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Σπουδή-Ελεύθερη απόδοση επί του φροϋδικού κειμένου: « Παρατηρήσεις επί της 

ερωτικής μεταβίβασης».  

Freud S. (1912). «Observations on transference love». S. E.  Vol. 12, p.p. 157-172. 

 

Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

Στην ψυχαναλυτική εργασία, οι πραγματικές δυσκολίες για τον αναλυτή,  έχουν να 

κάνουν με τη διαχείριση της μεταβίβασης. Μια ιδιαίτερη περίπτωση μεταβίβασης 

που επισυμβαίνει συχνά είναι όταν μια γυναίκα ασθενής επιδεικνύει εμμέσως ή 

δηλώνει αμέσως ότι είναι ερωτευμένη με τον αναλυτή της. Αυτή η συνθήκη ενέχει  

πλευρές τόσο βασανιστικές και σοβαρές, όσο και κωμικές. Καθορίζεται δε από τόσο 

πολλούς και σύνθετους παράγοντες ώστε να είναι δύσκολο να επιλυθεί.  

Εφόσον μια γυναίκα αναλυόμενη ερωτευτεί το γιατρό της φαίνεται ότι δύο 

προοπτικές διαφαίνονται εφεξής, τουλάχιστον στο νου του μέσου καλλιεργημένου 

(εξω-ψυχαναλυτικού) ανθρώπου: ή αυτοί οι δύο αποφασίζουν να ενωθούν μεταξύ 

τους θεσμικά και «νόμιμα» δια του δεσμού του γάμου ή, κατά το συνηθέστερον, 

αναλυτής και ασθενής μοιραία  αποχωρίζονται ο ένας τον άλλον και εγκαταλείπουν 

τη δουλειά που ξεκίνησαν.  Ωστόσο, ο Freud μας διαβεβαιώνει ότι υπάρχει και μια 

τρίτη επιλογή οι οποία μοιάζει να περιφρουρεί  τη συνέχιση της ανάλυσης: οι δύο 

ξεκινούν να έχουν μια παράνομη ερωτική σχέση η οποία, ως εκ τούτου, δεν 

προορίζεται να διαρκέσει για πάντα. Εν τούτοις αυτή η τροπή των πραγμάτων 

μοιάζει αδύνατη τόσο από πλευράς ηθικής, όσο και από τις εξειδικευμένες 

απαιτήσεις του ψυχαναλυτικού επαγγέλματος. 

Αναμφίβολα, ο αναλυτής καλείται να διερευνήσει αυτήν τη συνθήκη από μια 

διαφορετική οπτική γωνία. Ας πάρουμε την περίπτωση όπου, από τη στιγμή που η 

ασθενής ερωτεύεται το γιατρό, οι δύο τους χωρίζουν και η ανάλυση σταματά. 

Σύντομα, σε αυτήν την περίπτωση, η ασθενής θα κάνει μια δεύτερη ανάλογη  

απόπειρα με έναν άλλο γιατρό και τότε. Παρομοίως,  θα νιώσει  ότι τον ερωτεύεται 

και αυτόν (επανάληψη του ταυτόσημου). Αν τελικά «τα σπάσει» μαζί του, το ίδιο θα 

συμβεί με έναν τρίτο κ.ο.κ. Αυτό το φαινόμενο το οποίο μπορεί να διαιωνίζεται 

(νεύρωση μεταβίβασης), συνιστά έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της 
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ψυχαναλυτικής θεωρίας και μπορεί να εξετάζεται από δύο οπτικές γωνίες: από 

αυτήν του γιατρού και από την οπτική γωνία του ασθενούς.  

Για τον αναλυτή η συνθήκη τον καθιστά σε εγρήγορση  κατά οποιασδήποτε 

ανάλογης αντιμεταβιβαστικής τάσης θα είχε κατά νου. Ο αναλυτής χρειάζεται να 

αναγνωρίσει και να μην ξεχνάει ότι ο έρωτας της ασθενούς του εισήχθη από το 

περιβάλλον της αναλυτικής κατάστασης αυτής καθεαυτής,  αυτός ο έρωτας δε 

μπορεί να αποδίδεται στη γοητεία αυτού του ίδιου, κατά συνέπεια δεν  υφίσταται 

έδαφος για   να νοιώθει περήφανος για αυτήν του την κατάκτηση όπως, αντίθετα, 

θα μπορούσε να νοιώθει για τον έρωτα μιας γυναίκας  εκτός ανάλυσης. 

Η αναλυόμενη με τη σειρά της έχει δύο εναλλακτικές: είτε καλείται να εγκαταλείψει 

την ψυχανάλυση, είτε να αποδεχτεί τον έρωτα για τον αναλυτή της ως ένα 

αναπόδραστο πεπρωμένο. Αναμφίβολα, σημειώνει ο Freud, oι συγγενείς και οι 

φίλοι της αναλυόμενης θα υποστήριζαν την πρώτη έκβαση (τη διακοπή), ενώ ο 

αναλυτής τη δεύτερη (την συνέχιση).  Εντούτοις εδώ βρισκόμαστε σε μια περίπτωση 

όπου η απόφαση της έκβασης δεν θα έπρεπε να παραδίδεται στις γεμάτες νοιάξιμο 

ωστόσο  εγωιστικές και ζηλόφθονες προθέσεις των συγγενών, αντίθετα το όφελος  

του ασθενούς στο προσκήνιο θα  έπρεπε να είναι το όφελος της ασθενούς καθώς η 

αγάπη των συγγενών δε μπορεί να θεραπεύσει τη νεύρωση της ασθενούς, η δε 

παρουσία του αναλυτού κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη ορισμένων στόχων:  

η αδιαμφισβήτητη κατίσχυση π.χ. του  συζύγου ή του  πατέρα κ.λ.π   επί  της 

γυναίκας ή της κόρης του  δεν την οδηγεί σε καμία σωτηρία.  

