεραπευτική σχέση, αφού αυτός φοβάται το αντικείμενο το οποίο του φαίνεται επικίνδυνο; Επιπροσθέτως 

αισθάνεται ότι κινδυνεύει να απορριφθεί από το αντικείμενο και να χάσει έτσι την ταυτότητα και την ύπαρξή 

του. Επομένως θα το αποφύγει, θα το καταπολεμήσει, θα αποσυρθεί ή θα προσπαθήσει να το εξαφανίσει 

αναιρώντας/ακυρώνοντας την ύπαρξη ενός υποκειμένου και ενός διαφορετικού από αυτό αντικειμένου 

(κατάργηση Εγώ-Μη Εγώ).  Όμως, όπως προαναφέρθηκε, κοντά σε όλο αυτό υπάρχει  ακόμα και στις πιο βαριές 

περιπτώσεις ψυχώσεων, μια ισχυρή τάση επαφής με το αντικείμενο και επανεγκατάστασης του απολεσθέντος 

αντικειμένου. Μια τάση η οποία εκδηλώνεται έμμεσα κυρίως σε αυτό που ονομάζουμε μεταβίβαση.    

Ως γνωστόν ο Freud ήταν πολύ διστακτικός για τις δυνατότητες της ψυχανάλυσης στη σχιζοφρένεια, γιατί 

πίστευε ότι ο σχιζοφρενής εξαιτίας του ναρκισσισμού του και της αυτιστικής οπισθοχώρησης στον εαυτόν του 

δεν είναι σε θέση ν’αναπτύξει μεταβίβαση. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι και ο ψυχωτικός μεταβιβάζει και μάλιστα 

ότι η μεταβίβασή του έχει έναν πολύ εντατικό και ολοκληρωτικό χαρακτήρα. Kατά τον Mέντζο το φαινόμενο της 

μεταβίβασης γενικά, και όχι μόνο στις ψυχώσεις, δεν είναι μόνο μια αυτόματη κινητοποίηση παλιών, 

απηθημένων και μη ικανοποιημένων νηπιακών αναγκών και επιθυμιών, αλλά έχει μια βαθύτερη διάσταση: 

είναι μια διαρκώς επαναλαμβανόμενη προσπάθεια μιας αναβίωσης και μιας κινητοποίησης των παλιών 

επώδυνων τραυματικών σχέσεων και εμπειριών, η οποία μολονότι είναι μια αυτόματη διαδικασία, εντούτοις 

φαίνεται να έχει νόημα και σκοπό. Πρόκειται για την ανάγκη της έκφρασης και δραματοποίησης αυτού που 
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υπέφερε το άτομο τότε, αλλά και για ένα είδος προσδοκίας, ότι αυτήν τη φορά η έκβαση, το αποτέλεσμα θα 

είναι καλύτερο, θετικό. Τέτοιες τάσεις και μηχανισμοί παρατηρούνται λίγο πολύ σε όλους τους ανθρώπους, όχι 

μόνο σε νευρωτικούς ή ψυχωτικούς. Εντούτοις, σε ανθρώπους με βαρειές τραυματικές εμπειρίες, η 

αναζωογόνηση και δραματοποίηση του παλαιού σχήματος συνήθως εκλύει πολύ ισχυρούς φόβους που  

οδηγούν στην κινητοποίηση της άμυνας, της νευρωτικής, της ψυχωτικής ή της ψυχοσωματικής. Τα παλιά 

αντιδραστικά σχήματα υπερισχύουν και προκαλούν εμπόδια και περιπλοκές στην επαφή και επικοινωνία με το 

αντικείμενο, έτσι ώστε να ματαιώνεται η αρχικά καλή πρόθεση της μεταβιβαστικής κίνησης.  Τότε η τελευταία, 

αντί να οδηγήσει στην ίαση της παλιάς ουλής, οδηγεί αντίθετα σε καινούργιες τραυματικές εμπειρίες.  Είναι 

αυτήν ακριβώς την αρνητική εξέλιξη την οποία  η  θεραπευτική μας  τεχνική προσπαθεί να βοηθήσει τον ασθενή 

να αποφύγει, τουλάχιστον μέσα στη συνάντηση ασθενούς-θεραπευτού, διαμέσου της ανάλυσης αυτής της 

μεταβίβασης. Στην περίπτωση της νευρωτικής μεταβίβασης μέσω των ερμηνειών μας δείχνουμε στον ασθενή 

ότι οι σπασμωδικές του αντιδράσεις είχαν νόημα και λειτουργικότητα  στην παιδική του ηλικία, τώρα όμως είναι 

σχετικά ξεπερασμένες και αποτελούν μόνο ένα εμπόδιο στη ζωή του. Ελπίζουμε τοιουτοτρόπως να τον 

βοηθήσουμε να τολμήσει να μείνει βαθμιαία μέσα στη σχέση χωρίς να καταφεύγει σε αμυντικές αντιδράσεις. 

Διαφορετικά είναι τα πράγματα με τη μεταβίβαση του ψυχωσικού.  Εδώ συχνά οι ασθενείς αρχίζουν να 

παίρνουν τον θεραπευτή σα στόχο των παραληρητικών τους προβολών (π.χ. παραλήρημα ελέγχου)  ή αρχίζουν 

να έχουν ψευδαισθήσεις σχετιζόμενες με αυτόν, ακριβώς όπως  κάνουν και εκτός θεραπευτικής σχέσης. Ο 

Μέντζος υποστηρίζει ότι μόνο υπό την ευρεία έννοια του όρου θα ήταν παραδεκτό να ονομάσουμε αυτά τα 

φαινόμενα μεταβιβαστικά (από ορισμένους χρησιμοποιείται ο όρος   «ψυχωτική μεταβίβαση»). Διατείνεται ότι 

ο ασθενής συμπεριφέρεται σα να προσπαθεί να έχει μεν εντατική επαφή με τον θεραπευτή αλλά μόνον κάτω 

από τους δικούς του όρους. Ζητάει την εντατική επαφή με τον θεραπευτή, παρά τη ναρκισσιστική του άμυνα, 

λόγω της «πείνας του αντικειμένου» αλλά και λόγω της έλξης που ασκεί το αντικείμενο επάνω του. Ιδού το 

ΔΙΛΗΜΜΑ μέσα στο οποίο είναι πιασμένος εντός του οποίου δε μπορεί παρά να αναπτύξει τους τρόπους 

επαφής που έζησε και έμαθε στην παιδική του ηλικία. Δεν του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να κάνει εμπειρίες 

σχέσεων μεταξύ ισοτίμων προσώπων που αγαπούν και σέβονται ο ένας τον άλλον επειδή μεγάλωσε κοντά σε 

πρωτογενή αντικείμενα που δεν τον άφηναν να είναι αυτός που είναι και να εξελίσσεται αυτόνομα σαν 

προσωπικότητα, παρά τον εκμεταλλεύτηκαν σαν αντικείμενο εαυτού (selfobject, κατά Κοhut).    Έννοια του  

εαυτοαντικειμένου (selfobject). Πρόκειται για την ναρκισσιστική συνθήκη όπου ο άλλος, πηγή του 

ναρκισσιστικού αισθήματος για το άτομο, γίνεται κατανοητός μόνο ως αντικείμενο το οποίο τίθεται στην 

υπηρεσία του εαυτού συντείνοντας  στο βίωμα του καλώς έχειν,  της συνέχειας και της συνοχής του. Eίναι η 

εμπειρία   κατά την οποίαν οι λειτουργίες ενός άλλου απευθύνονται  στον εαυτόν του υποκειμένου και 

σχετίζονται μ’αυτόν.  Σε στιγμιότυπα στιγμιαίας ευθραυστότητας το υποκείμενο θα τα βγάλει πέρα τόσο 

καλύτερα και υγιώς, όσο ευκολότερα θα καταφέρει να βρει τα selfobjects τα οποία του είναι αναγκαία. Δεν 

αφορά κατ’ανάγκην σε κάποιο πρόσωπο (ή πρόσωπα), αλλά μπορεί να είναι η μουσική, μια βόλτα, η 

καλλιέργεια ενός ταλέντου,  ο πολιτισμός κ.λ.π. Την  έννοια του selfobject εισήγαγε o  Kohut το 1968 και αφορά 

στη ναρκισσιστική επένδυση του αντικειμένου συνθήκη η οποία αντιτίθεται στην αντικειμενοτρόπο αγάπη. Τω 

όντι, η έννοια του αντικείμενου προκύπτει από την επιθυμία  ενώ το selfobject είνα  μια λειτουργία αρχαϊκή ή 

ώριμη που ανακύπτει από την ανάγκη: αν ο άλλος είναι ο στόχος της επιθυμίας, του θυμού, της αγάπης ή της 

επιθετικότητας, τότε είναι ένα αντικείμενο. Αν ο άλλος συγκρατεί τη συνοχή, τη δύναμη και την προσωπική 

αρμονία του υποκειμένου τότε είναι ένα εαυτοαντικείμενο. Η επιθετικότητα η οποία είναι συνυφασμένη με το 

αντικείμενο διαφοροποιείται από τη ναρκισσιστική οργή που αφορά στο εαυτοαντικείμενο και το οποίο δεν 

πρέπει να εκλείψει. Η επιθετικότητα δεν έχει λόγω ύπαρξης όταν το εμπόδιο αρθεί, όταν πάψει η σύγκρουση, 

ενώ αντίθετα η ναρκισσιστική οργή δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει. Συχνά η έννοια του selfobject είναι 

συνυφασμένη με παθολογία, με την έννοια μιας αρχαϊκής καθήλωσης (αρχαϊκά selfobjects), με έμφαση στον 

μεγαλειώδη εαυτό (παντοδύναμο εαυτοείδωλο). Ωστόσο, το selfobject μπορεί να είναι αρχαϊκό ή ώριμο. Σε 

όλες τις περιπτώσεις τα αρχαϊκά selfobjects μπορεί να ενεργοποιούνται σε διάφορες στιγμές της εμπειρίας του 

ατόμου. Μερικοί από τους συνεχιστές του Κοhut υποστηρίζουν ότι η έννοια του εαυτοαντικειμένου σημαίνει 

μια ευαλωττότητα, έστω στιγμιαία, του εαυτού. Τω όντι ένας ακέραιος εαυτός δεν θα είχε την ανάγκη του 

εαυτοαντικειμένου οπότε αυτή η έννοια θα παρέπεμπε σε παθολογία.  

Η γενική  τάση του ψυχωτικού θα είναι να αποσυρθεί τελείως από τη σχέση του με τον θεραπευτή, να γίνει 

απλησίαστος, η αντίθετα να κάνει μια ναρκισσιστική ταύτιση μαζί του ( κολλώδης σχέση). Ιδού γιατί ο ασθενής 

που παραληρεί αγωνίζεται διακαώς να πείσει το περιβάλλον του (πρωτίστως τον θεραπευτή) ότι το περιεχόμενο 

του παραληρήματος ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα: πέρα από την αναγκαία για την ενδοψυχική του 
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ισορροπία προσπάθεια να σταθεροποιήσει την καινούργια άποψη του κόσμου (η νεοπραγματικότητα του 

ψυχωσικού), ο ασθενής θέλει να βεβαιωθεί ότι ο άλλος σκέπτεται , αισθάνεται και βλέπει τον κόσμο όπως 

αυτός ο ίδιος, δηλαδή ότι οι δυό τους δε διαφέρουν (κατάργηση Εγώ –μη Εγώ) ακόμα και στην παραδοχή του 

παραληρήματος. Τω όντι, αυτό που περισσότερο απ’όλα φοβάται ο σχιζοφρενής είναι τη διαφορετικότητα του 

αντικειμένο, το να είναι δηλαδή ο άλλος κάτι που υπάρχει ανεξάρτητα έξω απ’άυτόν. Έτσι, είτε αποφεύγει κάθε 

προσέγγιση με  τον θεραπευτή είτε -συμβιβαστικά -τον προσεγγίζει μεταβάλλοντάς τον και επιβάλλοντάς του τι 

να αισθάνεται (προβλητική ταύτιση) Προσπαθεί να μας κάνει ομοίους και να μας συγχωνεύσει, ταυτόχρονα 

όμως φοβάται τη συγχώνευση με το αντικείμενο, γιατί αυτή θα οδηγούσε σε ένα χάσιμο του εαυτού του μέσα 

στον άλλον.  Σαν λύση στο δίλλημα επιδιώκει αμυντικά μια πρωτόγονη προβλητική ταύτιση κατά την οποία θα 

είναι ο άλλος που θα χάνεται μέσα στον εαυτόν του ασθενούς (αυτός ο ίδιος απορροφά το αντικείμενο αντί να 

απορροφιέται απ’αυτό).  Ο ασθενής αυτός δεν είχε την ευκαιρία, στις αρχές της ζωής του, να ζήσει εμπειρίες 

που θα του φανέρωναν τις δυνατότητες μιας εντατικής σχέσης μεταξύ δύο ανεξαρτήτων προσώπων που 

μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους χωρίς ούτε  ο πρώτος να χάνεται στο δεύτερο, ούτε 

ο δεύτερος στον πρώτο. Για όλους αυτούς τους λόγους η εντατική ψυχοθεραπευτική σχέση είναι για τον 

σχιζοφρενή μια εμπειρία γεμάτη αντιφάσεις, την οποία αυτός ταυτόχρονα θέλει σφοδρά αλλά και φοβάται σε 

υψηλό βαθμό. Η λύση/άμυνα μιας ναρκισσιστικής σχέσης (προβλητική ταύτιση) είναι το μόνο μέσο που έχει ο 

ασθενής μέχρι τώρα στη διάθεσή του για να αντισταθεί στην ισχυρή απορροφητική επιρροή του αντικειμένου, 

χωρίς να παραιτηθεί τελείως από την ικανοποίηση  μερικών αναγκών και επιθυμιών του για σχέση. 

Ο θεραπευτής βρίσκεται κι αυτός μπροστά σε ένα δίλλημα. Οφείλει από τη μια να μην ανταποκριθεί στη 

συμβιωτική επιθυμία του ασθενούς για ολική απορρόφηση από αυτόν, αλλά και να μην αντιδράσει στην 

επιθετικότητα, περιφρόνηση ή απελπισία του ασθενούς με ανεπιθετικότητα, με αντιπεριφρόνηση, με 

απαισιοδοξία κ.λ.π. Πρόκειται εδώ για ρόλους και καταστάσεις που ο ασθενής αποδίδει, καθορίζει και 

προσπαθεί να επιβάλλει στο θεραπευτή, στα πλαίσια της προβλητικής ταύτισης (ψυχωτική μεταβίβαση).  Έτσι, 

από τη μια μεριά ο θεραπευτής καλείται να προσπαθεί ν’αποφύγει το ρόλο που του υπαγορεύεται ασυνείδητα 

από τον ασθενή, από την άλλη όμως δεν πρέπει να απομακρυνθεί και  να αποξενώσει τον ασθενή λέγοντάς του 

ότι το παραλήρημά του είναι άλογο, κουτό ή τρελό ούτε να του μεταδώσει ότι οι συμβιωτικές επιθυμίες του 

είναι βλαπτικές, απαγορευμένες, ανεπιθύμητες. Ούτε πρέπει να παραιτηθεί δουλοπρεπώς από κάθε 

υπεράσπιση του εαυτού του, όταν ο ασθενής του επιτίθεται και του δείχνει την περιφρόνησή του. Εντούτοις ο 

θεραπευτής καλείται να συμμετάσχει, ως ένα βαθμό, σε ένα είδος συμβίωσης με τον  ασθενή του να αισθανθεί 

ένα μέρος της απελπισίας του, έχει να μάθει να κινείται ανάμεσα σε δύο πόλους. 

Ο  ψυχωτικός  είναι κυριευμένος από το «αλλότριο» βίωμά του: δεν έχει χώρο για τίποτα άλλο, δε μπορεί να 

ασχοληθεί με τίποτα άλλο, εντούτοις δε μπορούμε να φανταστούμε ότι επιθυμεί κατ’ανάγκην να είναι μόνος με 

τον τρόμο του (εδώ θέλεις παρέα όταν βλέπεις ένα thriller στην τηλεόραση, πόσο μάλλον όταν ζεις  ένα 

thriller…). O οποιοσδήποτε άνθρωπος σε μια τέτοια κατάσταση θέλει μέσα του πάρα πολύ να επικοινωνήσει με 

κάποιον έξω απ’αυτόν για να ανακουφιστεί, μόνο που του είναι αδύνατον να πάρει οποιαδήποτε ενεργητική 

πρωτοβουλία γιατί είναι κατακλυσμένος από το «αλλότριο» βίωμα. Είναι λοιπόν λογικό η πρωτοβουλία της 

επικοινωνίας να πέφτει στις πλάτες αυτού που είναι έξω απ’αυτόν. Επομένως ο ψυχωσικός ασθενής θέλει να 

μιλήσει σε κάποιον έξω από τον εαυτόν του, «καίγεται» από την επιθυμία να μοιραστεί το βίωμά του και το 

παραλήρημα είναι η προσπάθεια που κάνει να διατυπώσει σε λέξεις τις συναισθηματικές καταστάσεις που ζεί.  

Η προϋπόθεση όμως είναι ο εξωτερικός κόσμος να πάει στον άρρωστο, να βρει τον δρόμο που οδηγεί στον 

άρρωστο για να τον πλησιάσει. Εξωτερικός κόσμος για τον άρρωστο είναι ο θεραπευτής αλλά και ο άνθρωπος 

που οργάνωσε τη συνάντησή του με το γιατρό. Συνήθως είναι ένα πρόσωπο της στενής του οικογένειας, η 

μητέρα, ο πατέρας, η αδερφή κ.λ.π. Αυτό το πρόσωπο λειτουργεί και σαν κοινό πρόσωπο αναφοράς τόσο για 

τον ασθενή όσο και για τον θεραπευτή. 

 

7. Ο D. Winnicott (Ε. Αθανασιάδου). Οι αρνητικές αντιμεταβιβαστικές αντιδράσεις. 

Αναλυτής και αναλυόμενος είναι μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας κατά την οποίαν ο 

καθένας «δημιουργείτα» και «βρίσκεται» μέσα από τον άλλο. Υπό αυτούς τους όρους, μέσα 

σε ένα κλίμα αμοιβαιότητας, εγκαθίσταται μια δυναμική η οποία είναι περισσότερο από 

απλά μια σχέση με το αντικείμενο στη μεταβίβαση. 
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O Winnicott (στην Αθανασιάδου 2001), υποστήριζε ότι στις αναλύσεις των οριακών οι 

ερμηνείες δεν επαρκούν και ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η παλινδρόμηση 

στην «εξάρτηση» μέσα στην αναλυτική σχέση (και όχι μόνο), έτσι ώστε να μπορέσει  στη 

συνέχεια να υπάρξει η λύση της αμυντικής παντοδυναμίας αυτών των ασθενών. 

Η  παλινδρόμηση (regression) και η εξάρτηση (dependence) θεωρούνται από τον Winnicott ουσιαστικές στιγμές 

στην πορεία ενός ατόμου και στην πορεία μιας θεραπείας.  Κατά τον συγγραφέα,  στη ζωή του το άτομο 

προχωρά πηγαίνοντας από την απόλυτη εξάρτηση σε μια σχετική ανεξαρτησία ή σχετική εξάρτηση  κι έπειτα 

προς την ανεξαρτησία. Ο Winnicott φαντάστηκε έναν κόσμο όπου το παιδί μάχεται και αμύνεται για να υπάρξει 

ως ένα και μόνο άτομο. 

Εγκαθίσταται έτσι, μέσω της παλινδρόμησης,  μια κατάσταση μιας εξαιρετικής «εγγύτητας» με αυτό που υπήρξε 

η απαρχή της ανάπτυξης της ζωής μας.  Χαρακτηριστική είναι η παλινδρόμηση στην περίπτωση του ονείρου. Το 

όνειρο αφορά σε μια χρονική παλινδρόμηση (την παρατηρούμε και στη σχιζοφρένεια), η οποία οδηγεί τη 

λιβιδώ του ονειρευόμενου σε έναν πρωτογενή ναρκισσισμό (αμυντικός μηχανισμός της  «στροφής επί 

εαυτού»).  Πρόκειται για τον ναρκισσισμό της κατάστασης του ύπνου.  Ωστόσο κατά τον Κanzer (1955) ο ύπνος 

δεν είναι ένα φαινόμενο πρωτογενούς αλλά δευτερογενούς ναρκισσισμού κατά το οποίο ο κοιμώμενος 

μοιράζεται τη νύστα του με ένα εσωτερικευμένο (ψυχικό) αντικείμενο. 

Το όνειρο συμπίπτει με μία παλινδρόμηση στο παιδικό. Πρόκειται για ένα κομμάτι παιδικής ψυχικής ζωής. 

Πρόκειται για μια παλινδρόμηση προς τον πραγματισμό και τον ανιμισμό. Στην πρώιμη παιδική ηλικία τα 

συμβάντα γίνονται αναμνήσεις με πραγματιστικό τρόπο (εικόνες). Ακόμα και όταν το παιδί μάθει να μιλάει η 

σκέψη του κυριαρχείται πρωτίστως από εικονικές αναπαραστάσεις. Πράγματα που άκουσε μετατρέπεται σε 

εικόνες (Schur 1966, Lewin 1968). Πρόκειται για ένα είδος μνήμης το οποίο ονομάζουμε αντικειμενοποιημένη 

εμπειρία, κατά το τέλος του πρώτου ή την αρχή του δεύτερου έτους της ζωής (Wachler, 1937; Spitz, 1965).Ο 

ονειρευόμενος αντιλαμβάνεται τα μορφώματα του ονείρου ως απτά (χειροπιαστά) και ζωντανά. Άλλωστε τόσο 

το όνειρο όσο και τα παιδιά κάνουν χρήση των εικαστικών-εικονικών αναπαραστάσεων.  Yπάρχουν πρωτογενείς 

εγγραφές  οι οποίες προκύπτουν από το παιδικό σώμα και συγκινησιακές καταστάσεις  οι οποίες δε μπορούν να 

ανακαλούνται αλλά αναδύονται εν είδει ψυχικών εικόνων και αισθήσεων στα όνειρα. Κατά τον Greenson (1972) 

τα προεξάρχοντα στοιχεία τα οποία υπεισέρχονται στα όνειρα αφορούν πρωτίστως στις πρωτόγονες-παιδικές 

και όχι στις ώριμες εκφάνσεις των ψυχικών παραμέτρων (Εκείνο, Εγώ, Υπερεγώ). Οι εξελιγμένες μορφές του 

Εγώ υπεισέρχονται πολύ σπανιότερα. Αυτό είναι ένδειξη του υψηλού βαθμού στον οποίο επιτελείται 

παλινδρόμηση στο όνειρο. Κατά την Anna Freud (1965) σε όλα τα ψυχικά παλινδρομικά φαινόμενα 

επισυμβαίνει  μια άνιση και επιλεκτική-κατά περίπτωση ψυχικής λειτουργίας-παλινδρόμηση των ψυχικών 

παραμέτρων. Ωστόσο η παλινδρόμηση του ονείρου είναι απολύτως διαφορετική  με αυτήν η οποία προσιδιάζει 

στην ενόρμηση του θανάτου (γραμμή των ενορμητικών  απομείξεων). Τω όντι, οι  αυτοκαταστροφικές 

συμπεριφορές εμφορούνται από    παλινδρομικές διαδρομές που οδηγούν σε συμπεριφορές τυφλές έως και 

την αδιάλειπτη αναζήτηση κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο (μοιραία ατυχήματα), ή ακόμα 

ιχνογραφούν το λεγόμενο σύνδρομο εξαντλήσεως (burn out syndrome), την χρόνια κόπωση κ.λ.π. Η 

παλινδρόμηση στο όνειρο είναι τοπική (ή τοπογραφική).  Αυτό σημαίνει ότι επειδή καθώς κοιμόμαστε δεν 

υπάρχει ούτε αντιληπτική δυνατότητα 5 ούτε ικανότητα για κίνηση  (κινητικότητα) ο ονειρευομένος δεν 

«κινδυνεύει» από μία επί του πραγματικού πραγμάτωση της παιδικής σεξουαλικής επιθυμίας, η οποία τον 

διακατέχει. Έτσι η διέγερση από την επιθυμία δεν μπορεί παρά να παλιρροεί μέσα στον ψυχισμό (τοπική 

παλινδρόμηση), ο οποίος θα κινήσει προς τα εμπρός την εργασία του ονείρου. Επίσης η παλινδρόμηση στο 

όνειρο είναι μορφολογική στο μέτρο  κατά το οποίο ο χαρακτήρας του ονείρου είναι ψευδαισθητικός 

(αυταπάτη).6.  Τω όντι, στο όνειρο το μονοπάτι της ικανοποίησης χαρακτηρίζεται ως «ψευδαισθητικό» , επειδή 

η ευχαρίστηση είναι αποκομμένη από την αντίληψη (όραση – ακοή), αλλά επενδεδυμένη στην ψευδαίσθηση 

της πραγματικότητας (αυταπάτη). Στο όνειρο όπου έχουμε τοπογραφική παλινδρόμηση (σε αντίθεση με την 

χρονική παλινδρόμηση που παρατηρούμε στη σχιζοφρένεια), έχουμε ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ επένδυσης 

λέξης και επένδυσης πράγματος. Κατά τον Freud (στο Δημόπουλο 2013) στη σχιζοφρένεια αυτή η επικοινωνία 

διακόπτεται. Εδώ οι λέξεις υφίστανται τροποποίηση μέσω της υπερεπένδυσής τους. Είναι μια προσπάθεια για 

 
5. Δεν υπάρχει δυνατότητα «αγκίστρωσης»  στο πραγματικό. 

.6 όχι απαραίτητα σε όλα τα όνειρα 
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ανάκτηση του χαμένου αντικειμένου από τον σχιζοφρενή μέσω του λεκτικού του μέρους. Τούτο διότι οι 

επενδύσεις έχουν αποσυρθεί από τα αντικείμενα, ενώ διατηρείται η αναπαράσταση της λέξης. Στη σχιζοφρένεια 

ο ασθενής χρησιμοποιεί τις αναπαρατάσεις λέξης σαν αναπαραστάσεις πράγματος, σύμφωνα με τους νόμους 

της πρωτογενούς διαδικασίας. Επομένως, οι λέξεις έχουν χάσει τον δευτερογενή συμβολισμό τους.  

-Πρωτογενής συμβολισμός: είναι μέρος της πρωτογενούς διαδικασίας, πριν την ανάπτυξη του λόγου. Εδώ το 

παιδί παραμένει στο διπλό, σχεδόν ταυτόχρονο νόημα (το στήθος ισοδυναμεί με δάκτυλο, είναι το δάκτυλο). Ο 

πρωτογενής συμβολισμός λειτουργεί με την εμφάνιση του πρώτου χρόνου του ευνουχισμού, δηλαδή της 

απαγόρευσης από τη μητέρα στο παιδί της ευχαρίστησής του από τις ερωτογόνες ζώνες. 

-Δευτερογενής συμβολισμός : αφορά στην αναπαράσταση της λέξης. Η λέξη είναι ήδη ένας συμβολισμός του 

πράγματος (πένθος του πράγματος) και επομένως έχουμε διπλή απομάκρυνση από αυτό. Η πρώτη 

απομάκρυνση είναι η αναπαράσταση του πράγματος, η δεύτερη απομάκρυνση είναι η αναπαράσταση της 

λέξης. Μπορούμε να πούμε μάλιστα πως η σύνδεση της αναπαράστασης της λέξης με την αναπαράσταση του 

πράγματος, μας βάζει στο χώρο μιας τρίτης απομάκρυνσης. Στον δευερογενή συμβολισμό κρατάμε το νόημα, 

αφού στο συνειδητό μπορούμε να έχουμε τη λέξη /νόημα και στο ασυνείδητο το πράγμα (πρωτογενής 

συμβολισμός).  Έτσι η λέξη φερ’ειπείν πουλί στο συνειδητό σύστημα κρατάει το νόημά της, ενώ στο ασυνείδητο 

η αντιστοιχία της βρίσκεται στο πράγμα «πέος» (αναπαράσταση πράγματος, ερωτογόνος ζώνη). Ο 

δευτερογενής συμβολισμός εισάγεται με τον δεύτερο χρόνο του ευνουχισμού, δηλαδή με την παρουσία, 

απαγόρευση του πατέρα μέσω της αναγγελίας του από τη μητέρα. 

