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\Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αναμφίβολα αποτελεί τη πιο λεπτομερή και σημαντική 

μελέτη από όλες τις περιπτώσεις του Φρόυντ. Ο πλούσιος Ρώσος αριστοκράτης Σέρτζει 

επισκέφτηκε το Φεβρουάριο του 1910 τον Φρόυντ όπου και έμεινε σε θεραπεία μέχρι τον 

Ιούλιο του 1914 όπου και σύμφωνα με τον Φρόυντ, ολοκληρώθηκε η θεραπεία. Ο Φρόυντ 

αναφερόταν συχνά σε αυτή τη μελέτη και ιδιαίτερα στο όνειρο με τους λύκους όπως θα δούμε 

παρακάτω. Το 1912 σε ένα κείμενο του έλεγε: ‘Θα ήμουν χαρούμενος αν οι ασκούμενοι 

συνάδελφοι αναλυτές συνέλεγαν και ανέλυαν προσεκτικά τα όνειρα των ασθενών τους, όνειρα τα 

οποία μετά από ερμηνεία δείχνουν ότι ο ονειρευόμενος έχει υπάρξει μάρτυρας σεξουαλικής 

συνεύρεσης στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Τέτοια όνειρα είναι σημαντικής αξίας και μόνο αυτά 

μπορούν να θεωρηθούν απόδειξη τέτοιων αναμνήσεων από τη παιδική ηλικία’.  

Τέτοιες αναφορές γινόντουσαν συχνά και σε άλλα κείμενα όπως στο κείμενο για την ‘Απώθηση’ 

(1915), στο ‘Αναστολή, Σύμπτωμα και Άγχος’ (1926), ‘Ο μικρός Χανς’ (1909), αλλά και στα 

τελευταία κείμενα του Φρόυντ όπως στο ‘Περατή και μη περατή ανάλυση’ (1937). Εκεί ο Φρόυντ 

μιλάει και για μία καινοτομία στη τεχνική του όπου εφήρμοσε στη περίπτωση του Ανθρώπου 

με τους Λύκους.  Τη περίοδο που ο Φρόυντ γράφει αυτή τη μελέτη είναι σε διαμάχη με τον 

Γιούνγκ και τον Άντλερ, σχετικά με την ύπαρξη της παιδικής σεξουαλικότητας. Ο Φρόυντ 

βρήκε την ευκαιρία μέσα από αυτή τη μελέτη να απαντήσει σε όλες τις κριτικές και να μιλήσει 

περισσότερο σχετικά με τις πρώιμες φαντασιώσεις, τον πρωκτικό ερωτισμό αλλά και τη 

οργάνωση της λιβιδούς γύρω από τη στοματική ζώνη. Η στοματικότητα και η σχέση της με τη 

λιβιδώ και το υλικό που συλλέχθηκε από τη παρούσα μελέτη σχετικά με τις καννιβαλιστικές 

διαθέσεις, ήταν ορόσημο για τις μετέπειτα θεωρητικές ανακαλύψεις του Φρόυντ σχετικά με τη 

σχέση της ενσωμάτωσης, ταύτισης, τον σχηματισμό του Ιδεώδους Εγώ, το αίσθημα ενοχής και 

τις παθολογικές καταστάσεις στη κατάθλιψη. Ίσως, η πιο σημαντική ανακάλυψη από τη 

παρούσα μελέτη ήταν ο ρόλος των πρώιμων θηλυκών ορμών και η συμβολή τους στη νεύρωση 

του ασθενούς. Ο Φρόυντ επικεντρώθηκε περισσότερο στη θεματική της αμφισεξουαλικότητας 

και στην ύπαρξη του ανεστραμμένου ή αρνητικού Οιδιποδείου.  



Τέλος, είναι σημαντικό να πούμε ότι στη παρούσα μελέτη ο Φρόυντ δείχνει το 

εύρος της λογοτεχνικής και αναλυτικής του ικανότητας σε συνδυασμό με την 

επιστημονική τεκμηρίωση για ένα πολύ σύνθετο θέμα όπως αυτό των ονείρων. 

 

Ι. Εισαγωγή 

Η μελέτη αφορά τη περίπτωση ενός νεαρού άντρα όπου διαγνώστηκε με βλεννόρροια στα 18 

του χρόνια, έχοντας αναζητήσει βοήθεια πολλές φορές χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, όταν τελικά 

ξεκινάει την ανάλυση μερικά χρόνια αργότερα. Τα χρόνια της προεφηβείας του (από τα 8 και 

μετά) ήταν φυσιολογικά, αλλά στα πρώτα του χρόνια (μέχρι τα 8) υπέφερε από μία σοβαρή 

νευρωτική διαταραχή η οποία ξεκίνησε πριν τα 4α γενέθλια του σαν μία μορφή αγχώδους 

υστερίας (σε μορφή φοβίας για τα ζώα), μετά άλλαξε σε ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση με 

θρησκευτικό περιεχόμενο και αυτή κράτησε μέχρι και τον 10ο χρόνο της ζωής του. Μόνο αυτή 

η πρώιμη νεύρωση που αναπτύχθηκε στα πρώτα του χρόνια, θα είναι αντικείμενο της 

παρούσας μελέτης μου. Να σημειώσω εδώ ότι μέχρι να έρθει σε εμένα ο ασθενής, είχε περάσει 

αρκετό καιρό σε Γερμανικά σανατόρια και είχε κατά καιρούς διαγνωστεί με μανιοκαταθλιπτική 

ψύχωση. Αυτή η διάγνωση ίσως να ταίριαζε στον πατέρα του, ο οποίος είχε χαρακτηριστική 

συμπτωματολογία με εναλλαγές μανιακών συμπεριφορών και σοβαρών καταθλίψεων. Ωστόσο, 

σε ότι αφορά τον γιο, μετά από τα 4 χρόνια θεραπείας του, δεν διέγνωσα κάποια εναλλαγή στη 

διάθεση του που να είναι δυσανάλογη με τη ψυχολογική κατάσταση που βρισκόταν τότε, είτε 

σχετικά με την ένταση της, είτε με τις συνθήκες στις οποίες αυτή αναπτυσσόταν. Θεωρώ, πως 

αυτή η περίπτωση, όπως και πολλές άλλες για τις οποίες η ψυχιατρική έχει δώσει βαρύγδουπες 

ταμπέλες, ανήκει σε μία ψυχολογική κατάσταση επακόλουθη μίας ιδεοψυχαναγκαστικής 

νεύρωσης η οποία σταμάτησε ξαφνικά, αλλά άφησε υπολείμματα. Έτσι, η παρούσα μελέτη 

αφορά μία παιδική νεύρωση η οποία αναλύθηκε εκ της απουσίας της και 15 χρόνια μετά τη 

ξαφνική διακοπή της. Αυτό το εγχείρημα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.  

Μία ανάλυση παιδιού είναι αξιόπιστη, αλλά φτωχή σε υλικό προς ανάλυση, πολλές λέξεις και 

σκέψεις πρέπει να δανειστούν στο παιδί και έτσι το ασυνείδητο υλικό δεν αναδύεται στη 

συνειδητότητα. Όμως, μία ανάλυση παιδικής νεύρωσης μέσα από αναμνήσεις σε έναν 

διανοητικά ώριμο ενήλικα, δεν έχει τους ίδιους περιορισμούς. Ωστόσο, χρειάζεται να λάβουμε 

σοβαρά υπόψη τις διαστρεβλώσεις και ανακατασκευές που έχει υποστεί το παρελθόν ενός 

ενήλικα. Η μελέτη των παιδικών νευρώσεων και ονείρων, εκθέτει ανεπανόρθωτα όλους αυτούς 

που έρχονται να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα μιας καλής ανάλυσης και το υψηλό 

θεωρητικό ενδιαφέρον που μπορεί να έχει η ανάλυση των παιδικών νευρώσεων. Μέσα από 

τέτοιες αναλύσεις, διαφαίνεται ο καίριος ρόλος των λιβιδινικών δυνάμεων στον σχηματισμό της 

νεύρωσης.  



Κάτι άλλο άξιο προσοχής στη παρούσα μελέτη συνδέεται με τη σοβαρότητα της ασθένειας και 

τη διάρκεια της θεραπείας. Οι αναλύσεις οι οποίες ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό 

διάστημα υπηρετούν την αυτοεκτίμηση του θεραπευτή, αλλά είναι αδιάφορες ως προς την 

εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης. Για να εξελιχθεί η γνώση, χρειάζεται εργώδης προσπάθεια 

κάτι που επιτυγχάνεται μόνο με αφοσίωση και με μία μακροχρόνια πορεία της θεραπείας. Μόνο 

σε αυτές τις περιπτώσεις καταφέρνει κανείς να εμβαθύνει στα πρώιμα στάδια της ψυχικής 

ανάπτυξης και έτσι να αποκτήσει γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων που σχηματίζονται 

μετέπειτα στη ζωή ενός ατόμου.  

Η παρούσα μελέτη, με τις δυσκολίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, εκπλήρωσε όλες τις 

προσδοκίες για το τι χρειάζεται να πετυχαίνει μία ανάλυση και το που πρέπει να φτάνει ώστε να 

είναι χρήσιμη και αποδοτική. Τα πρώτα χρόνια της ανάλυσης αυτής δεν έφεραν κάποιο 

αποτέλεσμα. Χρειάζεται να πω, ότι σε περιπτώσεις όπως αυτή, ένας αναλυτής χρειάζεται να 

συμπεριφερθεί αχρονικά όπως και το ασυνείδητο, αν θέλει πραγματικά να μάθει κάτι 

καινούριο ή να πετύχει το οτιδήποτε. Αυτό θα επιτευχθεί αν έχει το σθένος να αποκηρύξει 

κάθε κοντόφθαλμη θεραπευτική φιλοδοξία. Ο θεραπευόμενος στον οποίο θα αναφερθώ 

παρακάτω, ήταν για πολύ καιρό σε μία κατάσταση αναγκαστικής απάθειας. Άκουγε, 

καταλάβαινε και παρέμενε απρόσιτος. Η υψηλή διανοητικότητα του ήταν αποκομμένη από τις 

ενστικτώδεις δυνάμεις που κυβερνούσαν τη συμπεριφορά του. Τις φορές που φαινόταν ότι 

αισθανόταν ανακούφιση από τη θεραπευτική διαδικασία, αμέσως μετά παρατούσε κάθε 

προσπάθεια ώστε να μη βιώσει άλλες αλλαγές και έτσι να παραμείνει σε αυτή την απαθή 

κατάσταση την οποία καιρό είχε εγκαθιδρύσει από το ξεκίνημα της ανάλυσης. Τελικά, μόνο 

ένας τρόπος υπήρχε ώστε να ξεπεραστεί αυτό το τείχος της αντίστασης. Έπρεπε να περιμένω 

ώστε να επιτύχω μια καλή θεραπευτική σχέση με τον ασθενή ώστε να με εμπιστευτεί. 

Αποφάσισα, πάντα με γνώμονα τα αξιόπιστα σημάδια που με έκαναν να αισθάνομαι ότι 

είναι η κατάλληλη στιγμή, να του πω ότι η θεραπεία θα τερματιστεί σε μία συγκεκριμένη 

ημερομηνία, άσχετα με το πόσο έχει προχωρήσει η διαδικασία ή με το τι έχει επιτευχθεί 

μέχρι τότε. Ο ασθενής κατάλαβε ότι μιλούσα πολύ σοβαρά. Κάτω λοιπόν από αυτή την 

αδιάλλακτη πίεση της προδιαγεγραμμένης ημερομηνίας τερματισμού της θεραπείας, η 

αντίσταση και η προσκόλληση του ασθενούς στην ασθένεια υποχώρησαν και σε πολύ λίγο 

χρονικό διάστημα, αναδύθηκε υλικό το οποίο βοήθησε να αρθούν οι αντιστάσεις και τα 

συμπτώματα.  

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες με βοήθησαν να καταλάβω αυτή τη παιδική νεύρωση 

προέρχονται από το τελευταίο διάστημα της θεραπείας κατά την οποία οι αντιστάσεις είχαν 

καμφθεί και ο ασθενής έδινε την εντύπωση μίας διαύγειας η οποία συνήθως είναι εφικτή μόνο 

κατά τη διάρκεια της ύπνωσης. Ο δρόμος που κανείς έχει να διανύσει στην ανάλυση δεν έχει 

καμία σημασία σε σύγκριση με την αντίσταση που έχει να συναντήσει και να αντιμετωπίσει. 

Είναι ‘σαν ένας εχθρικός στρατός, εν καιρώ πολέμου, ο οποίος χρειάζεται βδομάδες και μήνες να 

διασχίσει ένα κομμάτι γης, για το οποίο μία αμαξοστοιχία θα χρειαζόταν μόνο μερικές ώρες να το 

περάσει σε καιρό ειρήνης’. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης δείχνουν σε ικανοποιητικό 



βαθμό γνώσεις που είχαν κατακτηθεί προηγουμένως θεωρητικά. Ωστόσο, κάποιες λεπτομέρειες 

της ανάλυσης, μου φάνηκαν τόσο εντυπωσιακές, ώστε να είμαι διστακτικός να ζητήσω από τους 

άλλους να πιστέψουν σε αυτές. Ζήτησα έτσι από τον ασθενή να κάνει την αυστηρότερη κριτική 

στις αναμνήσεις του, ωστόσο δεν θεώρησε ότι υπήρχε καμία αμφιβολία για αυτά που θυμόταν ή 

για αυτά που έλεγε σχετικά με το παρελθόν του. Ας είναι σίγουροι οι αναγνώστες της παρούσας 

μελέτης, ότι όλες οι πληροφορίες που αναφέρω είναι άνευ προκαταλήψεων και ανεπηρέαστες 

από τις οποιεσδήποτε προσδοκίες που μπορεί να είχα. Υπάρχει ένα σοφό γνωμικό που λέει ότι 

υπάρχουν περισσότερα πράγματα στον ουρανό και τη γη από ότι ονειρευόμαστε στη φιλοσοφία. 

