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Οι νοηματοδοτήσεις της αμοιβής στην ψυχαναλυτική πράξη  

Σάββας Μπακιρτζόγλου  

 

O Freud σημείωνε «μου φαίνεται πιο αξιοσέβαστο και ηθικά λιγότερο απαράδεκτο να 

αναγνωρίζει κανείς τις πραγματικές του αξιώσεις και ανάγκες, από το να παριστάνει, όπως 

ακόμη συνηθίζεται από τους γιατρούς, τον αφιλοκερδή φιλάνθρωπο» (On beginning the 

Treatment,1913, p.131).Το χρήμα αντιπροσωπεύει πάντα την υλική υπόσταση του 

ψυχαναλυτή, την περατότητα του, άρα το σώμα του, αφού πρέπει κι αυτός να ζήσει.  Στην 

πορεία μιας ψυχανάλυσης τα πράγματα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εξελίσσονται 

διαμέσου του περάσματος από  μια εξιδανικευμένη ναρκισσιστική μεταβίβαση στις αρχές 

της θεραπείας (ο αναλυτής εν είδει ναρκισσιστικής προεκτάσεως του μεγαλείου του 

ασθενούς), στην ερωτική και αρνητική μεταβίβαση, αναγκαία προκειμένου να αναπτυχθεί η 

θεραπευτική σχέση. Όσο ο αναλυτής παραμένει εξιδανικευμένος, βιώνεται ωσάν να μην 

έχει ανάγκες ή ωσάν υπεράνω αναγκών, να του δίνουν τα χρήματα μέσα σε έναν φάκελο ή 

να τα αφήνουν «στα κλεφτά» στην άκρη του γραφείου. Η Aizenstein (2013) σημειώνει:  «Η 

πραγματική σχέση με το χρήμα, που εισάγει και την εμπορική αξία της ανάλυσης, 

επέρχεται, κατά τη γνώμη μου, με την αποεξιδανίκευση της μεταβίβασης και την 

προσωποποίηση του ψυχαναλυτή που αναγνωρίζεται ως έμφυλος, θνητός, δεν είναι 

αλάθητος, έχει ανάγκες και επιθυμίες.  Γίνεται τότε ερωτικά επιθυμητός και δυνητικά 

επικίνδυνος».  

Κατά την εξέλιξη  της θεραπείας το οικονομικό θέμα θα εξακολουθεί να αποτελεί μια 

προεξάρχουσα πηγή συμπύκνωσης κλινικών φαινομένων: η συνέπεια ή ασυνέπεια στα 

συμφωνηθέντα (πληρώνει τακτικά ή όχι, ξεχνάει να φέρνει τα χρήματα ή τα υπόσχεται για 

την επόμενη φορά κ.λ.π) περικλείει  αποκαλυπτικά σημαίνοντα των μεταβιβαστικών 

κινήσεων του ασθενούς. Eπι παραδείγματι, το να λέει ότι θα τα φέρει την επόμενη 

εβδομάδα (γιατί ξεχάστηκε ή γιατί δεν  τα έδωσε το ΑΤΜ ή δεν πρόλαβε), μπορεί να 

σημαίνει μια ασυνείδητη ευχή θανάτου: ο αναλυόμενος λανθανόντως εύχεται και ελπίζει 

ότι ο αναλυτής θα έχει πεθάνει μέχρι την επόμενη εβδομάδα απλά και μόνο επειδή το 

επιθύμησε (μαγική-παιδική παντοδύναμία-μεγαλομανία  της σκέψης) οπότε γλυτώνει την 

πληρωμή. Μπορεί ακόμα η παράλειψη  να είναι ενδεικτική του θυμού του προς τον 

αναλυτή, αποκαλυπτική μιας ενδοψυχικής σύγκρουσης (αμφιθυμία).  Είναι ακόμα 

σημαίνον το αν πληρώνει ακριβώς το αντίτιμο των  χρημάτων ή αφήνει περισσότερα ή 

λιγότερα κάθε φορά. Στην πρώτη περίπτωση δεν είναι δόκιμο ο αναλυτής να δίνει ρέστα 

(αυτό προσυμφωνείται εξαρχής), αλλά αφήνει στην ευθύνη του ασθενούς να τα 

συμψηφίζει κατά το μάλλον ή ήττον στην επόμενη συνεδρία. Και εδώ επίσης η 

συμπεριφορά του αναλυόμενου απέναντι σε  αυτές  τις  οικονομικές  παραμέτρους 

προσκομίζει αξιοποιήσιμο κλινικό υλικό.   Γενικότερα  είναι πολύσημη η έννοια του 
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χρήματος καθώς,  πέρα από τις πρωκτικές καθηλώσεις, παραπέμπει σ’ έναν προσωπικό 