 

Κατά τον Δημόπουλο (2014) η μορφολογική παλινδρόμηση είναι το πέρασμα από τη δευτερογενή στην 

πρωτογενή διαδικασία, δηλαδή σε κατώτερα στάδια πολυπλοκότητας, όπου προέχει η μετάβαση από το λόγο 

στην εικόνα. Η αναπαράσταση της λέξης αποεπενδύεται. Τόσο η τοπική όσο και η μορφολογική παλινδρόμηση 

στο όνειρο συνιστούν τη χρονολογική παλινδρόμηση προς την απωθημένη παιδικότητά μας (παιδικές 

επιθυμίες). Ως γνωστό, κατά την ψυχαναλυτική θεωρία, ο τόπος των απωθημένων ενορμητικών 

αναπαραστάσεων είναι το ασυνείδητο. Έτσι, το όνειρο μέσω αυτής της παλινδρόμησης οδηγεί στο ασυνείδητο.  

 

Για να χρησιμοποιηθεί ο όρος της μεταβίβασης με την κλασσική της έννοια (φροϋδική), ο 

αναλυόμενος θα πρέπει να είναι επαρκώς ώριμος ψυχικά. Ο Winnicott έκανε μια 

διεύρυνση του όρου μεταβίβαση-αντιμεταβίβαση, στο μέτρο κατά το οποίο, επειδή οι 

οριακοί αδυνατούν να συμμετέχουν στο παιχνίδι των ελεύθερων συνειρμών, δε μπορεί να 

υπάρξει μια νεύρωση μεταβίβασης. Στην τελευταία, το παρελθόν έρχεται στην αναλυτική 

συνεδρία σαν παρελθόν. Αντίθετα, στους οριακούς το παρόν πάει πίσω στο παρελθόν και 

γίνεται/είναι, παρελθόν.  Έτσι, ο αναλυτής έρχεται συχνά αντιμέτωπος με τις πρωταρχικές 

διαδικασίες του αναλυόμενου, εντός της αναλυτικής κατάστασης. 

Η πρωτογενής διαδικασία  από πλευράς τοπικής  χαρακτηρίζει το ασυνείδητο και αφορά στον τρόπο 

διακίνησης και κυκλοφορίας των αναπαραστάσεων (παλινδρομική διαδικασία), γεγονός το οποίο προσδίδει στο 

όνειρο ένα αέναο γλίστρημα του νοήματος.  Από οικονομικής και δυναμικής πλευράς, στην πρωτογενή 

διαδικασία η ψυχική ενέργεια κυλάει ελεύθερα προσπερνώντας τα εμπόδια από την μια αναπαράσταση στην 

άλλη, διαμέσου των μηχανισμών της μετάθεσης και της συμπύκνωσης,  διαδικασίες προεξάρχουσες τόσο στην 

εργασία του ονείρου όσο και στη διαδικασία σχηματισμού του συμπτώματος. Η ασυνείδητη εργασία  του 

ονείρου αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει,  από τις συντομότερες οδούς, μια ταυτότητα αντίληψης, με την έννοια 

της αναπαραγωγής,  με ψευδαισθητικόν τρόπο, εμπειριών ευχαρίστησης.  Επομένως η πρωτογενής διαδικασία 

αφορά στην επένδυση της επιθυμίας μέχρι βαθμού ψευδαίσθησης, τίθεται στην υπηρεσία της αρχής της 

ευχαρίστησης. 

Η δευτερογενής διαδικασία χαρακτηρίζει το προσυνειδητό-συνειδητό σύστημα και αφορά στις λειτουργίες της 

εγρήγορσης, της προσοχής, της συλλογιστικής, της ελεγχόμενης πράξης, τίθεται στην υπηρεσία της αρχής της 

πραγματικότητας. Το προσυνειδητό είναι ο τόπος της δευτερογενούς διαδικασίας.  Με αυτήν την έννοια, η  

δευτερογενής διαδικασία αποτελεί μια εξέλιξη της πρωτογενούς, διαμέσου δε αυτής  αναζητιέται μια 

ταυτότητα σκέψης η οποία, χωρίς να χάνει τα σημεία σύνδεσης των αναπαραστάσεων,  είναι σε θέση να μην 

ξεγελιέται από την ένταση τους. Η δευτερογενής διαδικασία επιτελεί μια κανονιστική/ ρυθμιστική λειτουργία, 
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της πρωτογενούς διαδικασίας, που χαρακτηρίζει το ασυνείδητο και γίνεται εφικτή χάρη στη σύσταση του Εγώ, 

το οποίο επέχει προεξάρχοντα ρόλο την αναστολή της πρωτογενούς διαδικασίας. Στις παθολογικές άμυνες το 

Εγώ εμφορείται από την πρωτογενή διαδικασία. Προκύπτει έτσι ο πρωτογενής χαρακτήρας της άμυνας, 

τουθόπερ η παρορμητική της πλευρά. Με οικονομικούς όρους, στην πρωτογενή διαδικασία η εμπλεκόμενη 

ενέργεια γυρεύει άμεσα  την συνολική της εκφόρτιση διαμέσου των συντομότερων οδών. Εδώ κατά τον Freud 

(Laplanche-Pontalis 1967), το νευρωνικό σύστημα εκτονώνει άμεσα και συνολικά την ποσότητα της διέγερσης.   

Γενικότερα ονομάζουμε δευτερογενή διαδικασία ( ή δευτερογενή σκέψη) την άμυνα του ψυχικού οργάνου που 

έχει ως αποτέλεσμα να κρατάμε μόνο το ένα νόημα, σε αντιδιαστολή με το χάος της πρωτογενούς διαδικασίας 

στην οποία  υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ των αναπαραστάσεων. Αν παραμείνουμε στην πρωτογενή 

διαδικασία  τότε βρισκόμαστε (πηγαίνουμε) ταυτόχρονα σε όλα αυτά τα νοήματα, οπότε τελούμε σε σύγχυση 

(ψύχωση).   

Εν κατακλείδι, η δευτερογενής διαδικασία (ή δευτερογενής άμυνα) είναι   η άμυνα κατά της διάλυσης ώστε να 

μην κατακλυστούμε από τις (πολλές) εικόνες και από το βάρος του συναισθηματικού φορτίου που τις 

συνοδεύει.  Όταν ομιλούμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αγνοούμε αμυντικά  τα πολλαπλά ασυνείδητα 

νοήματα στα οποία παραπέμπουν οι λέξεις τις οποίες εκφέρουμε, διαφορετικά θα είμαστε επιρρεπείς στην 

ψύχωση. Με αυτήν την έννοια το ψεύδος (κενά στο λόγο) είναι απαραίτητο στοιχείο για την ύπαρξη μας: όταν 

μιλάμε είμαστε ειλικρινείς αλλά δε λέμε την αλήθεια (οξύμωρο).  

Η αντίθεση ανάμεσα στην πρωτογενή και τη δευτερογενή διαδικασία αντιστοιχεί,  στους δύο τύπους 

κυκλοφορίας της ψυχικής λειτουργίας: ενέργεια ελεύθερη και ενέργεια δεσμευμένη. Στην πρωτογενή 

διαδικασία η ενέργεια είναι ελεύθερη εφόσον κυλάει προς την εκφόρτιση με τον αμεσότερο και συντομότερο 

τρόπο. Αντίθετα στη δευτερογενή διαδικασία είναι δεσμευμένη στο μέτρο κατά το οποίο η κίνησή της προς την 

εκφόρτιση είναι συγκρατημένη και ελεγχόμενη. Αυτό θυμίζει, σκεπτόμαστε, τη διαφορά ανάμεσα αφενός στην 

αρχική αναπτυξιακά φάση του μωρού όπου αυτό δεν έχει ακόμα τον έλεγχο των σφιγκτήρων και αφετέρου στη 

μεθύστερη φάση όπου αυτό είναι κυρίαρχο. Τω όντι, από αναπτυξιακής πλευράς, η ελεύθερη κατάσταση της 

ενέργειας προηγείται της δεσμευμένης, με την έννοια ότι δομικά η δεύτερη χαρακτηρίζεται από έναν 

υψηλότερο βαθμό οργάνωσης. 

Eίναι ο Winnicot πρώτος ο οποίος το 1947, στη γνωστή εργασία του «Μίσος στην 

αντιμεταβίβαση», νομιμοποιεί τα αντιμεταβιβαστικά συναισθήματα τονίζοντας τη 

σημαντικότητα των αρνητικών αντιμεταβιβαστικών αντιδράσεων στις αναλύσεις πολύ 

διαταραγμένων ασθενών, όπου η βίωση  συναισθημάτων όπως το μίσος, είναι 

αναγκαίο/απαραίτητο μέρος της θεραπείας (Aθανασιάδου 2001). Προτείνει μάλιστα ο 

Winnicott o αναλυτής να μπορεί να παλινδρομεί ο ίδιος συναισθηματικά στις ανάγκες του 

αναλυόμενου σε πρωτόγονες ψυχικές καταστάσεις, ακόμα και στο σώμα του. Τότε η σχέση 

εξελίσσεται, ώστε να μπορούν να πιάνουν τόπο οι ερμηνείες του. 

Η κατανόηση της μεταβίβασης γίνεται πολυπλοκότερη στους οριακούς, στο μέτρο κατά το 

οποίο εισάγεται εδώ η εμπειρία της καταστροφικότητας. Στην σκέψη του Winnicot, 

προεξάρχει η έννοια του μεταβατικού αντικειμένου. 

Μεταβατικό αντικείμενο. Η έννοια αυτή εισήχθη από τον P.W. Winnicott. Αφορά σ’ένα αντικείμενο 

πραγματικό, συγκεκριμένο, ένα κάποιο πράγμα το οποίο έχει μια εκλεκτική αξία για το βρέφος και το μικρό 

παιδί (π.χ. ένα αρκουδάκι, κουκλίτσα, κομμάτι της κουβέρτας, μια πετσετούλα    την οποία χαϊδεύει, γλύφει κλπ) 

ιδιαίτερα την στιγμή που αποκοιμιέται. Μπορεί όμως να είναι μια μελωδία ή μια ιδιαίτερη χαρακτηριστική 

χειρονομία. Συχνά το μεταβατικό αντικείμενο βρωμίζει με    το χρόνο ή βρωμάει αλλά το παιδί το κουβαλάει 

μαζί του πάντα. Οι γονείς του αναγνωρίζουν την αξία του για το παιδί και του   επιτρέπουν να είναι βρώμικο. Αν 

το έπλεναν αυτό θα αποτελούσε ρήγμα στη συνέχεια της εμπειρίας του παιδιού και θα καταστρεφόταν ο 

συμβολισμός και η αξία του (άμυνα κατά της καταθλιπτικού τύπου αγωνίας). Το παιδί ανακαλύπτει από μόνο 

του το αντικείμενο χωρίς να του το δώσει ή υποδείξει κάποιος άλλος: το μεταβατικό αντικείμενο δεν παρέχεται 

ούτε δωρίζεται. Αποτελεί αποκλειστική επιλογή και ανακάλυψη του παιδιού. Συνιστά την πρωταρχική 

ανακάλυψη του ανθρωπίνου είδους. Σε αυτήν θα στηριχτεί όλη η μετέπειτα δυνατότητα του ανθρώπου για 
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δημιουργικότητα. Η ανακάλυψη αυτή συνδέεται με την ικανότητα του παιδιού να αποδίδει σ’ένα παιδί με ένα 

συμβολικό τρόπο ιδιότητες που δεν έχει. Το αντικείμενο αυτό το ονομάζουμε μεταβατικό γιατί το παιδί το 

ανακαλύπτει προκειμένου να πραγματοποιήσει μια μετάβαση από τη συγχωνευτική σχέση με τη μαμά στην 

απουσία της. Για παράδειγμα, το παιδί διαλέγει ένα αρκουδάκι που βρίσκει στο περιβάλλον του και το οποίο 

θέλει να έχει μαζί του σε μια προσπάθεια να αναπληρώσει το κενό που αφήνει η μητέρα τις στιγμές που 

απουσιάζει. Το αντικείμενο αυτό μπορεί να γίνει το υποκατάστατο του μητρικού αντικειμένου σε κάποιες 

φάσεις της ζωής του. Σε αυτά τα πρώιμα στάδια το να φτάσει ο ψυχισμός να κάνει αυτό το άλμα, να αρχίσει 

δηλαδή να αποδίδει συμβολικά ιδιότητες σ’ένα αντικείμενο τις οποίες αυτό δεν έχει, αποτελεί την απαρχή μιας 

ικανότητας. Πρόκειται για τη δυνατότητα του ψυχισμού να ανακαλύπτει και να αποδίδει συμβολικά στα 

πράγματα ιδιότητες που δεν έχουν: πρόκειται για την απαρχή της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Δεν είναι το 

(μεταβατικό) αντικείμενο που ενδιαφέρει, αλλά η εμφάνιση αυτής της λειτουργίας του παιδιού να αποδίδει σε 

αντικείμενα συμβολικές ή μεταφορικού τύπου ιδιότητες. Κατά τον Winnicott το παιδί καταφεύγει  σ’ αυτά τα 

αντικείμενα για να το βοηθήσουν στην μετάβαση του από την πρώτη (στοματική) σχέση με τη μητέρα στην 

πραγματική αντικειμενοτρόπο σχέση (η μητέρα ως αντικείμενο επιθυμίας). Πρόκειται για ένα φυσικό 

φαινόμενο. Μιλάμε για σχέση με το μεταβατικό αντικείμενο το οποίο  εμφανίζεται νωρίς στην ηλικία μεταξύ 2-

3 ετών και κρατάει μέχρι τα 6-7.  Συχνά μπορούμε να δούμε το παιδί μεταξύ 4 και 12 μηνών να είναι δεμένο 

μ’ένα τέτοιο αντικείμενο (συχνά «χνουδωτό» πχ μάλλινο πανί) το οποίο πιπιλάει, το σφίγγει και το οποίο του 

είναι απαραίτητο τη στιγμή κατά την οποία πάει να αποκοιμηθεί σαν άμυνα ενάντια σε αγωνία καταθλιπτικού 

τύπου. Αυτό το «μεταβατικό αντικείμενο» κρατάει για πολύ καιρό την αξία του την οποία χάνει προοδευτικά. 

Μπορεί να επανεμφανιστεί αργότερα κυρίως σε μια φάση κατάθλιψης . Το μεταβατικό αντικείμενο   είναι κάτι  

σχεδόν αδιαχώριστο από παιδί. Την ίδια στιγμή όμως αποτελεί για το παιδί την πρώτη κατοχή κάποιου 

πράγματος που δεν είναι Εγώ (not-me possession). Από πλευράς λιβιδινικής η σχέση του μωρού με το 

μεταβατικό αντικείμενο είναι στοματικού τύπου. Εξελικτικά  είναι μια περίοδος περάσματος στη 

νοηματοδότηση του μη Εγώ (του άλλου) , της ετερότητας (διαφοροποίηση Εγώ-μη Εγώ ) κίνηση προς τις 

αντικειμεντρόπες σχέσεις. Είναι ένα αντικείμενο (μεταβατικό) το οποίο τοποθετείται στη μέση (ενδιάμεσο) 

ανάμεσα στο υποκειμενικό (στο Εγώ) και το αντικειμενικό (Μη-Εγώ). Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο πεδίο  το 

οποίο δεν ανήκει ούτε στην εσωτερική πραγματικότητα (δεν είναι ψευδαίσθηση) ούτε στην εξωτερική (το παιδί 

δεν το καταλαβαίνει ως ερχόμενο απ’έξω).  Αφορά στην ικανότητα του παιδιού ν’αναγνωρίζει ένα αντικείμενο 

ως Μη-Εγώ και να το τοποθετεί στο «μέσα» του, στο «έξω» του ή στις παρυφές (στο όριο) του. Σημασία δεν έχει 

τόσο το μεταβατικό  αντικείμενο αυτό καθεαυτό όσο η (μεταβατική) λειτουργία του. Έτσι το μεταβατικό 

αντικείμενο (μεταβατικό φαινόμενο) κομίζει, από την αρχή της ζωής μας,  κάτι το οποίο θα μείνει για πάντα 

σημαντικό για εμάς: Πρόκειται για την ικανότητα μας να παραμένουμε σε μια ενδιάμεση σφαίρα ανάμεσα στο 

όνειρο και στην πραγματικότητα, ενδιάμεση περιοχή εμπειρίας ανάμεσα στο πιπίλισμα του δακτύλου (Εγώ) και 

το γούνινο αρκουδάκι (μη Εγώ), ανάμεσα στον στοματικό ερωτισμό και την αντικειμεντρόπο σχέση. Το 

μεταβατικό αντικείμενο αναπαριστά αυτήν ακριβώς τη μετάβαση. 

Μεταβατικός (ενδιάμεσος) χώρος: Χώρος ο οποίος αφορά στην ικανότητα του παιδιού να φαντάζεται, να 

επινοεί, να αντιλαμβάνεται ένα αντικείμενο και να οργανώνει μαζί του μια στοργική σχέση. Το παιδί αγαπά με 

πάθος αυτό το αντικείμενο το οποίο (αντικείμενο) χρειάζεται και να επιβιώσει από το μίσος του.  Το μεταβατικό 

αντικείμενο επενδύεται τόσο από ναρκισσιστική λιβιδώ (επένδυση στο Εγώ) όσο και από αντικειμενοτρόπο 

(επένδυση στο μεταβατικό αντικείμενο).Το παιδί χρησιμοποιεί το μεταβατικό αντικείμενο μόνο όταν το 

εσωτερικευμένο αντικείμενο (μαμά) είναι ζωντανό, πραγματικό και επαρκώς καλό (τροφοδοτικό). Αυτό 

εξαρτάται από την ποιότητα της μητρικής φροντίδας.  Αν το εξωτερικό αντικείμενο είναι κακό ή ελλιπές, το 

εσωτερικευμένο αντικείμενο γίνεται διωκτικό. Το παιδί το χρειάζεται  ως υποκατάστατο του στήθους. Εντούτοις  

δεν το αναγνωρίζει ως ανήκον στην εξωτερική πραγματικότητα. Έτσι αισθάνεται ότι «γεφυρώνει» την έλλειψη 

του στήθους (απογαλακτισμός) μέσω του παιχνιδιού (μεταβατικό αντικείμενο) και αυτό συντηρεί την 

ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας του: στην έλλειψη του στήθους βάζει το (μεταβατικό αντικείμενο) και δεν ζει 

την απώλεια. Καθώς το παιδί εξελίσσεται ψυχοσεξουαλικά το μεταβατικό αντικείμενο αποεπενδύεται 

προοδευτικά αλλά τα μεταβατικά φαινόμενα διατηρούνται και διασκορπίζονται στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα 

στην εσωτερική υποκειμενική πραγματικότητα και την εξωτερική. Βρισκόμαστε εδώ στον τομέα της 

κουλτούρας: τέχνη, θρησκεία, φαντασιακή ζωή, επιστημονική δημιουργία. Το μεταβατικό αντικείμενο 

(ενδιάμεσο πεδίο) δεν ανήκει ούτε στην εξωτερική ούτε στην εσωτερική πραγματικότητα. Πρόκειται για το χώρο 

στον οποίο ερείδεται ο συμβολισμός (συμβολική σκέψη).To έργο τέχνης καθίσταται ο μεταβατικός χώρος 

ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό ανάμεσα στην ενόρμηση και το μύθο (Green, 1990). 
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Εν κατακλείδι : Το μικρό παιδί κατά τη φάση του διαχωρισμού Εγώ – μη Εγώ, κατά τη φάση του αποχωρισμού 

(από τη στοματική σχέση με τη μητέρα στη «πραγματική σχέση αντικειμένου») βιώνει απώλεια. Η αναγνώριση 

του αντικειμένου (ετερότητα, ο άλλος) είναι ένα πλήγμα για το ναρκισσισμό του και την παντοδυναμία του. 

Όταν έρθει αυτή η απώλεια, το παιδί μου μέσω του μεταβατικού αντικειμένου (π.χ. κουβέρτα, μαξιλάρι, 

αρκουδάκι, μαλακά αντικείμενα) θα προσπαθήσει να τη γεφυρώσει. Ξαναχτίζει τη σχέση με το μητρικό 

αντικείμενο με τη  βοήθεια του μεταβατικού αντικειμένου, το οποίο καλύπτει τον ενδιάμεσο χώρο (ή 

μεταβατικό ή δυνητικό).  Το μεταβατικό αντικείμενο έρχεται να γεφυρώσει την απώλεια. Είναι ταυτόχρονα Εγώ 

και μη Εγώ, ένα  στήριγμα, ένας ενδιάμεσος χώρος μεταξύ του  Εγώ και μη Εγώ, μεταξύ του υποκειμένου και 

του αντικειμένου:  μπαίνει ανάμεσα στις σχέσεις. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία στις νευρωτικές 

οργανώσεις (το Εγώ είναι μάχιμο). Η λειτουργία του μεταβατικού αντικειμένου γίνεται κατανοητή γύρω από 

τρεις άξονες : α) Ως ένα στάδιο της φυσιολογικής ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης του παιδιού.  Β)Ως μια άμυνα κατά 

του άγχους αποχωρισμού. Είναι μια διαδικασία διαφοροποίησης Εγώ –μη Εγώ . Πρόκειται για το πέρασμα του 

παιδιού από μια κατάσταση όπου είναι ενωμένο στο σώμα της μητέρας προς  μια κατάσταση όπου μπορεί 

ν’αναγνωρίζει τη μητέρα ως διαφορετική απ’αυτό  και να διαχωρίζεται από εκείνη. Έχουμε εδώ μετάβαση της 

συγχωνευτικής σχέσης (Εγώ-μη Εγώ είναι  ένα) προς μια συμβολοποίηση της αντικειμενικής (εξωτερικής 

πραγματικότητας) μέσω του μεταβατικού αντικειμένου. Γ) Ως ένα πεδίο παιχνιδιού και φαντασιακής ζωής. 

Με την έννοια του μεταβατικού αντικειμένου, ο   Winnicott διαφοροποίησε ανάμεσα στη 

σχέση με το αντικείμενο και τη χρήση του αντικειμένου. Έτσι, αναφορικά με τους 

οριακούς, το μη σχετίζεσθαι δε θεωρείται πλέον οπωσδήποτε κατάργηση της σχέσης, αλλά 

προσπάθεια μετακίνησης από τη σχέση με το αντικείμενο, στη χρήση του αναλυτή σαν 

αντικείμενο: Ο αναλυτής μπορεί να χρησιμοποιείται σαν μεταβατικό αντικείμενο. Στη 

θεώρηση του Winnicott το μωρό δημιουργεί το αντικείμενο, αλλά και το αντικείμενο είναι 

εκεί αναμένοντας να δημιουργηθεί και να επενδυθεί ψυχικά. Στην μεταβίβαση αυτό 

σημαίνει ότι αναλυτής και αναλυόμενος είναι μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας κατά την 

οποίαν ο καθένας «δημιουργείτα» και «βρίσκεται» μέσα από τον άλλο. Υπό αυτούς τους 

όρους, μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαιότητας, εγκαθίσταται μια δυναμική η οποία είναι 

περισσότερο από, απλά, μια σχέση με το αντικείμενο στη μεταβίβαση.  

Κατά τον Winiccott (στην Αθανασιάδου 2011), η ανάλυση έχει να κάνει με το «παιχνίδι» 

των δύο, αναλυτή-αναλυόμενου, μεταβίβασης-αντιμεταβίβασης, στον μεταβατικό χώρο της 

συναισθηματικής τους σχέσης. Εάν το «παιχνίδι» αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η εργασία του 

αναλυτή θα πρέπει να στοχεύσει στο να φέρει τον αναλυόμενο σε μιαν κατάσταση όπου να 

μπορεί να παίξει.  

Ο ασθενής και ο αναλυτής παίζουν, είναι ο καθένας μόνος του, διαμέσου των ιδεών τους, των εικόνων τους, 

των φαντασιών τους και στη συνέχεια παίζουν μαζί, εκεί όπου συναντώνται οι συνειρμικές διαδικασίες των 

δύο, κάθε φορά όπου αυτή η συνάντηση των δύο, επιτρέπει στον αναλυτή να εγκαταστήσει μια σύνδεση 

ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν του ασθενούς του. Είναι ο Winiccott ο οποίος εισήγαγε την έννοια του 

«παίζειν» στην αναλυτική θεωρία. Όρισε την ψυχανάλυση ως μια ύψιστα εξειδικευμένη μορφή του παίζειν, 

στην υπηρεσία της επικοινωνίας με τον εαυτόν και τους άλλους. Πρόσθεσε ότι η ψυχοθεραπευτική εργασία 

λαμβάνει χώρα επί της τομής των δύο χώρων του παιχνιδιού,  του ασθενούς του αναλυτού. Βεβαίως αυτή η 

ιδέα ήταν παρούσα και στον νου του Freud, όταν συνέκρινε τη φαντασία των νευρωτικών, η οποία αποσκοπεί 

στο να αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει μια δυσφορική πραγματικότητα, με το παιχνίδι των παιδιών. 

Κατ’αυτόν στη μεταβίβαση επισυμβαίνει μια χρήσιμη και αβλαβής επαναλαμβανόμενη διαδικασία 

(επανάληψη των παιδικών συγκρούσεων κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία),  η οποία συνιστά το έδαφος, τον 

χώρο του παιχνιδιού, μια ενδιάμεση περιοχή μεταξύ της αρρώστιας και της πραγματικής ζωής. Είναι διαμέσου 

αυτής της περιοχής όπου επιτυγχάνεται η μετάβαση από την μια στην άλλη. 

Το παιχνίδι είναι μια συνιστώσα της ψυχικής ζωής. Συμπεριλαμβάνει και το σώμα, είναι σοβαρή και 

απαραίτητη για την ψυχοσεξουαλική εξέλιξη των παιδιών αλλά  αποτελεί εξίσου ζωτικό μέρος της ζωής και της 

παιδείας  των ενηλίκων. Εδώ  είναι που εκκολάπτεται, συν τω χρόνω,  η φαντασία (αυταπάτη)  και η 
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δημιουργική τους δεινότης η οποία εκφράζεται στους  τομείς της  τέχνης, της θρησκείας, της επιστημοσύνης 

κ.λ.π. Είναι ένας ενδιάμεσος χώρος ο οποίος αφορά στην ικανότητα του Εγώ να επινοεί, να αντιλαμβάνεται ένα 

αντικείμενο και να οργανώνει μαζί του μια στοργική σχέση. Πρόκειται για το χώρο στον οποίο ερείδεται ο 

συμβολισμός (συμβολική σκέψη), αφορά στην ιδέα ότι η δημιουργική επικοινωνία και το παιχνίδι λαμβάνουν 

χώρα εντός μιας τρίτης ζώνης/περιοχής  ή περιοχής  πειραματισμού, άλλως ειπείν εντός ενός διαπροσωπικού 

χώρου όπου οι συνεισφορές ενός εκάστου από αυτούς που παίζουν (ή εποικοινωνούν στη θεραπευτική 

συνθήκη), τέμνονται, συναντώνται, επικαλύπτονται. Εμπειρία, φαντασίωση, προσωπικό βιώμα, δομούν έναν 

χώρο ύπαρξης, μέσα στον οποίον καλείται να ταξιδέψει ο αναλυτής. Κατά τον Αλούπη (2005), το ταξίδι τούτο 

θα χτίσει έναν κοινό χώρο συνάντησης με καινούργια βιώματα που θα μπορέσουν να φέρουν στο φώς 

παρελθούσες εμπειρίες, ελλειμματικές, τραυματικές, μοιραίες και ουσιώδεις. Κατά τον Bacon (στον Αλούπη 

2005), μας εκπλήσσει η έντονη φροντίδα του Winiccott να οργανώνει χώρους προστατευμένους από κάθε 

είδους παρέμβαση και αμφισβήτηση, μέσα στους οποίους είναι δυνατόν να παίξει και να μεγαλώσει ένα παιδί.  