Οποιοσδήποτε που καταφέρει να εξαλείψει προϋπάρχουσες πεποιθήσεις, αναμφίβολα θα 

ανακαλύψει περισσότερα πράγματα. 

 

I.Το περιβάλλον του ασθενούς – Ιστορικό  

Η μελέτη αυτή δεν έχει σκοπό να πείσει σχετικά με τις αρχές και τα ευρήματα της ψυχανάλυσης, 

αλλά να ρίξει φως και να αναδείξει νέα ευρήματα για αυτούς που έχουν ήδη πειστεί βάσει της 

δικής τους κλινικής εμπειρίας. Ας ξεκινήσω με τη περιγραφή της παιδικής ηλικίας. Οι γονείς του 

Σέρτζει ήταν νέοι, είχαν καλή έγγαμη ζωή μέχρι που και οι δύο άρχισαν να έχουν προβλήματα 

υγείας. Η μητέρα είχε πόνους στη κοιλιακή χώρα και ο πατέρας άρχισε να έχει καταθλιπτικές 

κρίσεις κάτι που τον έκανε να λείπει από το σπίτι. Ο ασθενής κατάλαβε πολύ αργότερα την 

ασθένεια του πατέρα του αλλά είχε γνώση της κακής υγείας της μητέρας από πολύ νωρίς. Τα 

προβλήματα υγείας της μητέρας είχαν ως συνέπεια να μην ασχολείται με τα παιδιά. 

Επισκεπτόταν πολλούς γιατρούς και μια μέρα, πριν τα 4 χρόνια του Σέρτζει, όπου η μητέρα του 

ξεπροβόδιζε έναν γιατρό, ο Σέρτζει άκουσε τη μητέρα του πολύ στεναχωρημένη και τα λόγια 

της είχαν τόσο επίδραση πάνω του που αργότερα τα εφήρμοσε και στον εαυτό του. Ο Σέρτζει 

είχε μία μεγαλύτερη κατά δύο χρόνια αδελφή, χαρισματική και ζωηρή η οποία έπαιξε πολύ 

σημαντικό ρόλο στη ζωή του. 

Θυμούμενος τα παιδικά χρόνια, τον πρόσεχε μία νοσοκόμα, αμόρφωτη γυναίκα που όμως είχε 

σχεδόν κάτι σαν λατρεία προς τον Σέρτζει. Ήταν για εκείνη ένα υποκατάστατο του γιου της που 

πέθανε νωρίς. Οι γονείς του είχαν δύο σπίτια στα προάστια όπου και πηγαινοέρχονταν τα 

καλοκαίρια και οι συγγενείς (ξαδέρφια, θείοι/ες με τα παιδιά τους, γιαγιά και παππούς από τη 

πλευρά της μητέρας του) συνήθιζαν να τους επισκέπτονται συχνά. Κάτι που φαίνεται να θυμάται 

καλά ο Σέρτζει ήταν όταν οι γονείς του πούλησαν τα σπίτια και μετακόμισαν στη πόλη. Ένα 

καλοκαίρι οι γονείς του έφυγαν για ταξίδι για μερικές εβδομάδες. Σε μία ανάμνηση οθόνης 

(screen memory) θυμάται τον εαυτό του μαζί με την νταντά να βλέπει τους γονείς και την 

αδελφή του να φεύγουν με την άμαξα από το σπίτι. Το επόμενο καλοκαίρι, έφυγε η αδερφή του 

και οι γονείς του έφεραν μία καινούρια νταντά υπεύθυνη για τα παιδιά. 

Ο Σέρτζει θυμάται να είναι ένα ήσυχο και υπάκουο παιδάκι μέχρι που οι γύρω του έλεγαν ότι 

αυτός θα έπρεπε να είναι το κορίτσι και η μεγαλύτερη του αδελφή το αγόρι. Όμως, ένα 



καλοκαίρι που οι γονείς του επέστρεψαν, είδαν τον Σέρτζει μεταμορφωμένο. Ήταν 

ευερέθιστος και απογοητευμένος, με βίαια ξεσπάσματα και ουρλιαχτά με τη παραμικρή αφορμή. 

Όλα αυτά συνέβησαν όσο ήταν στο σπίτι η νέα νταντά η οποία χαρακτηριζόταν ιδιότροπη και 

εθισμένη στο αλκοόλ. Η μητέρα του Σέρτζει απέδωσε την απότομη αλλαγή της διάθεσης του 

στη παρουσία της καινούριας νταντάς, ωστόσο η οξυδερκής γιαγιά που ήταν στο σπίτι όλο το 

καλοκαίρι, θεώρησε αιτία τις διαφωνίες μεταξύ της νταντάς και της νοσοκόμας. Η νταντά συχνά 

αποκαλούσε τη νοσοκόμα ‘μάγισσα’, όπου ο Σέρτζει έπαιρνε το μέρος της αγαπημένης του 

νοσοκόμας. Οι γονείς σταμάτησαν τη συνεργασία με τη νταντά όπου και έφυγε από το σπίτι 

χωρίς όμως τη παραμικρή αλλαγή στη διάθεση του Σέρτζει.  

Ο ασθενής θυμόταν καλά αυτή τη περίοδο της ζωής του και θυμάται τη πρώτη φορά που είχε 

εκνευριστεί όταν δεν είχε λάβει διπλό δώρο από τους γονείς του τα Χριστούγεννα, καθώς οι 

γιορτές αυτές συνέπιπταν με τα γενέθλια του. Από την οργή του δεν γλύτωσε ούτε η αγαπημένη 

του νοσοκόμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ασθενή, αυτή η απότομη αλλαγή στη 

συμπεριφορά του συνδεόταν και με άλλα περίεργα και παθολογικά φαινόμενα τα οποία δεν 

μπορούσε να βάλει σε χρονολογική σειρά. Μου τα είπε όλα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 

γεγονότα τα οποία θα προσπαθήσω σταδιακά να τα συσχετίσω. Θυμάται ότι για αρκετό καιρό 

υπέφερε από έναν φόβο, το οποίο συχνά η αδερφή του εκμεταλλευόταν για να τον βασανίζει. 

Στο σπίτι είχαν ένα βιβλίο με εικόνες στο οποίο υπήρχε η εικόνα ενός λύκου, σηκωμένο στα 

δύο του πόδια και περπατώντας εμπρός. Όποτε έβλεπε αυτή την εικόνα ούρλιαζε σαν τρελός 

φοβούμενος ότι θα έρθει ο λύκος και θα τον καταβροχθίσει. Η αδερφή του από την άλλη, πάντα 

κανόνιζε ώστε ο Σέρτζει να βλέπει την εικόνα αυτή και έπαιρνε μεγάλη ευχαρίστηση από τον 

τρόμο του. Παράλληλα, ο ασθενής φοβόταν και άλλα ζώα, μικρά και μεγάλα. Μια φορά 

κυνηγούσε να πιάσει μία πεταλούδα με κίτρινες ρίγες στα φτερά της τα οποία κατέληγαν με 

πιτσιλιές (ήταν σαν μία διχαλωτή ουρά χελιδονιού). Ξαφνικά, τον κατέκλυσε τρόμος, άρχισε να 

ουρλιάζει και σταμάτησε να την κυνηγάει. Επιπρόσθετα, αισθανόταν απέχθεια για τα σκαθάρια 

και τις κάμπιες. Παράλληλα, θυμάται ότι για κάποια περίοδο συνήθιζε να βασανίζει σκαθάρια 

και να τεμαχίζει τις κάμπιες σε μικρά κομμάτια. Τα άλογα επίσης του έφερναν ένα ανοίκειο 

συναίσθημα, θυμάται ότι μια φορά είχε υποχρεωθεί να φύγει από ένα τσίρκο για αυτό τον λόγο. 

Σε άλλες περιπτώσεις θυμάται να αρέσκεται στο να χτυπάει τα άλογα. Το αν αυτές οι 

αντιφατικές τάσεις προς τα ζώα συνέβαιναν παράλληλα ή ξεχωριστά, δεν μπορούσε να θυμηθεί 

ή να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Δεν μπορούσε επίσης να θυμηθεί αν αυτή η ‘άτακτη’ 

περίοδος της ζωής του αντικαταστάθηκε με μία φάση ασθένειας ή αν επέμεινε μαζί με την 

ασθένεια. Φαίνεται ότι από τα γεγονότα και σε συνδυασμό με τα λεγόμενα του, την περίοδο 

εκείνη πέρασε μία εύκολα αναγνωρίσιμη ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση. Περιέγραφε πως μια 

μεγάλη περίοδο τότε ήταν πολύ ευλαβής. Πριν πάει για ύπνο, ένιωθε την υποχρέωση να 

προσεύχεται για πολλή ώρα και να κάνει πολλές φορές τον σταυρό του. Επίσης, τα απογεύματα 

έπαιρνε με τη σειρά όλες τις εικόνες που είχε κρεμασμένες, ανέβαινε σε μία καρέκλα και τις 

φιλούσε με τη σειρά όλες γεμάτος αφοσίωση. Ήταν πολύ αντιφατικό σε σχέση με τις 

τελετουργίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω ή μάλλον όχι και τόσο αντιφατικό, το γεγονός ότι 

θυμάται να έχει κάποιες βλάσφημες σκέψεις οι οποίες του έρχονταν στο μυαλό προερχόμενες 



από τον διάβολο. Είχε συνεχώς την έμμονη σκέψη ‘Θεός γουρούνι – Θεός κόπρανα’. Κάποια 

φορά σε ένα ταξίδι του στη Γερμανία, υπέφερε από την ιδεοληψία ότι πρέπει να σκέφτεται την 

Αγία Τριάδα οποτεδήποτε έβλεπε κόπρανα αλόγου στο δρόμο ή κόπρανα από άλλα ζώα. 

Επιπρόσθετα, είχε μια περίεργη τελετουργία όποτε έβλεπε ανθρώπους στο δρόμο για τους 

οποίους ένιωθε λύπηση όπως ζητιάνους, ανάπηρους ή ηλικιωμένους. Έκανε βαθιά και δυνατή 

εκπνοή ώστε να μη γίνει σαν αυτούς και κάτω από ορισμένες συνθήκες έπρεπε να εισπνεύσει 

πάλι γρήγορα και δυνατά. Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπέθεσα ότι αυτά ήταν πασιφανή 

συμπτώματα ιδεοψυχαναγκαστικής νεύρωσης η οποία πρέπει να ξεκίνησε σε μια μεταγενέστερη 

φάση από το άγχος που είχε και την βίαιη μεταχείριση των ζώων. 

Τα μετέπειτα χρόνια του ασθενή στιγματίστηκαν από μία μη ικανοποιητική σχέση με τον πατέρα 

του, ο οποίος μετά από πολλές περιόδους κατάθλιψης δεν μπορούσε άλλο να κρύψει τις 

παθολογικές πλευρές του χαρακτήρα του. Η σχέση του Σέρτζει με τον πατέρα του ήταν αρκετά 

τρυφερή όσο θυμάται σαν παιδί και αυτό είναι κάτι που το θυμάται αρκετά καλά. Ο πατέρας του 

νοιαζόταν και του άρεσε να παίζει με τον Σέρτζει. Ο ασθενής θυμάται να είναι πολύ υπερήφανος 

για τον πατέρα του και πάντα έλεγε πόσο gentleman ήταν. Κάποτε η νοσοκόμα του είχε πει ότι η 

αδερφή του είναι το παιδί της μαμάς και ο Σέρτζει το παιδί του μπαμπά, κάτι που τον είχε 

ευχαριστήσει αρκετά ακούγοντας το. Προς το τέλος της παιδικής του ηλικίας άρχισε η 

αποξένωση μεταξύ του ασθενούς και του πατέρα του. Ο πατέρας είχε μία μεγαλύτερη προτίμηση 

για την αδερφή του και ο Σέρτζει ένιωθε προσβεβλημένος από αυτό. Αργότερα, ο φόβος προς 

τον πατέρα του έγινε ο σημαντικότερος παράγοντας. 

Όλα αυτά τα φαινόμενα-συμπτώματα που θυμάται ο ασθενής εξαφανίστηκαν όταν ο Σέρτζει 

έγινε 8 ετών. Δεν έφυγαν αμέσως, υπήρχαν κάποιες περιστασιακές επανεμφανίσεις, αλλά 

εξαφανίστηκαν εντελώς, κατά την άποψη του ασθενούς, πριν την εμφάνιση των γυναικών οι 

οποίες ήταν εκεί για να τον προσέχουν. Εδώ ξεκινάει ο μεγαλύτερος γρίφος για τον οποίο η 

ανάλυση πρέπει να βρει τη λύση. Ποια ήταν η αιτία της ξαφνικής αλλαγής της διάθεσης του 

ασθενούς; Ποια η σημασία της φοβίας του αλλά και των διαστροφικών τάσεων; Πως έφτασε σε 

αυτήν την εμμονική ευλάβεια και τις τελετουργίες; Και πως συνδέονται όλα αυτά; Θα ξαναπώ ότι 

η δουλειά μας εδώ αφορά μία παιδική νευρωτική διαταραχή. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να τύχουν 

επεξεργασίας τέτοιου είδους φαινόμενα και προβλήματα επετεύχθη όταν η πορεία της ανάλυσης 

μας οδήγησε μακριά από το παρόν και μας ανάγκασε σε μία παράκαμψη μέσα από την περίοδο 

της παιδικής ηλικίας του ασθενούς. 

