
1Σημείωμα των εκδοτών

Η έκδοση μίας επιλογής άρθρων κατά έτος από το International Journal of 
Psychoanalysis, το εγκυρότερο ψυχαναλυτικό περιοδικό διεθνώς, έχει πραγματοποι-
ηθεί ήδη σε πολλές χώρες και έχει συναντήσει σημαντική ανταπόκριση από το κοινό. 
Τα άρθρα επιλέγονται από μία συντακτική ομάδα με βάση το επιστημονικό τους ενδια-
φέρον αλλά και τα θέματα που αφορούν στον ψυχαναλυτικό διάλογο της κάθε χώρας.

Με την έκδοση αυτή εγκαινιάζεται μία ανάλογη προσπάθεια και στη χώρα μας.  
Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει ως πρώτο κείμενο τον «Αναλυτή στη συνεδρία» 
ώστε να προσφερθεί στο ενδιαφερόμενο κοινό η δυνατότητα να δει πως λαμβά-
νει χώρα αυτός ο διάλογος στις στήλες του IJP και να τις συγκρίνει με ανάλογες 
προσπάθειες στη χώρα μας.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας εκτεταμένος διάλογος σε θέματα θεωρίας και 
τεχνικής της ψυχανάλυσης με έγκυρους ψυχαναλυτές θέτοντας έμφαση στη σχέση 
ψυχανάλυσης και ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας. Ακολουθούν θεωρητικο-κλινικά 
άρθρα με θέμα την ερμηνεία, τις διαστροφές, τις μανιακές άμυνες, την ψυχοσωματική.

Οι αναγνώστες θα έρθουν σε επαφή με τον τρόπο που αναπτύσσεται η ψυχα-
ναλυτική θεωρία και τεχνική σε μία από τις πιο προηγμένες εκφράσεις της. Στη 
μετάφραση καταβλήθηκε προσπάθεια να αποδοθούν με ακρίβεια τα νοήματα χωρίς 
να παραβιασθούν οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας.

Στην ψυχανάλυση η διδασκαλία και η έρευνα ακολουθούν έναν κοινό δρόμο.  
Τα άρθρα που δημοσιεύονται είναι η προσωπική προσπάθεια των συγγραφέων να 
προωθήσουν τη /γνώση στον αντίστοιχο τομέα και συγχρόνως έχουν μία διδα-
κτική κατεύθυνση εφ’ όσον τοποθετούν το κάθε θέμα στο ευρύτερο πεδίο αναφο-
ράς του. Στην ψυχανάλυση αναζητάς το καινούργιο χωρίς να αρνείσαι το παλιό.  
Η αυτογνωσία και η κατανόηση του έτερου έχουν σταθερά σημεία αναφοράς στις 
βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες του ασυνειδήτου και της παιδικής σεξουαλικότη-
τας, η προσπάθεια εμβάθυνσης όμως είναι σύμφυτη με τη συνεχή ανανέωση και 
τον εμπλουτισμό τους. Δεν υπάρχει στατική διδασκαλία στην ψυχανάλυση ούτε 
διδασκαλία αυτόνομη από την έρευνα και την εξέλιξη. Οι θεμελιώδεις έννοιες 
αναζητούν στο κάθε περιστατικό την ειδική έκφρασή τους και αυτό διασαφηνίζει 
ακόμη περισσότερο το περιεχόμενό τους. 

Το International Journal of Psychoanalysis έχει διαδραματίσει έναν ιδιαίτερο ρόλο 
στην κατεύθυνση αυτή. Ιδρύθηκε το 1920 με στόχο τη διάδοση της ψυχανάλυσης 
στις αγγλόφωνες χώρες. Έως τότε κυκλοφορούσε τo γερμανόφωνο Internationale 
Zeitschrift fuer Psychoanalyse, το οποίο στη συνέχεια υποκατέστησε όταν η ψυχα-
νάλυση εκδιώχθηκε από το γερμανόφωνο χώρο λόγω της ανόδου των Ναζιστών. 
Από την αρχή αποσκοπούσε στη διάδοση της ψυχανάλυσης με τρόπο που δια-
σφαλίζει την παράδοση αλλά και την εξέλιξή της. Αναδείχθηκε ιστορικά ως το πιο 
έγκυρο ψυχαναλυτικό περιοδικό και επιχαίρει της ίδιας φήμης και σήμερα.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται διδάσκουν και επερωτούν, προωθούν τη σκέψη στους 
τομείς τους και συμβάλλουν στη δημιουργία εκείνου του πνεύματος αναζήτησης 
που έχει ο κάθε αναλυτής όταν συμμετέχει στην ψυχαναλυτική διαδικασία. Ελπί-
ζουμε ότι θα προσφέρουν στη δημιουργία ενός γόνιμου διαλόγου και στη χώρα μας.