Κατά τον Winnicott η δημιουργικότητα του ενήλικου αντιστοιχεί-είναι ανάλογη- με το δημιουργικό παιχνίδι του 

παιδιού. Η ικανότητα για το παιχνίδι προεκτείνεται στη συνέχεια μέσα στην φαντασιακή ζωή και τη 

δημιουργική δουλειά. Ο Freud υποστήριζε ότι συνεισφέρει εξαιρετικά στην ενορμητική διεργασία και 

αποφόρτιση των εντάσεων. Το παιχνίδι υπακούει στην αρχή της ευχαρίστησης (αρχή της ηδονής) σε 

αντιδιαστολή με την κριτική σκέψη, η οποία ερείδεται στην πραγματικότητα. Το αντίθετο του παιχνιδιού δεν 

είναι η σοβαρότητα αλλά η πραγματικότητα. Η σημασία του έχει τονιστεί από κλασσικούς διανοητές. Κατά τον 

Schiller «ο άνθρωπος παίζει όταν είναι στην κυριολεξία άνθρωπος και είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος όταν 

παίζει». Στην παιδαγωγική και στην ψυχοθεραπεία το παιχνίδι συνιστάται κυρίως για την ενίσχυση της μάθησης 

και την αλλαγή της συμπεριφοράς. Πρόκειται επίσης για μια δραστηριότητα  των ζώων με πρωτεργάτες τα 

ανώτερα θηλαστικά.  Πέρα από τον Winnicott που χρησιμοποίησε τον σχεδιασμό (squiggle) και το παιχνίδι με το 

παιδί για διαγνωστικούς λόγους, επιπροσθέτως  οι  Freud Anna και Κlein Μelanie, το χρησιμοποίησαν κατά την 

πορεία της ψυχαναλυτικής διεργασίας με παιδιά. 

Ο Freud πρέσβευε ότι η μεταβίβαση είναι ένα ασυνείδητο φαινόμενο, πέραν του ελέγχου 

του αναλυτή και του αναλυόμενου. Ο αναλυτής δεν καλλιεργεί την μεταβίβαση, αλλά την 

παρατηρεί, προσπαθεί να την καταλάβει και να την ερμηνεύσει στον αναλυόμενο. 

Επιπροσθέτως, το πλαίσιο του παιχνιδιού πρέπει να φροντισθεί, να διατηρηθεί και να 

προστατευθεί τόσο από τις προκλήσεις του αναλυόμενου, όσο και από τις τυχόν 

παρορμητικές κινήσεις του αναλυτού. Ωστόσο, κατά τον Winnicott (στην Αθανασοπούλου 

2001), η ερμηνεία της μεταβίβασης-αντιμεταβίβασης από μόνη της δεν είναι αρκετή, διότι 

οι ερμηνείες  ανακόπτουν τη φυσική πορεία της ανάλυσης, οι αναλυόμενοι και μόνον 

αυτοί έχουν τις απαντήσεις. Το σημαντικό στοιχείο σε αυτά τα φαινόμενα (μεταβίβαση-

αντιμεταβίβαση), είναι αυτό που συμβαίνει στη σχέση των δύο, η αμοιβαία 

δημιουργικότητα, σε μια συνεχώς εξελισσόμενη σχέση. Όταν αυτό το παιχνίδι της 

δημιουργικότητας διακόπτεται, τότε ο αναλυτής θα χρειαστεί να ανατρέξει στην 

αυτοανάλυση του (αντιμεταβίβαση). 

 

8. Ο Η.Rαcker (Δ. Τζάκσον). Oι συμφωνητικές ταυτίσεις. 

Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση αποτελούν αναπόσπαστα μέρη μιας ενότητας, δίνοντας 

ζωή η μία στην άλλη (διαπροσωπική διάσταση):  «αυτό που είναι δικό σου είναι και εν μέρει 

δικό μου και αυτό που είναι δικό μου υπάρχει και εν μέρει σε σένα» (σ.30). 

Eίναι εμπνευστής της διυποκειμενικής ψυχανάλυσης.  

Η θεωρία της διυ-υποκειμενικής συναλλαγής στην Ψυχαναλυτική διεργασία έχει ως  θεμελιωτές τους Mitchell, 

Bromberg, Benjamin, Ogden, έχει μια πλούσια ιστορία στην αμερικανική ψυχανάλυση και προσανατολίζει την 
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αναλυτική εργασία στο σχεσιακό φαινόμενο ανάμεσα σε δύο άτομα εντός ενός διαπροσωπικού πλαισίου 

(περιβάλλοντος). Η έννοια της διυποκειμενικότητας δε στοχεύει απλά στην μετάβαση από το φροϋδικό 

ενορμητικό μοντέλο (οι ενορμήσεις και το πεπρωμένο τους στην κλασσική  μεταψυχολογική οπτική), προς ένα 

μοντέλο επικεντρωμένο στις σχέσεις αντικειμένου, αλλά συνιστά μια ανασημασιοδότηση της έννοιας –

κατάστασης του υποκειμένου εντός της οποίας όλα τα υποκειμενικά φαινόμενα συμπεριλαμβανομένων  των 

ενορμητικών και σχεσιακών, διαρθρώνονται εντός του διυποκειμενικού πλαισίου και δομούνται από αυτό.  

Ο φροιδικός αναλυτής Stanley Leavy (στον Kirshner 2009), επηρεασμένος από τον Lacan, υπογράμισε ότι ο 

αναλυτής δεν είναι σε θέση να ερμηνεύει «αντικειμενικά» την ψυχική πραγματικότητα του ασθενούς του και ότι 

η ψυχαναλυτική εργασία αφορά στη συνάντηση ανάμεσα σε πρόσωπα: η βάση των επενεργειών ανάμεσα στον 

ασθενή και τον αναλυτή, είναι η δυιποκειμενικότητα η οποία ερείδεται στην εμβάπτιση (μέθεξη)  των δύο μέσα 

στο  λόγο (τη γλώσσα), και σε μια διαδικασία αμοιβαίων και συνεχών ερμηνειών οι οποίες μεταδίδονται 

διαμέσου της ανταλαγής των λέξεων. 

Ο H. Modell (στον Kirshner 2009) υπογράμμιζε ότι η ψυχανάλυση κατά βάθος είναι μια υπόθεση 

υποκειμενικοτήτων και ότι οι ανθρώπινες συμπεριφορές είναι αδιαχώριστες από τη θέση του υποκειμένου σε 

μια σχεσιακή δομή. Εμπνευσμένος από τον D. W. Winnicott7 και επηρεασμένος από τον A. Green, ο Modell 

εντόπιζε την προέλευση του «εαυτού» στην αμοιβαιότητα παιδί-μαμά και στην ανθρώπινη πραγματικότητα που 

έλκει την προέλευσή της στην μητρική μήτρα. 

Επιπροσθέτως, η Ψυχολογία του Εαυτού του Kohut8 (στον Kirshner 2009), με προεξάρχουσα την έννοια του 

Εαυτού ως κύρια δομή του ψυχισμού, απομακρύνθηκε από το φρουδικό μεταψυχολογικό μοντέλο και 

βασίστηκε στην ιδέα ότι η ψυχανάλυση είναι μια υπόθεση ενός εαυτού προς έναν εαυτό (ενός εαυτού απέναντι 

σε έναν εαυτό) όπου ο αναλυτής γυρεύει να συντονιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο στην υποκειμενική 

εμπειρία του άλλου. Σε αυτήν την οπτική το ασυνείδητο και οι ενορμήσεις παραχωρούσαν τη θέση τους στις 

αναπαραστάσεις εαυτού και αντικειμένου (του άλλου) που οργανώνουν την ψυχική ζωή, ενώ η μεθοδολογία 

της θεραπείας μετατράπηκε σε μια σχέση ανάμεσα σε δύο άτομα. Εδώ είναι, και σε αντίθεση με τη λακανική 

ψυχανάλυση, είναι το βίωμα που επικρατεί και υπερισχύει της γλώσσας. 

Οι Robert Stolorow, μαθητής του Kohut, και H. Tessier (στον Kirshner 2009), συζητούν τις θεματικές της 

ενσυναίσθησης ( empathy), και της διυποκειμενικότητας στην αμερικανική ψυχανάλυση. O πρώτος 

υπογραμμίζει, σε αντίθεση με την κλασσική ψυχανάλυση, τη  διάσταση της έννοιας «κοντά στο βίωμα» ( 

“experience near”- “proche du vecu), μια έννοια στην οποία είχε αναφερθεί και ο Kohut στα γραπτά του επι της 

ενσυναίσθησης. Ο Stolorow περιγράφει δύο αναπόφευκτους  τύπους διυποκειμενικών καταστάσεων: τη 

σύνδεση ή την αποσύνδεση των ψυχικών αναπαραστάσεων ανάμεσα στον αναλυτή και τον ασθενή. Αμφότερες 

συνιστούν τους δύο πόλους της δυναμικής της δυαδικής σχέσης η οποία αποτελεί τον πυρήνα της 

διυποκειμενικότητας.  Κατά τον Stolorow, ο Kohut απελευθέρωσε την ψυχανάλυση από την προκρούστεια 

κλίνη,  από την μηχανική προσέγγιση του Freud ο οποίος  όντας επηρρεασμένος από τη βιολογία του 19ου 

αιώνα,  παρέδωσε μια ψυχολογία του ενός προσώπου (με ένα πρόσωπο), που ενασχολείτο με ένα μόνο ψυχικό 

όργανο.  Αντίθετα κατά τους θιασώτες του Stolorow, η ψυχανάλυση είναι μια επιστήμη του διυποκειμενικού, 

επικεντρωμένη στο προκύπτον αποτέλεσμα ανάμεσα στους υποκειμενικούς και διαφορετικά οργανωμένους 

κόσμους του παρατηρητή και του παρατηρούμενου. 

Αργότερα οι Stolorow, Atwood  και Brandchaft (στον Kirshner 2009), υπογράμιζαν ότι το καθήκον του αναλυτού 

είναι να παραμείνει διυποκειμενικός και να αντισταθεί στην απόπειρα να υιοθετήσει μια θέση «αντικειμενική» 

ή ακόμα να αποφύγει κάθε αξίωση για μια γνώση ανώτερη από αυτήν του ασθενούς. Αντίθετα, η ψυχανάλυση 

θα οριζόταν κατάφωρα ως η επιστήμη του διυποκειμενικού, ενώ η ενδοσκόπηση (αναστοχασμός) και η 

ενσυναίσθηση αποτελούν τις προνομιούχες μεθόδους της. Αναλυτής και ασθενής συγκροτούν ένα αδιάλυτο 

ψυχολογικό σύστημα και είναι ακριβώς αυτό το σύστημα που συνιστά το εμπειρικό πεδίο της αναλυτικής 

πράξης. Mόνο η ενσυναίσθηση και η ενδοσκόπηση γίνονται αποδεκτές ως πηγές γνώσης. Ωστόσο άλλοι μαθητές  

του Kohut δεν ακολούθησαν  τις θέσεις του Stolorow αλλά  όρισαν την διυποκειμενικότητα κατά το μπντέλο των 

 
7 Ο D. W. Winnicot σημείωνε ότι η έννοια του παιδιού δεν υφίσταται παρά μόνο στο αλληλένδετο της σχέσης 

του με τη μαμά. 
8 Εδώ δίνεται έμφαση και μεγάλη σημασία στην ενσυναίσθηση, στην ενδελεχή και προσεκτική ακρόαση των  
ναρκισσιστικών πληγμάτων και στα προβλήματα ενός Εαυτού αδύναμου και ευάλωτου (εύθραυστου). 
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εσωτερικευμένων σχέσεων αντικειμένου εντός του ψυχισμού. Κατά τους τελευταίους, η μεταβίβαση 

οργανώνεται ανάλογα με τον ήδη εσωτερικευμένο κατά την παιδική ηλικία σχεσιακό τύπο ανάμεσα στον 

εαυτόν και τον άλλο, ενώ διατρανώνουν ερμηνείες επί συνεπιών των πρώιμων σχέσεων  και επί των δομικών 

ανεπαρκειών που εκδηλώνονται στις διαπροσωπικές  τους σχέσεις, επιπροσθέτως η αυταρχική εικόνα του 

ψυχαναλυτή εμφορούμενη από την φερόμενη αντικειμενικότητά του, επιδέχτηκε την κριτική του Kohut. 

Δεν έλλειψαν και οι διαφοροποιήσεις του Stolorow από τον δάσκαλό του Kohut, καθώς μέλημα του πρώτου 

ήταν η ενδεχόμενη επιμόλυνση της κοχουτιανής ψυχολογίας του Εγώ από τυχόν υπόλοιπα της παλιάς 

ψυχαναλυτικής θεωρίας (φρουδική μεταψυχολογία).  Κατά τον Stolorow  τα δυσμενή στοιχεία θα συνιστούσαν 

μια μεταψυχολογία των ψυχικών δομών και των ενορμήσεων, έννοιες-κατ’αυτόν-πολύ αφηρημένων που δεν 

έχουν τίποτα να κάνουν με την διυποκειμενική σχέση και την πρωτοκαθεδρία του συγκινησιακού-

συναισθηματικού  βιώματος σε αυτήν τη σχέση. Ο Stolorow υπογράμμιιζε ότι ο Εαυτός είναι περισσότερο μια 

εμπειρία παρά μια δομή.    Πέραν του Stolorow και άλλοι ψυχαναλυτές αποδέχτηκαν την «αμείωτη 

υποκειμενικότητα» του αναλυτού, η οποία δεν θα του  άφηνε περιθώρια να αξιώνει μια επιστημονική γνώση ή 

να προβαίνει σε μια εφαρμογή της μεταψυχολογίας στο μεμονωμένο άτομο ( αποκαλούσαν την κλασσική 

ψυχανάλυση « a one-person psychology », «une psychologie à une seule personne», μια ψυχολογία του ενός). 

Υπό αυτό το πρίσμα αυτοί υποστηρίζουν ότι  η ψυχανάλυση θα είχε να εγκαταλείψει τις μεγάλες ιδέες  της για 

την ψυχή, θα ήταν χίμαιρα η φιλοδοξία της να διατυπώσει μια  θεωρία για τη δομή του ψυχικού οργάνου που 

στο βάθος τους θα υπηρετούσαν την περιφρούρηση της εξουσίας και του κύρους του. Για τους θιασώτες αυτού 

του ρεύματος η αναλυτική ουδετερότητα αποτελεί μια αυταπάτη, ενώ η θέση για τον αναλυτή η πλέον 

αποδεκτή ηθικά είναι να ανοίξει τα χαρτιά του σε μια διαδικασία αυτοαποκάλυψης. Σε αυτήν τη θέση βέβαια 

δεν προσχώρησαν οι θιασώτες της Θεωρίας των Σχέσων Αντικειμένου οι οποίοι επιθυμούσαν να 

περιφρουρήσουν τον πλούτο της κλασσικής μεταψυχολογίας, επαναδιαπραγματευόμενοι ωστόσο τις βάσεις και 

εκλαμβανόμενοι για αυτόν το λόγο ως περισσότερο ανθρώπινοι και «φωτισμένοι» από τους αναλυτές της 

κλασσικής ψυχανάλυσης.  Γενικότερα οι αναλυτές της Θεωρίας των Σχέσων Αντικειμένου στέκονται  στην 

αμοιβαιότητα  αναλυτού –αναλυόμενου αλλά πρωτίστως στην επίδραση της υποκειμενικότητας του αναλυτή, 

επομένως πρόκειοται για μια ψυχολογία των δύο: είναι στη διαπλοκή της μεταβίβασης με την αντιμεταβίβαση 

που ερείδεται η θεραπευτική ιδιότητα της ψυχαναλυτικής διαδικασίας. Κάποιοι από αυτούς (Edgar Levenson, 

Emmanuel Ghent, Benjamin Wolstein, Irwin Bromberg, Steven Mitchell et Jay Greenberg),  δεν αντιτάχθηκαν 

στην έννοια της δομής ούτε σε αυτήν του ασυνειδήτου, αλλά, πέραν των θεωριών των Σχέσεων Αντικειμένου, 

ενδιαφέρθηκαν για τον στρουκτουραλισμό, ακόμα και για κάποια λακανικά κείμενα.  

Για τον Racker, μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση αποτελούν αναπόσπαστα μέρη μιας 

ενότητας, δίνοντας ζωή η μία στην άλλη (διαπροσωπική διάσταση). Ο αναλυτής έχει μια 

αντιμεταβιβαστική προδιάθεση- ετοιμότητα. Ο Racker κάνει λόγο γι αυτό που ονομάζει 

συμφωνητικές ταυτίσεις. Αυτές βασίζονται στην αρχή και την αναγνώριση ότι «αυτό που 

είναι δικό σου είναι και εν μέρει δικό μου και αυτό που είναι δικό μου υπάρχει και εν μέρει 

σε σένα» (Τζάκσον 2001, σ. 30). Είναι αυτό που σε γενικές γραμμές ονομάζουμε 

ενσυναισθησία (empathy). Aυτές οι συμφωνητικές ταυτίσεις αναπαράγουν πρώιμες 

βρεφικές ταυτίσεις οι   οποίες έχοντας αφήσει πίσω τους αποτυπώματα προηγούμενων 

συγκρούσεων μεταξύ ψυχικών δεσμών, διευκολύνουν τη δημιουργία της δεύτερης κατά 

Racker ομάδας ταυτίσεων των  συμπληρωματικών ταυτίσεων. Σε αυτές ο αναλυτής 

ταυτίζεται όχι με έναν εσωτερικό θεσμό, αλλά με το εσωτερικό αντικείμενο που του έχει 

προβάλει ο αναλυόμενος, οπότε αισθάνεται και ίσως συμπεριφέρεται σαν αυτό το 

αντικείμενο. 

Συμπληρωματική ταύτιση (στην αναμεταβίβαστη). Εδώ, κατά την ανάλυση, ο αναλυτής νιώθει αυτό που νιώθει 

το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζει ο αναλυόμενος. Για παράδειγμα, στα πλαίσια μιας πατρικής μεταβίβασης, 

ο αναλυτής νιώθει αυτό που νιώθει ο πατέρας του αναλυόμενου 

Κλινικό παράδειγμα. Αναλυόμενη σε θεραπεία. Είναι πολύ  ευτραφής, σωματώδης, με θυμό και επιθετικότητα. 

Συχνά δεν μιλά, ωστόσο  αναφέρει ενίοτε ότι δε μπορεί να εξηγήσει γιατί  οι γονείς της θύμωναν,  στο μέτρο 

που  ήταν τόσο καλό παιδί Ο αναλυτής είδε το εξής  όνειρο : η ασθενής είναι ένα δεκάχρονο κορίτσι, και σαν 



32 
 

από το σώμα της να έλειπε ένα στρώμα από το πάχος της (με αυτό το πάχος εκείνη αμύνεται στις ενορμήσεις και 

την επιθετικότητά της). Στο όνειρο του αναλυτή η ασθενής ήταν στο γραφείο , αλλά το γραφείο είχε συρτάρια τα 

οποία εκείνη τον εμποδίζει να  ανοίγει με ένα γέλιο σαδιστικό, ειρωνικό, επιθετικό. Ο αναλυτής την έσπρωχνε με 

το ζόρι, δεν μπορούσε όμως να την απομακρύνει , σαν να είχε μια φοβερή δύναμη και να ήταν κολλημένη εκεί. 

Εκείνος τότε σκέφτηκε, με αφορμή το όνειρο το οποίο  είδε, πως αυτό το κορίτσι δεν ήταν τόσο «αγγελούδι» 

όσο το ίδιο ισχυριζόταν.   Χρησιμοποιώντας το συναίσθημα του είπε στην θεραπευόμενη κατά τη συνεδρία : « 

αναρωτιέμαι μήπως δεν είσαστε το καλό κορίτσι, αλλά ένα πειραχτήρι, ένα ζιζάνιο».  Η ασθενής ήρθε στην 

επόμενη συνεδρία με πολύ άγχος και είπε ότι οι γονείς της ανέφεραν πως δεν τους άφηνε να ησυχάσουν, όταν 

ήταν μικρή. Ο πατέρας της,  φαρμακοποιός στο επάγγελμα, της είπε μάλιστα, πως όταν ήταν μικρή την είχε βρει 

ένα απόγευμα στο φαρμακείο, κάτω από ένα πάγκο, να έχει πάρει διάφορα φαρμακευτικά υλικά και να τα 

ανακατεύει λέγοντας « θα ανάψω φωτιά με αυτά».  Το όνειρο του αναλυτή τον οδήγησε να δει ότι σε εκείνη την 

ηλικία η ασθενής ήταν ζιζάνιο και ότι οι γονείς της αντιδρούσαν, όπως και ο αναλυτής, επειδή τους 

προκαλούσε. Το ασυνείδητο του αναλυτή είχε συλλάβει την πραγματικότητα, και είχε νιώσει, όπως ο πατέρας 

της τότε. Αυτό που ένιωσε ο αναλυτής, όπως ο πατέρας ενδεχομένως, το ονομάζουμε συμπληρωματική 

ταύτιση στην αντιμεταβίβαση: ο αναλυτής ταυτίζεται με το πρόσωπο (πατέρας), που η ασθενής μεταβιβάζει 

στον αναλυτή. 

Ένα άλλο είδος ταύτισης στην αντιμεταβίβαση είναι η ομόλογη ταύτιση: στην ανάλυση  ο αναλυόμενος φέρνει 

υλικό, π.χ μιλά στον αναλυτή του  αρνητικά για τον πατέρα του και ο αναλυτής νιώθει ό,τι νιώθει ο 

αναλυόμενος για τον πατέρα του οπότε πηγαίνουν μαζί, «χέρι – χέρι»   εναντίον του πατέρα του. Ο  αναλυτής 

εδώ νοιώθει το ίδιο συναίσθημα που νοιώθει και ο αναλυόμενος σε σχέση με το πρόσωπο που απασχολεί τον 

τελευταίο, π.χ. αν  ο αναλυόμενος είναι θυμωμένος με τον πατέρα του και ο αναλυτής είναι το ίδιο θυμωμένος. 

Τόσο η ομόλογη ταύτιση όσο και η συμπληρωματική είναι μηχανισμοί άμυνας του αναλυόμενου. Ο 

αναλυόμενος δηλαδή με κάνει σύμμαχό του για να αμυνθεί: με εισάγει στον ψυχικό του παιχνίδι για να 

χειριστεί τις εντάσεις του. 

Έτσι, μέσα από αυτούς τους κυκλικούς σχηματισμούς καταρρίπτεται ο μύθος της 

αντικειμενικότητας του αναλυτή και της αναλυτικής κατάστασης ως μια διάδραση μεταξύ 

ενός ανθρώπου αρρώστου, με έναν ο οποίος είναι πιο υγιής.  Το Εγώ και των δύο βρίσκεται 

υπό την πίεση του «Εκείνο», του Υπερεγώ και του εξωτερικού κόσμου. Εξ’άλλου η 

ψυχαναγκαστική προσήλωση σ’ένα ιδεώδες αντικειμενικότητας, οδηγεί σε φραγμό της 

υποκειμενικότητας και στην επιβολή μιας πατριαρχικής τάξης η οποία δεν απελευθερώνει 

από νευρωτικές εξαρτήσεις, αλλά τις εμπεδώνει.  

Ιδού ένα παράδειγμα μεταλλαγής μιας συμφωνητικής ταύτισης σε συμπληρωματική (Racker στον Τζάκσον 

2001). Ο αναλυόμενος απορρίπτει τις θεραπευτικές προσπάθειες του αναλυτή, και τον κατηγορεί ότι οι 

ερμηνείες του είναι άχρηστες. Ο αναλυτής ερμηνεύει αυτήν την αμυντική στάση ως φόβο να μην εξαρτηθεί από 

την σχέση, φόβο του αναλυόμενου να μην εγκαταλειφθεί.  Ερμηνεύει ακόμα την προβολή των κακών 

αντικειμένων, την ανάγκη του ασθενούς για τιμωρία, για θρίαμβο και για εκδίκηση κατά του αναλυτή γονιού. 

Άλλως ειπείν ερμηνεύει τις σχιζοειδείς, παρανοειδείς και μανιακές άμυνες κατά της καταθλιπτικής θέσης, όπως 

και την απόρριψη μιας σχέσης η οποία αποκτά ασυνείδητη ομοφυλόφιλη σημασία. Ο αναλυτής ερμηνεύει, 

αλλά οι ερμηνείες του πέφτουν όλες στο κενό. Τότε αρχίζει να θυμώνει, αγχωμένος από το ενδεχόμενο της 

αποτυχίας του. Ο αναλυόμενος αμέσως το αντιλαμβάνεται εφόσον πιστεύει ότι ο ίδιος το έχει προκαλέσει και 

φοβάται πλέον τον θυμό του αναλυτή (αντίποινα από τον αναλυτή).  Σε αυτήν την περίπτωση εάν ο αναλυτής 

ενεργήσει υπό την απειλή της αποτυχίας του (ουσιαστικά όμως απειλούμενος από το δικό του Υπερεγώ και τα 

δικά του αρχαϊκά αντικείμενα), τότε ο αναλυόμενος  θα αντιμετωπίσει εκ νέου μια πραγματικότητα παρόμοια 

με αυτήν της πρώιμης παιδικής ηλικίας του και του εσωτερικού του κόσμου, οπότε ένας φαύλος κύκλος 

επαναλαμβάνεται αντί να διακόπτεται. Εδώ απαιτείται ο αναλυτής να κατανοήσει/αναγνωρίσει τους 

αντιμεταβιβαστικούς ρόλους στους οποίους κινείται και να τους χρησιμοποιήσει για να  κατανοήσει τον 

αναλυόμενο: η αρνητική μεταβίβαση μετατρέπεται τότε μια νέα πιο θετική μορφή της. 

Ο Racker (στον Τζάκσον 2001), θεωρεί ότι ο αναλυτής ο οποίος αντιμετωπίζει π.χ. τον 

μαζοχισμό του αναλυόμενου, προσκρούει ουσιαστικά, εκ νέου,  στα δικά του παιδικά 

εγκλήματα. Ο συγγραφέας θεωρεί πως είναι ακριβώς αυτή η παιδική επιθετικότητα που  
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οδηγεί τον αναλυτή  σε αυτό το επάγγελμα, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης των 

ενοχοποιημένων σχέσεων με το αντικείμενο. Ο μαζοχισμός του αναλυόμενου χτυπά 

ακριβώς στην αντιμεταβιβαστική άμυνα του αναλυτή ο οποίος απειλείται πλέον με 

επιστροφή των κατεστραμμένων του αντικειμένων. 

Kατά τον Racker (στον Τζάκσον 2001), τέτοιου είδους επικοινωνίες αρχίζουν πρίν ακόμη 

φτάσει ο ασθενής στην πόρτα μας, εφόσον απ’εξω γράφουμε «ψυχαναλυτής», θεραπευτής 

ή κάποιον παρόμοιο τίτλο.   

Ποιο κίνητρο, αναρωτιέται ο συγγραφέας, θα είχε ένας αναλυτής να θεραπεύσει αν δεν 

ήταν εκείνος ο οποίος, στη φαντασία του, είχε προκαλέσει την αρρώστια του 

αναλυόμενου; Ως εάν δηλαδή, η ιδιότητα «ασθενής», ήδη να εμπεριέχει τον ρόλο του 

κατήγορου (δηλ. του Υπερεγώ του ασθενή), ενώ ο τελευταίος μπαίνει στη θέση του 

οφειλέτη. 