 

Ι. Η αποπλάνηση και οι συνέπειες της 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πρώτες υποψίες για την ξαφνική αλλαγή συμπεριφοράς του Σέρτζει 

ήταν η παρουσία της καινούριας νταντάς. 

- Δύο καλυπτικές αναμνήσεις: η νταντά προχωράει μπροστά από τα παιδιά και τους λέει: 

‘μη κοιτάτε τη μικρή ουρά μου!’ και όταν ήταν κάποια φορά έξω, ο αέρας της πήρε το 



καπέλο που φορούσε κάτι το οποίο ικανοποίησε πολύ τα παιδιά. Εδώ έγινε κατασκευή 

σχετικά με το σύμπλεγμα ευνουχισμού και μία ενδεχόμενη απειλή για το αγόρι. Οι 

κατασκευές είναι ακίνδυνες και ακόμα και να είναι λάθος, δεν προκαλούν κακό στον 

αναλυόμενο, καλό είναι βέβαια να προσεγγίζουν σε κάποιο βαθμό την αλήθεια για αυτό 

και χρειάζεται κανείς να έχει κάποια ελάχιστα στοιχεία ώστε να μπορεί να κατασκευάσει. 

- Όνειρα μετά τη κατασκευή: είχαν να κάνουν με επιθετικές πράξεις του αγοριού προς την 

αδελφή ή προς τη νταντά με συνεπακόλουθη τιμωρία λόγω αυτών των πράξεων. Ήταν 

σα να προσπάθησε να γδύσει την αδερφή του μετά το μπάνιο, να της σκίσει τα ρούχα 

κτλ. … Οι ερμηνείες σχετικά με τα όνειρα δεν ήταν βέβαιες και έτσι αυτά θα μπορούσαν 

να λειτουργούν με τη μορφή φαντασιώσεων τι οποίες το αγόρι είχε κάνει κάποια στιγμή, 

ίσως στην εφηβεία και τώρα αναδύθηκαν στην επιφάνεια με αυτό τον τρόπο.  

- Η εξήγηση ήρθε λίγο αργότερα στην ανάλυση: ο Σέρτζει θυμήθηκε ένα γεγονός όταν 

ήταν στο πρώτο τους σπίτι, ήταν πολύ μικρός, όπου η αδερφή του τον αποπλάνησε σε 

σεξουαλικές πράξεις. Πρώτα ήταν στη τουαλέτα, όπου συχνά τα παιδιά πήγαιναν μαζί 

και μια φορά η αδερφή του τον προσκάλεσε να δείξουν τους πισινούς τους. 

- Δεύτερο γεγονός: ήταν άνοιξη, ο πατέρας τους έλειπε, τα παιδιά έπαιζαν στο πάτωμα, 

ενώ η μητέρα τους ήταν δίπλα στη κουζίνα κάνοντας δουλειές. Η αδερφή του είχε πάρει 

το πέος του στα χέρια της και έπαιζε μαζί του ενώ την ίδια στιγμή του έλεγε διάφορες 

ιστορίες για την αγαπημένη του νοσοκόμα Νάνια, ότι και εκείνη έκανε παρόμοια 

πράγματα με άλλους άντρες, όπως με τον κηπουρό.  

- Εδώ εξηγούνται και οι φαντασιώσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Σκοπός αυτών είναι να 

εξαλείψουν από τη μνήμη ένα γεγονός το οποίο προσέβαλλε την αρρενωπότητα του 

αγοριού με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως μία ιστορική αλήθεια  και ως κάτι 

αντίστροφο το οποίο θα ήταν επιθυμητό από το αγόρι.  

Ιστορική αλήθεια είναι ότι ένα άτομο θεώρησε αληθινό σε μια περίοδο της ιστορίας του, κατά τη παιδική ηλικία και αυτό καλείται να 

αναδομήσει ο αναλυτής με την εργασία του. Είναι μια υποκειμενική ερμηνεία που συγκροτεί ένα σύστημα πεποιθήσεων, το οποίο 

εγκαθίσταται στο ασυνείδητο ενός ατόμου και δεν επηρεάζεται από τη μεταγενέστερη εξέλιξη. Ποια είναι όμως η διαφορά ιστορικής 

αλήθειας και ψυχικής πραγματικότητας; Η ψυχική πραγματικότητα που κυβερνά τον εσωτερικό κόσμο συγκροτείται σχεδόν ανεξάρτητα 

από τον εξωτερικό κόσμο. Η ιστορική αλήθεια περιλαμβάνει πάντα ένα πυρήνα αλήθειας γύρω από τον οποίο επιτελείται μια τεράστια 

ψυχική διεργασία η οποία, όσο εξελίσσεται, παραμορφώνει αυτό τον πρωταρχικό πυρήνα, όπως ακριβώς ο μύθος μπορεί να προκύψει 

από ένα κομμάτι μια πραγματικής ιστορίας. Η ιστορική αλήθεια είναι λοιπόν ένα πολύπλοκο προϊόν που αναμειγνύει λίγη 

υλική/αντικειμενική πραγματικότητα και πολλή ψυχική πραγματικότητα. Είναι μια προσωπική κατασκευή η οποία όμως δεν είναι 

αυθαίρετη. Ακόμα και το παραλήρημα περιέχει στο βάθος του κάτι το αληθινό (Green, 1998). 

- Σύμφωνα λοιπόν με τις φαντασιώσεις, δεν ήταν το αγόρι που είχε τον παθητικό ρόλο 

απέναντι στην αδερφή του, αλλά αντιθέτως, ήταν αυτός που ήταν επιθετικός και είχε 

προσπαθήσει να δει την αδερφή του γυμνή, αυτή τον απέρριψε και τον τιμώρησε και για 

αυτό τον λόγο εκείνος γέμισε με οργή. Η εισαγωγή της νταντάς στην φαντασίωση του 

ήταν εύλογη μιας και η κύρια απόδοση ευθυνών από τη μητέρα και γιαγιά του, έπεφταν 

σε εκείνη. 



- Η εχθρότητα του αγοριού απέναντι στη νταντά ήρθε με άλλο τρόπο. Καθώς η νταντά 

μιλούσε άσχημα στη αγαπημένη του Σέρτζει νοσοκόμα, του θύμιζε την αδερφή του και 

έτσι το αγόρι βοηθήθηκε να εκφράσει ανοιχτά την αποστροφή του η οποία βέβαια όπως 

θα δούμε και παρακάτω είχε αναπτυχθεί ενάντια στην αδελφή του ως αποτέλεσμα της 

αποπλάνησης.  

- Η αποπλάνηση της αδερφής του δεν ήταν φαντασίωση. Ο Σέρτζει θυμήθηκε ότι πολλά 

χρόνια αργότερα ένας ξάδερφος του, δέκα χρόνια μεγαλύτερος, του είχε πει ότι θυμάται 

την αδερφή του Σέρτζει ως ένα ζωηρό και αισθησιακό κορίτσι. Του είχε πει μια 

ανάμνηση: όταν η αδερφή του ήταν 4 ή 5, είχε κάτσει στα πόδια του ξαδέρφου του, του 

άνοιξε το παντελόνι και έπιασε το πέος του. 

 

Η αδερφή του Σέρτζει, Άννα 

- Δύο χρόνια μεγαλύτερη του Σέρτζει, μικρή ήταν αγοροκόριτσο και πολύ ζωηρή, αλλά 

αργότερα εμφάνισε μία εντυπωσιακή διανοητική ανάπτυξη, είχε κλίση προς τις φυσικές 

επιστήμες, και της άρεσε να γράφει μυθιστορήματα για τα οποία ο πατέρας ήταν 

υπερήφανος. Ήταν κατά πολύ εξυπνότερη από τους συνομιλήκους της τους οποίους 

χλεύαζε συχνά. Στα 20 της άρχισε να νιώθει κατάθλιψη, παραπονιόταν ότι δεν είναι 

αρκετά όμορφη και αποστασιοποιήθηκε κοινωνικά. Οι γονείς της την έστειλαν να 

ταξιδέψει με μία μεγαλύτερη κυρία, φίλη των γονιών της. Στην επιστροφή της, η Άννα 

άρχισε να κατηγορεί την κυρία αυτή ότι δεν της φέρθηκε καλά, ωστόσο παρέμεινε μαζί 

της και πήγαν και δεύτερο ταξίδι. Εκεί, η Άννα ήπιε δηλητήριο και αυτοκτόνησε μακριά 

από τους γονείς της. Η διαταραχή της έμοιαζε κάτι σαν πρώιμη άνοια (σχιζοφρένεια). 

Άλλωστε, υπήρχε κληρονομικότητα νευροπαθειών (ο θείος, αδερφός του πατέρα της, 

υπέφερε χρόνια από μία σοβαρή μορφή ψυχαναγκαστικής νεύρωσης, αλλά και άλλοι 

συγγενείς της είχαν παρόμοιες διαταραχές). 

- Άσχετα πάντως με την έννοια της αποπλάνησης, ο Σέρτζει έβλεπε ανταγωνιστικά την 

Άννα σε ότι αφορά την άποψη που είχαν οι γονείς και ένιωθε κυριευμένος από μία 

ακατανίκητη επίδειξη ανωτερότητας. Αργότερα, φθονούσε την αδερφή του για τις 

νοητικές της ικανότητες και κυρίως επειδή ο πατέρας έδειχνε μεγαλύτερη συμπάθεια σε 

εκείνη λόγω αυτών των ικανοτήτων. 

- Από τα 14 του χρόνια και μετά, ήρθε πιο κοντά με την αδελφή του, έκαναν παρέα, καθώς 

ήταν πιο εύκολο τα δύο παιδιά να συμμαχήσουν ενάντια στους γονείς, σαν δύο καλοί 

φίλοι. Κατά τη διάρκεια της ξέφρενης σεξουαλικής διάθεσης στην εφηβεία, ο Σέρτζει 

αποφάσισε να διεκδικήσει μία σωματική επαφή με την αδερφή του. Αυτή απέρριψε μια 

τέτοια κίνηση, κάτι που τον οδήγησε να στραφεί σε μία υπηρέτρια που είχαν στο σπίτι, 

αμόρφωτη και μικρή, η οποία είχε το ίδιο όνομα με την αδερφή του. Εδώ είναι το βήμα 

που κάνει ο Σέρτζει, βήμα το οποίο ήταν καθοριστικό για την ετερόφυλη επιλογή 



αντικειμένου, καθώς όλα τα κορίτσια που επέλεγε ύστερα, ήταν κορίτσια χαμηλού 

κοινωνικομορφωτικού και νοητικού επιπέδου, κατώτερα πάντως από εκείνο του Σέρτζει. 

Αν όλες αυτές οι γυναίκες ήταν υποκατάστατα μιας αδερφής που έπρεπε να ξεπεράσει, 

τότε φαίνεται μία ξεκάθαρη τάση να υποβαθμίσει την αδερφή του, να επιδείξει νοητική 

ανωτερότητα και να έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στην επιλογή του αντικειμένου. 

Σχετικά με τις δυνάμεις που κινούν την ανθρώπινη συμπεριφορά είχε μιλήσει πολύ ο 

Άντλερ και ιδιαίτερα για τέτοιες δυνάμεις όπως αυτή που ώθησε τον Σέρτζει να 

επιδεικνύεται ακριβώς λόγω της προσπάθειας να νιώσει ανώτερος από την αδερφή και να 

πάρει τη προσοχή των γονέων. Αν δεν συνεχιζόταν η ανάλυση του ασθενούς, θα έπρεπε 

να συμφωνήσω με τον Άντλερ για την ύπαρξη τέτοιων κινήτρων. Ωστόσο, η πορεία της 

ανάλυσης έφερε τέτοιο υλικό το οποίο έδειξε ότι αυτά τα κίνητρα (πρόθεση να 

υποβαθμίσει την αδερφή), καθόρισαν την επιλογή του αντικειμένου μόνο ως 

συμπληρωματικοί παράγοντες και σαν μια μορφή εκλογίκευσης, ώστε τελικά ο 

πραγματικός λανθάνον καθοριστικός παράγοντας για αυτά τα κίνητρα, με οδήγησε να 

διατηρήσω τις προηγούμενες πεποιθήσεις μου. 

- Το άκουσμα του θανάτου της αδελφής δεν ενόχλησε τον Σέρτζει, αντιθέτως έλεγε ότι 

προσπάθησε πολύ για να έρθει σε επαφή με το θρήνο χωρίς όμως να το καταφέρει. Ο 

θρήνος της απώλειας σκέφτηκα θα συναντούσε μία αναστολή στην έκφραση του λόγω 

της ζήλειας που είχε ο Σέρτζει για την αδερφή του αλλά και λόγω της αιμομικτικής 

επιθυμίας για εκείνη η οποία τώρα είχε γίνει ασυνείδητη. Αλλά δεν μπορούσα να είμαι 

σίγουρος για αυτά καθώς υπήρχε ένας ανομολόγητος πόνος και θρήνος ο οποίος έλειπε 

και ακόμα δεν είχε βρεθεί κάποιο υποκατάστατο. Μήνες αργότερα ο Σέρτζει έκανε ένα 

ταξίδι στο μέρος που είχε πεθάνει η αδελφή του. Εκεί αναζήτησε τον τάφο ενός μεγάλου 

ποιητή, που εκείνη τη περίοδο ήταν ο αγαπημένος του, είχε πεθάνει δεκαετίες πριν, και 

με λυγμούς άρχισε να κλαίει πάνω από το τάφο του. Αυτή η αντίδραση του έκανε 

εντύπωση. Κατάλαβε την αντίδραση του όταν θυμήθηκε ότι ο πατέρας του συνέκρινε τα 

ποιήματα αυτού του ποιητή με τα ποιήματα της αδερφής του. Μάλιστα, ο Σέρτζει με 

βοήθησε καλύτερα να καταλάβω αυτή την αντίδραση με το να κάνει ένα λάθος στην 

εξιστόρηση του θανάτου της αδελφής του. Μου είχε πει επανειλημμένως πριν ότι η 

αδερφή του αυτοκτόνησε πυροβολώντας τον εαυτό της, αλλά ήταν υποχρεωμένος αυτή 

τη φορά να μου πει ότι ήπιε δηλητήριο. Ο ποιητής αυτός είχε σκοτωθεί με όπλο σε μία 

μονομαχία. 