Επιπροσθέτως, ο ζηλόφθονος πατέρας ή σύζυγος είναι απόλυτα γελασμένος αν 

νομίζει ότι η ασθενής δεν θα καταλήξει να ερωτευτεί το γιατρό της αν καταφέρει να 

την πείσει να  κάνει μιαν άλλης μορφής θεραπεία για να θεραπεύσει τη νεύρωσή 

της. Η  διαφορά είναι ότι σε μια άλλη θεραπεία αυτός ο μεταβιβαστικός έρωτας δε 

θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» προς όφελος της ανάκαμψης της 

ασθενούς, όπως ακριβώς επιχειρείται στην ψυχανάλυση. Ο Freud μάλιστα φτάνει 

να σημειώνει στο άρθρο του  πως υπάρχουν γιατροί που προετοιμάζουν τις 

ασθενείς τους για την ανάδυση της ερωτικής μεταβίβασης, ή ακόμα τις ωθούν  να 

ερωτευτούν τον αναλυτή1 για  να προοδεύσει η θεραπεία, μέθοδο την οποίαν 

απορρίπτει ο Freud (και όχι αδίκως…). Αν ο αναλυτής πράξει κάτι τέτοιο, τότε 

μοιραία εγείρει εμπόδια τόσο στον εξαιρετικά σημαντικό για τη θεραπεία 

αυθορμητισμό της ασθενούς του, όσο και σε αυτόν τον ίδιο καθώς τον εκθέτει σε 

κινδύνους (μπορεί ο ίδιος να βρεθεί σε αντιμεταβιβαστικές συνθήκες συνθήκες που 

θα δυσκολευτεί να αντιμετωπίσει). 
 

1 Συχνά τους ονομάζουν “transference pulers” (σ.τ. μ). Μία συνάδελφος μου εξιστορούσε 

στιγμιότυπα από την προσωπική της ψυχοθεραπεία όπου ο γιατρός της κατά τις συνεδρίες την 

ρωτούσε απροκάλυπτα και ευθέως αν τον είχε ονειρευτεί. 
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Αρχικά δεν γίνεται κατανοητό   πώς, γιατί και με ποιόν τρόπο  το να ερωτευτεί η 

ασθενής τον αναλυτή θα συνιστούσε όφελος στη θεραπεία.  Πράγματι, ως τη στιγμή 

της απαρχής του έρωτά της για τον αναλυτή  η ασθενής  μπορεί να είναι  πειθήνια, 

ωστόσο μετά την εγκατάσταση αυτού του έρωτα  δείχνει να χάνει κάθε κατανόηση 

των νοηματοδοτήσεων και συνδέσεων εντός της ανάλυσης, γενικότερα κάθε 

ενδιαφέρον για τη διαδικασία, και δεν ακούει ή μιλάει για τίποτα παρά μόνο για την 

αγάπη ζητώντας μάλιστα ο γιατρός  να της την επιστρέψει.  Είναι υπό  την 

εγκατάσταση αυτού του ψυχολογικού  καθεστώτος  όπου η ασθενής αρχίζει να 

εγκαταλείπει την ενασχόληση με τα συμπτώματά της,  δείχνει να μην ενδιαφέρεται 

για αυτά πλέον,  ακόμα περισσότερο δηλώνει ότι είναι καλά. Προκύπτει έτσι μια 

ολοκληρωτική αλλαγή του τοπίου.  

O Freud μας υπενθυμίζει  ότι οτιδήποτε παρεμβαίνει κατά (εναντίον)  της συνέχισης  

της θεραπείας, μπορεί να συνιστά μια έκφραση-εκδήλωση της αντίστασης, θέση την 

οποίαν ο συγγραφέας υπερασπίστηκε σταθερά  στην πρώτη  έκδοση της 

Ερμηνευτικής των Ονείρων, το 1900. Συνεχίζει μάλιστα  διατρανώνοντας ότι, σε 

γενικές γραμμές, αναμφίβολα η εγκατάσταση ενός ερωτικού πάθους στην ανάλυση 

προσδιορίζεται και υπαγορεύεται   από την αντίσταση, είναι μια έκφραση της 

αντίστασης. Είναι δε επί των πρώτων ενδείξεων της ασυνείδητης ερωτικής 

μεταβίβασης που ερείδεται η συμμαχία, η ευγένεια και η αβίαστη αποδοχή των 

αναλυτικών επεξηγήσεων του αναλυτή από την ασθενή ενώ, μόλις η μεταβίβαση 

αυτή εγκατασταθεί για τα καλά όλως περιέργως  όλη αυτή  η θετικότητα χάνεται, η 

αναλυόμενη χάνει την αναστοχαστική της δεινότητα και  μοιάζει κυριολεκτικά να 

καταπίνεται μέσα στον έρωτά της.  Εντούτοις, σημειώνει ο Freud, αυτή η αλλαγή 

στη μεταβίβαση πάρα πολύ συχνά επισυμβαίνει ακριβώς σε μια χρονική στιγμή 

όπου ο αναλυτής επιχειρεί να κάνει την ασθενή να παραδεχτεί ή να θυμηθεί ένα 

εξαιρετικά οδυνηρό και καταχωνιασμένο (βαθειά απωθημένο) κομμάτι της ατομικής 

της ιστορίας.  Στην πραγματικότητα η αναλυόμενη για πολύν καιρό ήταν 

ερωτευμένη με τον αναλυτή, αλλά είναι ακριβώς  τώρα όπου η αντίσταση ξεκινά να 

χρησιμοποιεί το πάθος της προκειμένου να παρεμποδίσει τη συνέχιση της 

θεραπείας, να παρεκκλίνει όλο το ενδιαφέρον της από την αναλυτική  δουλειά και 

να θέσει τον αναλυτή σε μια στενόχωρη κατάσταση. Συνηγορούν διάφορα κίνητρα 

τα οποία δυσχεραίνουν την κατάσταση έτι περεταίρω, από τα οποία άλλα 

συνδέονται με το ερωτικό πάθος της ασθενούς ενώ κάποια  σχετίζονται με 

διαφορετικές εκφάνσεις της αντίστασης.  Αναφορικά με τον έρωτα της ασθενούς 

επισυνάπτονται στις προθέσεις της η κατεδάφιση του κύρους του αναλυτή 

παρασύροντάς τον στο ρόλο του εραστή και προσδοκώντας τότε όλα τα 

συμπαρομαρτούντα πλεονεκτήματα αυτής της συνθήκης.  Θα μπορούσε ακόμα να 

προβεί, στην υπηρεσία της αντίστασης,  και σε μια ερωτική εξομολόγηση έτσι ώστε 

να θέσει σε δοκιμασία την «αυστηρότητα» του αναλυτή. Εδώ η αντίσταση 

επενεργεί ως ένας προκλητικός παράγων. 
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Υπό αυτές τις συνθήκες  είναι εύκολο κάποιος να επικαλεσθεί τις  οικουμενικά 

αποδεκτές σταθερές της ηθικής και να υποστηρίξει, βεβαίως, ότι ο αναλυτής ποτέ 

και σε καμίαν περίπτωση θα μπορούσε να ενδώσει και να δεχτεί να επιστρέψει 

πίσω στην ασθενή τα τρυφερά αισθήματα με τα οποία εκείνη την επιδαψίλευσε. 