Σχετικά με την ιδέα του οφειλέτη, ο Μalamoud (1998) σημειώνει ότι στις θρησκείες της αρχαίας Ινδίας, ο κάθε 

άνθρωπος όταν έρχεται στη ζωή, βρίσκεται διαμιάς ζαλωμένος με οφειλές. Αυτές οι οφειλές τον καθορίζουν σε 

τέτοιον βαθμό ώστε ο άνθρωπος να είναι οφειλή.  Από τη μια οφειλή απέναντι στον θάνατο. Άλλωστε η ίδια η 

ύπαρξή του είναι ένας σταθμός, τον οποίον ο Yama o  θεός του θανάτου, θα του αξιώσει ούτως ή άλλως. Από 

την άλλη, οφειλή σε μια τετραπλή ομάδα δανειστών: τους θεούς, τους προγόνους, τους προφήτες και τους 

άλλους ανθρώπους.  Επομένως ευθύς εξαρχής ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος σε αυτήν την κατάσταση του 

χρέους.  Οι τρόποι των ανθρώπων  ώστε να ικανοποιηθούν οι δανειστές είναι μέσω θυσιών απέναντι στους 

θεούς,  με την πατρότητα απέναντι στους προγόνους,  ενώ απέναντι στους προφήτες μαθαίνοντας το ιερό 

κείμενο του Veda ώστε να μην σταματήσει ποτέ η παράδοση.  Τέλος απέναντι στους άλλους ανθρώπους 

παρακολουθώντας τα τελετουργικά της φιλοξενίας. Πως όμως ο άνθρωπος έγινε οφειλέτης;  Πώς και πότε 

δανείστηκε και τι είδους αγαθών; Αυτές οι ερωτήσεις δεν επιδέχονται απαντήσεων. Ωστόσο το ερώτημα δεν 

είναι δυνατόν να μην τεθεί, καθώς η έννοια της λέξης οφειλή ανήκει στο λεξικό της επιστήμης της οικονομίας 

και παραπέμπει στην ανάγκη /υποχρέωση απόδοσης ενός δανεισθέντος αγαθού. Δεν πρόκειται απλά 

γενικότερα για ένα συνώνυμο του «καθήκοντος» ή της υποχρέωσης. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ  μπροστά στο 

παράδοξο της οφειλής χωρίς προηγούμενο δάνειο, ή, τουλάχιστον, χωρίς συνειδητότητα του συμβάντος του 

δανεισμού, μια συνέπεια χωρίς αιτία, ένα παρόν χωρίς παρελθόν.   Επομένως η ενεστώσα δυσμενής θέση του 

ανθρώπου, δεν μπορεί να γίνεται αντιληπτή ως η συνέπεια ενός διαπραχθέντος λάθους. Αν η συγγενής 

φυλογενετικά μεταδιδόμενη οφειλή είναι ένα έλλειμμα που συμπληρώνεται διαμέσου ενός προγράμματος 

τελετουργικών, ωστόσο δεν είναι μια αθέτηση, ακόμα περισσότερο δεν είναι η συνέπεια ενός διαπραχθέντος 

αμαρτήματος, το έσχατο σημείο  μιας (εκ) πτωσης. Έτσι, οι υποχρεώσεις-αποδόσεις που επιβάλλονται στον 

άνθρωπο δεν είναι εν είδει εξιλέωσης, δεν υπαγορεύονται από μια καταδίκη έτσι ώστε το ενοχικό συναίσθημα 

να μην έχει λόγο ύπαρξης. Αυτό δε σημαίνει ότι η θρησκεία του Veda αγνοεί την έννοια του λάθους και της 

ατιμίας, της αισχύνης. Αντιθέτως, ο φοβερός θεός Varuna είναι πάντα πρόθυμος να υφαρπάξει τον αμαρτωλό 

και να τον εξοντώσει. Ωστόσο για κάποιες  ινδικές θρησκείες, τα εγκλήματα που κάνει ο άνθρωπος, το 

πεπερασμένο της ζωής του και  οι ταλαιπωρίες στις οποίες εκτίθεται, δεν είναι, από θεολογικής απόψεως,  η 

συνέπεια ενός «προπατορικού αμαρτήματος», όπως στην χριστιανική θρησκεία (αμάρτημα των πρωτόπλαστων 

στην Παλαιά Διαθήκη, φόνος του πατέρα της πρωτόγονης ορδής, κατά τον φροϋδικό μύθο).  Ωστόσο  φαίνεται 

ότι οι έννοιες του σφάλματος και της οφειλής αλληλεπικαλύπτονται και τέμνονται η μία με την άλλη. Μια 

προσευχή στον θεό Αgni, θεό της θυσιαστήριας φωτιάς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: « ….τα χτυπήματα που 

έδινα στον πατέρα και την μητέρα μου όταν ήμουν μικρός και σκαρφάλωνα στα γόνατά τους δεν είναι βίαιες 

πράξεις και άρα κολάσιμες. Εξέφραζαν μόνο τη διέγερση και την ευχαρίστηση που μου προξενούσαν τα χάδια 

τους, ή καθώς βύζαινα το στήθος της μητέρας μου. Επομένως δεν έπραττα με την πρόθεση να τους προξενήσω 

κακό. Επί πλέον αυτά τα χτυπήματα τους προξενούσαν ευχαρίστηση. Ωστόσο δεν τους προσέφερα ανταπόδοση 

για την υπομονή με την οποίαν με ανέχτηκαν. Είναι ως προς αυτό για το οποίο είμαι ενδεχομένως χρεωμένος 

απέναντί τους. Μπορώ, Agni, με τη βοήθεια της επιείκειάς σου να απαλλαγώ από αυτήν την οφειλή;».  

Βλέπουμε εδώ τις ικανοποιήσεις στην αγκαλιά της μαμάς και τα χτυπήματα εναντίον του μπαμπά να αποτελούν 

δυο ουσιαστικά  μοτίβα της ανθρώπινης ενοχικότητας,   σε μια αμβλυμένη μορφή, πόσο μάλλον καθώς 

ανάγονται  σε μια ξεχασμένη παιδική ηλικία.  
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Ο Racker (στον Τζάκσον 2001), σημειώνει ότι η αρνητική μεταβίβαση, αν και υπάρχει σε 

όλους, δεν αποτελεί το μοναδικό στοιχείο του ασυνειδήτου. Υπάρχει και η ασυνείδητη 

επιθυμία για διόρθωση και επανόρθωση, για απάντηση στο κακό με το καλό. Η επίγνωση 

αυτή βοηθά τον αναλυτή να αναγνωρίσει ότι πίσω από την αρνητική μεταβίβαση κρύβονται 

λιβιδινικές επιθυμίες και ανάγκες, πράγμα που τον κάνει να απαντά θετικά στη 

δυνατότητα για αγάπη, όσο κι αν αυτή παραμένει κρυμμένη πίσω από το μίσος και τον 

φόβο.  Ο συγγραφέας αναφορικά με τα καταδιωκτικά άγχη, διαφοροποιεί μεταξύ της 

«άμεσης» και της «έμμεσης» αντιμεταβίβασης.  Στην άμεση αντιμεταβίβαση, το άγχος 

αφορά τον φόβο της επιθετικότητας από τον ίδιο τον ασθενή. Στην έμμεση αντιμεταβίβαση 

ο κίνδυνος και ο φόβος αφορούν τρίτα πρόσωπα προς τα οποία ο αναλυτής έχει 

δημιουργήσει μεταβιβάσεις, π.χ. προς τα μέλη της ψυχαναλυτικής εταιρείας από την οποία 

εξαρτάται εν μέρει το επαγγελματικό του μέλλον. Δημιουργείται έτσι ο φόβος της κριτικής 

ή του χλευασμού από συναδέλφους με την ασυνείδητη σημασία του ευνουχισμού, της 

δολοφονίας ή άλλου τύπου αρχαϊκής κακοποίησης.  

 

9 . M. Neyraut (Φ. Μπόμπος). Η άμεση και η έμμεση μεταβίβαση. 

Η  νεύρωση μεταβίβασης μπορεί να μοιάζει και με ένα «παραλήρημα» που συγκρατείται 

εντός του αναλυτικού πεδίου, διατηρώντας έτσι το συμβολικό της χαρακτήρα. 

O ψυχαναλυτής αυτός θεωρεί ότι η αντιμεταβίβαση (υπό την ευρεία έννοια), προηγείται 

χρονικά της μεταβίβασης. Κατά τον Neyraut (στον Μπόμπο 2001), είναι η σκέψη του 

ψυχαναλυτή η οποία καθορίζει και θέτει σε κίνηση την αναλυτική διαδικασία. Η ευρεία 

αντιμεταβίβαση περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις, ιδέες, φαντασιώσεις, συναισθήματα πράξεις 

ή αντιδράσεις του αναλυτή. Παραπέμπει στην διδακτική ανάλυσή του, στην εκπαίδευση 

εντός των εταιρειών και τις θεωρητικές επιλογές του. Λαμβάνει την πραγματική και 

συγκεκριμένη διάστασή της, ως αντιμεταβίβαση υπό την κλασσική, στενή έννοια, όταν 

καλείται να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές κινήσεις που αναδύονται κατά τη διάρκεια της 

ψυχαναλυτικής κατάστασης.  

Η μεταβίβαση, όπως τη συλλαμβάνει η αναλυτική σκέψη, αποτελεί το εμπόδιο που 

αντιτίθεται στην ανάλυση, στην ιδιαιτερότητα του ψυχαναλυτικού πεδίου. Με τη σειρά της 

η ψυχαναλυτική σκέψη αντιτίθεται και αποτελεί το εμπόδιο στην ικανοποίηση της 

μεταβίβασης (Μπόμπος 2001). 

H αντιμεταβίβαση έχει ως βασική αναφορά την ανάμνηση της προσωπικής ανάλυσης και 

της θεραπευτικής σχέσης με τον προσωπικό αναλυτή του αναλυτή (ταυτίσεις). Ο τρόπος με 

τον οποίον ο αναλυτής ακούει τον λόγο του αναλυόμενου δεν είναι ποτέ ουδέτερος ή 

αδιάφορος, εξ ου και η θέση του Neyraut ότι η αντιμεταβίβαση προηγείται της 

μεταβίβασης. Είναι ένας ειδικός τρόπος που τον καθιστά ελεύθερο να ενδιαφέρεται και να 

αδιαφορεί την ίδια στιγμή για το υλικό του αναλυόμενου (αυτό θυμίζει την έννοια της 

φροϋδικής κυμαινόμενης προσοχής) , δημιουργώντας έτσι ένα μεταβατικό πεδίο, τον 

μεταβατικό χώρο κατά Winnicott. Είναι η εσωτερίκευση αυτού του πεδίου που καθιστά τον 

ψυχικό χώρο, ένα χώρο συμβολικό για την επεξεργασία των συγκρούσεων. Ο Neyraut ορίζει 

την αντιμεταβίβαση ως μια κίνηση απάντησης προς τη μεταβίβαση, απάντηση που 
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ταυτογχρόνως αναδεικνύει εντός του ψυχισμού του αναλυτή, ένα νέο αίτημα για 

επεξεργασία.  Η αληθινή φύση της αντιμεταβίβασης είναι αυτό το νέο αίτημα.  

Από την άλλη μεριά η μεταβίβαση καθίσταται ένα αντικείμενο προς μετουσίωση, δηλαδή 

χρειάζεται να παρεκτραπεί  από τον σεξουαλικό σκοπό της ενόρμησης, οδηγώντας έτσι στη 

θεραπευτική συμμαχία.  

Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση, αποτελούν ταυτόχρονα το εμπόδιο αλλά και την 

κινητήρια δύναμη για την ανάλυση. Η μεταβίβαση επαναλαμβάνει εντός της ανάλυσης 

έναν τρόπο του σχετίζεσθαι.  

O Neyraut (στον Μπόμπο 2002), σημειώνει ότι η σταθερότητα και το αμετάλλακτο της μεταβίβασης,  την κάνουν 

περισσότερο αληθινή, παρά πραγματική. Πρόκειται για μια σχέση προαπεικονισμένη φαντασιακά (επομένως 

όχι ως εξωτερική πραγματικότητα), που προέρχεται από την εσωτερική πραγματικότητα (άρα ψυχικά αληθής), 

και τείνει να επιβληθεί στη σχέση με το αντικείμενο, τον αναλυτή.  Αποτελεί την επανέκδοση, επανεγγραφή 

αλλά όχι απαραίτητα την επανάληψη της παιδικής σχέσης στο μέτρο κατά το οποίο εμπεριέχει συγχρόνως, 

μέσω της μετάθεσης, και τη δημιουργία, την αναζήτηση μιας νέας απάντησης από τη διαλεκτική της σχέσης 

μεταβίβαση-αντιμεταβίβαση.  

Η μεταβίβαση είναι αντίσταση στην ανάλυση, ή ορθότερα αντίσταση στον αναλυτή, που 

είναι το οριακό σημείο μιας φαντασιωτικής κατάληξης, μιας φαντασίωσης που μπορεί να 

χρωματίζει τη σχέση ως ναρκισσιστική ή σχέση αντικειμένου. Το λάθος είναι να πιστέψει ο 

αναλυτής ότι η μεταβίβαση αναφέρεται πραγματικά σ’αυτόν, γεγονός που θα τον οδηγήσει 

ν’αναλάβει αυτήν τη θέση. 

Επιπροσθέτως, σημειώνει ο Neyraut (στον Μπόμπο 2002), η μεταβίβαση σηματοδοτείται 

ως θετική ή αρνητική, σε σχέση με την αντιμεταβίβαση. Η απόλυτα θετική μεταβίβαση και 

αντιμεταβίβαση δείχνει το μέγεθος της σαγήνης που ασκείται και από τις δύο πλευρές, ενώ 

η απόλυτα αρνητική μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση καταδεικνύει την συνήχηση των 

σαδομαζοχιστικών φαντασιώσεων αναλυτή και αναλυόμενου. To πλέον σίγουρο σημείο 

της αρνητικής μεταβίβασης, είναι ο διαχωρισμός του αναλυτή από τη διαδικασία της 

ανάλυσης. Αντίθετα, η θετική μεταβίβαση είναι η συμφιλίωση αναλυτή και ανάλυσης. Η 

νεύρωση μεταβίβασης εγκαθίσταται στην καρδιά της αναλυτικής σχέσης. Mια από τις 

συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις της νεύρωσης μεταβίβασης, είναι η παρουσία ονείρων που 

αναφέρονται στην συνεδρία. Αυτά αντλούν στοιχεία από την πρώτη παιδική ηλικία και από 

την αναλυτική κατάσταση.  Συνήθως δείχνουν την παραβίαη των κανόνων της συνεδρίας, 

εκφράζοντας έτσι την επιθυμία του ονειρευόμενου. Πρόκειται για μια εκδραμάτιση (acting 

out), μέσω του ονείρου. Είναι όνειρα που συνήθως προηγούνται χρονικά του περιεχομένου 

των συνεδριών. Η μεταβιβαστική νεύρωση δεν ερμηνεύεται πρώιμα γιατί έτσι ενισχύονται 

οι αντιστάσεις.  

Κλινικό παράδειγμα: Νέα γυναίκα σε ανάλυση, δεύτερος χρόνος . Την εποχή κατά την οποία συνδέεται με τον 

Γιώργο έναν «υπερσεξουαλικό»  , όπως λέει, άνδρα ονειρεύεται ότι έχει περιπτύξεις με κάποιον άλλο Γιώργο, 

καθηγητή της από τα χρόνια του Λυκείου. Οι συνειρμοί της μετά την αφήγηση του ονείρου αφορούν στο 

διχασμό της ανάμεσα στο να έχει μία σεξουαλική ή μία πνευματική, διανοητική ζωή. Στα πλαίσια της 

μεταβίβασης ο καθηγητής δείχνει να αναπαριστά (συμβολίζει) τον αναλυτή της  (πνευματική ζωή) και το όνειρο 

ικανοποιεί μεταμφιεσμένα την επιθυμία συνεύρεσης μαζί του. Εδώ το όνειρο «δούλεψε» για να ντύσει τον 

αναλυτή σε καθηγητή. Η επιθυμία συνεύρεσης με τον αναλυτή είναι με τη σειρά της μια επιθυμία αιμομικτική 

και παιδική και αφορά στη συνεύρεση με τον  οιδιπόδειο πατέρα. Με άλλα λόγια η απωθημένη παιδική 

σεξουαλική επιθυμία σοβεί και επιστρέφει, και, χάρη στη δουλειά του ονείρου ικανοποιείται με έμμεσο τρόπο 
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ως εάν ( σαν τη «συνεύρεση»  με τον αναλυτή – οιδιπόδειο πατέρα). Πρόκειται για την επιστροφή του 

απωθημένου μέσω των ονειρικής διαδικασίας. Στο κλινικό παράδειγμα η παιδική σεξουαλική επιθυμία 

επιστρέφει (την «βλέπουμε» στο όνειρο) και ικανοποιείται μέσω μιας μεταμόρφωσης την που προτείνει η 

εργασία του ονείρου. Χωρίς την επιστροφή του απωθημένου δεν λειτουργεί  το όνειρο . Έτσι οι παιδικές μας 

σκηνές οι οποίες ψάχνουν αέναα να πάρουν ζωή (να αναβιώσουν) καταλαμβάνονται από τη «λογική» του 

ονείρου, η οποία τις  μετατρέπει  σε οπτικές εικόνες. Αυτές οι παιδικές σκηνές οφείλουν να μπορούν να 

ικανοποιούνται από μία τέτοια ως εάν συμβολική , υποκατάστατη ικανοποίηση. 

Μια από τις πολλές προθέσεις που μπορεί να έχει το όνειρο στην ανάλυση είναι  η σαγήνη του αναλυτή: εδώ το 

όνειρο παράγεται στην υπηρεσία της αποπλάνησής του, ώστε να τον κάνει να ενδιαφερθεί να παίξει τον ρόλο 

του αναλυτή. Επίσης συχνά τα όνειρα είναι τα δώρα που προτείνει ο αναλυόμενος στον αναλυτή του στο όνομα 

της καλής θεραπευτικής συμμαχίας τους (θετική μεταβίβαση). 

Σε γενικές γραμμές κατά την αρχή μιας ανάλυσης οι αναλυόμενοι φέρνουν κάποιο όνειρο εκτός αν υφέρπουν 

σοβαρά προβλήματα του Εγώ σχετικά με την ενθύμηση του υλικού του ονείρου. Τα αρχικά (τα πρώτα) όνειρα 

που φέρνουν οι ασθενείς στη θεραπεία είναι πολύ σημαντικά επειδή άμεσα υποψιάζουν τον αναλυτή ως προς 

τα βασικά προβλήματα του αναλυόμενου και είναι ενδεχομένως ενδεικτικά των αρχικών του εκδηλώσεων της 

μεταβίβασης και της αντίστασης. Πολύ συχνά προϊδεάζουν τον αναλυτή για τις διάφορες συνιστώσες της 

νεύρωσης του ασθενούς οι οποίες εμφανίζονται με μια συμπυκνωμένη μορφή. 

Κλινικό παράδειγμα.  Νεαρά περίπου 23 ετών άρτι αποφοιτήσασα από το Πανεπιστήμιο, σε ψυχοθεραπεία εδώ 

και τρείς μήνες περίπου. Τη χρονιά που ζήτησε θεραπεία ασχολείτο πρωτίστως με εθελοντική εργασία και 

πρακτικές ασκήσεις σχετικά με τη δουλειά της ενώ είναι σε διαδικασία προετοιμασίας μεταπτυχιακών 

σπουδών. Το αίτημά της για θεραπεία ήταν η ανάγκη για ένα γενικότερο προσανατολισμό στην παρούσα φάση 

της ζωής της και για  υποστήριξη ως προς μια γενικότερη ακαταστασία που ζει αυτήν την περίοδο: σπούδασε σε 

μια επαρχιακή πόλη, τώρα που τελείωσε τις σπουδές της, είναι εκ νέου στην Αθήνα,  ζει με τους γονείς της και 

νοσταλγεί την όμορφη φοιτητική   ζωή εκεί που βρισκόταν. Παράλληλα προσώρας νοιώθει τη ζωή της στην 

Αθήνα χαοτική, της φταίει η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι μεγάλες αποστάσεις κ.λ.π. Από τις πολύ πρώτες 

συνεδρίες η ασθενής μετέδωσε τη σχετική ένταση στη σχέση με τη μαμά της. Οι συνειρμοί της γρήγορα την 

οδήγησαν στην αφήγηση με πολύ αναστάτωση  ενός συμβάντος της πρώτης εφηβικής ηλικίας: αντιλήφθηκε (ή 

είδε) τους γονείς της να κάνουν έρωτα χωρίς, όπως αφηγήθηκε,  οι ίδιοι να καταλάβουν ότι εκείνη  τους είχε 

δει. Ταράχτηκε αφάνταστα! Άφησε να περάσουν δυό περίπου ημέρες και τότε άφησε ένα ραβασάκι στ μαμά της 

με αυστηρό και επικριτικό ύφος λέγοντάς της ότι θα μπορούσαν να προσέχουν ώστε να μη γίνονται αντιληπτοί… 

Λίγες μέρες μετά η μαμά της απάντησε με ύφος-όπως μετέδωσε-απότομο και ωμό ρωτώντας την μήπως τχόν 

τελικά, στο εξής,  θα χρειαζόταν να παίρνει την άδειά της για τις περιπτύξεις με τον άντρα της. Δύο περίπου 

συνεδρίες αργότερα η θεραπευόμενη έφερε το εξής όνειρο, ενδεικτικό της νευρωτικής της  δομής : είδε ότι στον 

δικό της αναλυτή πήγαινε –μετά από δική της σύσταση-και η Κ. η καλύτερή της φίλη, και ό,τι ο αναλυτής «της 

την είχε πέσει» και ότι η Κ. της τα  διηγήθηκε  και τότε η ασθενής έγινε έξω φρενών και  είπε στην Κ. ότι θα 

ερχόταν στον αναλυτή της να του τα μαρτυρήσει όλα αυτά και μάλιστα να τον επιπλήξει,  και ακόμα είδε πως 

συνέστησε στην Κ. να μη συνεχίσει να έρχεται σ’αυτόν.  Ακόμα περισσότερο την είχε αναστατώσει το γεγονός 

ότι η Κ. φαινόταν να απολάμβανε την αποπλανητική στάση του αναλυτή της… Προφανώς πρόκειται για ένα 

συμβολικό όνειρο οιδιπόδειου υπόβαθρου και –ως εκ τούτου-μεταβιβαστικού ενδιαφέροντος. Στο λανθάνον 

περιεχόμενο του ονείρου συμπυκνώνεται η σύγκρουση ανάμεσα αφενός στην επιθυμία της «να την πέσει» στον 

αναλυτή-οιδιπόδειο πατέρα η οποία επιθυμία προβάλλεται σε αυτόν τον ίδιο(αυτός της την πέφτει..) και 

αφετέρου στην υπερεγωτική της απαγόρευση (έγινε έξω φρενών για τη στάση του αναλυτή).  Η συνισταμένη 

των δύο αντίθετων τάσεων της σύγκρουσης παράγει άγχος ως προς την έκβαση της ψυχοθεραπευτικής 

διαδικασίας το οποίο εμφανίζεται(συμπυκνώνεται) με τη μορφή αντίστασης στη θεραπεία. Πρόκειται για την 

αθέατη(ασυνείδητη) πλευρά του Εγώ της η οποία-για να την προφυλάξει από την αγωνία της οιδιπόδειας 

επιθυμίας-  απεργάζεται τη συνέχιση της ψυχοθεραπείας  καθώς προβάλλεται στην Κ.(της είπε να μην συνεχίσει 

τη θεραπεία). 

Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα έφερε το εξής όνειρο: Βρισκόταν σ’ένα σπίτι, σ’ένα διαμέρισμα μεγάλο και 

όμορφο ενός γνωστού ηθοποιού, του Παπακαλιάτη…Θα ήταν το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Εκεί βρίσκονταν κι 

άλλοι άνθρωποι, και φίλοι της αλλά και κάποιοι ακόμα.. Σε μια σκηνή του ονείρου βρέθηκε μέσα σ’ένα δωμάτιο 

μόνη μαζί με τον Παπακαλιάτη ο οποίος με κάποιον τρόπο της έδινε σημασία και εκδήλωνε το ενδιαφέρον της 

που ήταν κατά κάποιο τρόπο ερωτικό. Εκεί ξύπνησε χωρίς έτσι να δεί τη συνέχεια του ονείρου. Την 
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απασχολούσε πολύ η σημασία αυτής της σκηνής αλλά και η εμφάνιση του Παπακαλιάτη. Δήλωσε ότι επί του 

πραγματικού η ίδια δεν αισθανόταν κάτι ερωτικό μαζί του και προσπάθησε μάλλον να διαλευκάνει  ποιος 

κρυβόταν πίσω από την persona του Πακαλαλιάτη.   Εξέφρασε δε τη μεγάλη της απογοήτευση επειδή το όνειρο 

σταμάτησε απότομα χωρίς να έχει περαιτέρω έκβαση. Η ατμόσφαιρα της ήταν άκρως ηδονική και θα 

προτιμούσε να συνεχιστεί, να μην ξυπνήσει από το όνειρο. Δε συζητήσαμε πολλά πάνω σ’αυτό επειδή το έφερε 

προς το τέλος εκείνης της συνεδρίας. Στην επόμενη συνεδρία ήταν ένα από τα δύο πράγματα τα οποία ήθελε 

διακαώς να συζητήσει. Υπερθεμάτισε και πάλι την απογοήτευσή της που το όνειρο τελείωσε τόσο γρήγορα και 

απότομα βάζοντας έτσι τέλος στη χαρά της και μου υπενθύμισε πόσο της ήταν σημαντικό στο όνειρο να 

ενδιαφέρεται γι αυτήν ένας αναγνωρισμένος ηθοποιός. 

Πίσω από το (ερωτικό) ενδιαφέρον του ηθοποιού γι αυτήν σοβεί(προβολή) το δικό της ενδιαφέρον για αυτόν ο 

οποίος αναπαριστά τον αναλυτή της που με τη σειρά του παραπέμπει στον οιδιπόδειο πατέρα. Ο αναλυτής 

είναι ασυνείδητα συνδεδεμένος με το πρώτο(αιμομικτικό)παιδικό αντικείμενο επιλογής που είναι ο πατέρας για 

το κορίτσι(απαρχή της παιδικής νεύρωσης).. Η εμπεριέχουσα λειτουργία του αναλυτή (δυνατότητά του να 

μπορεί να κρατά μέσα του και να διεργάζεται τις εντάσεις του ονείρου) ως προς το πρώτο όνειρο την 

διευκόλυνε περαιτέρω, την απενοχοποίησε και την έφερε ακόμα κοντύτερα στην –συγκρουσιακή-ικανοποίηση 

της παιδικής επιθυμίας μέσω του δεύτερου ονείρου. Και τα δύο πρώτα (αρχικά) όνειρα που έφερε η ασθενής 

στην θεραπεία συμπυκνώνουν τα βασικά(οιδιπόδεια) θέματα της νευρωσικής δομής της και είναι ενδεικτικά ως 

προς τα βασικά θέματα που την απασχολούν. Επίσης είναι ενδεικτικά της στάσης της ασθενούς απέναντι στη 

θεραπεία και τον θεραπευτή.  Ο αναλυτής καλείται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε οποιοδήποτε υλικό του 

ονείρου του ασθενούς του το οποίο θα τον πληροφορούσε για τις επιφυλάξεις του ασθενούς του ή τα άγχη του 

απέναντι στον θεραπευτή και την θεραπεία. Όταν αυτά αναδεικνύονται και συζητούνται ανοιχτά με τον ασθενή, 

ο τελευταίος ανακοθφίζεται και μειώνεται η έντασή του καθώς συνειδητοποιεί ότι μπορεί ελεύθερα να ομιλεί 

για τις αμφιβολίες του. Αυτό προάγει τη θεραπευτική συμμαχία των δύο. 