Σέρτζει 

- Την περίοδο που άρχισαν τα παιχνίδια αποπλάνησης από την Άννα, ο Σέρτζει ήταν 3μισυ 

ετών. Την χρονιά εκείνη το καλοκαίρι έφτασε η καινούρια νταντά και το φθινόπωρο 

γύρισαν οι γονείς του βρίσκοντας τον Σέρτζει σε έξαλλη κατάσταση. Λογικά λοιπόν, 

μπορεί κανείς να συνδέσει την αφύπνιση της σεξουαλικής του δραστηριότητας με την 

απότομη αλλαγή της συμπεριφοράς του. Ένα ερώτημα είναι πως μπορεί να αντέδρασε ο 

Σέρτζει στα παιχνίδια της αδερφής του. Ο Σέρτζει αντέδρασε με μία άρνηση η οποία 



όμως αφορούσε το πρόσωπο της αδερφής του και όχι τη συμπεριφορά καθαυτή. Η 

αδερφή του δεν ήταν το ερωτικό αντικείμενο που θα ήθελε εκείνος, ίσως επειδή η σχέση 

τους ήδη ήταν ανταγωνιστική για το ποιος από τους δύο θα κερδίσει την αγάπη των 

γονέων. Έτσι, μη μπορώντας να διεκδικήσει την Άννα, ο Σέρτζει στράφηκε στην 

αγαπημένη του νοσοκόμα Νάνια, για την οποία του είχε μιλήσει η Άννα σχετικά με τις 

ερωτικές της περιπτύξεις με τον κηπουρό αλλά και με άλλους άντρες. Τότε, ο Σέρτζει 

άρχισε να παίζει με το πουλί του μπροστά στη Νάνια. Τέτοιες αυνανιστικές επιδείξεις 

των αγοριών δείχνουν μία άμεση προσπάθεια να αποπλανήσουν. Η Νάνια διέλυσε 

αμέσως τις αυταπάτες του, και κοιτώντας τον με σοβαρό ύφος του εξήγησε ότι αυτό που 

κάνει δεν είναι καλό και ότι τα παιδιά που κάνουν τέτοια πράγματα, αποκτούν πληγές σε 

αυτό το σημείο (πέος).  

- Τα απόνερα αυτής της απάντησης ήταν ο Σέρτζει να βιώσει μία είδους απειλή, αλλά και 

να νιώσει οργή και πικρία απέναντι στη Νάνια. Ωστόσο, όταν η νταντά ερχόταν στο 

δωμάτιο και κατηγορούσε τη Νάνια, ο Σέρτζει υπερέβαλλε στην αγάπη του για τη Νάνια, 

την υποστήριζε και είχε μία αντιδραστική συμπεριφορά απέναντι στη νταντά. Άρχισε να 

ψάχνει για καινούριο σεξουαλικό αντικείμενο. Η αποπλάνηση του έδωσε ένα παθητικό 

σεξουαλικό στόχο να τον αγγίζουν στα γεννητικά όργανα. 

- Γεγονός εκείνης της περιόδου: ο Σέρτζει βλέπει την αδερφή του με μία φίλη της να 

κατουράνε. Η οξύνοια του τον βοήθησε να καταλάβει τι ακριβώς γινόταν, αλλά όπως 

όλα τα αγόρια, συμπεριφέρθηκε με μία μορφή διάψευσης αυτού που είδε, απέρριψε την 

ιδέα ότι τα κορίτσια δεν έχουν πέος θυμούμενος και αυτό που του είχε αναφέρει η Νάνια 

σχετικά με τον αυνανισμό και τη πληγή στο πέος (σύμπλεγμα ευνουχισμού). Ως 

αντικατάστατη σκέψη μπροστά σε αυτό που είδε, είπε ότι αυτή η έλλειψη πέους ήταν ο 

μπροστινός πισινός των κοριτσιών. Φυσικά, η θεματική του ευνουχισμού δεν είχε 

απαρτιωθεί καν με αυτή την αντικατάσταση, το αντίθετο μάλιστα, ο Σέρτζει συνεχώς 

αναφερόταν σε αυτό σε οτιδήποτε έβλεπε ή άκουγε. Μια φορά η νταντά, τους είχε δώσει 

κάτι χρωματιστά μπαστουνάκια από ζάχαρη και χαριτολογώντας, τους είπε ότι είναι 

κομματιασμένα φίδια. Αμέσως μετά ο Σέρτζει θυμήθηκε ότι μια φορά ο πατέρας του είχε 

βρει ένα φίδι στο δρόμο καθώς προχωρούσαν και το είχε κάνει κομμάτια με το 

μπαστούνι του. Είχε επίσης ακούσει μία ιστορία από ένα παραμύθι για έναν λύκο ο 

οποίος ήθελε να πάει για ψάρεμα τον χειμώνα και χρησιμοποίησε την ουρά του ως 

δόλωμα η οποία όμως τελικά κόπηκε από τον πάγο. Άρχισε να μαθαίνει τις 

κατηγοριοποιήσεις των αλόγων ανάλογα με το αν έχουν γεννητικά όργανα ή όχι. Ακόμα, 

είχε σκέψεις σχετικά με τον ευνουχισμό χωρίς όμως να το πιστεύει ή να έχει κάποιο 

φόβο σχετικά με αυτό. Άρχισε να αναρωτιέται σχετικά με τη σεξουαλικότητα με αφορμή 

τα παραμύθια της Κοκκινοσκουφίτσας ή του Λύκου με τα Εφτά Κατσικάκια. Ρωτούσε 

αν ο λύκος τελικά ήταν μία γυναικεία φιγούρα εφόσον τα παιδιά βγήκαν μέσα από τη 

κοιλιά του ή αν οι άντρες είχαν παιδιά στη κοιλιά τους. Ακόμα ο Σέρτζει δεν είχε 

εμφανίσει κάποια φοβία για τους λύκους. 



- Κάτι που ανέφερε ο ασθενής, με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα την αλλαγή της 

συμπεριφοράς του όταν γύρισαν οι γονείς του και μου φάνηκε σαν μία έμμεση συνέπεια 

της αποπλάνησης του. Κάποια στιγμή ο Σέρτζει μου ανέφερε ότι σταμάτησε να 

αυνανίζεται μετά την απειλή της Νάνιας. Η σεξουαλική του ζωή λοιπόν, η οποία είχε 

αρχίσει να οργανώνεται με έναν περισσότερο γενετήσιο τρόπο (οιδιπόδεια θεματική), 

βρήκε ένα εξωτερικό εμπόδιο-τραύμα-ματαίωση (απειλή Νάνιας – απειλή ευνουχισμού) 

και έτσι παλινδρόμησε σε μία πρωιμότερη φάση προοιδιπόδειας οργάνωσης. Η 

καταστολή της αυνανιστικής δραστηριότητας, οδήγησε τη σεξουαλική ζωή του αγοριού 

σε μία σαδοπρωκτική φάση. Έγινε ευερέθιστος, βασανιστής και ικανοποιούνταν εις 

βάρος ζώων και ανθρώπων. Το βασικό του αντικείμενο ήταν η αγαπημένη του Νάνια, 

την οποία ήξερε καλά πώς να τη βασανίζει και να την κάνει να κλαίει. Με αυτό τον 

τρόπο έπαιρνε εκδίκηση για την απόρριψη της Νάνιας και παράλληλα ικανοποιούσε τη 

σεξουαλική του λαγνεία στη μορφή η οποία ανταποκρινόταν πλήρως στη σαδοπρωκτική 

φάση που είχε παλινδρομήσει. Άρχισε να γίνεται βίαιος σε μικρά ζώα, έπιανε μύγες, 

έβγαζε τα φτερά τους, διέλυε τα σκαθάρια πατώντας τα, και στη φαντασία του του άρεσε 

να χτυπάει μεγάλα ζώα (άλογα). Όλα τα παραπάνω αποτελούν ενεργητικές και 

σαδιστικές διεργασίες που σχετίζονται με πρωκτικές ορμές για τις οποίες θα 

συζητήσουμε αργότερα. 

- Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι και άλλες φαντασιώσεις ήρθαν αργότερα στη μνήμη του 

Σέρτζει. Οι φαντασιώσεις αφορούσαν καταστάσεις όπου κατσαδιάζουν και χτυπάνε 

αγόρια και συγκεκριμένα τα χτυπάνε στο πέος τους. Άλλες φαντασιώσεις αφορούσαν το 

στρίμωγμα και το ξύλο στο διάδοχο ενός θρόνου σε ένα πολύ στενό δωμάτιο. Ήταν 

εύκολο να μαντέψει κανείς ποιον αφορούσαν αυτές οι φαντασιώσεις. Ο διάδοχος του 

θρόνου ήταν προφανώς ο ασθενής, ο σαδισμός του είχε αντιστραφεί σε μία φαντασίωση 

ενάντια στον εαυτό του και έτσι είχε μετατραπεί σε μαζοχισμό. Η φαντασίωση ότι του 

χτυπάνε το πέος αποτελούσε ένα αίσθημα ενοχής σχετικά με τον αυνανισμό.  

- Τέτοιες παθητικές ευχαριστήσεις και τάσεις (passive trends) είχαν κάνει την 

εμφάνιση τους παράλληλα με τις σαδιστικές τάσεις. Αυτό συνάδει με την ασυνήθιστα 

προφανή, έντονη και συνεχόμενη αμφιθυμία του ασθενούς η οποία για πρώτη φορά 

εμφανίζεται και στα δύο μέλη των ζευγών αντιτιθέμενων ενστικτωδών δυνάμεων 

(ενεργητικότητα – παθητικότητα, σαδισμός-μαζοχισμός). Έτσι, η λιβιδώς δεν μπορούσε 

να μετακινηθεί σε μία πιο ανεπτυγμένη ζώνη και παρέμενε καθηλωμένη στη 

σαδοπρωκτική φάση με πολλές εναλλαγές μπρος και πίσω χωρίς όμως ποτέ να 

μετακινηθεί και έτσι ήταν ασύμφωνη με την απόκτηση μίας σταθερής δομής χαρακτήρα. 

- Οι μαζοχιστικές τάσεις του αγοριού οδήγησαν και σε ένα άλλο σημείο. Μετά την 

απόρριψη της Νάνιας και τη συνεπακόλουθη απομάκρυνση της λιβιδούς από αυτήν, η 

λιβιδώς άρχισε να μετακινείται και να βρίσκει νέο αντικείμενο, αυτό το αντικείμενο ήταν 

ο πατέρας του Σέρτζει, ο οποίος ήταν απών εκείνη τη περίοδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι η λιβιδώς κινήθηκε εκεί λόγω πολλών παραγόντων όπως της ανάμνησης σχετικά με 



τα τεμαχισμένα φίδια αλλά κυρίως, με αυτό τον τρόπο η λιβιδώς μπορούσε να ανανεώσει 

τη πρωταρχική και πρωτόγονη επιλογή αντικειμένου, η οποία είχε πάρει τον δρόμο της 

ταύτισης. Γνωρίζαμε ήδη ότι ο πατέρας του ήταν ένα πρόσωπο που θαύμαζε ο Σέρτζει 

από μικρός και όταν τον είχαν ρωτήσει τι θα ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει ο Σέρτζει 

απάντησε: ένας τζέντλμαν όπως ο πατέρας μου. Αυτό το αντικείμενο ταύτισης μίας 

ενεργητικής ώσης, έγινε ερωτικό αντικείμενο παθητικής ώσης στη συγκεκριμένη 

σαδοπρωκτική φάση που βρισκόταν η λιβιδώς. Φαίνεται λοιπόν ότι η αποπλάνηση από 

την αδερφή του, τον είχε αναγκάσει σε ένα παθητικό ρόλο και του έδωσε έναν παθητικό 

ερωτικό σκοπό. Αδερφή → Νάνια → Πατέρας  (παθητικός ρόλος στις γυναίκες – 

παθητικός ρόλος στους άντρες). Με αυτό τον τρόπο η ταύτιση αντικαταστάθηκε από την 

επιλογή αντικειμένου (δεν ήταν σαν τον πατέρα, είχε τον πατέρα – δεν ήθελε να του 

μοιάσει, ήθελε να είναι ο πατέρας). Η αλλαγή από ενεργητικότητα σε παθητικότητα ήταν 

συνέπεια της αποπλάνησης η οποία είχε ήδη συμβεί. Δεν θα ήταν εύκολο για ένα μικρό 

αγόρι να διατηρήσει μία ενεργητική σαδιστική φάση ενάντια σε μία παντοδύναμη μορφή 