Ακόμα περισσότερο, θα σκεπτόταν κάποιος, θα είχε φτάσει η στιγμή για τον 

αναλυτή να θέσει την ερωτευμένη μαζί του ασθενή προ των απαιτήσεων της 

κοινωνικής ηθικής και την ανάγκη για παραίτηση από τον έρωτά της έτσι ώστε   να 

πετύχει  αυτή να εγκαταλείψει τις επιθυμίες της, να προσπεράσει την ενστικτώδη 

πλευρά του εαυτού της για να μπορέσει να συνεχίσει την ανάλυση. 

Ωστόσο ο Freud σε καμίαν περίπτωση θα πρότεινε την παραπάνω «λύση» ως 

χειρισμό από την πλευρά του αναλυτή καθώς γνωρίζουμε ότι  τα ανθρώπινα πάθη 

επηρεάζονται μόνο σε απειροελάχιστο βαθμό  από κηρύγματα και ηθικολογίες.  Η 

αναλυόμενη σε αυτήν την περίπτωση θα ένοιωθε ταπεινωμένη και, ακόμα 

περισσότερο,  θα επιχειρούσε να τον εκδικηθεί2. Ούτε θα ήταν δόκιμη μια  

εναλλακτική πρόταση την οποίαν ούτως ή άλλως  ο συγγραφέας θα απεύθυνε 

αποκλειστικά και μόνον σε εξαιρετικά ιδιοφυείς αναλυτές. Η πρόταση αυτή θα 

συνίστατο στο να επιστρέψει ο αναλυτής τα συναισθήματα στην ασθενή του, 

ωστόσο απέχοντας ταυτόχρονα από τυχόν σαρκικές σχέσεις μαζί της έως ότου 

μπορέσει, συν το χρόνω, να οδηγήσει τη «θυελώδη σχέση»  σε ηπιότερα νερά και 

να την ανυψώσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο (μετουσίωση). 

Η αντίρρηση του Freud στο παραπάνω  τέχνασμα είναι ότι η ψυχαναλυτική 

ψυχοθεραπεία βασίζεται στην ειλικρίνεια και είναι ακριβώς επ’αυτής της 

τελευταίας που ερείδεται ένα μεγάλο μέρος της ηθικής και παιδαγωγικής αξίας της, 

επομένως θα ήταν επικίνδυνο να ξεστρατίσουμε από αυτήν την τη θεμελιώδη αρχή. 

Πράγματι, όποιος έχει μυηθεί στην  ψυχαναλυτική τεχνική και έχει διαποτιστεί από 

αυτήν, εφεξής  δεν θα είναι σε θέση να μετέρχεται του ψεύδους και των 

ισχυρισμών τα οποία κάποιος άλλος  γιατρός αναπόφευκτα θα χρησιμοποιούσε. 

Ωστόσο ακόμα και αν κάποιος ψυχαναλυτής θα το έκανε εμφορούμενος από τις 

καλύτερες των προθέσεων, το πιθανότερο είναι να καταλήξει να προδώσει εαυτόν. 

Ακόμα περισσότερο, από τη στιγμή που απαιτούμε απόλυτη ειλικρίνεια από τους 

ασθενείς μας3, η αυθεντία μας δοκιμάζεται για τα καλά κάθε φορά που 

συλλαμβανόμαστε απ’αυτούς να ψευδόμεθα. Από την άλλη μεριά βέβαια, δε 

στερείται κινδύνων το «πείραμα» του να παραδοθεί κατά κάποιον τρόπο  ο 

αναλυτής στα τρυφερά αισθήματα της αναλυόμενης (να το ρίξει έξω….), καθώς ο 

έλεγχος επί του εαυτού μας δε μπορεί ποτέ να είναι τόσο ασφαλής ώστε να είναι 

 
2 Εκδικητικότητα ως συνέχεια του αιμορραγικού πλήγματος που υφίσταται ο εύθραυστος γυναικείος 
ναρκισσισμός. 
 
3 Αυτό αφορά στη θεματική του «βασικού κανόνα» όπου ζητάμε από τον αναλυόμενο να λέει 
αβίαστα ότι περνάει από το νου του χωρίς δεύτερες σκέψεις, δισταγμούς, ντροπή και λογοκρισία. 
Κάθε παρέκκλιση του ασθενούς  από αυτόν τον κανόνα συνιστά παράβαση της συμφωνίας. 
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κάποιος απολύτως βέβαιος ότι αργά ή  δε θα υπερέβαινε τα εσκαμμένα… Σε όλες 

τις περιπτώσεις ο Freud στο παρόν άρθρο υπογραμμίζει ότι δε θα έπρεπε ο 

αναλυτής να εγκαταλείψει τον κανόνα της ουδετερότητας απέναντι στον ασθενή 

του. Η ουδετερότητα δε, κατακτάται με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

αντιμεταβίβασης. 

Ο συγγραφέας σημειώνει σε ποιόν βαθμό σε πολλά κείμενά του άφηνε να εννοηθεί 

ότι η αναλυτική τεχνική απαιτεί από το γιατρό-και μάλιστα ως δεδομένη-την 

απροθυμία του να ικανοποιεί τις επιθυμίες της ερωτευμένης μαζί του ασθενούς, 

καθώς δε μπορεί να γίνεται νοητή  θεραπεία πέρα και έξω από την αποχή όχι μόνο 

τη σεξουαλική αποχή αλλά και γενικότερα από την αποχή από την ικανοποίηση των 

επιθυμιών της (στέρηση της άμεσης-επιτόπιας ικανοποίησης). Ταυτόχρονα βέβαια ο 

Freud υποστηρίζει την αναγκαιότητα ώστε ο ψυχαναλυτής να επιτρέπει και να 

επενεργεί με τρόπον ώστε  οι ανάγκες και οι επιθυμίες της ασθενούς να 

εξακολουθούν να υφίστανται (να μην καταστέλλονται), για να χρησιμοποιούνται ως 

κινητήριες δυνάμεις που την ωθούν σε ψυχική εργασία  και αλλαγές 

(μετασχηματισμούς). Μάλιστα απαιτείται ο ειδικός να βρίσκεται σε εγρήγορση 

ώστε να αναγνωρίζει την εμφάνιση αυτών των δυνάμεων. Την ίδια στιγμή αυτό που 

ως ψυχαναλυτές μπορούμε να προσφέρουμε δεν είναι παρά ένα υποκατάστατο 

ικανοποίησης ενώ  η ίδια η συνθήκη της αναλυόμενης είναι τέτοια ώστε να μη 

μπορεί να έχει πραγματική ικανοποίηση μέχρις ότου αρθούν οι απωθήσεις.  