Ειδικές περιπτώσεις συνιστούν τα πρώτα όνειρα των ασθενών στην ανάλυση τα οποία εμφανίζουν άμεσα και 

απροκάλυπτα τον αναλυτή με τρόπο ευδιάκριτο και χωρίς την παραμικρή παραμόρφωση και μεταμφίοεση ( 

Gitelson 1952, Rappaport 1959, Savitt 1960). Συνήθως σ’αυτές τις περιπτώσεις γίνεται λόγος για σχιζοειδείς  και 

οριακές προσωπικότητες οι οποίες υποφέρουν από βαθιές προγεννετήσιες δυσκολίες σε συνδυασμό με 

σοβαρές ελλείψεις του Εγώ και διαταραχές στις αντικειμενοτρόπες σχέσεις. Κατά τους ερευνητές ένα κοινό 

χαρακτηριστικό αυτών των περιπτώσεων είναι η ανάπτυξη γρήγορης και έντονης ερωτικής μεταβίβασης (την 

ονομάζουμε επίσης «καυτή» μεταβίβαση). Υποστήριξαν ότι η απροκάλυπτη (αμεταμφίεστη) αναπαράσταση του 

αναλυτού είναι ενδεικτική της αδυναμίας ή της άρνησης  του Εγώ του ονειρευόμενου να διαφοροποιείται από 

τον αναλυτή του ή από τις σημαντικές πατρικές φιγούρες αλλά και μιας πρωτόγονης και επίμονης απαίτησης 

του για την –επί του πραγματικού-ικανοποίηση μεταβιβαστικών επιθυμιών. Κατά τον Nunberg (1951) αυτοί οι 

ασθενείς δεν καταφέρνουν να διαχειριστούν την αναλυτική σχέση σν μία «ως εάν» κατάσταση. Δεν  

διαχειρίζονται τον αναλυτή σαν ένα «ως εάν » γονιό αλλά αντίθετα ως τον γονιό  αυτόν καθεαυτόν με σάρκα και 

οστά και ως εκ τούτου ζητάνε απ’αυτόν ικανοποιήσεις τις οποίες έλαβαν ή επιθύμησαν να έχουν ως παιδιά.. Οι 

ερμηνείες επί αυτών των απαιτήσεών τους για ικανοποιήσεις  τείνουν να προσφέρουν σχετικά μικρές ή 

καθόλου αλλαγές με αποτέλεσμα να επιμένουν αυτές οι αλλόκοτες εγωσυντονικές αξιώσεις από τον  αναλυτή 

τους. Εδώ έχουμε την αντίσταση του ασθενούς να επενδύσει στον αναλυτή ως πρόσωπο με συμβολική αξία και 

σημασία: έχουμε εδώ μια αντίσταση στην εξέλιξη της μεταβίβασης.  Είναι οι πρωτόγονοι αμυντικοί μηχανισμοί  

του Εγώ αυτών των ασθενών που τους υποχρεώνουν σ’ αυτό το πέταγμα μέσα στην πραγματιστική τάξη των 

πραγμάτων. Πρόκειται για δύσκολους ασθενείς να τα βγάλει πέρα μαζί τους ο αναλυτής, η αναλυτική  τους 

διαδικασία είναι  τρικυμιώδης  και χαρακτηρίζονται από πολλά acting outs. Πολλές τέτοιες αναλύσεις  

διακόπτοναι γρήγορα και μόνο σε ορισμένες φτάνει κανείς σε επιτυχή συμπεράσματα. Γενικά είναι πολύ πτωχή 

η πρόγνωση σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ η μεταβιβαστική σχέση με τον αναλυτή γίνεται πολύ «πραγματική» 

είτε λόγω της αντιμεταβίβασης του αναλυτή είτε λόγω μιας τυχαίας αληθινής μορφολογικής  ομοιότητάς του με 

κάποιο γονιό του. Κατά τον Yazmajian (1964) ο ασθενής εδώ χρησιμοποιεί τον αναλυτή και την ψυχαναλυτική 

κατάσταση για να ξαναζήσει (επαναδομήσει) επί του πραγματικού με σάρκα και οστά -και όχι «ως εάν»- ένα 

συμβάν της παιδικής  του ηλικίας.  Συν τω χρόνω και καλώς εχόντων των πραγμάτων ο αναλυτής αρχίζει να 

εξαφανίζεται από τα όνειρά τους και να αντικαθίσταται από μεταμφιεσμένες συμβολικές φιγούρες. 

Υπάρχουν  όνειρα θεραπευομένων  τα οποία ενώ  αφορούν  σε κάποιο γεγονός του «εκεί και τότε» του  

ασθενούς, εντούτοις  συμπυκνώνουν μεταβιβαστικό ενδιαφέρον.  
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Κλινικό παράδειγμα:  Γυναίκα σε ανάλυση για κάποιο διάστημα. Ονειρεύτηκε ένα νεροχύτη πάνω από τον 

οποίο υπήρχε ένα σχοινί επί του οποίου ήταν απλωμένα κάποια ρούχα. Η αναλυόμενη  είχε δυσκολία να 

μιλήσει γι’αυτό το όνειρο. Τελικά αποκάλυψε ότι ο νεροχύτης στο όνειρο της θύμιζε έναν νεροχύτη επί του 

οποίου είχε απλώσει για να στεγνώσουν ρούχα του μπάνιου (maillots  κ.λ.π.). Στη συνέχεια διηγήθηκε ότι με 

κάποιαν αφορμή είχε προσκαλέσει τον προηγούμενο  ψυχοθεραπευτή της να την επισκεφτεί στο οικογενειακό 

παραθαλάσσιο σπίτι (εξοχικό). Μια νύχτα βούτηξαν γυμνοί στο νερό και κατάληξαν να κάνουν έρωτα. Ένιωσε 

τόσο ένοχη σχετικά μ’αυτήν την εμπειρία ώστε ποτέ πριν δεν την είχε διηγηθεί.  

Εδώ το μεταβιβαστικό ενδιαφέρον είναι ότι μια παρόμοια κατάσταση θα μπορούσε να συμβεί και στην 

παρούσα θεραπεία της. Η ασθενής δυσκολευόταν να διηγηθεί το όνειρο επειδή μέσα σ’αυτό κρυβόταν ο φόβος 

της μήπως ο αναλυτής την κρίνει ή μήπως εμπλακεί σεξουαλικά μαζί του. 

Ο Neyraut (στον Μπόμπο 2001), αναφέρεται στον De M’Uzan ο οποίος προτείνει το 

οικογενειακό μυθιστόρημα ως οργανωτικό της νεύρωσης μεταβίβασης στην ψυχανάλυση. 

H έννοια του οικογενειακού μυθιστορήματος αφορά στις παιδικές φαντασιώσεις οι οποίες συνδέονται με τις 

απατηλές  ιδέες των παιδιών ότι τα έχουν υιοθετήσει, ή  απαγάγει ή στην επινόηση άλλων γονιών 

αγαπητότερων πιο ανταποδοτικότερων, περιεκτικότερων, υψηλότερου κύρους., έτσι ώστε τελικά, στα πλαίσια 

του οικογενειακού μυθιστορήματος,  το παιδί να νοιώθει ξένο μέσα στην ίδια του την οικογένεια. Με αυτήν την 

έννοια το παιδί καθιστά την οικογένειά του παράνομη. Το οικογενειακό μυθιστόρημα από τη μια είναι 

μεγαλομανιακού υποβάθρου, από την άλλη όμως συνιστά μια άμυνα κατά της αιμομιξίας: «αν η αδερφή σας 

δεν είναι το παιδί της μαμάς σας δεν υπάρχει λόγος να αυτομέμφεστε,  το ίδιο ισχύει και όταν εσείς ο ίδιος είστε 

το παιδί άλλων γονιών» (Freud, στον Κaufmann 1998). 

Η αγοραφοβία φαίνεται να παραπέμπει σε ένα μυθιστόρημα πορνείας συνδεδεμένο με αυτό το οικογενειακό 

μυθιστόρημα. Ο Freud  αναφερόμενος στις ταυτίσεις το 1896 σε μια επιστολή  προς τον Fliess 9, έγραφε σχετικά 

με την αγοραφοβία στις γυναίκες: «θα συλλάβεις το μηχανισμό σκεπτόμενος τις πόρνες. Πρόκειται για την 

απώθηση της παρόρμησης της γυναίκας να βγει στο δρόμο να πάρει τον πρώτο τυχόντα, ένα αίσθημα ζήλειας 

προς τις πόρνες και μια ταύτιση μαζί τους»10 . Μια αγοραφοβική γυναίκα που αρνείται να βγει έξω μόνη, είναι 

ένδειξη της άπιστης φύσης της μαμάς της. Ο Freud αναγνωρίζει στο οικογενειακό μυθιστόρημα ένα εξελικτικό 

στάδιο των νευρωτικών και όχι μόνο. Όλοι οι νευρωτικοί σφυρηλατούν ένα οικογενειακό μυθιστόρημα που 

γίνεται συνειδητό στην παράνοια. Σημειώνει  ότι αυτή η φαντασίωση αποτελεί μια στάση απέναντι στις 

στερήσεις που οι γονείς επιβάλουν στο παιδί.  Το οικογενειακό μυθιστόρημα προδίδει τη νοσταλγία εκείνης της 

εποχής όπου οι γονείς ήταν τα πάντα για το παιδί: εντός αυτών των επινοήσεων σοβεί  η υπερεκτίμηση των 

πολύ πρώτων χρόνων της παιδικής ηλικίας ένδειξη της δυσκολίας του παιδιού να «αποκολληθεί» από τους 

γονείς του.  

Αναγνωρίζουμε στο παιδί ένα άφυλο εξελικτικό στάδιο, το οποίο ακολουθείται από ένα έμφυλο. Το πέρασμα 

από το πρώτο στο δεύτερο πραγματοποιείται διαμέσου της αναγνώρισης της διαφοράς ανάμεσα στον πατέρα 

και την μητέρα,  αναφορικά με την σεξουαλικότητα. Το παιδί αντιλαμβάνεται ότι η μητέρα είναι πάντα σίγουρη  

πως το παιδί είναι δικό της (το φέρει μέσα στην κοιλιά της), ενώ ο πατέρας είναι αβέβαιος για την πατρότητά 

του αφού το μόνο που κάνει είναι να δίνει το σπέρμα του. Τότε το παιδί τοποθετεί την μητέρα στη θέση του να 

είναι  άπιστη κρυφά, να έχει απόκρυφες σεξουαλικές επαφές.  Ο Freud (στον Kaufmann 1998), σημειώνει ότι 

αυτές οι φαντασίες συνδέονται με την οιδιπόδεια προβληματική, υπό το κράτος των ενορμητικών ώσεων. Τα 

περιεχόμενα αυτών των φαντασιώσεων καταδίδουν μια επιθυμία  από τη μια να υποτιμήσουν τους γονείς και 

από την άλλη να τους εξυψώσουν, επίσης σε αυτές τις φαντασίες περιέχονται οι ιδέες μεγαλείου ώστε να 

μπορεί το παιδί να ανταγωνίζεται τον ομόφυλο γονιό, περιέχονται ακόμα  οι απόπειρες να αντιμετωπίσει την 

απαγόρευση της αιμομιξίας και της πατροκτονίας, καθώς και την έκφραση του αδερφικού φθόνου. 

Κατά το πέρασμα από το άφυλο στάδιο στο έμφυλο, ενεργοποιείται η οιδιπόδεια σύγκρουση και η πρόσβαση 

στις τριαδικές σχέσεις (πατέρας-μητέρα-παιδί). Κάποιες οργανώσεις προσωπικότητας χαρακτηρίζονται από μια 

ιδιαίτερη προσέγγιση της οιδιπόδειας κατάστασης όπου η αναγνώριση της διαφοράς των φύλων υποκρύπτει τη  

 
9 Fliess Wilhelm (1858 – 1928 ): Γερμανός γιατρός για τις θεωρίες του οποίου ενδιαφέρθηκε ο Freud. 
Αλληλογραφούσαν κατά την περίοδο 1887 – 1902. 
10 E. Roudinesco, M. Plon : Dictionnaire de la Psychanalyse, σελ. 495, Fayard, 1997. 
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σχάση ενός και μόνον αντικειμένου σε καλό και κακό (παρεμβατικό ή εγκαταλείπον), συνθήκη που ο Green 

ονομάζει δι-τριαδικοποίηση (“bi-triangulation”, στην Levert 2011). Εδώ είναι πιθανόν πως ο ρόλος του 

οικογενειακού μυθιστορήματος, εντός  της ψυχικής οικονομίας του ατόμου, έρχεται να υποστηρίξει έναν ήδη 

εύθραυστο ναρκισσισμό. Σοβεί τότε  ο κίνδυνος το υποκείμενο να «γαντζωθεί» από μια τέτοια αυταπάτη, καθώς 

είναι μεθυσμένο πλέον από το αίσθημα μιας επανευρεθείσας παντοδυναμίας, σημειώνει Levert (2011). Το 

οικογενειακό μυθιστόρημα φτάνει στο αποκορύφωμά του στην εφηβεία όπου η κρίση ταυτότητας του 

υποκειμένου είναι πανταχού παρούσα.  Oι πραγματικοί γονείς απαρτιώνονται στο Εγώ των εφήβων  με τα 

προτερήματα και τα ελαττώματά τους, κάτι που οδηγεί στην απαρτίωση των αρνητικών και θετικών εικόνων 

εαυτού. Ωστόσο, για όσους εφήβους δεν κατακτούν αυτήν τη θέση, είναι τις εξιδανικευμένς φιγούρες  του 

οικογενειακού μυθιστορήματος που επικαλούνται για διάσωση, έτσι ώστε να μεγενθύνουν την εικόνα του 

εαυτού τους. Το παιδί δεν υπάρχει παρά χάρη στο κοίταγμα της μαμάς και του μπαμπά, ένας αρχικός-πρώτος 

καθρέπτης που αφήνει ίχνη καθόλου  αμελητέα στη δόμηση της ταυτότητας. 

Ωστόσο ο Ferenczi  (στη Levert 2011), έφερε στο προσκήνιο μιαν άλλη εκδοχή του οικογενειακού 

μυθιστορήματος, παρατηρώντας ότι σε ορισμένους αυτό ανατρέπεται, με την έννοια ότι οι επινοημένοι γονείς 

ανήκουν σε μια κατώτερη κοινωνική τάξη. Ο Ferenczi επηρεασμένος από τις έρευνες του  Otto Rank, 

παρομοιάζει το οικογενειακό μυθιστόρημα με κάποιους μεγάλους μύθους όπως τους θρύλους  του Ρώμυλου 

και του Ρέμου και του Μωυσή. Η μυθομανία φαίνεται να περιλαμβάνεται στο οικογενειακό μυθιστόρημα, 

ακόμα και όταν αυτή εκφράζεται με το μανδύα της παρακμής. Όταν το υποκείμενο νοιώθει στερημένο από 

αγάπη ή όταν επί του πραγματικού  δεν έχει λάβει τρυφερότητα, το να φαντάζεται μια καταγωγή κατώτερη, 

μπορεί να  προσδίδει μια νομιμοποίηση στην οδύνη του και στη ντροπή για τον εαυτόν του. Εάν δεν αγαπήθηκε 

είναι γιατί δεν το αξίζει, οπότε η εικόνα του καθρέπτη (οι οικογένεια που επινοούν), αντιστοιχεί στο εσωτερικό 

τους βίωμα που δε μπορούν να λεκτικοποιήσουν. 

Kατά τον Neyrat (στο Μπόμπο 2001), η νεύρωση μεταβίβασης μπορεί να μοιάζει και με ένα 

«παραλήρημα» που συγκρατείται εντός του αναλυτικού πεδίου, διατηρώντας έτσι το 

συμβολικό της χαρακτήρα. Οι ναρκισσιστικές και οι οριακές οργανώσεις, επειδή 

παρουσιάζουν ένα σχετικό έλλειμμα ως προς την ικανότητα για συμβολική χρήση των 

ψυχικών μορφωμάτων (χωλαίνει η συμβολική τους σκέψη), εκδηλώνουν τη μεταβίβαση 

προς τον αναλυτή με δραματικό χαρακτήρα. Εδώ δεν πρόκειται για μια ψυχική 

πραγματικότητα, αλλά απλώς για μια συγκεκριμένη-«υλική» πραγματικότητα. 

Ο Neyrat διακρίνει δύο μορφές μεταβίβασης, την άμεση και την έμμεση. Το χαρακτηριστικό 

σημείο της άμεσης μεταβίβασης είναι ότι όλο το περιεχόμενο της συνεδρίας απευθύνεται 

στον αναλυτή, γεγονός που δημιουργεί μια ιδιαίτερη κατάσταση έντασης.  Όσο εντονότερη 

είναι η μεταβίβαση, τόσο περισσότερο ασυνείδητη είναι (βλέπε σχετικά αναφορά στο έργο 

του Freud «Παρατηρήσεις για τον έρωτα μεταβίβασης» Freud S. (1912). Observations on 

transference love. S. E.  Vol. 12, p.p. 157-172.). Η αντιμεταβίβαση βιώνεται πολύ 

διαφορετικότερα στην περίπτωση της άμεσης απ’ότι της έμμεσης μεταβίβασης. Η διαφορά 

συνίσταται, στην περίπτωση της άμεσης μεταβίβασης, ότι ο αναλυτής λειτουργεί υπό 

πίεση, ως φυλακισμένος, δέσμιος των δομών (του αναλυόμενου), που προσπαθεί να 

διερευνήσει. 

Όταν υπεισέρχεται η έννοια της αρχής της πραγματικότητας, εισάγεται η αποποίηση της 

άμεσης μεταβίβασης, του ερωτικού αιτήματος, που ο Neyrat προσιδιάζει περισσότερο 

προς τις πρωτογενείς διαδικασίες παρά προς τις δευτερογενείς. 

Ο Neyrat ταυτίζει τον έρωτα μεταβίβασης με ένα σύνολο αντιγράφων τραυματικών 

καταστάσεων της παιδικής ηλικίας, είναι ένα ασυνείδητο χωρίς εισαγωγικά. Τα εισαγωγικά, 

σημειώνει ο συγγραφέας, είναι διαθέσιμα για όποιον δύναται να μεταβιβάσει συμβολικά 

τα ενδοψυχικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας τη συμβολική διάσταση του λόγου. Η 
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αντιμεταβίβαση που προηγείται αναγκαστικά, έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις 

μέσω επεξεργασίας της ψυχικής αμφιφυλίας και της ομοφυλοφιλίας του αναλυτή. 

Εφόσον η άμεση μεταβίβαση ιδιοποιείται την πραγματικότητα σε σημείο που να μην 

επιδέχεται την ιδέα της μετάθεσης, καμία αναλυτική εργασία δεν είναι εφικτή, όπως στην 

περίπτωση των οριακών. 

Κάτω από την ασφυκτική κυριαρχία της άμεσης μεταβίβασης δεν είναι εφικτή η 

αποκάλυψη της μεταβιβαστικής κίνησης: « Η άμεση μεταβίβαση δε μπορεί να τεθεί υπό την 

αρχή της πραγματικότητας επειδή είχε τεθεί άλλοτε υπό μιαν αυταπάτη». (Νeyrat στην 

Βεργοπούλου 2001, σ. 38). Πρόκειται για την κληρονομιά πενθών τα οποία παραμένουν σε 

ένα Εγώ, διχασμένα. Το μέρος του Εγώ που τα έχει διαψεύσει διατηρεί την προσδοκία στην 

επανεύρεση και επανασύστασή τους μέσω τυχαίων αντικειμένων. Στην περίπτωση που ο 

αναλυόμενος περιορίζεται και κατά συνέπεια εγκλωβίζει την ανάλυση στην άμεση 

μεταβίβαση, τότε η φαντασίωση όλων των άλλων δυνατών πεπρωμένων καθίσταται σχεδόν 

αδύνατη. 

Προφανώς εδώ ο συγγραφέας αναφέρεται στην ακινησία (αγκύλωση) ενός αναλυόμενου στα «γρανάζια» της 

άμεσης μεταβίβασης έτσι ώστε παραμένοντας τοιουτοτρόπως καθηλωμένος σε μια εξαρτητική σχέση με τον 

αναλυτή να ακινητοποιείται εκεί ( «μαρκάροντας» ταυτόχρονα  τον αναλυτή), μη μπορώντας να αναζητήσει την 

τύχη του διαμέσου του λιβιδινικού ανοίγματός του στον  κόσμο των αντικειμένων. 

 

10.Μichel De M’Uzan (K. Kαπετανάκης). Η παράδοξη μεταβίβαση  

«Από τον συνδυασμό των δύο ασυνειδήτων, του  αναλυτού και του αναλυόμενου, γεννιέται 

ένα όν ισχυρό που δρα στην σκιά και χαρακτηρίζεται από την αυθεντικότητα του 

ενορμητικού στοιχείου» (σ. 40). 

«Αμφότεροι (αναλυτής και αναλυόμενος), είναι προδιατεθειμένοι σε μια πρωτογενή 

ταύτιση (απώλεια ορίων Εγώ-Μη Εγώ), την οποίαν ο De M’ Uzan ονομάζει ψυχολογική 

χίμαιρα» (σ. 40). 

Η αναλυτική διαδικασία μετά από το αίτημα του αναλυόμενου, συνίσταται στην αναζήτηση 

ενός νοήματος, ωστόσο αυτό το νόημα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατυπωθεί σε 

περιπτώσεις ασθενών που δε διαθέτουν ένα στοιχειωδώς δομημένο ψυχικό χώρο (Reid 

στον Καπετανάκη 2011). Κατά τον Reid η αναλυτική διαδικασία από την πλευρά του 

ασθενούς, στηρίζεται στην ανάδυση ενός στοιχείου απρόσμενου όπου ξαφνικά 

εμφανίζεται το άγνωστο, το αναπάντεχο, δίπλα στο γνωστό και στο οικείο. Για να γίνει αυτό 

χρειάζεται ο αναλυόμενος να αφεθεί σε μια έκπληξη που έρχεται από μέσα του. Θα 

μπορούσαμε όμως να υποστηρίξουμε ότι μια ανάλογη κίνηση μπορεί να περιγραφεί και 

από την πλευρά του αναλυτή, κάτι που ο Μ. De M’Uzan ονομάζει παράδοξη μεταβίβαση: 

την ώρα που ο αναλυτής ακούει τον ασθενή, αντιλαμβάνεται (στον εαυτόν του) μια ψυχική 

δραστηριότητα που διαφέρει από όλες τις συνηθισμένες αναλυτικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένου και του συναισθήματος. Ξαφνικά εμφανίζονται παράξενες 

αναπαραστάσεις, φράσεις απρόσμενα δομημένες γραμματικώς, σχήματα αφηρημένα, μια 

διαδοχή έγχρωμων φανταστικών εικόνων, ονειροπολήσεις περισσότερο ή λιγότερο 
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επεξεργασμένες και όλο αυτό δε είναι σε μια κατανοητή σχέση με ό, τι  εξελίσσεται στη 

συνεδρία, ούτε πρόκειται για μια φυγή του αναλυτή από την ψυχαναλυτική κατάσταση, 

πράγμα που θα αντιστοιχούσε με μια αντιμεταβιβαστική εκδήλωση με τη στενή έννοια του 

χώρου. Οι εν λόγω αναπαραστάσεις έρχονται εξ’ απροόπτου σε οποιαδήποτε στιγμή της 

συνεδρίας, μερικές φορές από την αρχή. Δεν προκαλούν άγχος ούτε δυσαρέσκεια 

ανεξαρτήτως περιεχομένου: ο αναλυτής αιφνιδιάζεται και έχει να αναρωτηθεί για την 

ανάμειξη σε αυτό το φαινόμενο μιας σύγκρουσης τα συναισθήματα της οποίας  έχουν 

ανασταλεί. Αισθάνεται αλλαγή της κατάστασης, η οποία ωστόσο δε συνοδεύεται  από 

μείωση της προσοχής του.  Είναι προφανής  συγγένεια αυτής της εμπειρίας με κάποιες 

καταστάσεις αποπροσωποίησης, φαίνεται δε να είναι απόρροια του λόγου ή της 

γενικότερης στάσης του αναλυόμενου, η οποία επιφέρει στον αναλυτή μια τροποποίηση 

των ναρκισσιστικών του επενδύσεων (των αμυντικών λειτουργιών του). 

 Ο  Nunberg  άλλοι ( στον Schilder 1935),  υποστηρίζουν πως σχεδόν κάθε νεύρωση παρουσιάζει σε κάποιες 

φάσεις της ανάπτυξής της συμπτώματα αποπροσωποίησης η οποία περιλαμβάνει μια υποκειμενική αλλαγή 

στην αντίληψη του ίδιου του εαυτού και του περιβάλλοντος κόσμου. Κατά τον Arlow (1966) η 

αποπροσωποποίηση είναι η εμπειρία να παρακολουθείς τον εαυτό σου σε δράση.  Συχνά η αποπροσωποποίηση 

συνδέεται με το αίσθημα ότι ο χρόνος παρατείνεται υπερβολικά και χρησιμεύει ως μηχανισμός άμυνας  

διαβεβαιώνοντας το άτομο ότι η απειλή του από τις δικές του ασυνείδητες επιθετικές φαντασίες ή από κάποιον 

εξωτερικό κίνδυνο μπορεί να βρίσκονται στο απώτερο μέλλον. 

Η διαταραχή χαρακτηρίζεται από μια ξαφνική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται κανείς τον εαυτόν 

του μέσα στο περιβάλλον του, κάτι σαν αποξένωση, που δεν είναι απαραίτητα δυσάρεστη αλλά που έχει 

χαρακτήρα εξωπραγματικό, υπερφυσικό.  Το υποκείμενο μπορεί επίσης να έχει το συναίσθημα ότι τα χέρια του 

ή τα πόδια του έχουν ξαφνικά μεγαλώσει ή μικρύνει, ότι ο ίδιος παρατηρεί τον εαυτόν του από μακριά σαν 

μέσα σε ένα όνειρο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου ο προσανατολισμός και η λογική του παραμένουν 

ανέπαφα. Γίνεται λόγος για λιβιδινική αποεπένδυση της εικόνας του σώματος. Ο Maurice Bouvet θεωρεί την 

αποπροσωποποίηση ως  μια κατάσταση αποδόμησης του Εγώ. 

Ο Freud αναφέρεται εμμέσως στο θέμα στης αποπροσωποποίησης στην περίπτωση του “Schreber”(1910, 1911)  

και στον «άνθρωπο των λύκων» (1914, 1918). Αργότερα (1919) έκανε λόγο για μια κατάσταση «ανησυχαστικού 

ανίκειου». Ο Mayer-Gross (1935) έκανε λόγο για «αποπραγματοποίηση» κατά την οποία προεξάρχει η 

αντίληψη ότι το περιβάλλον είναι ασύνηθες ενώ παραμένει ανέπαφη η αίσθηση της προσωπικής ταυτότητας. 

Η αποπραγματοποίηση  επισυμβαίνει όταν η αποξένωση που αισθάνεται κανένας έχει ως επίκεντρο τον 

εξωτερικό κόσμο: αντικείμενα που αλλάζουν μέγεθος ή σχήμα, πρόσωπα που δίνουν την εντύπωση πως είναι 

πεθαμένα ή πως λειτουργούν αυτόματα.  Κατά τον Χαρτοκόλλη (1983) είναι πιθανό η αποπραγματοποίηση να 

είναι ταυτόσημη με το φαινόμενο του “jamais vu” το οποίο συνήθως περιγράφεται ως το αρνητικό της 

εμπειρίας του “déjà vu”. H εμπειρία του jamais-vu είναι το αίσθημα ότι κάτι που γνωρίζει κανείς πολύ καλά του 

είναι ξένο ενώ θα έπρεπε να του είναι οικείο: κάτι που έχει συμβεί κάποτε το αισθάνεται σα να μην έχει συμβεί. 

Το jamais vu ή jamais vécu είναι μια αποπραγματοποίηση όπου η διαταραχή αναφέρεται κυρίως στην αίσθηση 

του χρόνου: το υποκείμενο έχει την εντύπωση ότι κάτι που βλέπει ή ζει αυτήν τη στιγμή έχει συμβεί κάποτε στο 

παρελθόν, ενώ ο ίδιος έχει την επίγνωση ότι συμβαίνει για πρώτη φορά. Μπορεί να συνοδεύεται από ζάλη, 

κατάθλιψη, άγχος, και φόβο της τρέλας. 

Αποπροσωποίηση και αποπραγματοποίηση είναι ίδια του  αποσυνδετικού τύπου υστερίας. H τελευταία 

χαρακτηρίζεται από κάποια διαταραχή στη συνείδηση του εαυτού ή την ταυτότητα του ατόμου με 

προεξάρχουσες-σε ορισμένες περιπτώσεις-τις παραισθήσεις (αναφορικά με διάφορα μέρη του σώματος)  μέσα 

στο χρόνο και το χώρο. Η αποπροσωποποίηση και το déjà vu καθώς και η αποπραγματοποίηση και το jamais 

vu είναι διαταραχές του συναισθήματος και της αίσθησης του χρόνου. Σε πολλές περιπτώσεις συγχωνεύονται σε 

κάτι που γίνεται αισθητό σαν ανοίκεια εμπειρία.  Η αποπροσωποίηση και το déjà-vu (και αντιστοίχως  η 

αποπραγματοποίηση και το jamais vu) μπορούν ν’αντικατασταθούν το ένα με το άλλο: η αποπροσωποποίηση 

να περιλαμβάνει περισσότερο μια αίσθηση εξωπραγματικού ως προς το συναίσθημα και το déjà vu μάλλον 
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περισσότερο ως προς τον χρόνο. Και στις δύο περιπτώσεις το άτομο διατηρεί μια επαρκή αίσθηση προσωπικής 

ταυτότητας αλλά νοιώθει μια παράξενη απόσταση απ’αυτήν, σαν ν’αποσωματοποιείται ο εαυτός του 

αιωρούμενος στο χώρο ή στο χρόνο ή και στα δύο. Στο déjà vu το περιβάλλον και τα γεγονότα που βιώνει το 

άτομο του φαίνονται οικεία, παρά το γεγονός ότι είναι καινούργια. Έχει την ξεκάθαρη εντύπωση ότι ήταν εκεί 

παλαιότερα παρότι γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια. Όπως το έθεσε ο Schilder (1942): «ο κόσμος 

φαίνεται να είναι πολύ μακριά. Ο χρόνος δεν κινείται και οτιδήποτε συμβαίνει μοιάζει να είναι επανάληψη 

αυτού που είχε συμβεί από καιρό». Στην περίπτωση της αποπροσωποίησης υπάρχει μια αισθητή απόσταση  

ανάμεσα στο άτομο και τα συναισθήματά του. Κατά τους Leeds 1944, Richardson και Wionokur 1967) και οι δύο 

εμπειρίες συμβαίνουν σε νευρωτικούς αλλά μπορούν επίσης να συμβούν και σε φυσιολογικούς ανθρώπους 

κάτω από συνθήκες stress. 