του Πατέρα. Όταν λοιπόν ο πατέρας του επέστρεψε στο σπίτι προς τα τέλη του 

καλοκαιριού – αρχές φθινοπώρου, οι σκηνές οργής του Σέρτζει και τα ξαφνικά 

ξεσπάσματα απέκτησαν νέα χρήση. Από τη μία εξυπηρετούσαν τις ενεργητικές 

σαδιστικές στοχεύσεις ενάντια στη Νάνια και από την άλλη εξυπηρετούσαν μαζοχιστικές 

τάσεις προς τον πατέρα. Οι αταξίες είχαν σκοπό να αναγκάσουν τον πατέρα να τον 

τιμωρήσει ή να τον χτυπήσει και με αυτό τον τρόπο να λάβει τη μαζοχιστική ερωτική 

ικανοποίηση που επιθυμούσε. Τα ουρλιαχτά ήταν απλά τρόποι αποπλάνησης. Επίσης, το 

ξύλο που θα έτρωγε από τον πατέρα, θα ικανοποιούσε και το αίσθημα ενοχής ως κίνητρο 

κάθε μαζοχιστικής τάσης (φαντασίωση όπου χτυπάνε τα αγόρια στο πέος). Μάλιστα, ο 

Σέρτζει θυμάται πολύ καλά ότι ενέτεινε τα ουρλιαχτά του οποτεδήποτε ο πατέρας του 

τον πλησίαζε ή βρισκόταν εκεί κοντά. Ο πατέρας του ωστόσο δεν τον χτυπούσε αλλά 

προσπαθούσε να τον ηρεμήσει παίζοντας μπάλα μπροστά του με τα μαξιλάρια του 

κρεβατιού του. Ένα παιδί που συμπεριφέρεται με έναν τόσο ακατανόητο και μη 

διαχειρήσιμο τρόπο, ουσιαστικά μαρτυρά τα βαθύτερο κίνητρο του που είναι να 

προκαλέσει τη τιμωρία (να φάει ξύλο). Ελπίζει στο ξύλο σαν μία προσπάθεια να 

κατευνάσει το αίσθημα ενοχής και να ικανοποιήσει τις μαζοχιστικές ερωτικές του τάσεις.  

- Εδώ χρειάζεται να επισημάνουμε ότι αυτές οι εξάρσεις στη συμπεριφορά και τη διάθεση 

του ασθενούς, δεν συνοδεύονταν από άγχος ούτε κάποιο άλλο παρόμοιο σύμπτωμα που 

να δείχνει άγχος, μέχρι που ήρθε ένα γεγονός. Πριν από αυτό το γεγονός, υπήρχαν πολλά 

δυσφορικά συναισθήματα και ξεσπάσματα, αλλά όχι άγχος. Η ημερομηνία της αλλαγής 

συμπεριφοράς μπορούμε πλέον να τη πούμε με ακρίβεια: ήταν πριν τα 4α γενέθλια του. 

Παίρνοντας αυτή την ημερομηνία σαν ορόσημο, μπορούμε να χωρίσουμε το διάστημα 

της παιδικής του ηλικίας που μας ενδιαφέρει σε δύο φάσεις: τη πρώτη φάση αταξίας και 

ζωηράδας προερχόμενη από την αποπλάνηση στην ηλικία των 3μισυ ετών μέχρι τα 4α 

γενέθλια και σε μία δεύτερη μεταγενέστερη φάση όπου κυριαρχούν τα νευρωτικά 

συμπτώματα. Ωστόσο, το γεγονός το οποίο κάνει αυτό τον διαχωρισμό πιθανό δεν ήταν 



ένα εξωτερικό τραύμα, αλλά ένα όνειρο από το οποίο ο Σέρτζει ξύπνησε σε μία 

κατάσταση άγχους. 

 

I. Το όνειρο και η πρωταρχική σκηνή 

 

‘Ονειρεύτηκα ότι είναι νύχτα και είμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι (το κρεβάτι μου βρισκόταν με το 

μέρος των ποδιών μου προς το παράθυρο, μπροστά στο παράθυρο υπήρχαν μερικές παλιές 

καρυδιές. Ξέρω πως όταν είδα το όνειρο, ήταν χειμώνας και ώρα νυχτερινή). Ξαφνικά ανοίγει το 

παράθυρο από μόνο του και βλέπω έντρομος ότι πάνω στη μεγάλη καρυδιά μπροστά στο παράθυρο 

κάθονται μερικοί λευκοί λύκοι. Ήταν έξι ή εφτά. Οι λύκοι ήταν ολόλευκοι και έμοιαζαν μάλλον με 

αλεπούδες ή λυκόσκυλα, γιατί είχαν μεγάλες ουρές σαν τις αλεπούδες και τα αυτιά τους ήταν στητά 

όπως των σκύλων που παραμονεύουν. Με μεγάλο άγχος, προφανώς μήπως με φάνε οι λύκοι, 

έβαλα τις φωνές και ξύπνησα. Η νταντά μου έσπευσε στο κρεβάτι μου για να δει τι μου συνέβη. 

Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να πεισθώ ότι ήταν απλώς όνειρο, τόσο φυσική και ευκρινής μου 

φάνηκε η εικόνα του παραθύρου που άνοιξε και των λύκων που ήταν καθισμένοι πάνω στο δέντρο. 

Τελικά ηρέμησα. Ένιωθα σα να είχα γλιτώσει από έναν κίνδυνο και ξανακοιμήθηκα. 

Η μόνη ενέργεια μέσα στο όνειρο ήταν το άνοιγμα του παραθύρου, αφού οι λύκοι κάθονταν 

εντελώς ήρεμοι, χωρίς καμία κίνηση, πάνω στα κλαδιά του δέντρου, δεξιά και αριστερά του 

κορμού και με κοίταζαν. Μου έδιναν την εντύπωση ότι έχουν όλη τη προσοχή τους στραμμένη σε 

μένα. – Νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο μου όνειρο άγχους. Ήμουν τότε, τριών, τεσσάρων, το πολύ 

πέντε ετών. Μέχρι το ενδέκατο ή δωδέκατο έτος της ηλικίας μου είχα συνεχώς άγχος μήπως δω 

κάτι τρομακτικό στον ύπνο μου’. – Δίνει τότε ένα σχέδιο του δέντρου με τους λύκους, το οποιο 

επιβεβαιώνει τη περιγραφή του. 

Ανάλυση του ονείρου και συνειρμοί 

- Συνέδεε πάντα αυτό το όνειρο με την εικόνα του λύκου που φοβόταν στα παραμύθια 

όταν ήταν μικρός. Η αδερφή του τον πείραζε συχνά με αυτή την εικόνα και μάλλον ήταν 

η εικόνα του λύκου από το παραμύθι ‘Κοκκινοσκουφίτσα’.  

- Γιατί οι λύκοι ήταν άσπροι; Θυμήθηκε ένα κοπάδι από πρόβατα τα οποία υπήρχαν στη 

γειτονιά του. Ο πατέρας του τον πήγαινε εκεί και κάθε φορά ο Σέρτζει αισθανόταν 

υπερήφανος. Αργότερα, κάτι που ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, μια επιδημία 

ξέσπασε στα πρόβατα, ο πατέρας του έστειλε κάποιον να τα εμβολιάσει αλλά, παρόλο 

τον εμβολιασμό, πέθαιναν περισσότερα.  

- Γιατί οι λύκοι ήταν στο δέντρο; Αυτό του θύμισε μια ιστορία που συνήθιζε να λέει ο 

παππούς του. Ένας ράφτης καθόταν στο δωμάτιο στη δουλειά του όταν άνοιξε το 



παράθυρο και μπήκε ένας λύκος μέσα. Ο ράφτης χτύπησε τον λύκο με το μπαστούνι του 

– όχι, (διόρθωσε τον εαυτό του), τον έπιασε από την ουρά και του τη τράβηξε και τελικά 

ο λύκος έφυγε έντρομος. Κάποια στιγμή αργότερα ο ράφτης πήγε στο δάσος και ξαφνικά 

είδε μια αγέλη λύκων να έρχονται κατά πάνω του και αναγκάστηκε να σκαρφαλώσει σε 

ένα δέντρο για να τους αποφύγει. Ο λύκος με την ακρωτηριασμένη ουρά πρότεινε στους 

άλλους λύκους να γίνει αυτός η βάση ώστε να ανέβουν οι άλλοι πάνω του ώστε να 

φτάσουν στο σημείο που βρισκόταν ο ράφτης. Ο ράφτης αναγνώρισε τον λύκο που 

προηγουμένως είχε πιάσει από την ουρά και φώναξε: «Πιάστε τον γκρι λύκο από την 

ουρά!». Ο λύκος θυμούμενος το συμβάν, έφυγε τρέχοντας και οι υπόλοιποι λύκοι έπεσαν 

κάτω. Στη συγκεκριμένη ιστορία αναφέρεται το δέντρο, παράλληλα όμως υπάρχει και 

μία έμμεση αναφορά στο σύμπλεγμα ευνουχισμού. Ο λύκος που αναφέρεται στην 

ιστορία είναι αυτός που μπήκε στο μαγαζί του ράφτη και ο ράφτης ακρωτηρίασε την 

ουρά του. Οι ουρές των λύκων στο όνειρο του Σέρτζει που μοιάζουν με ουρές αλεπούς, 

ίσως είναι μία αναπλήρωση για την ακρωτηριασμένη ουρά του λύκου.  

- Γιατί υπήρχαν έξι ή εφτά λύκοι; Δεν υπήρχε απάντηση μέχρι που αμφέβαλλα για τη 

σύνδεση με τη ‘Κοκκινοσκουφίτσα’. Κάτι χάναμε, μέχρι που ο Σέρτζει ανακάλυψε ότι 

αυτοί οι αριθμοί μπορεί να σχετίζονται με το παραμύθι του Λύκου με τα Εφτά 

κατσικάκια. Το νούμερο εφτά εμφανίζεται εδώ αλλά και το νούμερο έξι, το οποίο 

σχετίζεται με τον λύκο που τελικά έφαγε έξι κατσικάκια καθώς το τελευταίο κρύφτηκε 

στο ρολόι. Το χρώμα του άσπρου εμφανίζεται επίσης εδώ καθώς ο λύκος είχε άσπρες 

πατούσες γυρνώντας από τον φούρνο, και με αυτό τον τρόπο τα κατσικάκια 

αναγνώρισαν τον λύκο. Επιπρόσθετα, τα δύο παραμύθια έχουν περισσότερα κοινά. Και 

στα δύο υπάρχει η έννοια της καταβρόχθισης, το άνοιγμα της κοιλιάς, το ξέβγαλμα των 

ανθρώπων που είχαν φαγωθεί και η αντικατάσταση τους από βαριές πέτρες, καθώς και 

στα δύο παραμύθια υπάρχει η φιγούρα του λύκου. Επίσης, στο παραμύθι με τα 

κατσικάκια εμφανίζεται το δέντρο και ο λύκος κάθεται και περιμένει από κάτω για το 

γεύμα του.  

- Το συγκεκριμένο όνειρο είναι το πρώτο όνειρο που θυμάται ο Σέρτζει και το οποίο τον 

είχε αγχώσει πολύ. Τα παραμύθια στα οποία αναφέρεται ο ασθενής συνδέονται και με τη 

φοβία του για τα ζώα. Ωστόσο, σε σύγκριση με άλλες περιπτώσεις φοβίας ζώων, εδώ δεν 

υπάρχει κάποιο αντικείμενο ή ζώο το οποίο να παρατηρήθηκε στον ασθενή (όπως για 

παράδειγμα ένα άλογο ή ένας σκύλος), αλλά ήταν γνώριμο μόνο από ιστορίες, 

παραμύθια και εικονογραφημένα βιβλία. Θα συζητήσω αργότερα τι νόημα έχει αυτή η 

διαφοροποίηση. Προς το παρόν, ας παρατηρήσουμε ότι ο φόβος του ασθενή για τον 

πατέρα του ήταν το βασικότερο κίνητρο για την ασθένεια του και η αμφιθυμική του 

στάση προς κάθε πατέρα-υποκατάστατο ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό στη ζωή του 

καθώς και της συμπεριφοράς του κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Εάν ο λύκος ήταν 

τελικά το πρώτο υποκατάστατο του πατέρα, ένα ερώτημα είναι εάν το λανθάνον 

περιεχόμενο στα παραμύθια όπου ο λύκος τρώει τα κατσικάκια ή τη γιαγιά της 



Κοκκινοσκουφίτσας, δεν είναι απλά ένας αρχαϊκός παιδικός φόβος του πατέρα (εδώ 

παρατηρείται μία ομοιότητα των παραμυθιών και του μύθου σχετικά με τον Κρόνο ο 

οποίος καταβρόχθιζε τα παιδιά του). Εδώ θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο πατέρας 

του Σέρτζει μπορεί παλιότερα να είχε αυτό που λέμε ‘στοργική κακοποίηση’, μπορεί 

παλιότερα καθώς παίζανε με τον Σέρτζει να του είχε πει ‘θα σε φάω’, ‘θα σε 

καταβροχθίσω’.  