Προφανώς εδώ ο Freud αναφέρεται στην κλασσική συνθήκη του νευρωσικού ασθενούς ο οποίος εν 

πολλοίς αναστέλλεται στη σεξουαλική του ζωή:  οι πραγματικές ικανοποιήσεις  υποκαθίστανται 

σχεδόν ολοκληρωτικά από ασυνείδητες ψευδαισθητικές ευχαριστήσεις (ψευδαισθητική 

ικανοποίηση της επιθυμίας), διαμέσου του αμυντικού μηχανισμού της Στροφής Επί Εαυτού. 

Ο μηχανισμός της στροφής επί εαυτού έχει να κάνει με τη δόμηση του  Εγώ ( δόμηση του 

ψυχισμού):  αποεπενδύω από το αντιληπτικό/ εξωτερικό αντικείμενο π.χ. μαμά και μέσω της 

στροφής επί εαυτού θα ψάξω να το βρω μέσα μου.  Αφού φέρω το αντικείμενο μέσα μου, κατόπιν 

ψάχνω μέσα μου να το βρω. Ιδού η  απαρχή της προσπάθειας ερωτικής αυτοϊκανοποίησης στο μέτρο 

που έχουμε στροφή της ενόρμησης από το αντικείμενο επάνω στον εαυτό μου. Πρόκειται για την 

δυνατότητα μου να αντιστρέφω τα πράγματα βάσει αυτοερωτικής διαδικασίας. Είναι μια ψυχική 

διαδικασία κατά την οποία κάνω προσπάθειες αυτο-ικανοποίησης ώστε να βρω λύσεις, όταν αυτό 

που είχα δεν το έχω πια  π.χ. όταν το μωρό ψάχνει τη μητέρα του αγγίζοντας , πασπατεύοντας μια 

μαλακή κουβέρτα (ψάξιμο που ξεκινά από μια κίνηση), αντί να κλαίει για την απουσία της 

μητέρας.Το πρώτο αντικείμενο που  δίνει ικανοποίηση στο υποκείμενο είναι ο   μαστός. Στρέφω-

μέσω αναπαραστάσεως- στο αντίθετο μια απογοήτευση έτσι ώστε να τα βγάλω πέρα με το κακώς 

έχειν. 

Στη συνέχεια ο Freud εξετάζει την (πιθανή) έκβαση των πραγμάτων αν τυχόν ο 

ψυχαναλυτής συμπεριφερόταν διαφορετικά, αν επέστρεφε  την αγάπη στην 

αναλυόμενή του ώστε  να ικανοποιήσει την ανάγκη της για τρυφερότητα. Σε αυτήν 

την περίπτωση ο ειδικός θα μπορούσε να καθοδηγείται από την ιδέα ότι η 

συγκατάβαση εκ μέρους του στον έρωτά της θα διατράνωνε την  κυριαρχία επί της 
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ασθενούς του έτσι ώστε να μπορεί να την επηρεάζει και η τελευταία να 

απελευθερώνεται ολοένα περισσότερο από τα δεσμά της νεύρωσης. Ένας τέτοιος 

συλλογισμός αποβαίνει πέρα για πέρα λάθος, με την έννοια ότι σε αυτήν την 

περίπτωση  η ασθενής θα είχε απόλυτα ικανοποιήσει τους σκοπούς της όχι όμως 

και ο αναλυτής τους δικούς του (θεραπευτικούς). Πράγματι, αν ο αναλυτής 

ανταποκρινόταν στα καλέσματα και της ερωτικές αξιώσεις της ασθενούς του, αυτό 

θα ήταν ένας θρίαμβος για αυτήν αλλά μια ήττα για εκείνον. Εκείνη θα είχε πετύχει 

να εκδραματίσει και να ικανοποιήσει αυτό για το οποίο  όλοι  οι αναλυόμενοι 

αγωνίζονται, θα είχε επαναλάβει στην πραγματική ζωή αυτό το οποίο θα όφειλε 

μόνο να θυμηθεί και  να αναπαράξει μόνο σαν ψυχικό υλικό, στη σφαίρα της 

φαντασίας4. Επιπροσθέτως αυτή η ασθενής, στην πορεία των σχέσεων της θα 

κομίζει όλες τις αναστολές και παθολογικές αντιδράσεις της ερωτικής της ζωής 

χωρίς να έχει την παραμικρή δυνατότητα να τις βελτιώσει και διορθώσει, χώρια ότι 

εν τέλει η ερωτική σχέση με τον αναλυτή θα κατέληγε να της προξενήσει ενοχές και 

θα ενέτεινε την προδιάθεσή της να απωθεί (ενδοψυχική σύγκρουση)5.  Αληθεύει, 

σημειώνει ο συγγραφέας, ότι η ερωτική σχέση του αναλυτή με την ασθενή καταργεί 

την δεκτικότητά της  να επηρεάζεται από τη θεραπευτική διαδικασία: ο συνδυασμός 

των δύο είναι αδύνατος. 

Αν είναι καταστροφικό ο αναλυτής να ικανοποιεί την επιθυμία της αναλυόμενης για 

έρωτα, το ίδιο καταστροφικό είναι η ενορμητικότης  αυτή να κατασταλεί, επομένως 

σε καμίαν περίπτωση το «πνίξιμο» της ερωτικής διάθεσης της αναλυόμενης 

(ερωτική μεταβίβαση) πρέπει να περιλαμβάνεται στις προθέσεις του αναλυτή. 