Δημήτρης Τζάκσον, Ιωάννης Βαρτζόπουλος



2 Ο Αναλυτής στη Συνεδρία 
Οδεύοντας μετ’ εμποδίων προς τον τερματισμό

Mayer Subrin

Έχω βρει ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να ακολουθούμε τα ίχνη μιας ανάλυσης από 
την αρχική της φάση, η οποία θεμελιώνεται με τη δημιουργία της θεραπευτικής 
συμμαχίας, προς την ενδιάμεση φάση της δέσμευσης των κεντρικών οργανωτικών 
φαντασιώσεων μέσα και έξω από τη μεταβίβαση και, τέλος, στη φάση της περά-
τωσης, η οποία έχει ως σημείο εκκίνησης την επίγνωση ότι έχει υπάρξει αλλαγή. 
Το «Οδεύοντας μετ’ εμποδίων προς τον τερματισμό» είναι ένα τμήμα της φάσης 
της περάτωσης· το τέλος της ανάλυσης έχει ήδη έλθει στη συζήτηση αλλά δεν έχει 
οριστεί ακόμα μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Πότε σκέφτεται ο αναλυτής ότι το 
τέλος είναι δυνατό, πότε το σκέφτεται ο ασθενής; Ένα ξεκαθάρισμα λαμβάνει χώρα: 
τι έχει αλλάξει, τι δεν έχει, τι υπολείπεται να γίνει ακόμη, τι θα αφεθεί απραγμα-
τοποίητο ή για μια επόμενη φορά. Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η φάση του 
«Οδεύοντας μετ’ εμποδίων προς τον τερματισμό» θα παρουσιάσω συγκεκριμένο 
υλικό, με αφετηρία τη χρονική στιγμή όπου αρχίζουμε να συζητάμε το τέλος πριν 
να επιλεγεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία και τέλος, την καταγραφή της τελευ-
ταίας εβδομάδας της ανάλυσης.

Η αναλυόμενη ήταν σε ανάλυση με εμένα για 13 χρόνια. Είχε προηγηθεί μια άλλη 
ανάλυση· στον πρώτο της αναλυτή παρουσιάστηκε ως καταθλιπτική, αυτοκτονική, 
με σκέψεις να σκοτωθεί μαχαιρώνοντας τον εαυτό της στην κοιλιακή χώρα με ένα 
κουζινομάχαιρο, μετά από δυο εκτρώσεις στις οποίες είχε καταφύγει λόγω έλλειψης 
οικονομικής στήριξης από το σύζυγό της και την ευρύτερη οικογένειά της. Από το 
ντιβάνι της πρώτης ανάλυσης “έφυγε τρέχοντας”, λέγοντας στον αναλυτή της ότι 
έφευγε για να επιμορφωθεί επαγγελματικά ενώ, στην πραγματικότητα, φοβήθηκε 
ότι δε θα ήταν σε θέση να ελέγξει τις σεξουαλικές της ενορμήσεις προς αυτόν, 
κάτι που θα “κατέστρεφε την οικογένεια του”. Το βράδυ, μετά από την πρώτη της 
αναλυτική συνεδρία με εμένα, καθώς οδηγούσε στο λιγοστό φως της εσπέρας 
προς το σπίτι της, έπεσε πάνω σε ένα δέντρο· ήξερε ότι σε αυτήν την τοποθεσία 
κάποιος της δικής της εθνικότητας είχε βγει από το δρόμο, είχε πέσει σε μια λίμνη 
από νερό και είχε πνιγεί.