- Η ερμηνεία αυτού του ονείρου ήταν μία διεργασία που κράτησε πολλά χρόνια. Ο 

ασθενής ανέφερε αυτό το όνειρο στην αρχή της ανάλυσης, αλλά μετά από καιρό φάνηκε 

ότι οι αιτίες της παιδικής του νεύρωσης βρισκόντουσαν πίσω από αυτό το όνειρο. Κατά 

τη διάρκεια της θεραπείας γινόντουσαν συνδέσεις με το όνειρο αλλά μόλις τους 

τελευταίους μήνες της θεραπείας μπορέσαμε να καταλάβουμε πλήρως το όνειρο και αυτό 

χάρη στον αυθορμητισμό και τον ελεύθερο συνειρμό που επέδειξε ο ασθενής. Πάντα 

έλεγε ότι δύο πράγματα του έκαναν εντύπωση σε αυτό το όνειρο: το ένα είναι η πλήρης 

ακινησία των λύκων και το δεύτερο η επίμονη προσοχή με την οποία τον κοίταζαν. 

Αυτή η αίσθηση της πραγματικότητας που αναφέρει ο ασθενής μέσα από το όνειρο είναι 

σημαντικό πάντα να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή η 

αίσθηση πραγματικότητας που έχει το όνειρο μας διαβεβαιώνει ότι κάποιο λανθάνον 

υλικό του ονείρου είναι με κάποιο τρόπο πραγματικό, δηλαδή είναι κάτι που ο ασθενής 

έχει βιώσει, είναι κάτι που έχει συμβεί και δεν βρίσκεται μόνο στο ασυνείδητο ή στη 

φαντασία του ασθενή. Βέβαια, θα είναι μια πραγματικότητα που συνειδητά θα είναι 

άγνωστη στον ασθενή και όχι κάτι που θυμάται ξεκάθαρα (π.χ. η ιστορία με τον ράφτη 

που του είχε πει ο παππούς του). Το όνειρο λοιπόν φαίνεται να αφορά μία 

πραγματικότητα πολύ έντονη και παράλληλα εκ διαμέτρου αντίθετη με τη φαντασιωσική 

φύση των παραμυθιών-ιστοριών. Αν υποθέσουμε ότι το περιεχόμενο του ονείρου αφορά 

μια σκηνή η οποία όντως υπήρξε, θα πρέπει να υπήρξε πολύ νωρίς στη ζωή του 

ασθενούς. Ο ασθενής καθώς μιλάει για το όνειρο λέγοντας ‘θα πρέπει να ήμουν τριών, 

τεσσάρων ή το πολύ πέντε ετών όταν είδα το όνειρο’ και εμείς μπορούμε να προσθέσουμε 

‘ και το όνειρο μου θύμισε κάτι το οποίο μάλλον ανήκει σε μια πολύ μικρότερη ηλικία’.  

- Τα σημεία από το έκδηλο περιεχόμενο του ονείρου που έκαναν εντύπωση στον ασθενή 

(ακινησία και επίμονη προσοχή των λύκων), λογικά θα αφορούν το περιεχόμενο της 

σκηνής που έχει ξεχαστεί. Αναμενόμενα λοιπόν, προσδοκούμε ότι το υλικό αυτό αφορά 

υλικό από αυτή τη σκηνή με έναν μασκαρεμένο, διαστρεβλωμένο τρόπο, ίσως και ως μία 

παραλλαγή στο αντίθετο του.  

- Μπορούμε να βγάλουμε πλήθος συμπερασμάτων αν εξετάσουμε προσεκτικά τους 

πρώτους συνειρμούς του ασθενή σχετικά με το όνειρο. Οι αναφορές του στα πρόβατα και 

την αναπαραγωγή τους μας παραπέμπουν στην σεξουαλική περιέργεια και στην 

ικανοποίηση αυτού του ενδιαφέροντος όταν πήγαινε στο κοπάδι με τα πρόβατα μαζί με 

τον πατέρα του. Παράλληλα, λανθάνει και ένας φόβος θανάτου καθώς λέει ότι ένα 

μεγάλο μέρος από το κοπάδι πέθανε μετά τη επιδημία. Οι λύκοι πάνω στο δέντρο 



οδήγησαν συνειρμικά τον ασθενή να αναφέρει την ιστορία του παππού του με τον ράφτη, 

κάτι που μας οδηγεί στη θεματική του ευνουχισμού. Αν ο λύκος είναι το πρώτο 

υποκατάστατο του πατέρα, τότε το όνειρο με τους λύκους, ως ένα όνειρο που προκάλεσε 

άγχος, αφορά τον φόβο του πατέρα. Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να ακούγεται κάπως 

αβάσιμο, αν όμως σκεφτούμε και άλλο υλικό, μπορούμε να ανακατασκευάσουμε και να 

δούμε μια συνειρμική αλυσίδα: μία πραγματική σκηνή – έχει συμβεί πολύ νωρίς – 

κοιτάζω/με κοιτάζουν – ακινησία – σεξουαλικά προβλήματα – ευνουχισμός – ο 

πατέρας του ασθενή – κάτι τρομακτικό και αγχώδες. 

- ‘Το παράθυρο άνοιξε ξαφνικά’: δεν είχε ακόμα βρεθεί κάποια εξήγηση σχετικά με το πώς 

άνοιξε το παράθυρο. Αν θυμηθούμε την ιστορία με τον ράφτη (είδα το λύκο να μπαίνει 

μέσα από το παράθυρο), τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο ασθενής εννοεί: ‘Τα μάτια 

μου άνοιξαν ξαφνικά’ και συνέχισε λέγοντας: ‘Κοιμόμουν και ξαφνικά ξύπνησα και με το 

που ξύπνησα είδα κάτι: το δέντρο με τους λύκους’. Ο ασθενής ξύπνησε και είδε κάτι. Η 

επίμονη προσοχή των λύκων στραμμένη πάνω του η οποία του έκανε τόσο εντύπωση, 

μπορεί να θεωρηθεί δική του. Μία αναστροφή λοιπόν επισυμβαίνει, κάτι που φαίνεται 

και από άλλο υλικό παρακάτω. Στο όνειρο οι λύκοι είναι πάνω στο δέντρο, σε αντίθεση 

με την ιστορία του παππού του όπου οι λύκοι είναι κάτω και προσπαθούν να ανέβουν 

στο δέντρο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει και άλλο υλικό που 

υπόκειται σε τέτοιου είδους μεταθέσεις-αναστροφές. Για παράδειγμα, η ακινησία των 

λύκων ως μία πολύ έντονη και βίαιη κίνηση. Δηλαδή, ο ασθενής ξύπνησε και είδε 

μπροστά του μία σκηνή βίαιης κίνησης την οποία κοιτούσε επίμονα. Στη πρώτη 

περίπτωση η μεταμφίεση του ονείρου αφορά σε μία εναλλαγή υποκειμένου-

αντικειμένου, ενεργητικότητας-παθητικότητας: με κοιτάζουν αντί κοιτάζω. Στη 

δεύτερη περίπτωση η μεταμφίεση αφορά μία μετατροπή στο αντίθετο, ακινησία αντί 

για κίνηση.  

- Σε έναν άλλο συνειρμό του, ανέφερε ότι το δέντρο ήταν Χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Συνειδητοποίησε λοιπόν ότι είχε δει το όνειρο λίγο πριν τα Χριστούγεννα ενώ 

παράλληλα περίμενε να έρθει αυτή η γιορτή καθώς συμπίπτει με την ημέρα των 

γενεθλίων του. Έτσι, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι είδε το όνειρο λίγο πριν τα 

4α γενέθλια του. Είχε πάει να κοιμηθεί, με την ευχάριστη προσδοκία ότι θα λάβει δύο 

δώρα, ένα για τα Χριστούγεννα και ένα για τα γενέθλια του και ξέρουμε καλά ότι το 

παιδί αναμένει την εκπλήρωση τέτοιων ευχών-προσδοκιών. Στο όνειρο είναι η περίοδος 

των Χριστουγέννων και τα δώρα που περιμένει κρέμονται στα κλαδιά. Αλλά αντί για 

δώρα, έχουν μετατραπεί σε λύκους και το όνειρο τελειώνει με έναν έντονο φόβο ότι ο 

ασθενής θα καταβροχθιστεί από τους λύκους (πιθανότατα από τον πατέρα του). Η γνώση 

μας για τη σεξουαλική του ανάπτυξη πριν από το όνειρο μας βοηθάει να καλύψουμε τα 

κενά και να εξηγήσουμε τη μετατροπή της ικανοποίησης του ονείρου σε άγχος.  

- Οι πιο ισχυρές ευχές-επιθυμίες στο όνειρο είναι οι επιθυμίες για σεξουαλική ικανοποίηση 

την οποία εκείνη την περίοδο γύρευε να πάρει από τον πατέρα του. Η δύναμη αυτής της 



επιθυμίας ενεργοποίησε ένα πολύ ξεχασμένο μνημονικό ίχνος μίας σκηνής η οποία 

έδειχνε στον ασθενή τι ικανοποίηση μπορεί να προσφέρει ο πατέρας του. Το αποτέλεσμα 

ήταν τρόμος και φόβος εκπλήρωσης αυτής της επιθυμίας. Η αναπαράσταση αυτή 

απωθείται και μετατρέπεται σε επιθυμία και στη συνεχεία σε αποφυγή του πατέρα και 

την φυγή στη νοσοκόμα ως μία λιγότερη επικίνδυνη φιγούρα. Αυτός ο τρόμος του 

ασθενή μας κάνει να υποθέτουμε ότι αυτή η σκηνή ενεργοποιεί την ύπαρξη του 

ευνουχισμού. Το άγχος ευνουχισμού λοιπόν μπορεί να είναι ισχυρό κίνητρο για τη 

μετατροπή του συναισθήματος. (ικανοποίηση → άγχος/φόβο/τρόμο). 

- Τα ασυνείδητα μνημονικά ίχνη εκείνης της σκηνής που είδε ο ασθενής τη νύχτα, 

ενώνονται για να μας πουν ότι ήταν η εικόνα σεξουαλικής συνεύρεσης των γονέων του 

ασθενούς. Μετά από πολλές ερμηνείες, αναμνήσεις, συλλογή υλικού βρέθηκε ότι ο 

ασθενής είδε αυτή τη σκηνή σε ηλικία περίπου 1μισυ ετών. Εκείνη τη περίοδο υπέφερε 

από ελονοσία, τα συμπτώματα της οποίας έρχονταν μία συγκεκριμένη ώρα (στα όνειρα 

του ασθενούς γίνεται μία μετατροπή. Η ελονοσία που είχε όταν ήταν 1μισυ ετών, 

μετατρέπεται στα όνειρα του σε βίαιο δυνατό άνεμο (‘Aria=air – Mal – aria = bad air). 

Από τα 10 του χρόνια και μετά ανά καιρούς υπέφερε από κρίσεις κατάθλιψης οι οποίες 

συνέβαιναν και φτάνανε στο αποκορύφωμα τους μία συγκεκριμένη ώρα της ημέρας 

περίπου στις 5 το απόγευμα. Αυτό συνέβαινε και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι 

κρίσεις κατάθλιψης πήραν τη θέση των ξαφνικών πυρετών που είχε – στις 5 η ώρα ήταν 

η ώρα που μπορεί να είχε το υψηλότερο πυρετό ή η ώρα που είδε τη συνουσία των 

γονιών του, εκτός και αν αυτές οι ώρες συμπίπτουν (ο ασθενής ζωγράφισε 5 λύκους στο 

σκίτσο, ενώ στο κείμενο αναφέρονται 6 ή 7 λύκοι). Ίσως, λόγω της ασθένειας, ο Σέρτζει 

ήταν στο δωμάτιο των γονιών του. Λογικά η περίοδος αυτή ήταν πιθανότατα το 

καλοκαίρι και δεδομένου ότι ο Σέρτζει γεννήθηκε τα Χριστούγεννα, υπολογίζουμε τη 

παρατήρηση της σκηνής όταν ο ασθενής ήταν σε ηλικία ν + 1 ½ ή για να το πούμε 

καλύτερα ν + ½ έτος. Κοιμόταν στη κούνια στο δωμάτιο των γονιών του, ίσως ξύπνησε 

από τον υψηλό πυρετό γύρω στις 5 η ώρα, η ώρα που συνήθως είχε τις κρίσεις 

κατάθλιψης. Υποθέτουμε ότι θα ήταν μια ζεστή ημέρα, οι γονείς θα ξεκουραζόντουσαν 

ημίγυμνοι έτοιμοι για την απογευματινή τους σιέστα. Όταν ο ασθενής ξύπνησε είδε τη 

σεξουαλική πράξη (coitus a tergo – από πίσω) τρεις φορές επαναλαμβανόμενα -   (γιατί 3 

φορές; Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης ο ασθενής είχε εκφράσει αυτό το νούμερο 

θεωρώντας ότι το είχε εκμαιεύσει ο αναλυτής μέσα από τις ερμηνείες, χωρίς ωστόσο να 

είχε συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Μάλλον μέσω της προβολής αυτής της δήλωσης σε εμένα, την 

έκανε να φαίνεται πιο αξιόπιστη), εκεί είδε τα γεννητικά όργανα της μητέρας του και το 

πέος του πατέρα του και κατανόησε τότε τι γινόταν αλλά και τη σημασία αυτής της 

σκηνής (εννοώ ότι το κατανόησε μέσω του ονείρου που είδε όταν ήταν 4 ετών, όχι τη 

στιγμή της παρατήρησης. Στην ηλικία των 1μισυ ετών έλαβε τις αισθητηριακές εντυπώσεις, 

η κατανόηση αυτών των ιχνών-εντυπώσεων μετατέθηκαν, και φανερώθηκαν 

μεταμφιεσμένες φυσικά, τη περίοδο εκείνη όταν ο ασθενής ήταν σε ένα συγκεκριμένο 

στάδιο ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις σεξουαλικές του εμπειρίες αλλά 



και τη σεξουαλική του περιέργεια). Τέλος, διέκοψε την ερωτική πράξη των γονιών του με 

έναν τρόπο που θα συζητηθεί αργότερα.  