Χρειάζεται αυτός να είναι προσεκτικός ώστε να μην αποφεύγει την ερωτική 

μεταβίβαση, να μην την αποκρούει ούτε να την καθιστά αηδιαστική για την ασθενή 

του. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει αποφασιστικά να κρατιέται χωρίς να απαντά 

δηλαδή να μην ανταποκρίνεται σε αυτήν.  Xρειάζεται να κρατά σταθερή την 

επενέργεια της ερωτικής μεταβίβασης μεταχειριζόμενός την ως κάτι 

εξωπραγματικό, ως μια συνθήκη που θα αποδράμει με τη θεραπεία, να την 

συνδέσει με τις ασυνείδητες πηγές της, ως κάτι που θα πρωτοστατήσει στην 

ανάδειξη και των πιο βαθειά κρυμμένων παραστάσεων στην ερωτική ζωή της 

ασθενούς προς το συνειδητό της και ως εκ τούτου προς τον έλεγχο της ζωής της. 

Όσο περισσότερο ο αναλυτής δείχνει αδιαπέραστος στις απόπειρες των ερωτικών  

προκλήσεων της ασθενούς του, τόσο ευκολότερα θα μπορέσει να εξάγει πολύτιμο 

υλικό και περιεχόμενο από την θεραπευτική συνθήκη. Υπό αυτές τις συνθήκες, η 

ασθενής της οποίας ο έρωτας δεν έχει βεβαίως απωθηθεί ακόμα, αλλά   ωθείται 

 
4 Δηλαδή να θυμηθεί τον παιδικό αιμομικτικό της έρωτα (οιδιπόδεια σύγκρουση ) που μεταβιβάζεται 
στον αναλυτή. Η νεύρωση της μεταβίβασης δεν αποτελεί παρά μια ενεργοποίηση της παιδικής 
νεύρωσης (η αιμομικτική επιθυμία και η απαγόρευσή της).  
 
5 Ούτως ή άλλως η απώθηση προκύπτει από τη σύγκρουση (αντιπαράθεση) της απαγορευμένης 
επιθυμίας με την λογοκρισία (υπερεγωτική λειτουργία-ενοχές). 
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πρωτίστως προς το παρασκήνιο (ασυνείδητο), θα νοιώσει επαρκώς ασφαλής και με 

όλες τις προϋποθέσεις ώστε να εκδηλώσει την αγάπη της αλλά και τις φαντασίες 

των σεξουαλικών επιθυμιών της.  

Ωστόσο, συνεχίζει ο Freud, υπάρχει μια κατηγορία γυναικών  στις οποίες  δεν 

αποδίδει η  περιφρούρηση της ερωτικής μεταβίβασης όταν  τίθεται μόνο στην 

υπηρεσία της αναλυτικής εργασίας, χωρίς ταυτόχρονα να προσφέρει πραγματικές 

ευχαριστήσεις στην αναλυόμενη: υπάρχουν γυναίκες που εμφορούνται από 

πρωτόγονο πάθος, έτσι ώστε να μην ανέχονται υποκατάστατα, όπως  υπάρχουν 

παιδιά που αρνούνται να δεχθούν το ψυχικό στη θέση του υλικού. Με γυναίκες 

αυτών των χαρακτηριστικών έχουμε την επιλογή ή να τους ανταποδώσουμε 

(επιστρέψουμε) την αγάπη ή, εν τέλει,  να αφήσουμε να  στραφεί  επί του εαυτού 

μας όλη η εχθρότητα προερχόμενη από μια καταφρονημένη γυναίκα. 

Στην περίπτωση αντίθετα όπου μια γυναίκα είναι λιγότερο «βίαια» στον έρωτα ο 

αναλυτής δύναται, συν το χρόνω, να την επηρεάσει ώστε να υιοθετήσει την 

αναλυτική στάση. Αυτό που κάνουμε πάνω απ’όλα είναι να υπερθεματίσουμε στην 

ασθενή μας το αδιαμφισβήτητο πυρήνα αντίστασης στον έρωτά της για τον 

αναλυτή.  Ο υφέρπων αληθινός και πραγματικός έρωτάς την για τον αναλυτή 

δύναται  να την καταστήσει υπάκουη στη θεραπεία και θα ενισχύσει την ετοιμότητά 

της να επιλύσει τα θέματα που την απασχολούν εφόσον βέβαια ο  αναλυτής 

προσδικά και ευοδώνει   (αντιμεταβίβαση) με όλους τους δυνατούς τρόπους  την 

«εξωτοιχική»6 της σύνδεση με κάποιον. Σε αυτήν την περίπτωση  η ασθενής θα 

επέλεγε, και μάλιστα με ευχαρίστηση,  την οδό της ολοκλήρωσης της θεραπείας 

έτσι ώστε να αναβαθμίσει την αξία της στα μάτια του γιατρού και να προετοιμάσει 

εαυτόν για την πραγματική ζωή, όπου αυτό το αίσθημα για έρωτα θα έβρισκε τη 

θέση του.  Εντούτοις πολύ συχνά αντί για την παραπάνω έκβαση η ασθενής 

επιδεικνύει ένα πνεύμα ξεροκέφαλο και επαναστατικό, χάνει κάθε ενδιαφέρον για 

τη θεραπεία, μάλιστα περιφρονώντας τις τεκμηριωμένες πεποιθήσεις του γιατρού. 

Ιδού με ποιόν τρόπο αναδεικνύεται η αντίσταση:  υπό τον μανδύα του έρωτά της 

για αυτόν (τον αναλυτή)  η αναλυόμενη φτάνει να μην έχει κανέναν ενδοιασμό να 

θέσει τον αναλυτή σε αδιέξοδο (να τον στριμώξει).  Αν αυτός αρνηθεί τον έρωτά 

της, όπως το καθήκον και η κλινική του κατανόηση επιτάσσουν, θα μπει στη θέση 

της καταφρονημένης γυναίκας με συνέπεια να αποτραβηχτεί πέραν των 

θεραπευτικών του προσπαθειών εξαιτίας του μίσους και της εκδικητικότητάς της.  