συμβολισμό. Συναντάμε  εκδηλώσεις του (τροποποιημένου-ουδετεροποιημένου) 

πρωκτικού ερωτισμού στον τρόπο με τον οποίον μεταχειριζόμαστε και διαχειριζόμαστε το 

χρήμα. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας αυτό το πολύτιμο υλικό προσελκύει πάνω του όλο το 

φυσιολογικό ενδιαφέρον το οποίο πρωτογενώς (παιδική ηλικία) το υποκείμενο είχε για τα 

κόπρανά του, το προϊόν της πρωκτικής ερωτογενούς ζώνης:  τα κόπρανα έχουν τη σημασία 

του χρήματος και αντίστροφα.  Διαμέσου της πρωκτικότητας  εγκαθίσταται η έννοια της 

αποταμίευσης. Πρόκειται για τον έλεγχο του στοματικού στοιχείου, δηλαδή της απληστίας, 

με την επικράτηση του πρωκτικού στοιχείου, της συγκράτησης. Θα περιμέναμε από τον 

μέσο φυσιολογικό άνθρωπο να αναπτύσσει με το χρήμα σχέσεις απαλλαγμένες από 

λιβιδινικές επιδράσεις, δηλαδή να μην σεξουαλικοποιεί το χρήμα και να το διαχειρίζεται 

κατά τις απαιτήσεις της πραγματικότητας. Το αντίθετο συμβαίνει: συνηθίζουμε να 

ενδιαφερόμαστε για το χρήμα όχι με ορθολογικόν τρόπο αλλά  με λιβιδινικό (σεξουαλικό). 

Είναι σα να αποδίδουμε σε αυτό όλη την απόλαυση που παίρνουμε από την αφόδευση 

(ηδονή συνδεδεμένη με τη λειτουργία της εκκένωσης).  Γίνεται κατανοητός τουλάχιστον 

ένας λόγος (η απόλαυση) για τον οποίον μια συχνά απαντώμενη διαταραχή στα μικρά 

παιδιά είναι η ακράτεια (εγκόπριση), αλλά καταλαβαίνουμε και το υπόβαθρο της 

ευχαρίστησης την οποία αποκομίζουν οι άνθρωποι μέσα από ανέκδοτα πρωκτικού 

περιεχομένου. Κατά τον Freud μέσω της διέλευσης της στήλης  των κοπράνων, εν είδει  

κοπρώδους φαλλού, λαμβάνει χώρα η αυτοερωτική διέγερση του βλεννογόνου του 

εντέρου. Ο κοπρώδης φαλλός λειτουργεί σαν  ένα ενεργητικό όργανο συμπεριφερόμενο 

όπως το πέος εντός της κολπικής βλεννογόνου μεμβράνης.  

Η αρχαϊκότερη και πρωτογονότερη σημασία των κοπράνων είναι αυτή του δώρου. Τα 

κόπρανα είναι το πρώτο δώρο του βρέφους, η πρώτη θυσία εκ μέρους της τρυφερότητάς 

του, ένα κομμάτι από το ίδιο το σώμα του, το οποίο είναι πρόθυμο να μοιραστεί αλλά μόνο 

με αυτόν που αγαπά. Ο Freud υπογραμμίζει σε ποιο βαθμό τα παιδιά κάνουν τα κακά τους 

μόνο κοντά σε ανθρώπους που γνωρίζουν και λατρεύουν. Αντίθετα δεν αναγνωρίζουν 

στους ξένους αυτήν τη διάκριση. Η προσφορά/απώλεια/θυσία των κοπράνων στο όνομα 

της αγάπης για κάποιον αποτελεί το πρότυπο του ευνουχισμού. Είναι η έννοια του 

πρωκτικού  ευνουχισμού, καθώς το παιδί υπεξαιρεί από το Εγώ του ένα μέρος σωματός 

του. Με αυτήν την έννοια η αγάπη κάποιου για το πέος του δε μπορεί παρά να εμπεριέχει 

και ψήγματα πρωκτικού ερωτισμού.  

Ωστόσο τα παιδιά μπορεί να χρησιμοποιούν τα κόπρανα με τρόπο προκλητικό και 

εκδικητικό κατά του περιβάλλοντός τους. Εν τέλει, ο τρόπος με τον οποίον το παιδί 

διαχειρίζεται τα κόπρανά του εξαρτάται από το αν το θέλει να είναι υπάκουο ή όχι στο 

περιβάλλον του.  Πρόκειται εδώ για τη στροφή στο αντίθετό της, του αρχαϊκού νοήματος 

των κοπράνων. Ο σωρός από κόπρανα (“gumus merdae”) που οι κακοποιοί/εγκληματίες 

αφήνουν στον τόπο των αποτρόπαιων πράξεών τους φαίνεται να έχει διπλή σημασία: 

αυτήν της χλεύης αλλά και, παλινδρομώντας, αυτήν της επανόρθωσης, μέσω του «δώρου». 