- Η σεξουαλική συνεύρεση των γονέων και οι συνθήκες που συνέβη αυτό δεν είναι κάτι 

που πρέπει να μας κάνει εντύπωση, αντιθέτως, είναι κάτι πολύ κοινό και συχνό. Μία 

φορά αρκεί ώστε το παιδί που είναι μπροστά στη σκηνή να κάνει τις παρατηρήσεις του. 

Ωστόσο, προκύπτουν τρία ερωτήματα: Είναι ικανό ένα παιδί 1μισυ ετών να κατανοήσει 

μία τόσο περίπλοκη διαδικασία και να τη κρατήσει άθικτη ως ανάμνηση στο ασυνείδητο; 

Επίσης, είναι πιθανόν σε ένα παιδί 4 ετών να εμφανιστεί μία τέτοια ανάμνηση 

διαστρεβλωμένη ώστε να διεισδύσει στη προσυνειδητή και συνειδητή κατανόηση του 

παιδιού; Τέλος, υπάρχει τέτοια διεργασία που να επιτρέπει στον ανθρώπινο ψυχισμό να 

φέρει στη συνειδητότητα, έστω και διαστρεβλωμένα, τέτοιες λεπτομέρειες μιας τέτοιας 

σκηνής η οποία έχει παρατηρηθεί υπό τις συνθήκες που προαναφέρθηκαν; Λίγο παρακάτω 

θα απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα αλλά χρειάζεται να διαβεβαιώσω τον αναγνώστη 

ότι δεν είμαι λιγότερο σκεπτικιστής από εκείνον σχετικά με τις παρατηρήσεις και 

αναμνήσεις ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία. Για αυτόν τον λόγο, ζητώ από τον 

αναγνώστη να έχει μία προσωρινή πίστη σχετικά με την πραγματικότητα της σκηνής. Θα 

ξεκινήσουμε με τη μελέτη της σχέσης της πρωταρχικής σκηνής και του ονείρου, τα 

συμπτώματα του και το ιστορικό του και στη συνέχεια θα αναζητήσουμε ξεχωριστά τις 

επιδράσεις οι οποίες ακολούθησαν σχετικά με το περιεχόμενο της σκηνής αλλά και των 

οπτικών εντυπώσεων αυτής (η σκηνή δηλαδή όπου ο άντρας είναι όρθιος και η γυναίκα 

σκυμμένη σαν ζώο). Έχουμε ήδη ακούσει τον ασθενή να λέει ότι η αδερφή του τον 

τρομοκρατούσε με αυτή την εικόνα του λύκου που ήταν όρθιος από εκείνο το παραμύθι. 

Ο ασθενής με μεγάλη αφοσίωση έψαχνε να βρει αυτό το παραμύθι σε βιβλιοπωλεία με 

μεταχειρισμένα βιβλία όπου και τελικά το βρήκε και αναγνώρισε αυτή την εικόνα. Το 

παραμύθι ήταν ‘Ο λύκος και τα εφτά μικρά κατσικάκια’. Θεωρούσε ότι αυτή η όρθια 

στάση του λύκου μπορεί να του θύμιζε τη στάση του πατέρα του κατά τη διάρκεια της 

συνουσίας. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα αυτή έγινε αφετηρία για πολλές άλλες 

εκδηλώσεις του άγχους του. Όταν ήταν 7 ή 8 ετών, πληροφορήθηκε ότι ένας καινούριος 

δάσκαλος θα ερχόταν στο σπίτι. Εκείνη τη νύχτα ονειρεύτηκε τον δάσκαλο σε μορφή 

λιονταριού το οποίο ήρθε στο κρεβάτι του κάνοντας βρυχηθμούς και στην όρθια στάση 

όπως αυτή του λύκου και εκεί ξύπνησε με πολύ άγχος. Η φοβία των λύκων είχε φύγει 

εκείνη την περίοδο οπότε είχε όλη την ελευθερία να διαλέξει ένα καινούριο ζώο που να 

τον αγχώνει και σε αυτό το όνειρο ο ασθενής αναγνώρισε ότι ο δάσκαλος ήταν ένα 

υποκατάστατο του πατέρα. Στα μετέπειτα παιδικά του χρόνια οι δάσκαλοι του είχαν 

συνήθως αυτόν τον ρόλο. 

- Κατά τη διάρκεια του Γυμνασίου, η μοίρα έδωσε τη δυνατότητα στον Σέρτζει να 

αναβιώσει την φοβία του για τον λύκο και να χρησιμοποιήσει μία τέτοια φοβία για να 

αναδυθούν πάσης φύσεως αναστολές. Ο δάσκαλος των Λατινικών λεγόταν Λύκος. Από 

τη πρώτη στιγμή ο Σέρτζει ένιωθε φόβο απέναντι του και όταν κάποια φορά έκανε ένα 



λάθος σε μία μετάφραση, ξεκίνησε ένας κατακλυσμικός φόβος ο οποίος γενικεύτηκε και 

στους άλλους δασκάλους. 

- Το πρώτο ‘μεταβατικό’ σύμπτωμα που παρουσίασε ο ασθενής κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας είχε να κάνει με την φοβία του για τους λύκους και με το παραμύθι με τα εφτά 

μικρά κατσικάκια. Στο χώρο όπου πραγματοποιούσαμε τις πρώτες συνεδρίες υπήρχε ένα 

επιδαπέδιο εκκρεμές ρολόι απέναντι από τον ασθενή ο οποίος ήταν στο ντιβάνι. Μου είχε 

κάνει εντύπωση όταν κάποιες φορές γύρναγε το κεφάλι του και με κοιτούσε σα να ήθελε 

να με καθησυχάσει και μετά γυρνούσε πάλι και κοίταζε το ρολόι απέναντι του. Στην 

αρχή θεώρησα ότι με αυτό τον τρόπο έδειχνε την ανυπομονησία του για το τέλος της 

ώρας μας. Αργότερα όμως, ο ασθενής μου εξήγησε τι σήμαινε αυτή η κίνηση. Θυμήθηκε 

ότι το μικρότερο από τα εφτά κατσικάκια είχε κρυφτεί σε ένα επιδαπέδιο εκκρεμές ρολόι 

και τα υπόλοιπα έξι τα είχε καταβροχθίσει ο λύκος. Με άλλα λόγια η κίνηση που έκανε 

στην αρχή ήταν σα να μου έλεγε: ‘ Να είσαι καλός μαζί μου! Πρέπει να σε φοβάμαι; 

Μήπως θα με φας και εσύ; Μήπως πρέπει να κρυφτώ και εγώ στο ρολόι όπως και το μικρό 

κατσικάκι;’. Ο λύκος που φοβόταν αναμφίβολα ήταν ο πατέρας του αλλά η φοβία για 

τους λύκους είχε να κάνει με την όρθια στάση του λύκου. Θυμάται ξεκάθαρα ότι δεν 

φοβόταν τους λύκους που ήταν στα τέσσερα ή αυτούς που ήταν ξαπλωμένοι όπως για 

παράδειγμα στο παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας. Το πιο εντυπωσιακό φαινόμενο της 

ερωτικής του ζωής ήταν η τάση του να ερωτεύεται ψυχαναγκαστικά κάτι που ερχόταν 

και έφευγε με έναν πολύ περίπλοκο τρόπο. Τέτοιες τάσεις του δημιουργούσαν μεγάλη 

ένταση, που κάποιες φορές την ανέστειλε, ενώ άλλες φορές ήταν εκτός ελέγχου. Προς το 

παρόν, θα αναβάλλω την εξήγηση για αυτές τις ψυχαναγκαστικές τάσεις, αυτό που θα 

σας πω μόνο είναι ότι αφορούσαν μία συγκεκριμένη συνθήκη η οποία ήταν λανθάνουσα 

και ήρθε στη συνείδηση μόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

- Υποθέτουμε ότι η γυναίκα στη φαντασία του θα έπρεπε να μοιάζει με κάποιο τρόπο με 

τη θέαση της μητέρας του στην πρωταρχική σκηνή. Από την εφηβεία του και μετά 

ένιωθε μεγάλη έλξη για τα μεγάλα και αξιοπρόσεκτα οπίσθια μιας γυναίκας, δεν 

μπορούσε να ευχαριστηθεί το σεξ χωρίς να κάνει τη στάση ‘από πίσω’ (coitus a tergo). 

Μπορεί κανείς εύκολα να αποδώσει αυτή τη στάση σε μία κοινή παραδοχή ότι οι 

άνθρωποι που αρέσκονται σε αυτή είναι συνήθως καθηλωμένοι στη πρωκτική φάση 

(πρωκτικός ερωτισμός) – ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση -  και δεν έχει να κάνει 

απαραίτητα με κάποια ανάμνηση του παιδιού ή κάποιο μνημονικό ίχνος. Η συγκεκριμένη 

στάση είναι από τα αρχαϊκότερα χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου. Πράγματι, η 

συνουσία από πίσω (more feratum – όπως το κάνουν τα ζώα), είναι φυλογενετικά η 

παλιότερη μορφή γενετήσιας πράξης. Θα επανέλθουμε σε αυτό όταν φέρουμε 

συμπληρωματικό υλικό σχετικά με την ασυνείδητη του τάση να ερωτεύεται τόσο 

εύκολα.  

- Ας δούμε τώρα τη σχέση του ονείρου με τη πρωταρχική σκηνή. Ξέρουμε ότι το όνειρο 

που είδε τα Χριστούγεννα είχε σχέση με την εκπλήρωση των ευχών του σε συνδυασμό 



με την εικόνα της πρωταρχικής σκηνής και με την πολυπόθητη ευχαρίστηση που 

προσπαθούσε να λάβει από τον πατέρα του (μαζοχιστική ευχαρίστηση). Αντί λοιπόν για 

αυτή την εικόνα της πρωταρχικής σκηνής, εμφανίστηκε υλικό το οποίο σχετιζόταν με 

την ιστορία του παππού του: το δέντρο, οι λύκοι και η κομμένη ουρά (μία μορφή 

υπεραναπλήρωσης των φουντωτών ουρών). Μέχρι τώρα λείπει ένας σημαντικός 

σύνδεσμος που να γεφυρώνει την θέαση της πρωταρχικής σκηνής με την ιστορία για 

τους λύκους. Αυτή η σύνδεση σχετίζεται με τις στάσεις του σώματος και μόνο με αυτές. 

Στην ιστορία του παππού ο λύκος με την κομμένη ουρά ζήτησε από τους άλλους λύκους 

να σκαρφαλώσουν πάνω του. Αυτή η λεπτομέρεια έφερε ως ανάμνηση την εικόνα της 

πρωταρχικής σκηνής και έτσι έγινε δυνατόν να αναπαρασταθεί το περιεχόμενο της 

πρωταρχικής σκηνής από την ιστορία με τους λύκους. Οι δύο γονείς αντικαταστάθηκαν 

από τους πολλούς λύκους. Το περιεχόμενο του ονείρου μεταλλάχθηκε και το υλικό από 

την ιστορία με τους λύκους ταίριαξε με το περιεχόμενο του παραμυθιού ‘ο λύκος και τα 

εφτά μικρά κατσικάκια’ δανειζόμενο τον αριθμό 7. Ο Σέρτζει μιλάει για 6 ή 7 λύκους 

στο όνειρο. Το έξι είναι ο αριθμός των παιδιών που φαγώθηκαν, το έβδομο απέδρασε και 

κρύφτηκε στο ρολόι. Είναι μία βασική αρχή-νόμος κάθε ερμηνείας ονείρου ότι πάντα 

υπάρχει κάποια εξήγηση σε κάθε λεπτομέρεια του ονείρου.  

- Τα βήματα στον μετασχηματισμό του υλικού ‘πρωταρχική σκηνή – ιστορία με τους 

λύκους – το παραμύθι τα εφτά μικρά κατσικάκια’ είναι μια αντανάκλαση της εξέλιξης της 

σκέψης του ασθενούς κατά τη διάρκεια της κατασκευής του ονείρου: περιμένοντας τη 

σεξουαλική ικανοποίηση από τον πατέρα του – συνειδητοποίηση ότι ο ευνουχισμός είναι 

μια αναγκαία συνθήκη για αυτό – φόβος του πατέρα. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να 

πούμε θεωρώ, ότι το όνειρο του τετράχρονου Σέρτζει έχει εξηγηθεί διεξοδικά.  

 

Η σχέση του έκδηλου περιεχομένου του ονείρου με το λανθάνον και τους συνειρμούς 

σχετικά με το όνειρο 

 

Ήταν νύχτα και ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου: Το τελευταίο κομμάτι αυτής της φράσης 

αφορά τη πρωταρχική σκηνή. Το ‘ήταν νύχτα’ είναι μία παραμόρφωση του ‘ήμουν ξύπνιος’. Η 

παρατήρηση του ασθενούς ‘ξέρω ότι ήταν χειμώνας όταν είδα το όνειρο και νύχτα’ αναφέρεται 

στις αναμνήσεις του ασθενή και δεν αφορά το περιεχόμενο του ονείρου. Αυτό που ισχύει είναι 

ότι ήταν η νύχτα πριν τα γενέθλια του τα Χριστούγεννα. 