Έτσι, ο Freud στο άρθρο του καταλήγει να αμφισβητεί ευθέως την αυθεντικότητα 

αυτού του μεταβιβαστικού έρωτα καθώς, όπως σημειώνει, συνίσταται από 

επαναλήψεις και «αντιγραφές» παλαιότερων και πρωιμοτήτερων αντιδράσεων και 

δη παιδικών (παιδική νεύρωση). Συνεχίζει δε προσθέτοντας ότι με αυτά τα 

 
6 Εκτός του ψυχαναλυτικού πλαισίου, στην πραγματική ζωή 
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επιχειρήματα και με την απαραίτητη ποσότητα υπομονής συνήθως η δύσκολη 

κατάσταση ξεπερνιέται και η δουλειά συνεχίζεται με έναν μεταβιβαστικό έρωτα ο 

οποίος μετριάζεται ή μετασχηματίζεται, η δε αναλυτική εργασία στοχεύει στην 

αποκάλυψη των παιδικών αντικειμένων αγάπης της ασθενούς, και των φαντασιών 

που εξυφαίνονται γύρω απ’αυτά. 

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι σε αυτό το κείμενό του ο Freud επανέρχεται στη 

θεματική της αλήθειας και της ειλικρίνειας στην ανάλυση. Μετερχόμενοι της 

παραπάνω επιχειρηματολογίας λέμε την αλήθεια στην ασθενή μας ή μήπως εν τέλει  

μέσα στην απόγνωσή μας δεν καταφεύγουμε σε συγκαλύψεις και διαστρεβλώσεις;  

Άλλως ειπείν, δυνάμεθα ειλικρινώς να υποστηρίξουμε ότι η ερωτική μεταβίβαση 

που εκδηλώνεται στην αναλυτική εργασία δεν είναι πραγματική;  

Τω όντι, σημειώνει ο Freud, όταν  λέμε στον αναλυόμενη την αλήθεια (ότι ο έρωτάς 

της συνδέεται με τα παιδικά αντικείμενα αγάπης, ότι συνιστά αντίσταση στη 

θεραπεία κ.λ.π) στην πραγματικότητα δεν την καταθέτουμε ολόκληρη. Από τα δύο 

επιχειρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας ως προς τη διαχείριση της ερωτικής 

μεταβίβασης, αυτό που σχετίζεται με την αντίσταση είναι το σημαντικότερο και 

αδιαφιλονίκητο. Εντούτοις, δεν είναι η αντίσταση που δημιουργεί αυτόν τον έρωτα, 

απλά η αντίσταση βρίσκει τον έρωτα  έτοιμο για να την βοηθήσει και εν τέλει η 

αντίσταση  χρησιμοποιεί αυτόν τον έρωτα επιδεινώνοντας και μεγιστοποιώντας τις 

εκδηλώσεις του.  Η ισχύς του  δεύτερου επιχείρηματος-ή σύνδεση του 

μεταβιβαστικού έρωτα με τα παιδικά αντικείμενα αγάπης-είναι ασθενέστερη. 

Αληθεύει βέβαια ότι ο έρωτας συνίσταται από νέες εκδοχές παλαιών 

χαρακτηριστικών του υποκειμένου και ότι επαναλαμβάνει παιδικές αντιδράσεις και 

ότι αυτός είναι ο ουσιαστικός χαρακτήρας της κάθε ερωτικής συνθήκης: δεν 

υπάρχει ερωτική κατάσταση που να μην αναπαράγει παιδικά πρωτότυπα. Είναι 

ακριβώς διαμέσου αυτού  του παιδικού του καθορισμού που ο έρωτας εμφορείται 

από τον επαναλαμβανόμενο-ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα του, φτάνοντας να αγγίζει 

ενίοτε το παθολογικό. Μάλιστα, σημειώνει ο Freud, o μεταβιβαστικός έρωτας 

διαπνέεται από έναν μικρότερο βαθμό ελευθερίας από τον «κανονικό» (ομαλό) 

έρωτα στην καθημερινή ζωή. Ο πρώτος εμφανίζεται να είναι σαφέστερα 

εξαρτημένος από τα  παιδικά πρότυπα, είναι δε λιγότερο προσαρμοστικός και 

ικανός να μετασχηματίζεται. 

Ο Freud στη συνέχεια, αναφέρεται στις ενδείξεις διαμέσου των οποίων 

αναγνωρίζεται η γνησιότητα του έρωτα και προτείνει ως τέτοιες την 

αποτελεσματικότητά του και την λειτουργικότητά του  στο να ανταποκρίνεται στη 

στόχευση της ερωτικής ενόρμησης. Καταλήγει δε να πει, ότι σχετικά με αυτές τις  

δύο ενδείξεις ο μεταβιβαστικός έρωτας βαθμολογείται με μηδέν, καθώς δίνει την 

εντύπωση ότι το υποκείμενο  έχει απολύτως τίποτα να προσλάβει από αυτόν. 
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Προφανώς εδώ ο Freud αναφέρεται στα χαρακτηριστικά ενός αδύνατου έρωτα,  ενός ουτοπικού  

πάθους χωρίς ανταπόκριση. Είναι θα λέγαμε ένας εξωπραγματικός έρωτας λίγο όπως οι εφηβικές 

«περιπέτειες»  με τους ήρωες του κινηματογράφου, της μουσικής κ.λ.π, έρωτες νέων για τον star 

ενός poster,  η δε επιμονή του έρωτα μεταβίβασης συμπυκνώνεται εντός του  γενικότερου 

φαινόμενου  της νεύρωσης μεταβίβασης. 

Ωστόσο, ακόμα πιο κάτω στο κείμενό του, ο Freud σημειώνει ότι δε θα μπορούσαμε 

να αμφισβητήσουμε τη γνησιότητα του έρωτα μεταβίβασης. Μπορεί  αυτός ό 

έρωτας να μην φαίνεται  και τόσο ομαλός, ωστόσο  και όταν είμαστε ερωτευμένοι 

έξω, στην κανονική ζωή (εκτός ανάλυσης), ακόμα και αυτή η συνθήκη μοιάζει  

μάλλον με προβληματική ψυχική κατάσταση. Παρόλα αυτά, συνεχίζει ο Freud, η 

ερωτική μεταβίβαση χαρακτηρίζεται από κάποιες ιδιότητες οι οποίες  της 

προσδίδουν μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα. Πρώτον, η ερωτική μεταβίβαση 

προξενείται από την αναλυτική κατάσταση και μέσα σε αυτή, δεύτερον ενισχύεται 

πολλαπλώς από την αντίσταση η οποία επενεργεί και κυριαρχεί στο τοπίο και 

τρίτον, σε ένα μεγάλο βαθμό,  στερείται της σχέσης με την πραγματικότητα, είναι 

λιγότερο ορθολογική, ανησυχεί λιγότερο για τις συνέπειες και τυφλώνεται πολύ 

περισσότερο ως προς την αξιολόγηση του αγαπώμενου ( εκσεσημασμένη 

εξιδανίκευση του αντικειμένου), απ’ότι στον κανονικό έρωτα. 