Σε μια μεθύστερη φάση της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης του υποκειμένου τα κόπρανα 

αποκτούν το νόημα του μωρού. Τα μωρά, όπως και τα κόπρανα γεννούνται από τον 
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πρωκτό1, και εύκολα νοηματοδοτούνται ως δώρα. Τα κόπρανα-δώρα  μετατρέπονται σε 

μωρά-δώρα. Άλλωστε συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στα μωρά ως δώρα. Μια 

συνηθισμένη έκφραση είναι ότι μια γυναίκα δίνει ένα παιδί-δώρο στον άντρα. Ακόμα 

συχνότερα λέγεται ότι μια γυναίκα δέχεται το μωρό ως δώρο από έναν άντρα. 

Από τη στιγμή που το χρήμα και μωρό έχουν το νόημα του δώρου, τότε το χρήμα δε μπορεί 

παρά να σημαίνει μωρό και ως εκ τούτου να είναι ασυνείδητα συνδεδεμένο με την 

γυναικεία ικανοποίηση. Το να δίνεις σε κάποιον λεφτά είναι να του προσφέρεις ένα μωρό. 

Εν κατακλείδι, «κόπρανα», «μωρό» και «πέος» συνιστούν μια ενότητα, μια  ασυνείδητη 

έννοια, την ιδέα πρωτίστως  του «μικρού κομματιού» το οποίο κάποιος μπορεί εν τέλει να 

αποχωριστεί από το σώμα του.   

Ας σημειωθεί ότι  κατά τον Freud η προοιδιπόδεια φάση στον άνθρωπο δε συνιστά παρά 

κατάλοιπο των συνθηκών οι οποίες επικρατούν επί μονίμου  βάσεως σε πολλά είδη ζώων. 

Είναι δε επί της προοιδιπόδειας σεξουαλικότητας όπου ερείδεται η μετουσιωτική/ 

μεταρσιωτική λειτουργία.   Οι προγενετήσιες συνιστώσες του σεξουαλικού δύνανται να  

μετουσιώνονται σε έργα τέχνης, σε πνευματικά δημιουργήματα και πάθος για την έρευνα. 

Η Αizenstein (2013) σημειώνει ότι το χρήμα ως συναλλακτική αξία μπορεί να επενδυθεί με 

πολύ διαφορετικούς τρόπους, πιο ναρκισσιστικά από ορισμένους, με αυτοερωτικό τρόπο 

από άλλους. Εξάλλου το χρήμα είναι φορέας ποικίλων και πολυδύναμων φαντασιώσεων. 

Στις επί πληρωμή ψυχαναλύσεις, το χρήμα αποτελεί μέρος του πλαισίου και η χρηματική 

συναλλαγή είναι η μόνη κοινωνική και σωματική πράξη που επιτρέπεται μεταξύ αναλυτή 

και αναλυόμενου. Το χρήμα είναι επίσης ένας διαμεσολαβητής που κατέχει θέση τρίτου και 

οργανώνει μια αναγκαία απόσταση. Όταν θέτουμε μια ένδειξη για ιδιωτική ψυχανάλυση 

υποθέτουμε ότι το χρήμα-τρίτος-διαμεσολαβητής, θα επιτρέψει στον ασθενή να αντέξει το 

ερωτικό ή επιθετικό πλησίασμα που συνεπάγεται η μεταβίβαση. Κι αυτό θα συμβεί, ακόμα 

και εάν η πράξη της πληρωμής, ενέχει το κίνδυνο επανα-σεξουαλικοποίησης της σχέσης, 

προκαλώντας το κλασικό σενάριο με την πόρνη. Επιπλέον, το χρήμα που δίνεται μετριάζει 

τη συναισθηματική εξάρτηση του ασθενούς, ο οποίος  γνωρίζει ότι ο ίδιος ο αναλυτής 

εξαρτάται από τους ασθενείς του για να ζήσει. 

Τέλος, η αξία του χρήματος ενέχει την έννοια του «κοινωνικού μίτου», η οποία  

ενσωματώνεται στον ψυχισμό μετά από μια διαδικασία αποεξιδανίκευσης των γονέων που 

δεν βιώνονται πλέον ως παντοδύναμοι. Ενταγμένος σε έναν «κοινωνικό μίτο» όπου το 

χρήμα έχει συμβολική αξία, ο γονιός αναγνωρίζεται στην περατότητά του: δεν είναι ικανός 

για τα πάντα, υποκείμενος και ο ίδιος σε άλλους, και συχνά στερημένος. 
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