Kατά τον Χαρτοκόλλη (1991), ο μηχανοποιημένος πολιτισμός της εποχής, η ισοπέδωση των κοινωνικών 

συνθηκών, η γρήγορη αέναη αλλαγή που σχεδόν καταργεί τα όρια της ηθικής και της φαντασίας, συντείνουν 

στη δημιουργία ενός κλίματος ανασφάλειας και αποπροσωποποιήσεως. H αναφορά του Freud (1936) για την 

«ανοίκεια» εμπειρία του στην Ακρόπολη θεμελίωσε την αμυντική φύση της διαταραχής. Όταν πλησίαζε τα 

ογδόντα, θυμήθηκε κάτι που του συνέβη ένα καλοκαίρι, πριν από 30 χρόνια και μάλλον απρόσμενα όταν αυτός 

και ο μικρότερος αδερφός του Αλέξανδρος είχαν βρεθεί, επισκέπτες στην Αθήνα, στο βράχο της Ακρόπολης. 

Εκεί, αντί να νοιώσει «αγαλλίαση και θαυμασμό» αιφνιδιάστηκε βλέποντας ότι τα πράγματα για τα οποία είχε 

ακούσει μικρό παιδί στο σχολείο-η Ακρόπολη και το περιβάλλον τοπίο της Αθήνας-όντως υπήρχαν, επί του 

πραγματικού. Ένιωσε σα να ήταν διχασμένος, ένα μέρος του εξεπλάγη καθώς ανακάλυπτε ότι κάτι που είχε 

διδαχθεί πριν από τόσον καιρό  ήταν πράγματι αληθινό, ενώ το άλλο μέρος του ξαφνιαζόταν  επειδή είχε 

αμφισβητήσει την ιδέα. Αναλύοντας περαιτέρω την κατάσταση ο Freud κατάλαβε ότι ο ερχομός του στην Αθήνα 

τον έκανε να αισθανθεί ένοχος γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδείκνυε ότι ήταν ανώτερος από τον πατέρα του, ο 

οποίος όχι μόνο δεν ήξερε καλύτερα αυτά τα πράγματα, αλλά, ακόμα περισσότερο, δεν είχε την πολυτέλεια να 

πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στην Αθήνα. Αυτή  ήταν μια «ασεβής» ιδέα προς τον πατέρα του την οποίαν  

κουβαλούσε μέσα του απωθημένη από την παιδική του ηλικία. Η αποπροσωποίηση που υπέστη ήταν –όπως 

συμπέρανε ο Freud- μια άμυνα απέναντι στην επίγνωση μιας παλιάς φορτισμένης με ενοχή ανάμνησης. 

Η εμπειρία της  αποπροσωποίησης- με το αίσθημα της απόσυρσης από την πραγματικότητα που τη 

χαρακτηρίζει-προστατεύει τον εαυτόν από την ανάδυση επιθετικών επιθυμιών και διωκτικών φόβων που 

μπορεί να επανενεργοποιούνται από το τωρινό (σύγχρονο) περιβάλλον. Στην περίπτωση του Freud, οιδιπόδειες 

επιθυμίες και αισθήματα ξαναζωντάνεψαν με την ξαφνική επίγνωση ότι είχε αποδειχτεί πιο επιτυχημένος από 

τον πατέρα του.   

Ο Schilder (1942) απέδωσε την αποπροσωποποίηση σε ναρκισσιστικές, ηδονοβλεπτικές και σαδιστικές 

επιθυμίες ή φαντασίες. Επανεξετάζοντας την άποψη του Obendorf ότι η αποπροσωποποίηση συνεπάγεται 

ερωτικοποίηση της σκέψης και μια σύγκρουση ανάμεσα σε θηλυκές και αρσενικές τάσεις, ανέφερε την 

περίπτωση ενός ψυχαναγκαστικού νευρωτικού στην οποία τα επεισόδια αποπροσωποποίησης είχαν ως σκοπό 

να τον προστατεύσουν από την επίγνωση του φόβου του θανάτου τον οποίο ο ασθενής συνέδεε με την ιδέα 

ενός συνεχούς μαρτυρίου και εκμηδενισμού. Στις ασυνείδητες φαντασίες του ασθενούς επικρατούσαν ιδέες 

αιώνιας καταστροφής και ακρωτηριασμού χωρίς χρονικά όρια ως το τίμημα που έπρεπε να πληρώσει για να 

ξεφύγει από το θάνατο, εξιλέωση για δολοφονικές φαντασιώσεις και ομοφυλοφιλικές σαδιστικές ενορμήσεις 

προς τον πατέρα.  

O Eissler (1952) αναφέρει μια περίπτωση γυναίκας με συμπτώματα αποπροσωποίησης. Συνδύαζε σοβαρή 

διαταραχή συναισθημάτων με φοβική συμπεριφορά προς το χρόνο. Την τρομοκρατούσε η ιδέα του χρόνου και 

προσπαθούσε να παραβλέπει το πέρασμά του. Η περίπτωση χαρακτηριζόταν από το μηχανισμό της 

απομόνωσης δηλαδή την ανικανότητα της ασθενούς (νεαρή γυναίκα γύρω στα είκοσι), να παραδεχτεί 

οποιαδήποτε έντονα συναισθήματα ή οποιαδήποτε γεγονότα του παρελθόντος μπορούσαν να έχουν σχέση με 

το παρόν. Βίωνε τη ζωή της σαν μια ασύνδετη σειρά γεγονότων που την έκαναν να νοιώθει ότι πάσχει από 

αμνησία. Ο Eissler έκανε τρείς εναλλακτικές υποθέσεις ως προς τον παθολογικό τρόπο βίωσης του χρόνου της 

ασθενούς: ότι οφειλόταν σε μια άμυνα κατά του άγχους που της προξενούσε κάποια παιδική σύγκρουση, ότι 

επρόκειτο για μια πρώιμη παραμόρφωση στην ανάπτυξη της έννοιας του χρόνου ή ότι ήταν μια παλινδρόμηση  

σε έναν πρώιμο τρόπο βίωσης του χρόνου. 
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Η αποπροσωποίηση στους νευρωτικούς είναι κατάφορτη από άγχος (μερικοί ασθενείς την ονομάζουν «κρίση 

πανικού») σε αντιδιαστολή με τους οριακούς ασθενείς στους οποίους παρέχει μια ιδιότητα παντοδυναμίας και 

ευφορίας. Στην οριακή διαταραχή προσωπικότητας η αποπροσωποποίηση συνιστά έναν από τους πρωτόγονους 

αμυντικούς μηχανισμούς του Εγώ μέσω των οποίων ο ασθενής επιχειρεί να προστατέψει τον εαυτόν του από 

βαθιά χαραγμένα μέσα του συναισθήματα αναξιότητας, ζηλοφθονίας και φόβου καταδιώξεως. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις ψυχωτικής αποπροσωποίησης ο ασθενής παραπονείται πικρά γι αυτήν του την 

εμπειρία μολονότι οι άλλοι γύρω του ενδέχεται να μη μπορούν να παρατηρήσουν καμία διαφορά είτε στη 

συμπεριφορά του είτε στην εμφάνισή του. Ο ασθενής παραπονείται ότι δε μπορεί πλέον να αισθανθεί τίποτα, 

ότι έχει χάσει την ικανότητα να βιώνει συναισθήματα, έχει αίσθηση αποξένωσης (αλλαγή της αίσθησης 

εαυτού). Συνήθως πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός, σωματικά σάπιος ή πεθαμένος. Όταν απελευθερωθεί από 

τέτοιες παραληρηματικές ενασχολήσεις ενδέχεται να παραπονείται ότι ο χρόνος σταμάτησε. Πολύ συχνά εδώ 

υφέρπει ψυχωσική κατάθλιψη (Μeyer-Cross 1935, Anderson 1938, Sedman 1970). O Meyer –Cross θεωρεί την 

αποπροσωποποίηση ως μια μη ειδική «προσχηματική αντίδραση του εγκεφάλου» που θα μπορούσε να 

συγκριθεί με επιληπτικές κρίσεις και κατατονικές καταστάσεις οι οποίες πυροδοτούνται από μια ποικιλία 

εσωτερικών ή εξωτερικών συνθηκών, και εξαφανίζονται όταν η ψυχική διαταραχή του ασθενούς γίνεται πιο 

έντονη, όταν επιτείνεται η κατάθλιψη ή επικρατούν οι ψευδαισθήσεις και το παραλήρημα.  

Για τον De M’Uzan, η αναλυτική κατάσταση είναι ένας τόπος όπου δύο αντικείμενα ζουν 

μια μοναδική ψυχική εμπειρία με κοινό παρονομαστή τους διάφορους τύπους 

αποπροσωποίησης: μια εμπειρία με στιγμές δυσκολίας και στιγμιότυπα δύσκολα στη 

διερεύνησή τους καθώς η ψυχική ένταση επαπειλεί διαρκώς τους δύο συνομιλητές στο 

επίκεντρο της ταυτότητάς τους. Το «φάσμα της ταυτότητας» ορίζει τις διάφορες θέσεις που 

παίρνουν αναλυτής και αναλυόμενος στο ενδιάμεσο πεδίο11  που δημιουργεί η συνεδρία, 

σχηματίζοντας ζώνες όπου τα όρια Εγώ –Μη Εγώ είναι αβέβαια, ενώ αμφότεροι είναι 

προδιατεθειμένοι σε μια πρωτογενή ταύτιση (απώλεια ορίων Εγώ-Μη Εγώ), την οποίαν ο 

De M’ Uzan ονομάζει ψυχολογική χίμαιρα. Από τον συνδυασμό των δύο ασυνειδήτων 

γεννιέται ένα όν ισχυρό που δρα στην σκιά και χαρακτηρίζεται από την αυθεντικότητα του 

ενορμητικού στοιχείου.   

Ο De M’Uzan σημειώνει ότι μια τέτοια κατάσταση ψυχικής διεργασίας προϋποθέτει:  

-Την αντοχή αναλυτή και αναλυόμενου για έντονες παλινδρομικές κινήσεις. 

-Τη συγκρότηση μιας γνήσιας αλληλεπίδρασης μεταξύ τους 

-Ένα γόνιμο μείγμα, εν είδει καλλιτεχνικής δημιουργίας, που είναι η ψυχαναλυτική 

διεργασία. 

 

11. Ο.  Κernberg (Έμιλυ Αθανασιάδη). Οι χρόνιες αντιμεταβιβαστικές αντιδράσεις στην 

ανάλυση των οριακών. 

Tο προεξάρχον χαρακτηριστικό στη μεταβίβαση των οριακών οργανώσεων είναι η πολύ 

πρώιμη και μαζική ενεργοποίηση πρωίμων συγκρουώμενων πλευρών στη σχέση με το 

αντικείμενο, ασύνδετων μεταξύ τους. 

 
11 Εμείς το ονομάζουμε «πάγκο εργασίας» 
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O Kernberg επηρεάστηκε από τον Racker και διαφοροποιήθηκε από τους 

βορειοαμερικανούς ψυχαναλυτές που βάσιζαν τις έννοιες της μεταβίβασης-

αντιμεταβίβασης  μόνο στο ενορμητικό μοντέλο. 

Ενορμητικό μοντέλο του Freud: πρόκειται για την μεταψυχολογική του θεωρία (φροϋδική μεταψυχολογία) μια 

θεωρία του ασυνειδήτου (πρώτη τοπική, πριν το 1920). Ο Freud (στον Roussillon 2002), σημειώνει ότι η 

μεταψυχολογία αφορά στην κατανόηση και περιγραφή ενός ψυχικού φαινομένου από πλευράς δυναμικής, 

τοπικής και οικονομικής (πρώτη τοπική θεωρία του Freud  1895-1920). Η δυναμική οπτική άπτεται της θεωρίας 

των ενορμητικών συγκρούσεων και διερευνά το πώς  γίνονται αυτές, ενώ η οικονομική ερείδεται επί της αρχής 

ότι όλες οι ψυχικές διαδικασίες δαπανούν ενέργεια (λιβιδώ) και σχετίζεται με την  κατανόηση της κατανομής 

και διευθέτησής της: πώς και πού επενδύεται και κατανέμεται η ενέργεια, αν επενδύει στο αντικείμενο 

(αντικειμενοτρόπος λιβιδώς ) ή πάει το Εγώ (ναρκισσιστική λιβιδώς). Τέλος η  τοπική περιγράφει το ψυχικό 

όργανο  ως χώρο-χωροταξία, όπου μπορούν να οριοθετηθούν διαφορετικοί τόποι: το ασυνείδητο, το 

προσυνειδητό, το συνειδητό.  

Ο Κernberg προάγει την προσπάθεια του αναλυτή να εγκαταστήσει μια καλή θεραπευτική 

σχέση εντός μιας ατμόσφαιρας αρνητικής μεταβίβασης. Σε όλες τις περιπτώσεις προκύπτει 

μια ρηχή θεραπευτική σχέση και μια ψευδο-υποταγή του αρρώστου στις απαιτήσεις του 

θεραπευτή. Είναι συχνές οι εκδραματίσεις και οι διακοπές της θεραπείας, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις εκεί που ο θεραπευτής  πίστευε ότι ο αναλυόμενος έκτισε μια ταυτότητα, στην 

πραγματικότητα παρέμεινε συναισθηματικά αμέτοχος. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το 

προεξάρχον χαρακτηριστικό στη μεταβίβαση των οριακών οργανώσεων είναι η πολύ 

πρώιμη και μαζική ενεργοποίηση πρωίμων συγκρουώμενων πλευρών στη σχέση με το 

αντικείμενο, ασύνδετων μεταξύ τους, σε αντίθεση με το βαθμιαίο ξεδίπλωμα των 

εσωτερικευμένων αντικειμενοτρόπων εσωτερικευμένων σχέσεων στις παλινδρομήσεις των 

νευρωτικών. 

 Αυτή η ενεργοποίηση παλινδρομημένων καταστάσεων του Εγώ, χαρακτηρίζει μια 

παθολογία ακαμψίας μη μεταβαλλόμενων (μη μετασχηματιζόμενων) πρωτόγονων 

εσωτερικευμένων σχέσεων με το αντικείμενο. Οι έντονες προγεννητικές καθηλώσεις και 

κυρίως η στοματική επιθετικότητα προβάλλονται και επιφέρουν την παρανοειδή 

παραμόρφωση των γονεικών μορφοειδώλων, πρωτίστως της μητέρας. 

Κατά τον Kernberg η αντιμεταβίβαση είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών για την 

αναλυτική κατάσταση, μάλιστα οι χρόνιες αντιμεταβιβαστικές αντιδράσεις είναι συχνές στη 

θεραπεία των βαριά ναρκισσιστικών περιπτώσεων, κυρίως των αρρώστων με 

παλινδρομημένες σαδομαζοχιστικές μεταβιβάσεις. Yπό αυτές τις συνθήκες το πρωτόγονο 

μίσος του ασθενούς εκφράζεται ασυνείδητα, στοχεύοντας στην καταστροφή του αναλυτού 

και της σχέσης, καθιστώντας την ψευδή. Οι χρόνιες αντιμεταβιβάσεις εξελίσσονται με έναν 

αργό και συγκεκριμένο τρόπο στην αναλυτική εργασία η οποία αλλοιώνεται και καθίσταται 

ψευδής.  

Ο Κernberg προάγει την ιδέα της ερμηνείας της αρνητικής μεταβίβασης, έτσι ώστε η σχέση 

του αναλυτή-αναλυόμενου να εξελίσσεται σε «αληθινή», και ο ασθενής να ταυτίζεται με 

την συνθετική λειτουργία του αναλυτή.  Προέχει μια δημιουργία μέσα από τη συνεργασία 

μεταβίβασης-αντιμεταβίβασης. Είναι αξιοσημείωτο σε ποιο βαθμό η αντιμεταβίβαση όχι 

μόνο επηρρεάζει την αναλυτική πορεία, αλλά αποτελεί επίσης ένα πολύτιμο εργαλείο για 

την καταννόηση και καλή εξέλιξη της αναλυτικής διαδικασίας. 
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12. Α. Green (Σ.Μητροσύλης). 

Ο Green ως εκπρόσωπος της γαλλικής ψυχανάλυσης φρονεί ότι το σημαντικό στην 

φροϋδική σκέψη δεν είναι τόσο η ανακάλυψη της μεταβίβασης αλλά η γενικότερη ιδέα της 

μεταβίβασης ως μιας δύναμης κινητοποίησης της ψυχικής ενέργειας η οποία μετακινείται 

ή μετατίθεται από μια σφαίρα σε μιαν άλλη σφαίρα, όπως από το σωματικό στο ψυχικό, 

από το ναρκισσιστικό επίπεδο στο επίπεδο του αντικειμένου, από μια ψυχική αρχή ή 

σύστημα σε μιαν άλλη ψυχική αρχή. Οι μεταθέσεις αυτές είναι και μεταμορφώσεις 

(μετασχηματισμοί): μεταμορφώσεις της ναρκισσιστικής λιβιδούς (εαυτοτρόπος, αυτόφιλη) 

σε λιβιδώ αντικειμένου (αντιναρκισσιστική), μεταμορφώσεις από το σωματικό στο ψυχικό, 

ή από μια ψυχική αρχή σε μιαν άλλη ψυχική αρχή. 

Ο Green (στον Μητροσύλη 2011), ορίζει τη μεταβίβαση ως την συμπύκνωση δύο ειδών 

μεταβίβασης: τον μετασχηματισμό (μεταμόρφωση) του ψυχικού σε ομιλία και λόγο- μια 

μετατροπή του ψυχικού οργάνου σε όργανο λόγου-και τη μεταμόρφωση (μετασχηματισμό)  

στο αντικείμενο εντός του διυποκειμενικού πεδίου. Κατά τον Green είναι απόλυτα 

συρρικνωτικό το να αντιλαμβανόμαστε το μεταβιβαστικό φαινόμενο μόνο σαν μετάθεση 

στο αντικείμενο (αυτό πρεσβεύουν οι θιασώτες της διυποκειμενικής ψυχανάλυσης), θέση 

ενάντια στην αξιοπιστία της μεταψυχολογικής θεωρίας του ψυχικού οργάνου και την 

απομείωση της αναφοράς στο ενδοψυχικό και, εν τέλει, στη βαθμιαία εξάλειψη του 

φρουδικού ενορμητικού μοντέλου και της αναφοράς στο Εκείνο (ασυνείδητο).  Υπό το 

κράτος της θεωρίας των Σχέσεων Αντικειμένου  η φιλοδοξία του Freud για μια θεωρία του 

ψυχισμού, τείνει να αντικαθίσταται από μια θεωρία της σχέσης εμφορούμενη από μια 

πανταχού παρούσα αναφορά σε στις «μεταβιβαστικο-αντιμεταβιβαστικές» συναλλαγές των 

πρωταγωνιστών του ζεύγους. Συχγρόνως επικρατεί ένας αφελής γενετισμός διαπνεόμενος 

από μια γραμμική έννοια του χρόνου (παρελθόν-παρόν-μέλλον), εντός του οποίου η 

μεταβίβαση είναι μόνο η καθαρή, αμιγής επανάληψη της σχέσης μητέρας-παιδιού του 

παρελθόντος ή αυτό που συμβαίνει είναι η άμεση και συστηματική μεταφορά αυτής της 

σχέσης στη μεταβίβαση. 

Η εξέλιξη αυτή, τη σκυτάλη της οποίας πήραν οι θεωρίες των πρώιμων διαντιδράσεων *και 

των διυποκειμενικών σχέσεων οδήγησε σε μια υπερτίμηση της διυποκειμενικότητας ενώ 

κατά τον Green μόνο το ζεύγος ενδοψυχικό-διυποκειμενικό είναι δυνατό να δώσει στο 

insight την αξία της σύνδεσης. Η μεταβίβαση κατά τον Green είναι η επικαιρότητα ή 

επικαιροποίηση μάλλον, παρά η ανάκληση αυτών των αναμνήσεων, προτείνει μάλιστα να 

ονομάσουμε αυτό το φαινόμενο «αναμνησιακή ανάκληση* εκτός του πεδίου της 

συνειδητής ή ασυνείδητης μνήμης» ( Green, στον Μητροσύλη 2011). Εδώ, δύο περιπτώσεις 

μπορεί να επισυμβούν: είτε ένας ψυχαναγκασμός επανάληψης με σημασιολογική 

πυκνότητα και μια δυνητικότητα αποσυμπύκνωσης κατά την οποίαν η επένδυση του 

μεταβιβαστικού αντικειμένου μπορεί να γίνει αναλύσιμη (πρωτότυπο αυτού είναι το 

παιχνίδι του παιδιού), είτε ένας ψυχαναγκασμός επανάληψης θανατηφόρος* κατά τον 

οποίον ομείζων κίνδυνος είναι το βήμα στις συνεδρίες, μια αναπαραγωγή χωρίς τέλος, η 

στασιμότητα που οδηγεί την ανάλυση σε ανία. 
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Το διακύβευμα στην ψυχανάλυση είναι η υποκατάσταση, και πέραν αυτής η 

συμβολοποίηση.  Το ζήτημα είναι αν η συμβολοποίηση μπόρεσε να είναι αποτελεσματική 

κατά Levi Strauss* ή αν η σχετική διεργασία απέτυχε, δεν καρποφόρησε. Στη δεύτερη 

περίπτωση, σημειώνει ο Μητροσύλης, η αναπαραγωγεί γνωστοποιεί, δηλώνει χωρίς να 

σηματοδοτεί και χωρίς να σημαίνει ενώ την ίδια στιγμή ενέχει μια πολύ ισχυρή δύναμη, μη 

δυνάμενη να αποσυμπυκνωθεί: η δύναμη των ενδοδομικών δεσμών εμποδίζει τους 

διαδομικούς δεσμούς. 

Ο Green (στον Μητροσύλη 2011), σημειώνει ότι η μεταβίβαση των οριακών είναι 

διαποτισμένη από τη σύγχυση μεταξύ εξουσίας και δύναμης. H προβολή του ασθενούς 

αποδίδει στον αναλυτή μια δύναμη-παντοδυναμία που δεν αφήνει άλλη διέξοδο στον 

αναλυόμενο από το να μάχεται κατά της μεταβίβασης, και να αρνείται κάθε εξουσία στο 

μεταβιβαστικό αντικείμενο. 

Η διαφορά μεταξύ εξουσίας και δύναμης. Η εξουσία είναι πάντα περιορισμένη, επισφαλής, 

αμφισβητήσιμη. Κανείς δεν τη διαθέτει απόλυτα, παρά τα φαινόμενα, όπως κανείς δεν τη 

στερείται απόλυτα. Σε κάθε εξουσία αντιτίθεται πάντα μια αντι-εξουσία, η εξουσία 

μοιράζεται ή διαιρείται. Αντιθέτως η δύναμη, με την έννοια που της δίνει ο Green, 

προσδίδει σε αυτόν που την κατέχει μια απόλυτη ισχύ στα μάτια των άλλων: είναι σε κάθε 

περίπτωση λίγο ως πολύ θεική (ή διαβολική), εν πάσει περιπτώσει υπεράνθρωπη, ενώ η 

αδυναμία είναι το αντίθετό της.   

Η θέση του αναλυόμενου ως προς τον αναλυτή μέσα στο πλαίσιο. Στα μάτια του οριακού 

αναλυόμενου ο αναλυτήςέχει μια τέτοια δύναμη. Είναι εκείνος που επιβάλλει το 

συμβόλαιο, ξεχνώντας ότι και ο ίδιος υποβάλλεται σε αυτό.  Η πρόδηλη, προς όφελος του 

αναλυτή ανισότητα, γίνεται στην παρούσα περίσταση νόμος άδικος, κυριαρχικός ενώ η 

ουδετερότητα εκλαμβάνεται ως αδιαφορία και βαναυσότητα: ο σιωπηρός αναλυτής 

καταμαρτυρά τοιουτοτρόπως την υπεροπτική του περιφρόνηση, ενώ όταν ερμηνεύει η 

παρέμβασή του δεν εκλαμβάνεται ως μια ενδιαφέρουσα υπόδειξη, αντίθετα αποτελεί μια 

αυθαιρεσία…   Η αναλυτική διάταξη, διευκολύνουσα για το νευρωτικό,  για τον οριακό είναι 

μια μηχανή χειραγώγησης στην υπηρεσία της ικανοποίησης της παντοδυναμίας του 

αναλυτή. Προκύπτει το εξής παράδοξο: από τη μια υπάρχει ένα γράπωμα στο αντικείμενο, 

ωστόσο, από την άλλη, η αναλυτική σχέση γίνεται για μακρές περιόδους παρασιτική (Bion 

στο Μητροσύλη 2014), οι συνεδρίες είναι άδειες, στάσιμες ανούσιες. Ωστόσο οι ασθενείς 

αυτοί δε χάνουν με τίποτα την παραμικρή συνεδρία: διαμαρτύρονται στην παραμικρή 

απουσία του αναλυτή και τον κάνουν να πληρώσει ακριβά τη διακοπή όταν επιστρέφει. 

Προκύπτει εδώ η εξής αντίφαση στη μεταβίβαση η οποία επαναλαμβάνεται χωρίς τέλος: οι 

ασθενείς αντιτίθενται στη βοήθεια που τους προσφέρεται, μολονότι την αναζητούν. Είναι 

μια επανάληψη ενός άφθαρτου αυτοκαταστροφικού δυναμικού που σκοπό έχει να 

καταστρέφει ύπουλα τη δυνητική παραγωγικότητα του μεταβιβαστικού δεσμού, 

υποτάσσοντας το μεταβιβαστικό αντικείμενο στο πρότυπο του μεταβιβαστικού 

αντικειμένου του παρελθόντος (Green στο Μητροσύλη 2011). Η καταστροφικότητα παίρνει 

κυρίως ύπουλες μορφές, στοχεύοντας να σπείρει την απογοήτευση, την απελπισία στον 

αναλυτή. Η αντιμεταβίβασή του διαπνέεται από επιθετικότητα που προξενείται από την 

ανία και τη μη χρησιμότητα της αναλυτικής δουλειάς, έτσι ώστε να έχει περιοδικά να δώσει 

τέλος σε αυτή τη σχέση. Ο Green ονομάζει αυτήν τη μεταβίβαση μεταβιβαστική σχέση μη 
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σχέσης: «το μεταβιβαστικό αντικείμενο είναι εδώ και όχι εδώ, βλέπον και τυφλό, ακούον 

και κωφό, πλημμυρισμένο από σημαίνον δυναμικό, μολονότι ακατάληπτο» (Green στο 

Μητροσύλη 2011). Αν και φαινομενικά υπάρχει σχέση με ένα αντικείμενο υπέρμετρα 

παρόν, ο αναλυόμενος απευθύνεται σε ένα αντικείμενο το οποίο δε μπορεί να 

χρησιμοποιεί12παρά μόνο για τις ανεπάρκειές του, επιπροσθέτως δεν είναι ένα 

αντικείμενο, αλλά είναι φάντασμα αντικειμένου με βαμπιρικές επιθυμίες. 

Η  «χρήση» του αντικειμένου κατά Winnicott.  Το αντικείμενο για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι 

πραγματικό, με την έννοια μιας πραγματικότητας που όλοι μοιράζονται, και όχι ενός αντικειμένου 

χρωματισμένου από την υποκειμενικότητα του ατόμου,   υπό την μορφήν ενός  εσμού προβολών. Η έννοια της 

χρήσης του αντικειμένου προϋποθέτει απαραίτητα την αποδοχή εκ μέρους του υποκειμένου, μιας  αυτόνομης 

ύπαρξης του αντικειμένου, όπου, ως εκ τούτου, αυτό τοποθετείται έξω από το πεδίο ενός παντοδύναμου 

ελέγχου εκ μέρους του ατόμου. 