Για τον αναλυτή είναι πρωτίστως το πρώτο από τα τρία χαρακτηριστικά (ότι η 

ερωτική μεταβίβαση προξενείται από την αναλυτική κατάσταση και μέσα σε αυτή), 

που συνιστά τον καθοριστικό παράγοντα. O αναλυτής  «προκάλεσε»  αυτόν τον  

έρωτα  με την εγκατάσταση της  αναλυτικής θεραπείας, έτσι ώστε να θεραπεύσει τη 

νεύρωση. Για αυτόν η ερωτική μεταβίβαση είναι μια αναπόφευκτη συνέπεια μιας 

ιατρικής συνθήκης, όπως η έκθεση του σώματος του ασθενούς στο γιατρό, την ίδια 

στιγμή όμως για τον  τελευταίο είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να προκύψει ένα 

προσωπικό όφελος. Εφόσον οι μεταβιβαστικές δυσκολίες ξεπεραστούν επιτυχώς, 

κάποιες ασθενείς μπορεί να εξομολογούνται πως είχαν τη φαντασία, κατά την αρχή 

της ανάλυσης, ότι αν συμπεριφέρονταν καλά (αν ήταν καλά κορίτσια…), θα 

επιβραβεύονταν στο τέλος με τον έρωτα του αναλυτού.   

Για τον αναλυτή, είναι ο συνδυασμός ηθικών κινήτρων και τεχνικής που θα τον 

συγκρατήσει από το να επιδαψιλεύσει την ασθενή με την ερωτική αγάπη του 

(ανταπόδωση του έρωτά της). Ο πρώτος καλείται να έχει κατά νου ότι αυτή η 

γυναίκα της οποίας η ικανότητα για αγάπη είναι ακρωτηριασμένη από παιδικές 

καθηλώσεις, θα μπορούσε να ανακτήσει την ελεύθερη ροή μιας ανεκτίμητης για 

αυτήν λειτουργίας την οποίαν ωστόσο σε καμιάν περίπτωση  θα είχε να 

διασπαθίσει εντός της αναλυτικής διαδικασίας, αλλά αντίθετα θα είχε να την κρατά  

σε ετοιμότητα για τις απαιτήσεις της αληθινής-πραγματικής ερωτικής ζωής. Σε όλες 

τις περιπτώσεις, ο Freud μας εφιστά την προσοχή στο ότι δεν είναι πάντα εύκολο 

για το γιατρό να τηρήσει τα όρια που απορρέουν τόσο από την ηθική, όσο και από 

την τεχνική. Οι νεότεροι σε ηλικία συνάδελφοι που δεν είναι ακόμα επαρκώς 
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αφοσιωμένοι θα μπορούσαν να προσκρούσουν σε δυσκολίες σχετικά με την 

ουδετερότητα και την αποχή, άλλωστε η σεξουαλικότητα  είναι αναμφισβήτητα μια 

από τις κορυφαίες επιδιώξεις στη ζωή και στην απόλαυση του έρωτα  προεξάρχει η 

ζεύξη όχι μόνο  ψυχικής αλλά  και σωματικής ευχαρίστησης και ικανοποίησης, κάτι 

το γνώρίζουν όλοι και ζουν γύρω από αυτό και σύμφωνα με αυτό (εκτός λίγων 

αλλόκοτων εξαιρέσεων...). 

Ο Freud στη συνέχεια υπογραμμίζει σε ποιο βαθμό είναι δυσκολεμένος ένας 

άνδρας όταν καλείται να απορρίπτει και να απαρνείται μια γυναίκα η οποία 

εκλιπαρεί για έρωτα και ούτως ή άλλως, ακόμα και όταν αυτός ο έρωτας 

επισυνάπτεται στη νεύρωση και την αντίσταση, είναι απολύτως σαγηνευτική η 

συνθήκη μιας γυναίκας και μάλιστα «με αρχές», η οποία καταλήγει να 

εξομολογείται το πάθος της. Ωστόσο, συνεχίζει ο συγγραφέας, δεν είναι τόσο οι 

ενστικτώδεις αισθησιακές επιθυμίες πίσω και κάτω από την απόπειρα της ασθενούς 

όσο, μάλλον, οι  ευσεβείς της πόθοι να κάνει έναν άνδρα να ξεχάσει, να αφήσει 

κατά μέρος την τεχνική του και τι ιατρικό του καθήκον στο όνομα μιας ιδιαίτερης 

εμπειρίας. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πέραν της όποιας συζήτησης η υποχώρηση 

του αναλυτού στις χάρες της αναλυόμενής του. Όσο και αν αυτός θέτει υψηλά τον 

έρωτα, καλείται να θέτει ακόμα υψηλότερα την ευκαιρία που έχει να βοηθήσει την 

ασθενή του σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής της. Η τελευταία έχει να μάθει από 

αυτόν να ξεπερνά την αρχή της ηδονής και να εγκαταλείπει την ευχαρίστηση που 

δεν είναι κοινωνικά αποδεκτή, προς όφελος μιας ευχαρίστησης περισσότερο 

«απόμακρης» και αβέβαιης, εντούτοις αψεγάδιαστης κοινωνικά και ψυχολογικά. 

Για να κατακτήσει αυτό το αποτέλεσμα η αναλυόμενη θα χρειαστεί να καθοδηγηθεί 

διαμέσου μιας αρχικής περιόδου ψυχικής εξέλιξης και είναι επί αυτής της 

διαδρομής όπου θα νοιώσει την ψυχική ελευθερία για να διακρίνει ανάμεσα στη 

συνειδητή και την ασυνείδητη ψυχική επενέργεια (δηλαδή να επιλέγει με 

συνειδητά κίνητρα αντί να είναι έρμαιο των αθέατων ασυνειδήτων παιδικών 

κινήτρων τα οποία εμφορούνται από την αρχή της ηδονής) . 