Το δωδέκατο χρόνο της ανάλυσής της, το τέλος της διαδικασίας αιωρείτο στην 
ατμόσφαιρα αλλά δεν είχε ακόμα οριστεί μια ημερομηνία. Καθώς σκεφτόμουν την 
τελευταία της συνεδρία πριν από τη συνήθη διακοπή μου για τα Χριστούγεννα 
και το Νέο Έτος, αντελήφθην ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου του «Οδεύοντας 
μετ’ εμποδίων προς τον τερματισμό» κάθε αποχωρισμός, σύντομος ή μακρύς, ήταν 
και μια δοκιμή της ικανότητας της αναλυόμενης να τελειώσει. Τον προηγούμενο 
μήνα η αναλυόμενη είχε ταξιδέψει μακριά, στη γενέθλια γη της οικογένειάς της 
στη Νοτιανατολική Ασία μαζί με την κόρη της, για να οργανώσουν το γάμο της 
τελευταίας, ο οποίος είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του ίδιου έτους· είχαν 
να στείλουν προσκλήσεις, να αγοράσουν παραδοσιακά κοσμήματα, φορέματα κ.ά. 
Κατά την επιστροφή της στο θετό της σπίτι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε 
πόσο ευχαριστημένη έμεινε από τον εαυτό της για την ωριμότητα και την αυτο-
πεποίθηση την οποία επέδειξε σε αυτό το μεγάλο ταξίδι. Η ικανότητα να φέρει 
εις πέρας αυτό το ταξίδι, το οποίο είχε ως στόχο την προετοιμασία του γάμου 



3της κόρης της, απέδειξε ότι είχε ξεπεράσει το δικό της τραυματικό αποχωρισμό 
από τη μητέρα της, ο οποίος έγινε όταν η ίδια είχε επισκεφτεί για πρώτη φορά τη 
Νοτιανατολική Ασία στην ηλικία των 13 ετών. 

Η αναλυόμενη είχε μεγαλώσει στην Αφρική ως μέλος μιας κοινωνικής και φυλετι-
κής μειονότητας. Μπροστά στην προοπτική της επερχόμενης πολιτικής ανεξαρ-
τησίας της χώρας της, φόβος και άγχος κατέλαβαν ολόκληρη την κοινότητα με 
ένα φρενήρη τρόπο. Υπήρξε ευρέως διαδεδομένος φόβος εκτρόπων, βιασμών και 
λεηλασιών. Ως συνέπεια, η οικογένεια της αναλυόμενης αποφάσισε να επιστρέψει 
στη γη των προγόνων της και να βάλει τα δυο κορίτσια εσωτερικά σε ένα οικο-
τροφείο, εκεί.

Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε ως εάν η οικογένεια να πήγαινε διακοπές για να επισκε-
φθούν τη γενέθλια γη του πατέρα και να μείνουν στο πατρικό σπίτι το οποίο ήταν 
ακόμα στην ιδιοκτησία του. Όλοι οι συγγενείς ήταν τόσο ευτυχείς με τη συνά-
ντηση ώστε έμοιαζε σαν να επρόκειτο να συμβεί ένας εορτασμός, ένας γάμος, 
ίσως. Μετά ήρθε η πραγματικότητα. Ο σκοπός του ταξιδιού της οικογένειας ήταν 
να αφήσουν την αναλυόμενη και την αδελφή της, η οποία ήταν κατά δυο χρόνια 
μεγαλύτερη, σε ένα οικοτροφείο. Οι γονείς τους είχαν κατά νου να προστατεύσουν 
τις κόρες τους από τους βιασμούς, τις λεηλασίες και τους φόνους, που ολόκληρη  
η κοινότητα εκεί ήταν βέβαιη ότι θα συμβούν, όταν ο ιθαγενής πληθυσμός θα κατα-
κτούσε την πολιτική του ελευθερία για πρώτη φορά. Έτσι, η αρχική ευφροσύνη της 
αναλυόμενης έδωσε τη θέση της σε μια οδυνηρή έκπληξη και απελπισία. Ένιωσε 
εγκαταλελειμμένη, σαν να ήταν ένα ζόμπι, μια από τους ζωντανούς νεκρούς. Όταν 
τα ικετευτικά της γράμματα προς τη μητέρα της έμειναν αναπάντητα, της δημιουρ-
γήθηκε η βεβαιότητα ότι και η μητέρα της είχε, επίσης, πεθάνει. Για να συνεχίσει 
να τα καταφέρνει ως μια επιτυχημένη μαθήτρια, όφειλε να μοιάζει στον πατέρα 
της· να προσέχει τις λεπτομέρειες και να εργάζεται σκληρά ώστε να μπορέσει να 
ξεχάσει την ειδυλλιακή και ανέμελη παιδική ηλικία της στη δική της γενέτειρα γη.