Είναι το υποκείμενο που δημιουργεί το αντικείμενο, με την έννοια ότι το βρίσκει εξωτερικά. Αυτή η εμπειρία 

όμως εξαρτάται από την ικανότητα του αντικειμένου να επιβιώνει. Σε αυτήν την περίπτωση η επιβίωση του 

αντικειμένου σημαίνει ότι αυτό δεν θα κινήσει αντίποινα εναντίον του υποκειμένου. 

Η Ποταμιάνου () συζητά την μετατροπή-μετασχηματισμό από τη σχέση με το αντικείμενο (οbject-relating) στη 

χρήση του αντικειμένου. Ας σημειωθεί ότι η έννοια της χρήσης εδώ δε νοείται με την  μορφή της 

εκμετάλλευσης αλλά περισσότερο αφορά σε ένα θετικό φαινόμενο όπου το παιδί είναι ικανό να 

νοηματοδοτήσει το αντικείμενο ως κάτι εξωτερικό. Κατά τον Winnicott, αυτό συμπίπτει με την δοκιμασία της 

πραγματικότητας και αφορά στο σχετίζεσθαι του υποκειμένου  με τα εξωτερικά αντικείμενα ως  ανεξάρτητη 

οντότητα: εδώ το υποκείμενο δύναται να σχετίζεται με το εξωτερικό αντικείμενο ως ένα ξεχωριστό «Μη- Εγώ»: 

τότε είναι που λαμβάνει χώρα η χρήση του αντικειμένου. Επομένως η έννοια της χρήσης του αντικειμένου 

αφορά στο παιδί εκείνο που είναι ικανό να συνδέεται με το αντικείμενο εν είδει ενός εξωτερικού φαινομένου. 

Είναι  μια διέξοδoς του παιδιού σε μια περιβάλλουσα πραγματικότητα ανεξάρτητη από την υποκειμενικότητά 

του.  

Αντίθετα, σε μια πρωθύστερη αναπτυξιακή φάση, ο όρος σχέσης με το αντικείμενο (object-relating) αφορά στη 

συμβιωτική σχέση του παιδιού με το περιβάλλον ως εάν να ήταν η προβολή και δημιουργία του, επομένως σα 

να ήταν ένα μέρος αυτού του ίδιου.  Το παιδί ξεκινά τη ζωή του συμβιωτικά (object -relating), ως εάν η μητέρα 

του να ήταν δική του δημιουργία, σαν μια προέκταση του υποκειμενικού του εαυτού. Εδώ το παιδί δεν είναι 

υπεύθυνο ούτε ικανό να νοιάζεται για τους άλλους, καθώς οι άλλοι γίνονται αντιληπτοί ως μέρος του. Τω όντι, 

το παιδί ξεκινά τη ζωή με τις πρωταρχικές ναρκισσιστικές πεποιθήσεις και την ασυνείδητη πίστη στον 

παντοδύναμο εαυτόν του. Νοιώθει σα να τρέφει αυτό το ίδιο τον εαυτόν του και ως εάν η μαμά να αποτελεί 

δικό του κομμάτι. Σε αυτήν την φάση του παιδιού,  η πραγματικότητα εξαρτάται από τις φαντασίες και τις 

αυταπάτες του. Σιγά-σιγά, με τη βοήθεια της λειτουργίας της αρκετά καλής μητρικότητας και ενός 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος (holding), το Εγώ του παιδιού αναπτύσσει ένα αίσθημα από την μια  

υποκειμενικότητας και από την άλλη πραγματικότητας. Αναπτύσσει τότε την ικανότητα να βλέπει τα πράγματα 

ως Μη-Εγώ. Διαμέσου της προοδευτικής στέρησης, το παιδί ξεκινά να διαφοροποιεί τον εαυτόν του από τους 

άλλους οπότε η πραγματικότητα αρχίζει να υπάρχει αυτή καθ’εαυτή. Είναι τότε ακριβώς που το παιδί ξεκινά να  

χρησιμοποιεί το αντικείμενο ως εξωτερικό φαινόμενο. Η μετάβαση του παιδιού από τα απεκδυόμενα της 

υποκειμενικής πραγματικότητας αντικείμενα προς  τα αντικείμενα της εξωτερικής πραγματικότητας 

επισυμβαίνει σε έναν μεταβατικό χώρο και διαμέσου μιας εξολόθρευσης / αφάνισης εκ μέρους του παιδιού: 

το παιδί σκοτώνει το υποκειμενικό αντικείμενο και έκτοτε ξεκινά να υπάρχει χωρίς αυτό.  Το συμβολικό 

σκότωμα λαμβάνει χώρα από τον θυμό και το μίσος του παιδιού εναντίον του αντικειμένου, το οποίο 

αντικείμενο, στη συνέχεια αρχίζει να γίνεται μια ανεξάρτητη οντότητα. Ίσως να είναι η προοδευτική στέρηση το 

έναυσμα του θυμού ο οποίος σκοτώνει το αντικείμενο, το οποίο έκτοτε αρχίζει να επιβιώνει αυτιδικαίως. Ο 

Winnicott, χρησιμοποιεί τον όρο ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ για να προσδιορίσει ακριβώς αυτήν τη 

μεταβολή μέσα από την οποίαν διέρχεται το αντικείμενο. Εξηγεί μάλιστα ότι για να είναι το παιδί σε θέση να 

χρησιμοποιήσει το αντικείμενο, σαν μια πραγματικότητα, είναι απαραίτητη η ΕΠΙΒΙΩΣΗ του. Τα αντικείμενα 

 
12 H έννοια της χρήσης του αντικειμένου, είναι του Winnicott 
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χρειάζεται να διασφαλίσουν ότι δεν θα κινήσουν αντίποινα εναντίον του υποκειμένου, έτσι ώστε ο 

αποχωρισμός να είναι επιτυχής. Αντιθέτως, τα αντίποινα αυξάνουν την εξάρτηση του υποκειμένου από το 

αντικείμενο και δεν επιτρέπουν να λάβει χώρα ο αποχωρισμός.  

Στην ψυχανάλυση των οριακών και των ψυχωτικών, ο αναλυόμενος αντιλαμβάνεται τον αναλυτή του ως ένα 

κομμάτι δικό του και σαν ένα υποκειμενικό φαινόμενο. Όσο ο αναλυτής αποτελεί ένα μέρος του εσωτερικού 

κόσμου του ασθενούς δεν μπορεί να λάβει χώρα μια πραγματική αλλαγή, καθώς η όλη διαδικασία αποτελεί 

μέρος του ασθενούς. Μόνο αφότου ο ασθενής θυμώσει, μπορέσει να σκοτώσει τον αναλυτή (μέσα του) και ο 

τελευταίος επιβιώσει χωρίς να κάνει αντίποινα,   τότε μόνον ο ασθενής είναι ικανός να δεί τον αναλυτή του σαν 

μια ανεξάρτητη οντότητα και τότε μόνον είναι που ο τελευταίος μπορεί να γίνει μια εξωτερική πραγματικότητα. 

Είναι τότε μόνον όπου η δοκιμασία της πραγματικότητας επιστρέφει στην κανονική της διάσταση. Αυτή η 

διαδικασία της μετάβασης από την κατάσταση της συμβιωτικής σχέσης (object relating) στη χρήση του 

αντικειμένου είναι προεξάρχουσα ώστε το παιδί να μπορέσει να διαφοροποιήσει το Εγώ από το Μη-Εγώ. 

Συμπερασματικά,  μεταβολή από τη συμβίωση στη χρήση του αντικειμένου επιτυγχάνεται διαμέσου του 

θυμού και του φόνου του υποκειμενικού αντικειμένου που επιτρέπει ώστε το αντικείμενο να γίνει πραγματικό.  

Από την στιγμή που εγκαθίσταται η πραγματικότητα, το παιδί καταφέρνει να αγαπά και να απολαμβάνει την 

πραγματική και αληθινή πραγματικότητα. Τότε το παιδί αισθάνεται πραγματικό και νοιώθει την 

πραγματικότητα του περιβάλλοντος. Η αίσθηση της πραγματικότητας είναι το κλειδί του αποχωρισμού-

εξατομίκευσης.  

Στον οριακό ασθενή (στον Μητροσύλη 2011), το μεταβιβαστικό αντικείμενο είναι 

ναρκισσιστικό, διαμεσολαβούμενο από τις προβολές του ασθενούς, ένα προιόν 

διαβολοποίησης, που δεν έχει πια σχέση με το αντικείμενο του παρελθόντος: «με τις 

οριακές περιπτώσεις, ο ψυχαναγκασμός της επανάληψης αποκαλύπτει μια ψυχική κίνηση 

της οποίας η πρόθεση δεν είναι μόνο το εκτός χρόνου, αλλά και το εναντίον του χρόνου. 

Όλα πρέπει να ξαναγυρίσουν από εκεί που ξεκίνησαν… ώστε τίποτα καινούργια να κάνει 

την εμφάνισή του. 

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, κατά τον Green η μεταβίβαση είναι ένας δεσμός κατά 

του οποίου μάχονται λυσσαλέα οι μη νευρωτικές δομές υπονομεύοντάς τον. Ωστόσο αυτός 

ο δεσμός είναι η μόνη ευκαιρία μέσω της οποίας μπορεί κάποτε να διακοπεί η αέναη 

επαναληπτικότητα, και να εμφανιστεί κάτι καινούργιο: « το μυστικό είναι ο αναλυτής να 

αφεθεί στην καταστροφή χωρίς να αντισταθεί –όσο είναι δυνατό και χωρίς υπέρμετρες 

μαζοχιστικές θυσίες, ή όσο χρειάζεται ώστε το καταστροφικό εγχείρημα να καταστεί 

ενδιαφέρον.  

 

13. H ναρκισσιστική μεταβίβαση κατά H.Kohut( Σ. Μπακιρτζόγλου13). 

Με πρωτεργάτη τον Kohut (αυστρακο-αμερικανός ψυχίατρος-ψυχαναλυτής (1913-1981), η 

θεωρία του εαυτού απευθύνεται πρωτίστως σε ασθενείς με ναρκισσιστικά πλήγματα. Εδώ 

δίνεται έμφαση και μεγάλη σημασία στην ενσυναίσθηση, στην ενδελεχή και προσεκτική 

ακρόαση των  ναρκισσιστικών πληγμάτων και στα προβλήματα ενός Εαυτού αδύναμου και 

ευάλωτου (εύθραυστου).  

 
13  To κεφάλαιο για τη ναρκισσιστική μεταβίβαση  αποτελεί δική μας προσθήκη στην ελεύθερη απόδοση του  

Συλλογικού Εγχειρίδιου. 
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Ο Kohut στα μέσα της δεκαετίας 1950, παρατήρησε ότι πολλές ψυχικές διαταραχές 

οφείλονταν σε ένα αρχαϊκό έλλειμμα του εαυτού. Αυτό επισυμβαίνει σε άτομα τα οποία 

δεν είχαν μια μαμά επαρκώς αγαπητή, και  οι οποίοι καθίστανται, ως εκ τούτου, ανήμποροι 

στην κοινωνική ζωή να διατρέξουν μια πραγματική ζωή με το περιβάλλον τους. Είναι 

«άδειοι» και για να καλύψουν κεντρικό πυρήνα του αρχαϊκού τους ακρωτηριασμού14, 

κατασκευάζουν μια θωράκιση: έναν εαυτό (ψευδή) από σκουπίδια, απόλυτα αμυντικού 

χαρακτήρα. Αυτά τα άτομα χαρακτηρίζονται από μια σχεσιακή δυσφορία, από μόνιμη 

ευαλωττότητα, και από ανικανότητα να εγκαταστήσουν διαχρονικές σχέσεις με το 

περιβάλλον. Υποκύπτουν άλλοτε σε ένα πλεόνασμα αλαζονείας, άλλοτε σε ένα αίσθημα 

κατωτερότητας. 

H ανακάλυψη  της ναρκισσιστικής μεταβίβασης επέτρεψε την ανάλυση των 

ναρκισσιστικών προσωπικοτήτων. Η έννοια της ναρκισσιστικής μεταβίβασης εισήχθη από 

τον Kohut. Κατά τον  Freud, η κλινική εμπειρία έδειξε ότι oι ασθενείς που υπέφεραν από 

ναρκισσιστικές νευρώσεις  δεν κατέχουν την ιδιότητα της μεταβίβασης ή δεν κατέχουν 

παρά αμελητέα υπολείμματα.  Είναι  ο Bela Grunberger ο πρώτος που έθεσε τον 

ναρκισσισμό ως ένα από τα ελατήρια της αναλυτικής θεραπείας (συμπεριλαμβανομένων 

και των νευρωτικών). Ο Grunberger χρησιμοποίησε την έννοια της ναρκισσιστικής 

μεταβίβασης, στα πλαίσια της ναρκισσιστικής αναλυτικής σχέσης. Εδώ ο συγγραφέας 

επικαλείται κινήσεις του ασθενούς έτσι ώστε να δημιουργήσει μαζί με τον αναλυτή π.χ. μια 

διπλή εικόνα αυτού του ιδίου, να προβάλλει στον αναλυτή το Ιδεώδες Εγώ, ιδέες τις οποίες 

στη συνέχεια επικαλέστηκε και ο Kohut. 

Ο Kohut περιγράφει διάφορες εκφάνσεις της αρνητικής μεταβίβασης, όπως: 

1) Κατοπτρική μεταβίβαση, η οποία αντιστοιχεί στην επανεργοποίηση του 

εξιδανικευμένου μεγαλειώδους Εαυτού και προξενεί στο περιβάλλον την εξής απαίτηση: 

«είμαι τέλειος και σε έχω ανάγκη για να το επιβεβαιώσεις». Αυτός ο τύπος της κατοπτρικής 

μεταβίβασης προξενεί ένα αίσθημα ενόχλησης και ανυπομονησίας στον αναλυτή, η 

ετερότητα του οποίου δεν αναγνωρίζεται. Η κατοπτρική μεταβίβαση, υποδύεται τρείς 

μορφές: α) την συγχωνευτική μεταβίβαση που είναι η αρχαϊκότερη μορφή, και 

μεταφράζεται με έναν τυραννικό και παντοδύναμο έλεγχο του αναλυτή εν είδει 

προεκτάσεως του εαυτού β) την μεταβίβαση alter ego όπου ο άλλος βιώνεται ως όμοιος  

με τον εαυτόν και, τέλος,  στην γ) κατοπτρική μεταβίβαση αυτή καθεαυτή, όπου ο 

αναλυτής βιώνεται ως μια λειτουργία στην υπηρεσία των αναγκών του ασθενούς. Στην 

περίπτωση που αισθάνεται αναγνώριση, ο ασθενής νοιώθει μια ευεξία, συνδεδεμένη με 

την αποκατάσταση του ναρκισσισμού του. 

2) Εξιδανικεύουσα μεταβίβαση, η οποία ορίζεται ως η ενεργοποίηση του γονεικού 

μορφοειδώλου εξιδανικευμένου και παντοδύναμου. Εκφράζεται με την πρόταση «είσαι 

τέλειος, και αποτελώ μέρος σου». Πρόκειται για έναν αγώνα κατά των αισθημάτων 

ανικανότητας και κενού. 

 
14 Ο οικουμενικός ευνουχισμός του υποκειμένου, το πεπερασμένο των δυνατοτήτων του. 
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Πέραν της την εξιδανικεύουσας μεταβίβασης εκπορευόμενης από την κινητοποίηση του 

εξιδανικευμένου γονεικού μορφοειδώλου και  της κατοπτρικής μεταβίβασης, 

προερχόμενης από τον μεγαλειώδη εαυτόν και τέλος ο Kohut προτείνει  την 

αντιμεταβίβαση του αναλυτού, εν είδει απαντήσεως στην εξιδανικεύουσα μεταβίβαση. 

Με αυτούς τους ασθενείς η κλασσική ανάλυση δε δουλεύει, γι αυτό ο Kohut- όπως 

άλλωστε οι  Rank και Ferencsi- εισήγαγε στην θεραπεία την έννοια της ενσυναίσθησης 

(empathie), του αναλυτού, έτσι ώστε να επιτρέψει στον αναλυόμενο διαμέσου μιας 

δημιουργικής μεταβίβασης, να προάξει την επανόρθωση του εαυτού του. 

Η μεταβίβαση δημιουργίας υπονοήθηκε αρχικά από τον Kohut αλλά αναφέρθηκε 

πρωτίστως από το 1966 και εντεύθεν. Ο Κοhut, ξεκινώντας από την αυτοανάλυση του 

Freud, υποστήριξε ότι η σχέση του με τον Fliεs, με τον οποίον επί μακρόν διατηρούσε 

αλληλογραφία, δεν ήταν μια σχέση με την κλασσική έννοια, καθώς δεν υπήρχε λύση της 

διαμέσου της ενδοσκόπησης. Πρόκειται για μια μεταβίβαση δημιουργικότητας , επί 

ναρκισσιστικού εδάφους, η οποία εξαφανίζεται ταυτόχρονα με τη ναρκισσιστική ανάγκη. 

Με αυτήν την έννοια ο Fliess είναι μια λειτουργία η οποία γεμίζει το κενό και διευκολύνει 

τη δημιουργικότητα του Freud. Mε αυτήν την έννοια η μεταβίβαση της δημιουργικότητας 

είναι μια μεταβίβαση της οποίας η λειτουργία είναι να συνοδεύει τις διακυμάνσεις της 

δημιουργικότητας,  του δημιουργού. Οι δημιουργοί έχουν ανάγκη, σε ορισμένες περιόδους 

της δημιουργίας τους, από εαυτοαντικείμενα, σε μια ή την άλλη περιοχή του Εαυτού, χωρίς 

αυτό να σημαίνει κατ’ανάγκην ένα ελειμματικό εαυτόν. Οι ναρκισσιστικοί σχηματισμοί του 

δημιουργού σε ορισμένες περιόδους είναι ρευστότεροι, οπότε ο άλλος  επιτρέπει τη 

ρύθμιση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης. 

Το εαυτοαντικείμενο  

 

Κοντά στην έννοια του εαυτού είναι και αυτή του εαυτοαντικειμένου (selfobject)15. Πρόκειται για 

την ναρκισσιστική συνθήκη όπου ο άλλος, πηγή του ναρκισσιστικού αισθήματος, γίνεται κατανοητός 

μόνο ως αντικείμενο το οποίο τίθεται στην υπηρεσία του εαυτού συντείνοντας  στο βίωμα του καλώς 

έχειν,  της συνέχειας και της συνοχής του. Eίναι η εμπειρία   κατά την οποίαν οι λειτουργίες ενός 

άλλου απευθύνονται  στον εαυτόν του υποκειμένου και σχετίζονται μ’αυτόν.  Σε στιγμιότυπα 

στιγμιαίας ευθραυστότητας το υποκείμενο θα τα βγάλει πέρα τόσο καλύτερα και υγιώς, όσο 

ευκολότερα θα καταφέρει να βρει τα selfobjects τα οποία του είναι αναγκαία. Δεν αφορά 

κατ’ανάγκην σε κάποιο πρόσωπο (ή πρόσωπα), αλλά μπορεί να είναι η μουσική, μια βόλτα, η 

καλλιέργεια ενός ταλέντου,  ο πολιτισμός κ.λ.π. Την  έννοια του selfobject εισήγαγε o  Kohut το 1968 

και αφορά στη ναρκισσιστική επένδυση του αντικειμένου συνθήκη η οποία αντιτίθεται στην 

αντικειμενοτρόπο αγάπη. Τω όντι, η έννοια του αντικείμενου προκύπτει από την επιθυμία  ενώ το 

selfobject είνα  μια λειτουργία αρχαϊκή (ή ώριμη) που ανακύπτει από την ανάγκη. Αν ο άλλος είναι ο 

στόχος της επιθυμίας, του θυμού, της αγάπης ή της επιθετικότητας, τότε είναι ένα αντικείμενο. Αν ο 

άλλος συγκρατεί τη συνοχή, τη δύναμη και την προσωπική αρμονία του υποκειμένου τότε είναι 

ένα εαυτοαντικείμενο. Η επιθετικότητα η οποία είναι συνυφασμένη με το αντικείμενο 

διαφοροποιείται από τη ναρκισσιστική οργή που αφορά στο εαυτοαντικείμενο και το οποίο δεν 

 
15 Επεξεργαστήκαμε  την έννοια  του selfobject  και πρωθύστερα, σε προηγούμενη ενότητα του 
παρόντος δοκιμίου.  
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πρέπει να εκλείψει.  Η επιθετικότητα δεν έχει λόγω ύπαρξης όταν το εμπόδιο αρθεί, όταν πάψει η 

σύγκρουση, ενώ αντίθετα η ναρκισσιστική οργή δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει. 

 

Κλινικό παράδειγμα. Η περίπτωση της ασθενούς Α που περιγράφηκε πρωτύτερα, φαίνεται να 

αφορά στη ναρκισσιστική συνθήκη του εαυτοαντικειμένου. Με αυτήν την έννοια στη μεταβίβαση 

συνιστώ (αποτελώ) κάτι, κάποιον, στην υπηρεσία της δικής της συνέχειας (συνοχής), παρά ένα 

αντικείμενο λιβιδινικά επενδεδυμένο, είμαι το δικό της «πράγμα»   ανάγκης απαραίτητο για την 

εσωτερική της αρμονία16. Αυτό δεν επισυμβαίνει άνευ σοβαρών ενίοτε αντιμεταβιβαστικών 

αντιδράσεων, όπως η πλήξη του θεραπευτού, η απώλεια ενδιαφέροντος για τον ασθενή του, η 

υπνηλία κατά τη διάρκεια των συνεδριών κ.λ.π. 

 

Συχνά η έννοια του selfobject είναι συνυφασμένη με παθολογία με την έννοια μιας αρχαϊκής 

καθήλωσης (αρχαϊκά selfobjects), με έμφαση στον μεγαλειώδη εαυτό (παντοδύναμο εαυτοείδωλο). 

Ωστόσο, το selfobject μπορεί να είναι αρχαϊκό ή ώριμο. Σε όλες τις περιπτώσεις τα αρχαϊκά 

selfobjects μπορεί να ενεργοποιούνται σε διάφορες στιγμές της εμπειρίας του ατόμου. Μερικοί από 

τους συνεχιστές του Κοhut υποστηρίζουν ότι η έννοια του εαυτοαντικειμένου σημαίνει μια 

ευαλωττότητα, έστω στιγμιαία, του εαυτού. Τω όντι ένας ακέραιος εαυτός δεν θα είχε την ανάγκη 

του εαυτοαντικειμένου οπότε αυτή η έννοια παραπέμπει σε παθολογία.  

 

Ο Winnicott εισάγει την  έννοια της «χρήσης» του αντικειμένου η οποία  προϋποθέτει απαραίτητα 

την αποδοχή εκ μέρους του υποκειμένου, μιας  αυτόνομης ύπαρξης του αντικειμένου, όπου, ως εκ 

τούτου, αυτό τοποθετείται έξω από το πεδίο ενός παντοδύναμου ελέγχου εκ μέρους του ατόμου. 

Συζητά την μετατροπή από τη σχέση με το αντικείμενο (οbject-relating) στη χρήση του αντικειμένου. 

Ας σημειωθεί ότι η έννοια της χρήσης εδώ δε νοείται με την  μορφή της εκμετάλλευσης αλλά 

περισσότερο αφορά σε ένα θετικό φαινόμενο όπου το παιδί είναι ικανό να νοηματοδοτήσει το 

αντικείμενο ως κάτι εξωτερικό. Κατά τον Winnicott,  αυτό αφορά στο σχετίζεσθαι του υποκειμένου  

με τα εξωτερικά αντικείμενα ως  ανεξάρτητη οντότητα. Το υποκείμενο δύναται να σχετίζεται με το 

εξωτερικό αντικείμενο ως ένα ξεχωριστό «Μη- Εγώ»: τότε είναι που λαμβάνει χώρα η χρήση του 

αντικειμένου. Επομένως η έννοια της χρήσης του αντικειμένου αφορά στο παιδί εκείνο που είναι 

ικανό να συνδέεται με το αντικείμενο εν είδει ενός εξωτερικού φαινομένου. Είναι  μια διέξοδoς του 

παιδιού σε μια περιβάλλουσα πραγματικότητα ανεξάρτητη από την υποκειμενικότητά του. Αντίθετα, 

σε πρωθύστερη αναπτυξιακή φάση, ο όρος σχέσης με το αντικείμενο (object-relating) αφορά στη 

συμβιωτική σχέση του παιδιού με το περιβάλλον ως εάν να ήταν η προβολή και δημιουργία του, 

επομένως σα να ήταν ένα μέρος αυτού του ίδιου.  Η περιγραφή αυτή της πρωθύστερης 

αναπτυξιακής φάσης κατά Winnicott, προσιδιάζει στην έννοια του εαυτοαντικειμένου κατά Kohut. 

Το παιδί ξεκινά τη ζωή του συμβιωτικά (object -relating), ως εάν η μητέρα του να ήταν δική του 

δημιουργία, σαν μια προέκταση του υποκειμενικού του εαυτού. Εδώ το παιδί δεν είναι υπεύθυνο 

ούτε ικανό να νοιάζεται για τους άλλους, καθώς οι άλλοι γίνονται αντιληπτοί ως μέρος του. Τω όντι, 

το παιδί ξεκινά τη ζωή με τις πρωταρχικές ναρκισσιστικές πεποιθήσεις και την ασυνείδητη πίστη 

στον παντοδύναμο εαυτόν του. Νοιώθει σα να τρέφει αυτό το ίδιο τον εαυτόν του και ως εάν η μαμά 

να αποτελεί δικό του κομμάτι. Σε αυτήν την φάση του παιδιού,  η πραγματικότητα εξαρτάται από τις 

 
 
16 Η περιργαφή αυτή παραπέμπει στη φροϋδική έννοια του αρχαϊκού, πρωταρχικού  μερικού  αντικειμένου 
στην προιδιπόδεια (προγενετήσια) φάση της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης πριν την ανάδυση της επιθυμίας, όπου 
το αντικείμενο είναι ναρκισσιστικό, ανάγκης, εκφορτιστικό για να ανακουφιστεί το υποκείμενο επιτοπίως εδώ 
και τώρα, να αδειάσει την έντασή του. Εδώ το μερικό «αντικείμενο» δεν είναι παρά ένα δοχείο «αδειάσματος» 
των ενστικτωδών ώσεων του υποκειμένου, είναι ένα αντικείμενο προς ανάλωση: το υποκείμενο το 
χρησιμοποιεί για να ανακουφίζεται μόνο, για να το «πετάξει» στη συνέχεια και να το ξαναγυρέψει, όταν θα το 
έχει εκ νέου ανάγκη. 
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φαντασίες και τις αυταπάτες του. Σιγά-σιγά, με τη βοήθεια της λειτουργίας της αρκετά καλής 

μητρικότητας και ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος (holding), το Εγώ του παιδιού αναπτύσσει 

ένα αίσθημα από την μια  υποκειμενικότητας και από την άλλη πραγματικότητας. Αναπτύσσει τότε 

την ικανότητα να βλέπει τα πράγματα ως Μη-Εγώ. Διαμέσου της προοδευτικής στέρησης, το παιδί 

ξεκινά να διαφοροποιεί τον εαυτόν του από τους άλλους οπότε η πραγματικότητα αρχίζει να 

υπάρχει αυτή καθ’εαυτή. Είναι τότε ακριβώς που το παιδί ξεκινά να  χρησιμοποιεί το αντικείμενο ως 

εξωτερικό φαινόμενο.  