Προφανώς εδώ ο Freud εννοεί την κατάκτηση-ψυχική εξέλιξη του αναλυόμενου όταν αυτός φτάνει 

στις επιλογές του στη ζωή (επιλογή αντικειμένου) καθοδηγούμενος περισσότερο από συνειδητά 

κίνητρα (έχει τον έλεγχο της ζωής του…)  παρά από την επενέργεια αθέατων, ανεξέλεγκτων  και 

συχνά «σκαιών» ασυνείδητων δυνάμεων (εσωτερικοί «δαίμονες»), οι οποίες δύνανται να  

προσδιορίζουν φαινόμενα δυσάρεστων ψυχαναγκαστικών επαναλήψεων (επανάληψη του 

ταυτόσημου, του τραυματικού κ.λ.π), πέραν της αρχής της ηδονής (ενόρμηση του θανάτου). 

Εν κατακλείδι, ο αναλυτικός ψυχοθεραπευτής έχει να διεξάγει έναν αγώνα εντός 

του ενάντια στις δυνάμεις που επενεργούν για να τον συμπαρασύρουν εκτός 

αναλυτικού πλαισίου. Εκτός ψυχανάλυσης έχει να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους 

του7 οι οποίοι αμφισβητούν τη σημασία που αυτός ο ίδιος  δίνει -ως θιασώτης του 

 
7 Προφανώς εδώ ο Freud αναφέρεται σε γιατρούς άλλων μεθόδων, στους επιστημονικούς του 
αντίπαλους, που δεν είναι προσκείμενοι και «μυημένοι» στις ακρογωνιαίες έννοιες της 
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ενορμητικού μοντέλου- στις ενστικτώδεις σεξουαλικές ώσεις των ασθενών του και 

στη χρήση τους εντός της επιστημονικής του τεχνικής. Εντός του ψυχαναλυτικού 

πλαισίου καλείται να τα βγάλει πέρα με τους ασθενείς του οι οποίοι αρχικά 

συμπεριφέρονται όπως οι επιστημονικοί του αντίπαλοι, εντούτοις σε έναν 

μεθύστερο χρόνο αποκαλύπτουν μια υπερεκτίμηση της σεξουαλικής ζωής η οποία 

τους κυριεύει και τους αιχμαλωτίζει. 

Πιθανόν, συνεχίζει ο Freud, το αμύητο στην ψυχανάλυση κοινό να «πιαστεί»  από 

ένα τέτοιο κείμενο για την ερωτική μεταβίβαση, ώστε να τεκμηριώσει εναντίον και  

κατά της ψυχανάλυσης και υπέρ των κινδύνων που ενέχει αυτή η θεραπευτική 

μέθοδος. Ο ψυχαναλυτής ούτως ή άλλως χρειάζεται να γνωρίζει ότι εργάζεται με 

άκρως εκρηκτικές δυνάμεις (οι ενστικτώδεις ώσεις των ασθενών του), και ως εκ 

τούτου απαιτείται να επιχειρεί με προσοχή, σύναιση και συνείδηση,  σα να ήταν 

χημικός. Απαγορεύτηκαν όμως ποτέ οι χημικοί  επειδή διακινούν ουσίες οι οποίες 

είναι μεν επικίνδυνα εκρηκτικές, ωστόσο απαραίτητες λόγω των δράσεών τους; H 

ψυχανάλυση, σημειώνει ο συγγραφέας,  έχει να κατακτήσει όλες τις ελευθερίες 

άσκησης  οι οποίες έχουν αποδοθεί και αναγνωριστεί στις υπόλοιπες ιατρικές 

ειδικότητες, ωστόσο-  δεν είναι φανατικός- καθώς  υπογραμμίζει δε ότι  δε θα 

χρειαζόταν να εγκαταλείψουμε τις λοιπές «ανώδυνες» μεθόδους (ψυχο)θεραπείας, 

καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι επαρκείς.  

Εδώ ο Freud προφανώς υπαινίσσεται τις  «συμπτωματικές» θεραπείες οι οποίες, σε πλήρη 

αντιδιαστολή με την ψυχανάλυση, εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά και μόνον στην «πρόσοψη» της 

σημειολογίας (των συμπτωμάτων) όπως η συμπεριφορικές θεραπείες  αγνοώντας σχεδόν παντελώς 

την δυναμική των εσωτερικευμένων ασυνείδητων ψυχοσυγκρούσεων, προσιδιάζοντας μάλιστα το 

ασυνείδητο με «δαίμονα». Είναι δε αξιοσημείωτο και εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο Freud δεν 

απορρίπτει τις άλλες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Αντίθετα κρατάει αποστάσεις από κάθε είδους 

φανατισμό υπέρ της ψυχοθεραπείας του βάθους (έτσι ονόμαζε την ψυχανάλυση ο Jung), άλλως 

ειπείν απομακρύνεται από κάθε είδους ναρκισσιστικές επενδύσεις επί του Ιδεώδους Εγώ, 

καθιστώντας το ίδιο του το δημιούργημα, την ψυχανάλυση, πανάκεια.   

Την ίδια στιγμή  το να θεωρούμε ότι οι ψυχονευρώσεις μπορούν να 

αντιμετωπίζονται επαρκώς επενεργώντας επ’αυτών με «αβλαβή» ελάσσονα 

φάρμακα είναι σα να υποτιμούμε τη σοβαρότητα αυτών των διαταραχών τόσο ως 

προς την προέλευση όσο και ως προς την πραγματική βλαπτική τους επίδραση.  Τω 

όντι, σημειώνει ο Freud, στην ιατρική πρακτική θα υπάρχει πάντα χώρος για το 

σίδηρο και τη φωτιά, συνδυαστικά με τα φάρμακα ενώ η ψυχανάλυση πάντα θα 

ανησυχεί και θα φοβάται τις επικινδυνότερες ψυχικές ενορμήσεις και θα επιχειρεί 

να κυριαρχεί επ’αυτών προς όφελος του ασθενούς. 

Βιβλιογραφία  

 
ψυχανάλυσης,  όπως ο σεξουαλικός  ντετερμινισμός και η διαπλοκή των φαινομένων   μεταβίβασης -
αντιμεταβίβασης και, ακόμα περισσότερο,  στη χρήση τους εντός της ψυχαναλυτικής εργασίας. 
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