Σε αυτό, το πιο πρόσφατο ταξίδι στη Νοτιανατολική Ασία, η αναλυόμενη ένιωσε 
ότι ήταν ώριμη όχι μόνο να διαχειριστεί τις οικονομικές πλευρές της ετοιμασίας 
του γάμου της κόρης της, αλλά επίσης να αποδεχθεί την ώριμη σεξουαλικότητα 
της τελευταίας. Στο κλίμα οικειότητας που δημιουργήθηκε στο ταξίδι, βίωσαν μέσα 
στη σχέση μητέρας/κόρης την αποδοχή της ώριμης σεξουαλικότητας της μίας από 
την άλλη, όπως η ίδια δεν την είχε βιώσει ποτέ με τη δική της μητέρα. Ένιωσε ότι  
η ανάλυσή της την είχε αλλάξει σε σημαντικό βαθμό, ενώ οι δυο προηγούμενες 
προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η κατάθλιψή της είχαν αποτύχει. Η πρώτη προ-
σπάθεια στην παιδική ηλικία να αντιμετωπιστεί η συνεχής, βαθιά και περίδακρυς 
κατάστασή της είχε ανατεθεί στα χέρια ενός εξορκιστή, τον οποίον είχε επιλέξει το 
οικοτροφείο της. Ο εξορκιστής χρησιμοποίησε θυμιάματα και ξόρκια, αλλά χωρίς 
αποτέλεσμα. Η δεύτερη προσπάθεια ήταν η πρώτη ανάλυσή της την οποία έκρινε 
η ίδια, παρομοίως, ελάχιστα αποτελεσματική. Η ανάλυσή της με εμένα την απελευ-
θέρωσε από την κατάθλιψη και το φόβο ο οποίος τη διακατείχε ότι θα εγκαταλει-
φθεί ως νεκρή στην προσπάθεια να μην κακοποιηθεί σεξουαλικά. Επιπροσθέτως, 
αναγνώρισε και αποδέχτηκε τα όρια των δυνατοτήτων του συζύγου της, ο οποίος 
τη συνόδεψε σε αυτό το ταξίδι, διατηρώντας μια επίφαση ευθύνης ενόσω στην 
πραγματικότητα συνέχιζε να ενεργεί αφελώς και με παιδιάστικο τρόπο. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας η αναλυόμενη ήταν πολύ ευχαριστημένη 
με τον εαυτό της. Μιλούσε ζωηρά και με αυτοπεποίθηση ενόσω περιέγραφε την 
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4 άνεση και την ικανότητα να συναλλάσσεται με τους μικροπωλητές με αποτελε-
σματικό τρόπο, τις οποίες επέδειξε στο εξωτερικό. Μίλησε για τις αλλαγές στον 
εαυτό της: «Επανέφερα στη ζωή μου τη χαρά, το κέφι, την αυτοπεποίθηση και τη 
διάθεση για παιχνίδι που τα είχα προηγουμένως αφήσει πίσω» (στην ηλικία των 
13). Αντιπαρέβαλε αυτή τη διάθεση με την εμπειρία της στην πρώτη της ανάλυση. 
Δεν ένιωθε πια ότι τα σεξουαλικά της συναισθήματα θα οδηγούσαν σε καταστροφή 
των άλλων. Θυμήθηκε κάποιες φωτογραφίες τις οποίες έδειχνε ο πατέρας της σε 
όλη την οικογένειά τους όταν, κάποια φορά, ήταν ένορκος σε μια δίκη στη Αφρική. 
Ένας άντρας κατηγορείτο ότι πλήρωσε έναν δολοφόνο για να χτυπήσει με κλω-
τσιές τη γυναίκα και τα παιδιά του έως θανάτου ώστε να μείνει αυτός ελεύθερος 
να παντρευτεί μια γυναίκα την οποία είχε ερωτευτεί. Το σώμα των ενόρκων τον 
καταδίκασε σε θάνατο με απαγχονισμό. 

Τώρα, η αναλυόμενή μου ένιωθε ελεύθερη να αναγνωρίσει τα ερωτικά της συναι-
σθήματα προς εμένα. Ανέφερε την ερμηνεία την οποία της είχα δώσει κάποια χρό-
νια ενωρίτερα ότι φοβόταν ότι θα φτάσει σε οργασμό στο ντιβάνι εάν μιλήσει για 
τα ερωτικά της συναισθήματα προς εμένα.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας -πριν από τη διακοπή για τα Χριστούγεννα 
και τη Πρωτοχρονιά- έθεσε διστακτικά εκ νέου το θέμα του τέλους. Ζήτησε τη 
γνώμη μου ως προς το εάν είναι έτοιμη να τελειώσει την ανάλυσή της. Δεν ήταν 
βέβαιη ποια ημερομηνία να διαλέξει. Το ερώτημα ήταν μετέωρο τους τελευταίους 
έξι μήνες. Η γενική μου στάση ήταν: «Ας δούμε τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, τι θα 
μείνει ανολοκλήρωτο και μετά ορίζουμε την ημερομηνία».