Ξαφνικά άνοιξε το παράθυρο από μόνο του: αυτό μπορεί να μεταφραστεί στο ‘ ξαφνικά 

ξύπνησα από μόνος μου’, είναι μία ανάμνηση της πρωταρχικής σκηνής. Σχετικά με το παράθυρο 

συνδέεται η ιστορία με τους λύκους όπου ο λύκος ήρθε από το παράθυρο. Παράλληλα, το 

παράθυρο εξυπηρετεί και μια άλλη νοηματοδότηση. Την Παραμονή των Χριστουγέννων η 

πόρτα ανοίγει ξαφνικά και βλέπει πάνω στο δέντρο τα δώρα. Εδώ βλέπουμε την επίδραση της 



πραγματικής προσδοκίας η οποία μεταφράζεται στην επιθυμία-ευχή σεξουαλικής ικανοποίησης 

από τον πατέρα. 

Το μεγάλο δέντρο της καρυδιάς: είναι το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Επίσης, είναι το δέντρο 

πάνω στο οποίο βρήκε καταφύγιο ο ράφτης για να γλυτώσει από τους λύκους (η ιστορία του 

παππού του Σέρτζει). Επιπρόσθετα, όπως πολλές φορές έχω επισημάνει σχετικά με τα σύμβολα 

στα όνειρα, το ψηλό δέντρο είναι σύμβολο παρατήρησης, σκοποφιλίας. Αυτός που κάθεται πάνω 

στο δέντρο μπορεί να δει οτιδήποτε υπάρχει από κάτω και δεν μπορεί να τον δει άλλος.  

Οι λύκοι: Η ιστορία των λύκων αναφέρεται σε αγέλη και όχι σε κάποιο συγκεκριμένο αριθμό. 

Υπάρχει φυσικά επίδραση από το παραμύθι με τα εφτά μικρά κατσικάκια, έξι από τα οποία 

καταβροχθίστηκαν. Ο αριθμός 2 της πρωταρχικής σκηνής μεταμφιέζεται σε έναν μεγαλύτερο 

αριθμό χάριν αυτής της παραμόρφωσης που πρέπει να γίνει για να μασκαρευτεί το λανθάνον 

τραυματικό περιεχόμενο.  

Κάθονταν πάνω σε ένα δέντρο: Πρώτον, γίνεται αναφορά στα δώρα τα οποία κρέμονται στο 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεύτερον, αφορά τους λύκους οι οποίοι κάθονται ψηλά και 

κοιτάζουν. Στην ιστορία του παππού του οι λύκοι είναι κάτω από το δέντρο. Έχει γίνει δηλαδή 

αντιστροφή της θέσης των λύκων, κάτι το οποίο μας προϊδεάζει ότι θα υπάρχουν και άλλες 

τέτοιες αντιστροφές στο περιεχόμενο του ονείρου. 

Τον κοίταζαν με επίμονη προσοχή: αφορά το περιεχόμενο της πρωταρχικής σκηνής και μία 

αντιστροφή. Αυτός κοιτάζει με επιμονή. 

Ήταν κάπως άσπροι:  φαίνεται ασήμαντο στην αρχή αλλά ο ασθενής έδωσε έμφαση σε αυτό. 

Το άσπρο χρώμα έρχεται να συνδέσει μνημονικά στοιχεία από τη πρωταρχική σκηνή αλλά και 

από άλλες πλευρές του ονείρου. Τα σεντόνια και τα εσώρουχα των γονέων ήταν άσπρα, όπως 

και το κοπάδι με τα πρόβατα ήταν άσπρο (μεταφορά της σεξουαλικής περιέργειας για τα ζώα), 

όπως και το άσπρο χρώμα στο χέρι της μητέρας η οποία αναγνωρίζεται στο παραμύθι με τα εφτά 

μικρά κατσικάκια. Αργότερα, θα δούμε ότι το άσπρο αναπαριστά και τον θάνατο.  

Κάθονταν εκεί ακίνητοι: εδώ γίνεται μία από τις σημαντικότερες αντιστροφές για να 

υποδηλώσει την πολύ έντονη και βίαιη κίνησης της συνουσίας των γονέων. 

Είχαν ουρές σαν αυτές της αλεπούς: εδώ γίνεται αναφορά στη πρωταρχική σκηνή και στην 

ιστορία με τους λύκους. Αποτελεί το πιο σημαντικό εύρημα του ασθενούς μετά από τις 

σεξουαλικές του αναζητήσεις: ‘Ώστε τελικά υπάρχει αυτό που λέγεται ευνουχισμός’. Ο τρόμος 

που απορρέει από αυτό το συμπέρασμα μεταφέρεται στο όνειρο και έτσι σταματάει εκεί.  

Ο φόβος της καταβρόχθισης από τους λύκους: Ο ασθενής αναφέρει ότι κανονικά δεν θα 

έπρεπε να φοβάται καθώς οι λύκοι έμοιαζαν περισσότερο με αλεπούδες ή με σκύλους και δεν 

έτρεχαν κατά πάνω του απειλητικά, ήταν ακίνητοι και δεν έμοιαζαν φοβιστικοί. Βλέπουμε εδώ 

το μηχανισμό του ονείρου να μετατρέπει κάτι τραυματικό στο αντίθετο του ‘Δεν κουνιούνται 



καθόλου και έχουν και ωραίες ουρές!’. Ο φόβος έρχεται μέσα από το παραμύθι όπου τα 

κατσικάκια καταβροχθίζονται από τον λύκο – πατέρα. Αυτό το κομμάτι από το παραμύθι μπορεί 

να ήρθε σαν υπενθύμιση των παιχνιδιών του ασθενή με τον πατέρα του, ο λύκος ως 

υποκατάστατο του πατέρα και η καταβρόχθιση του λύκου ως μετάθεση για τη καταβρόχθιση 

από τον πατέρα.  

Επίσης, βλέπουμε εδώ τις ευχές οι οποίες δρουν ως κίνητρα. Πρώτα υπάρχει η ανυπομονησία 

των Χριστουγεννιάτικων δώρων και λανθάνουσα η αναμονή της σεξουαλικής ικανοποίησης από 

τον πατέρα. Αυτή η ευχή αμέσως αντικαθίσταται από την ευχή να δει κάτι το οποίο ήταν τότε 

εντυπωσιακό. Έτσι γίνεται μία αποκήρυξη αυτής της ευχής και στη συνέχεια η απώθηση της.  

 

Η θέαση της πρωταρχικής σκηνής είχε μεγάλη επίδραση στη σεξουαλική ζωή του ασθενούς. Η 

ενεργοποίηση αυτής της σκηνής είχε την ίδια επίδραση σα να ήταν μία πολύ πρόσφατη σκηνή. 

Μπορεί το περιεχόμενο της να μεταμφιέστηκε αλλά δεν χάθηκε ποτέ η ‘φρεσκάδα’ της ανάμεσα 

στο 1μισυ (1ος χρόνος τραύματος) και στο 4ο έτος (2ος χρόνος του τραύματος) του Σέρτζει. 

Όταν ο ασθενής άρχισε να επικεντρώνεται περισσότερο στην περιγραφή και στη συζήτηση για 

τη πρωταρχική σκηνή έφερε το εξής υλικό: είπε ότι αυτή η σκηνή στην οποία ήταν μάρτυρας, 

ήταν μία πράξη βίας αλλά η έκφραση ενθουσιασμού που είδε στο πρόσωπο της μητέρας του δεν 

ταίριαζε με αυτό που εκείνος αισθανόταν, έπρεπε να αποδεχτεί ότι αυτή η εμπειρία ήταν μια 

εμπειρία ικανοποίησης. Αυτό που ήταν καινούριο στον ασθενή, συζητώντας αυτή τη σκηνή, 

ήταν η πραγματικότητα του ευνουχισμού, μία πιθανότητα την οποία αρκετές φορές είχε 

υποψιαστεί-σκεφτεί στο παρελθόν (η θέαση των κοριτσιών που κατουρούσαν, η απειλή της 

Νάνιας, η ερμηνεία της νταντάς σχετικά με τα μπαστουνάκια ζάχαρης σε σχήμα φιδιών, η 

ανάμνηση του πατέρα του να κομματιάζει ένα φίδι με το μπαστούνι του). Αυτή τη φορά είδε με 

τα ίδια του τα μάτια τη πληγή στην οποία αναφερόταν η Νάνια και η παρουσία αυτής της πληγής 

αποτελούσε την αναγκαία συνθήκη για να συνουσιαστεί με τον πατέρα του. Δεν μπορούσε 

πλέον να το μπερδεύει με τον πισινό, όπως τότε με τα δύο κορίτσια (πιο κάτω θα καταλάβουμε 

περισσότερα σχετικά με τον πρωκτικό ερωτισμό και πως ο ασθενής αντιμετώπισε αυτό το 

πρόβλημα). 

Ο ασθενής ξύπνησε αμέσως από το όνειρο και έτρεξε στην αγαπημένη του Νάνια. Έφυγε 

δηλαδή από τον πατέρα του σε εκείνη. Το άγχος του ήταν ουσιαστικά μία απάρνηση της 

επιθυμίας του για σεξουαλική ευχαρίστηση από τον πατέρα. Ο φόβος για να μην φαγωθεί από 

τους λύκους ήταν μία παλινδρομική μεταμφίεση της επιθυμίας του να συνευρεθεί με τον πατέρα 

του, δηλαδή να του δώσει ο πατέρας την ίδια ευχαρίστηση, όπως αυτή που έδινε στη μητέρα του 

ασθενούς. Η παθητική ερωτική στάση προς τον πατέρα του απωθήθηκε και ο φόβος του πατέρα 

πήρε τη μορφή της φοβίας για τους λύκους. Η κινητήριος δύναμη της απώθησης ήταν η 

ναρκισσιστική λιβιδώς επικεντρωμένη στο γενετήσιο όργανο. Ο φόβος απώλειας του πέους 

αναδύει την θεματική ενός πληγωμένου ναρκισσισμού και τη συνεπακόλουθη αναπλήρωση της 



αρρενωπότητας ως άμυνα ενάντια στην παθητική στάση προς τον πατέρα του (ο υπέρ-ανδρισμός 

ως άμυνα ενάντια στα passive trends).  

Εδώ χρειάζεται να επισημάνουμε κάτι: την περίοδο που ο ασθενής είδε το όνειρο, η 

ψυχοσεξουαλική του οργάνωση είχε φτάσει σε ένα νέο στάδιο. Μέχρι τότε τα σεξουαλικά 

δίπολα ήταν το ενεργητικός-παθητικός. Από την αποπλάνηση και μετά, ο σεξουαλικός στόχος 

ήταν παθητικός (να τον ακουμπάνε στα γεννητικά όργανα), μετά μετασχηματίστηκε 

παλινδρομώντας σε μία πρωιμότερη οργάνωση της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης 

(σαδοπρωκτική) και στον μαζοχιστικό σκοπό να τον χτυπούν ή να τον τιμωρούν. Του ήταν 

αδιάφορο αν θα φτάσει σε αυτό τον σκοπό με έναν άντρα ή με μία γυναίκα. Από τη Νάνια στον 

πατέρα, από τη μία να του ακουμπήσει η Νάνια τα γεννητικά του όργανα και από την άλλη να 

πάρει μαζοχιστικές ικανοποιήσεις με τον χτυπήσει ο πατέρας. Εδώ τα γεννητικά όργανα δεν 

αναφέρονται, αλλά λανθάνουν μέσω της απώθησης και εκφράζονται στη φαντασία του (να τον 

χτυπούν στα γεννητικά όργανα). Η ενεργοποίηση της πρωταρχικής σκηνής στο όνειρο τον 

επανέφερε στην γενετήσια ψυχοσεξουαλική οργάνωση. Ανακάλυψε τον κόλπο της γυναίκας και 

τη βιολογική σημασία του αρσενικού και του γυναικείου. Συνειδητοποίησε τώρα ότι το 

ενεργητικό είναι το ίδιο με το αρσενικό και το παθητικό είναι το ίδιο με το γυναικείο. Ο 

παθητικός σεξουαλικός του στόχος μεταμορφώνεται σε γυναικείο και εκφράζεται με την 

σεξουαλική πράξη με τον πατέρα αντί της πράξης όπου ο πατέρας τον χτυπάει στον πισινό ή στα 

γεννητικά όργανα. Ωστόσο, αυτός ο γυναικείος στόχος απωθήθηκε και αντικαταστάθηκε από τη 

φοβία για τους λύκους. Για τη φοβία των λύκων μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο γονείς ήταν 

λύκοι. Η μητέρα του ήταν ο ευνουχισμένος λύκος ο οποίος ζήτησε από τους άλλους να ανέβουν 

πάνω του και ο πατέρας του ο λύκος που ανεβαίνει πάνω. Αλλά αυτός ο φόβος, όπως μας λέει 

καθαρά ο ασθενής, αναφέρεται μόνο στο λύκο ο οποίος είναι σε όρθια στάση, άρα μόνο στον 

πατέρα του. Φαίνεται, ότι ο ασθενής ταυτίστηκε στο όνειρο με την ευνουχισμένη μητέρα και 

τώρα μαχόταν ενάντια σε αυτή τη διαπίστωση. Μία ένδειξη δηλαδή ότι δεν θέλει με τίποτα να 

ευνουχιστεί, να υποστεί δηλαδή ένα ναρκισσιστικό πλήγμα. Βλέπουμε εδώ τις επιδράσεις που 

δέχεται η ψυχοσεξουαλική οργάνωση και πως μέσω της διερεύνησης φτάνουμε να εξηγήσουμε 

το όνειρο και το συνεπακόλουθο άγχος. Πρώτα ξεκινάει με την αποπλάνηση και στη συνέχεια 

έρχεται η θέαση της πρωταρχικής σκηνής η οποία λειτουργεί σαν μία δεύτερη αποπλάνηση.  

 