 

Η περιγραφή του εαυτοαντικειμένου από τον Kohut, προσιδιάζει- τηρουμένων όλων των αναλογιών 

και διαφορών-ως προς τη ναρκισσιστική της προέλευση, με αυτήν της αλλεργικής 

αντικειμενοτρόπου σχέσης, περιγραφείσας από τον P.Marty, ιδρυτού της Ψυχοσωματικής Σχολής 

των Παρισίων. Ο P. Marty (1958), σημειώνει ότι  αυτό το σύστημα αντικειμενοτρόπου σχέσης είναι 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στους ασθενείς με άσθμα και έκζεμα. Επίσης σε ασθενείς με αλλεργικό 

κατάρρου, σπαστική κόρυζα, οίδημα του Quincke ή με συνήθη κνίδωση,17 και στους αρρώστους με 

ημικρανία. Η πρωτοτυπία της αλλεργικής αντικειμενοτρόπου σχέσης (σε αντιπαράθεση με τους 

τύπους σχέσης αντικειμένου που συναντάμε), έγκειται στη συνεχή απόπειρα του υποκειμένου να 

προσεγγίζει το αντικείμενο. Ένας υστερικός κρατά σε απόσταση τη σχέση του με το αντικείμενο, 

διαμέσου του αμυντικού μηχανισμού της αποφυγής. Ένας ψυχαναγκαστικός κρατά σε απόσταση τη 

σχέση του με το αντικείμενο εξουδετερώνοντας αυτήν τη σχέση μέσω του αμυντικού μηχανισμού 

μηχανισμού της μόνωσης.  Ένας αλλεργικός δεν έχει παρά μια μοναδική και βασική επιθυμία: να 

προσεγγίσει όσο είναι δυνατόν το αντικείμενο, μέχρι να συγχωνευθεί μαζί του (διάλυση των 

εκατέρωθεν ορίων, σύγχυση ορίων). Το υποκείμενο στην αλλεργική σχέση, επιτελεί μια σύλληψη 

του αντικειμένου: αυτή είναι άμεση, ολοκληρωτική, βίαιη (αρχαϊκή εκδήλωση). Είναι μια βαθειά και 

δίχως όρια ταύτιση του υποκειμένου με το αντικείμενό του, είναι μια δίχως αποχρώσεις 

συγχώνευση. Αφορά σε  μια σύλληψη του αντικειμένου για να αναμιχθεί μαζί του: το υποκείμενο 

κατοικεί το αντικείμενο, με τον ίδιο τρόπο που κατοικείται από αυτό (Μarty,σ.42). Ο ασθενής σε 

αυτήν την περίπτωση φαίνεται να μη διαθέτει μιαν οποιαδήποτε ελευθερία να μένει σε απόσταση 

από το αντικείμενο, η συγχώνευσή του με το τελευταίο σε ένα κοινό σύνολο μοιάζει αναγκαία, το 

τελευταίο είναι ένα αντικείμενο ξενιστής18: το αντικείμενο φιλοξενώντας το υποκείμενο κατοικείται 

από αυτό. Το υποκείμενο υιοθετεί κάθε χαρακτηριστικό του αντικειμένου π.χ. του αναλυτή, 

βυθίζεται εντός της προσωπικότητάς του: «δε μπορώ να ζήσω μέσα μου, μπορώ μονάχα να ζήσω 

ενωμένη με ένα άλλο άτομο» (P.Μarty, σ.44) , πρόκειται για το φαινόμενο του σφουγγαριού, που 

συνίσταται ώστε το υποκείμενο να διαποτίζεται από το περιβάλλον στο οποίο είναι βυθισμένο. 

Ανάλογα δε με τις χωροχρονικές ρήξεις, το αντικείμενο αποεπενδύεται το ίδιο γρήγορα και 

εγκαταλείπεται προς όφελος ενός καινούργιου «ξένιου» αντικειμένου. Ωστόσο, παρόλα αυτά, ένας 

ορισμένος αριθμός αντικειμένων διατηρούν για το υποκείμενο μια ιδιαίτερη αξία, είναι μόνιμα 

ξένια (επενδύονται ως τέτοια), τα οποία προσαρμόζει σε τέλεια ξένια αντικείμενο, εντός μιας 

μακροχρόνιας χωρο-χρονικής επαφής μαζί τους, που κατατείνει στην εξάλειψη των συνόρων με τους 

άλλους, γι’αυτό άλλωστε οι αλλεργικοί αναζητούν τη σωματική επαφή στην υπηρεσία αυτής της 

αλληλοδιείσδυσης. Μια ασθενής μου αλλεργικού τύπου περιέπιπτε σε συνθήκη απόγνωσης όταν ο 

σύντροφός της για μερικές ημέρες  (που συνήθως δεν ξεπερνούσαν τις 4-5),  κρατιόταν σε 

σεξουαλική επαφή. Τυχόν ιδιότητες του αντικειμένου που δε διευκολύνουν την κολλώδη ταύτιση 

 
17 Σπαστική κόρυζα: είναι η καταρροή της μύτης, η μύξα. Oίδημα του Quincke: Είναι  το κληρονομικό 

αγγειοοίδημα. Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν τοπικό οίδημα στους υποδόριους ιστούς (πρόσωπο, άκρες 
χείρες, άνω και κάτω άκρα, γεννητικά όργανα και γλουτοί), στα ενδοκοιλιακά όργανα (στομάχι, έντερο, κύστη) 
μιμούμενο επείγοντα χειρουργικά περιστατικά και οίδημα  στους ανώτερους αεραγωγούς (λάρυγγας) που 
μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή. 
 
18 Ο ξενιστής (ξένιο αντικείμενο) αντιστοιχεί σε έναν οργανισμό (φυτικό ή ζωικό) που φιλοξενεί κάποιο 
παράσιτο με το οποίο ζει και αναπτύσσεται μαζί σε μια σχέση που μπορεί να είναι συγχωνευτική. 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%8D%CE%BE%CE%B1
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(αδιαφοροποίητη μάζα), ρυθμίζονται από τον αλλεργικό άρρωστο, πέραν των ταυτισιακών, με 

προβλητικούς μηχανισμούς (μείωση των φραγμών που παρεμποδίζουν τη συγχώνευση του 

υποκειμένου με το αντικείμενο), έτσι ώστε ο αλλεργικός να κατατείνει να θεωρεί ως δικιές του έναν 

ορισμένο αριθμό ιδιοτήτων του αντικειμένου. Στην ψυχαναλυτική σκέψη η έννοια της ταύτισης (στην 

κανονικότητά της και όχι στην παθολογία), αφορά στην κατοχή από το υποκείμενο ενός καλού 

αντικειμένου ή στην ομοίωση του ατόμου κατ’επιλογήν,  με τις «καλές» ιδιότητες του προτύπου19. 

Στην περίπτωση αντίθετα του αλλεργικού, καταργείται η διάκριση του καλού από το κακό, η 

διαφορά αυτή τον αφορά ελάχιστα, το μόνο που διακαώς θέλει είναι να είναι ένα με τον άλλον ,  

έτσι ώστε εν τέλει να κατατείνει να έχει ελάχιστη συναίσθηση αυτού που είναι ο άλλος (ο οποίος εν 

τέλει μπορεί να είναι βλαπτικός για το υποκείμενο, τοξικός κ.λ.π), η ταυτισιακή διακίνηση έχει για 

τον αλλεργικό μεγαλύτερη σημασία από το αντικείμενο ταύτισης αυτό καθεαυτό. Εν τέλει ο 

αλλεργικός ταυτίζεται μέσα από μια ενεργή, βίαιη και  μαζική κίνηση.  Εξαιτίας της απουσίας φόβου 

του κακού αντικειμένου ( εξαιτίας της σταθερά παρούσας άρρηκτης επιθυμία αλληλοδιείσδυσης με 

τα αντικείμενα),  προκύπτει η προδιάθεση του ασθενούς να προσφέρεται στον αναλυτή του  και 

μάλιστα με ευχαρίστηση και να του επιτρέπει να διαβάσει τα χαρτιά του. Επιπροσθέτως, για να 

δεχθεί ο αλλεργικός να λάβει υπόψη του ένα αντικείμενο που προηγουμένως έχει συλλάβει, 

χρειάζεται οι βασικές ιδιότητες αυτού του αντικειμένου να μην είναι αρκετά μακριά από ένα ιδανικό 

του εαυτού του, συνθήκη η οποία θυμίζει τη φροϋδική θέση η οποία περιγράφει την έννοια του 

ιδανικού του εγώ20, ως μετεξέλιξη στην ψυχική διαδρομή του ατόμου, του πρωτογενούς 

ναρκισσισμού.  

 

Υπό τις περιγραφείσες ως άνω συνθήκες, ο αλλεργικός ζει μια ταραγμένη σχέση: γίνεται ένα με κάθε 

αντικείμενο που παρουσιάζεται και δε μπορεί να αποσυνδεθεί παρά μόνον ταυτιζόμενος με ένα 

καινούργιο αντικείμενο. Δε μπορεί να ζει μέσα του, παρά μόνον ενωμένος με ένα άλλο άτομο (P. 

Marty 1958).  Παρατηρείται ένα είδος σταθερότητας στην αλλεργική αντικειμενοτρόπο σχέση, παρά 

την τυχόν αλλαγή του αντικειμένου, λόγω της πάντα σταθερής πρόθεσης του υποκειμένου για 

διεισδυσιμότητα, και επίσης λόγω της σταθερής παρουσίας στο υποκείμενο ενός ορισμένου αριθμού 

ήδη προσαρμοσμένων αντικειμένων. Τα τελευταία είναι μόνιμα-υιοθετημένα αντικείμενα καθώς 

έχουν περάσει τα «τέστ καταλληλότητας» (έχουν δείξει τις ικανότητές τους….),  και ο αλλεργικός τα 

διατηρεί στη διάθεσή του ως βοηθητικά αντικείμενα, απέναντι στις μεταπτώσεις της ζωής του όσον 

αφορά τις σχέσεις του.  

 

Κλινικά, η αέναη επιθυμία ταύτισης, η ατέλειωτη αναζήτηση ενός προσαρμόσιμου αντικειμένου, η 

αναρίθμητη ποικιλία των αντικειμένων που μπορούν να κατοικηθούν, η βίαιη εγκατάλειψη από το 

υποκείμενο αυτού που έμοιαζε να είναι «τα πάντα» γι αυτό, προς όφελος κάποιου άλλου που 

γίνεται με τη σειρά του «τα πάντα»,  συμπυκνώνουν στην περίπτωση του αλλεργικού μιαν 

ανεξάντλητη όψη παιδαριώδους αθωότητας και αγαθότητας, η οποία δε μπορεί παρά να 

παραπέμπει στην παιδική-μεγαλομανιακή του παντοδυναμία, στην παλινδρόμησή του και το 

στένεμα του κοινωνικού του ενδιαφέροντος.  Τα επενδεδυμένα αντικείμενα μπορούν να είναι κάθε 

 
 
19 Η ταύτιση είναι λειτουργία ενεργητική, επιλεκτική και μεταλλακτική 
20 Το Ιδεώδες Εγώ-το σύνολο των «υψηλών» και υπεράνω των κοινών-θνητών ιδιοτήτων τις οποίες το 

υποκείμενο απαιτεί και «ζορίζεται» να έχει προς επίρρωση του εγωισμού του-  παραπέμπει στον ναρκισσισμό ( 

το ιδεώδες εγώ είναι o κληρονόμος-απότοκος του παιδικού ναρκισσισμού). Αφορά σε χώρο και χρόνο της 

μητρικής παντοδυναμίας όπου τίποτα δεν είναι αδύνατο και καμιά απώλεια δε θεωρείται δυνατή. Το Εγώ 

απευθύνεται στο Ιδεώδες όπως ένα παιδί θα απευθυνόταν στους παντοδύναμους γονείς: «δώσε μου τα όλα 

πατέρα», λέει η Άρτεμις στο Θεό. Και ο Θεός απαντά: «πάρτα παιδί μου και θα σου δώσω κι άλλα καλύτερα 

απ’όλα» (στίχοι 25 και 43-44 του ύμνου στην Αρτέμιδα). Το τέλειο σώμα της Νίνας αφορά στην αυταπάτη του 

ναρκισσισμού (φαντασίωση), σχετικά με μια εξιδανικευμένη εικόνα του Εγώ. 
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κατηγορίας. Αναφέρεται η περίπτωση μιας γυναίκας που εκδήλωσε την πρώτη της κρίση άσθματος 

σε ηλικία 72 ετών, όταν εγκατέλειψε το διαμέρισμά της.  Εν τέλει, διαμέσου όλων αυτών των 

σχέσεων, ο αλλεργικός αναζητά τη συγχώνευση με την ιδανική Μητέρα.  

 

Μολονότι σε άλλους τομείς πέραν των σχέσεων, π.χ. εργασία, σπουδές, ο αλλεργικός μπορεί να έχει 

επιτυχίες,  θεωρητικά το αλλεργικό Εγώ είναι πολύ αδύναμο καθώς δεν έχει υπόσταση. Το αλλεργικό 

εγώ φαίνεται να μην υπάρχει για αυτό  το ίδιο και η βασική αξία του έγκειται στην αξία των 

αντικειμένων που συναντά και επενδύει: είναι διαρκώς στη θέση των άλλων έτσι ώστε να μη μπορεί 

ποτέ να τους κάνει οποιοδήποτε κακό. Αυτό, με φροϋδικούς  όρους, κατατείνει στην ενόρμηση του 

θανάτου, στην απόμιξη των ενορμήσεων του έρωτα και της καταστροφικότητας η διαπλοκή των 

οποίων περιφρουρεί τη συνέχιση της ζωής (δεύτερη θεωρία των ενορμήσεων). Στην αλλεργική σχέση 

φαίνεται ότι η λιβιδινική ενόρμηση «πηγαίνει» μόνη της, οπότε  έχουμε  μια ακινησία, μια 

καταστροφή στο πεδίο του έρωτα. Το υποκείμενο επενδύει  το αντικείμενο τόσο μαζικά, ώστε 

δυσκολεύεται να διαφοροποιηθεί από αυτό:  «κολλάει» σαν «βεντούζα» στο αντικείμενο και δεν 

«ξεκολλάει. Πρόκειται για μη μετριαζόμενη, αχαλίνωτη λιβιδώ (εκφράσεις της λιβιδούς μαζικές, 

κολλώδεις), με αποτέλεσμα  το άτομο να ζει μια διέγερση αφόρητα έντονη. Εδώ είναι αναγκαία 

πρόταξη η δράση ενός αρνητικού, δηλαδή η διαπλοκή με την καταστροφικότητα η οποία 

αποσυνδέοντας θα επιτρέψει μια υποφερτή απόσταση ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο: 

προκύπτει τότε η ανάβλυση της επιθυμίας και η επεξεργασία της μέσω της απόστασης. Η ενόρμηση 

της καταστροφής αποσυνδέει, εισάγει την απόσταση η οποία  είναι θεμελιακός όρος για την ύπαρξη 

ψυχικής εργασίας. Αφορά στην   εγκατάσταση της απόστασης ανάμεσα στο Εγώ και το αντικείμενο 

(πάσης φύσεως διαχωρισμοί, διαφοροποιήσεις του μέσα – έξω). Έξω από τη διαφοροποίηση δε 

μπορούμε να δούμε το αντικείμενο ούτε τις ψυχικές μας δομές  (ρώτησα έναν  ψυχωσικό 

θεραπευόμενο να μου  πώς φαντάζεται το εσωτερικό ενός σπιτιού που θαύμαζε, και  το περιέγραψε 

ως ένα ενιαίο χώρο άνευ χωρισμάτων). Ήδη ο Πλάτων το ήξερε αυτό , όταν έγραφε, ότι, αν όλα ήταν 

ενωμένα και δεν υπήρχε διαχωρισμός τότε θα επαληθευόταν το αρχικό χάος: «Όλα τα πράγματα 

μαζί και ανάμεικτα», όπως έλεγε ο Αναξαγόρας.  Εν τέλει, η ενόρμηση της καταστροφής  έχει και μη 

θανατερές εγγραφές στην ψυχική μας ζωή, εφόσον διαχωρίζοντας  διαφοροποιεί αλλά και 

ανακόπτει τη ροή των λιβιδινικών κινήσεων η ορμή των οποίων αν δε μετριαστεί μπορεί να καταστεί 

παράγων αποδιοργάνωσης του Εγώ π.χ πάθος ανεξέλεγκτο.  

 

Η παλινδρόμηση στη ζωή του αλλεργικού εγκαθίσταται, όπως και στη νεύρωση, σε μια στιγμή 

ξαφνικής εξαφάνισης επενδεδυμένων αντικειμένων π.χ.  θάνατος γονιού.  Ωστόσο ένας αλλεργικός 

μπορεί να παλινδρομήσει ακόμα και αν π.χ. ένα επενδεδυμένο («αιχμαλωτισμένο») αντικείμενο 

διαμέσου μιας καινούργιας ιδίότητάς του αποκαλύπτεται να είναι παραπάνω διαφορετικό απ’ότι 

είχε υπολογίσει αρχικά το υποκείμενο, έτσι ώστε να μη μπορεί να επιβεβαιωθεί η ταυτισιακή σχέση. 

Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από αρκετό καιρό μετά από το ξεκίνημα της εγκατάστασης και 

επένδυσης του αντικειμένου με συνέπεια μια ανείπωτη απογοήτευση στον αλλεργικό έτσι ώστε 

αυτός να μη μπορεί τα  βγάλει πέρα με το «ρήγμα» που  δημιουργείται ανάμεσα στον ίδιο και το 

(αιχμαλωτισμένο) αντικείμενο. Αυτό δε μπορεί παρά να έχει συνέπειες στην ψυχοθεραπεία 

(μεταβίβαση). Ειδικότερα στα πρώτα χρόνια της ανάλυσης, η αλλεργική ασθενής μου βρισκόταν σε 

κατάσταση σχεδόν κλονισμού, κάθε φορά που στη διαχείριση του πλαισίου (π.χ. τήρηση της 

συμφωνίας για τις χαμένες συνεδρίες), εκείνη φαίνεται πως «ανακάλυπτε» σε εμένα καινούργια 

χαρακτηριστικά (ιδιότητες), π.χ. τη επίμονη σταθερότητά μου στην περιφρούρηση των απαιτήσεων 

του πλαισίου. 

 

Ο αλλεργικός ασθενής μπορεί ακόμα να παλινδρομήσει όταν  εκδηλώνονται μείζονες 

ασυμβατότητες μεταξύ δύο ισότιμα επενδεδυμένων αντικειμένων (βοηθητικά, αιχμαλωτισμένα 

αντικείμενα).  Ενώ η ευπλαστότητα του αλλεργικού είναι τεράστια στη συγχώνευση με το ένα 
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αντικείμενο, αν τυχόν στην περίπτωση δύο αντικειμένων το ένα και το άλλο αποκαλύψουν μεταξύ 

τους μια ασυμβατότητα, το υποκείμενο δε μπορεί να υπερπηδήσει το σοβαρό δυστύχημα, οπότε ο 

ίδιος ο αλλεργικός γίνεται ασύμβατος με τον εαυτόν του (παλινγρομεί) και διασπάται μέσα στη 

διπλή ταύτιση, είναι ένας εσωτερικός διχασμός του αλλεργικού. Έτσι, η οιδιπόδεια σύνδεση ενέχει 

έναν κίνδυνο γι αυτόν τον άρρωστο: αφού ο πατέρας και η μητέρα είναι ισότιμα αντικείμενα, η 

σύνδεση με τον ένα αντιστοιχεί στην κατάργηση του άλλου, επομένως η οιδιπόδεια κατάσταση 

ενέχει τον κίνδυνο της πρόκλησης ενός  διχασμού γι αυτόν (αδυναμία διπλής ταύτισης).  

 

Στην περίπτωση βίαιης εξαφάνισης ενός επενδεδυμένου αντικειμένου, είναι συχνά πιθανή η 

προσφυγή σε μια καινούργια επένδυση είναι συχνά πιθανή ύστερα από μια φάση 

αποσταθεροποίησης, υπό τον όρο το εξαφανισμένο αντικείμενο να μην είναι το μοναδικό 

αντικείμενο ή να μην είναι απόλυτα απαραίτητο. Η αλλεργική ασθενής μου πέρασε δια πυρός και 

σιδήρου, εντός ενός πλήρως απομεταφοροποιημένου πένθους ( αδύνατο-παθολογικό πένθος, όπου 

εκπίπτει η εργασία του), όταν ξαφνικά σκοτώθηκε στο Λονδίνο σε δυστύχημα ο Σ. φίλος της και 

πρώην εραστής της άτομο του «δικτύου», όπως συνήθιζα να ονομάζω τα αιχμαλωτισμένα της άτομα. 

Μετά από μια μακρά περίοδο αποσταθεροποίησης επένδυσε σε καινούργιο (ερωτικό) αντικείμενο 

σε μια νέα απολύτως συγχωνευτική σχέση, η οποία συμπυκνώνει όλο το δράμα της αλλεργικής 

αντικειμενοτρόπου σχέσης: η παραμικρή ένδειξη, το παραμικρό νεύμα ελάχιστης αυτονόμισης και 

αυτάρκειας εκ μέρους του φτάνει ώστε εκείνη να περιέρχεται σε συνθήκη απόγνωσης. Στην 

περίπτωση της αιφνίδιας αποκάλυψης ασυμβατότητας στον άλλο που περιγράψαμε πιο πάνω, είναι 

πάλι μια καινούργια αντικειμενοτρόπος επένδυση που διακόπτει την παλινδρόμηση του ασθενούς 

(αποσταθεροποίηση), μετά από κάποιο διάστημα πραγματικού ιλίγγου ( απόγνωση). Ο Μarty (1958), 

υπογραμμίζει ότι στην τελευταία περίπτωση ο αλλεργικός ασθενής μπορεί να μετέρχεται του 

αμυντικού μηχανισμού της πραγματικής απομάκρυνσης του αντικειμένου, απομάκρυνση η οποία 

προσδίδει ένα μετριασμό της ασύμβατης αξίας του και αυτό μπορεί συχνά να διευκολύνει ένα 

μεταγενέστερο καινούργιο ξεκίνημα της σχέσης με αυτό το αντικείμενο. Φαίνεται ότι στην 

αποκάλυψη τυχόν ατόμων του «δικτύου», η αλλεργική ασθενής μου χρησιμοποιούσε την άμυνα της 

πραγματικής απόστασης, όταν δήλωνε ότι «πάγωνε» όταν το αντικείμενο την απογοήτευε και ότι 

φοβόταν μήπως δε μπορούσε να επανασυνδεθεί μαζί του. Παρομοίως και μαζί μου στη μεταβίβαση. 

Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, επανερχόταν μετά από μικρό χρονικό διάστημα. Ο Marty τονίζει 

πως είναι εκπληκτικό ότι τέτοιοι ασθενείς προκαλούν οι ίδιοι τον αποχωρισμό! Χάρη στη χρονική 

απομάκρυνση μπορεί να εξαφανίζονται τα κακά στοιχεία του «συλληφθέντος» αντικειμένου… 

 

Αν η παλινδρόμηση του αλλεργικού δεν διακοπεί, τότε αυτός μπορεί να οδηγηθεί μέχρι σε επεισόδια 

αποπροσωποίησης21. Η παλινδρόμηση του αλλεργικού μπορεί να διακόπτεται είτε από την 

επανεπένδυση ενός ιδιαίτερα ελκυστικού νέου αντικειμένου ( εδώ ο ψυχοθεραπευτής παίρνει 

εύκολα θέση), είτε, ως έσχατη θέση, από τον ερχομό ενός σωματικού συμπτώματος (σωματική 

καθήλωση): κρίση άσθματος,  οίδημα του Quincke, εμφάνιση κνίδωσης, ημικρανία, αλλεργικός 

κατάρρους, σπασμωδική κόρυζα κ.λ.π. Ο Ζiwar (στον Μarty 1958), σημειώνει ότι «η αλλεργική 

αντίδραση φαίνεται να παίζει ρόλο αμυντικής γραμμής εμποδίζοντας μια διάσπαση της 

 
21 Κατά τον Arlow (1966) η αποπροσωποποίηση είναι η εμπειρία να παρακολουθείς τον εαυτό σου σε δράση, 

είναι διαταραχή του συναισθήματος και της αίσθησης του χρόνου,  κάτι που γίνεται αισθητό σαν ανοίκεια 
εμπειρία, υπάρχει μια αισθητή απόσταση  ανάμεσα στο άτομο και τα συναισθήματά του.   Η διαταραχή 
χαρακτηρίζεται από μια ξαφνική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται κανείς τον εαυτόν του μέσα στο 
περιβάλλον του, κάτι σαν αποξένωση, που δεν είναι απαραίτητα δυσάρεστη αλλά που έχει χαρακτήρα 
εξωπραγματικό, υπερφυσικό. Μπορεί επίσης να έχει το συναίσθημα ότι τα χέρια του ή τα πόδια του έχουν 
ξαφνικά μεγαλώσει ή μικρύνει, ότι ο ίδιος παρατηρεί τον εαυτόν του από μακριά σαν μέσα σε ένα όνειρο. Κατά 
τη διάρκεια του φαινομένου ο προσανατολισμός και η λογική του παραμένουν ανέπαφα. Γίνεται λόγος για 
λιβιδινική αποεπένδυση της εικόνας του σώματος. Ο Maurice Bouvet θεωρεί την αποπροσωποποίηση ως  μια 
κατάσταση αποδόμησης του Εγώ. Είναι το αίσθημα της απόσυρσης από την πραγματικότητα που τη 
χαρακτηρίζει, προστατεύοντας τον εαυτόν από την ανάδυση επιθετικών επιθυμιών και διωκτικών φόβων. 
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προσωπικότητας» (σ. 62). Πρόκειται για το φαινόμενο της σωματοποίησης (σωματικές 

αναμοχλεύσεις).   Αφορά σε μια έσχατη καταφυγή της λιβιδούς στο αντικείμενο (το άρρωστο 

όργανο) ελλείψει ψυχικών εσωτερικευμένων αντικειμένων .  

 

Ο Freud μίλησε για καθηλώσεις της λιβιδούς σε ψυχικό επίπεδο (στα διάφορα στάδια της 

ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης). Aφορά στην  παλινδρόμηση της λιβιδούς από το οιδιπόδειο στο 

πρωκτικό, στο στοματικό στάδιο (όρια του ψυχισμού). Ο ίδιος όμως είχε θεωρήσει ότι θα 

μπορούσαμε να βρούμε και άλλους τύπους καθήλωσης πέραν των προηγούμενων : πρόκειται για 

καθηλώσεις της λιβιδούς μέχρι την πηγή της ενόρμησης , δηλ. μέχρι το σώμα, τα όργανα:   

παλινδρομηση    της λιβιδούς μέχρι τις σωματικές πηγές. Στον ψυχοσωματικό ασθενή υπάρχει  

αδυναμία λειτουργικής παλινδρόμησης22 , δεν υπάρχουν στάδια  ψυχικής καθήλωσης,  το ύστατο 

σημείο που φτάνει το υποκείμενο είναι το σώμα:  βλάβη του οργάνου, ξέσπασμα της λιβιδούς πάνω 

στο σώμα, το σώμα εν είδει μερικού  αντικειμένου. 

 

Στους αλλεργικούς ασθενείς, οι διακοπές του αναλυτή, οι ακυρώσεις συνεδριών, οι αραιώσεις του 

ρυθμού των συνεδριών και επίσης, για κάποιον χρόνο, το τέλος της ανάλυσης έχουν την τάση συχνά 

να αυξάνουν τον αριθμό των χαρακτηριστικών κρίσεων. Στη διάρκεια των συνεδριών τα σωματικά 

συμπτώματα του αλλεργικού εμφανίζονται συχνά για να αποσβέσουν την ασυνέχεια της κολλώδους 

ταύτισης  με το αντικείμενο (αποσυγχώνευση), η οποία  (εννοεί αποτάύτιση) προκύπτει εξαιτίας των 

ερμηνειών (διαμέσου της ερμηνείας εγκαθίσταται η διαφορά Εγώ-Μη Εγώ).  

 

Ο Μarty προσμετρά τη θετική αξία των νευρωτικών μηχανισμών στους αλλεργικούς, καθώς είναι 

ικανοί να διακόψουν την παλινδρόμηση καθώς συγκροτούν συστήματα σύνδεσης με το αντικείμενο.  

Ωστόσο μπορεί να έχουν και αρνητική αξία καθώς ενίοτε συμμετέχουν στην επιλογή, εκ μέρους του 

αντικειμένου, κακά εμπνευσμένων και γρήγορα απογοητευτικών αντικειμένων. Από νευρωτικής 

πλευράς, οι ασθενείς αυτοί θα έτειναν να αρνούνται την ανάγκη τους για μητρική εξάρτηση. Επί του 

πραγματικού όμως εμφορούνται από μια αναγκαιότητα βαθιάς ταύτισης-συγχώνευσης με ένα 

μητρικά επενδεδυμένο αντικείμενο. Κάποιος είπε: «είμαι τόσο εξαρτημένος από εσάς, που είμαι 

εσείς». 
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