Διστακτικά πρότεινε την ιδέα να τελειώσουμε τον Απρίλιο στα γενέθλια της κόρης 
της. Συνέχισε λέγοντας ότι προηγουμένως σκεφτόταν να μείνει στην ανάλυση για 
πάντα ή όσο περισσότερο ήταν δυνατόν. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι είναι 
δυνατόν να τελειώσει την ανάλυσή της χωρίς να ξαναζήσει αυτό που η ίδια ταύτιζε 
με το πρωτογενές τραύμα της απομάκρυνσής της για το οικοτροφείο. (Υπενθυμί-
ζεται ότι τότε ένιωσε ότι πέθαναν και οι δυο, η μητέρα της και αυτή η ίδια, όταν τα 
παρακλητικά γράμματά της να επιστρέψει στο σπίτι της από το οικοτροφείο δεν 
έλαβαν απάντηση). Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα τελειώσει την ανάλυσή της 
μαζί μου χωρίς να νιώσει αβοήθητη, μέσα στα κλάματα, εξοργισμένη με εμένα. Άρα, 
έπρεπε να μείνει στην ανάλυση για πάντα. Αναρωτιόταν εάν θα μπορούσε, ίσως, 
να αποφύγει να κατακλυσθεί από τα συναισθήματά της διακόπτοντας απότομα 
την ανάλυσή της. Από την άλλη, ένιωθε τώρα ότι έσφυζε από ζωή, γεμάτη από 
την αυτοπεποίθηση που τη χαρακτήριζε όταν ήταν παιδί. Έδωσα την ερμηνεία ότι 
η περάτωση της ανάλυσης την ημέρα των γενεθλίων της κόρης της θα υπογράμ-
μιζε την αλλαγή στο τρόπο με τον οποίο βίωνε τον εαυτό της· θα ήταν σαν να 
ξαναγεννήθηκε και να μην έγινε έκτρωση. Συνέχισε να μιλάει για τον εαυτό της 
ταυτιζόμενη με την κόρη της: «Η κόρη μου τελείωσε το λύκειο και αποφάσισε να 
πάει μακριά για το κολέγιο. Θέλησε να ζήσει μακριά από το σπίτι, θεωρώντας την 
εμπειρία αυτή ως μια διαδικασία ωρίμανσης». Ρώτησα την αναλυόμενη σχετικά με 
την εξέλιξή της ως ανεξάρτητης επαγγελματία. Απάντησε ότι, ως αποτέλεσμα της 
ανάλυσης και της εκπαίδευσής της, ένιωθε τώρα ικανή να προσφέρει τις υπηρεσίες 
της στους άλλους.

Τα τελευταία δώδεκα χρόνια από τα δεκατρία της ανάλυσής της, η αναλυόμενη 
ποτέ δεν αποπλήρωσε εξ ολοκλήρου τις συνεδρίες της. Ένα υπόλοιπο αρκετών 
εκατοντάδων δολαρίων έμενε απλήρωτο κάθε μήνα. Αντιθέτως, στη πρώτη της 
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ανάλυση, πλήρωνε όλο το ποσόν την επόμενη μέρα από αυτήν που δεχόταν το 
λογαριασμό. Αυτό συνέβαινε διότι φοβόταν ότι, εάν δεν το έκανε, θα την έδιωχναν 
με συνοπτικές διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια όλων των ετών στο οικοτροφείο, 
έφθανε κάθε μήνα η επιταγή για τα δίδακτρά της, υπογεγραμμένη από τον πατέρα 
της. Ποτέ δεν υπήρχε συνημμένο ένα προσωπικό σημείωμα γι’ αυτήν. Από καιρού 
εις καιρόν, την ενθάρρυνα να διερευνήσει το όλο θέμα ως σημαίνον στην ανάλυσή 
της. Σκεφτόταν ότι ο τρόπος με τον οποίον χειριζόταν το θέμα της πληρωμής μου 
δεν θα ήταν ο τρόπος με τον οποίον θα το χειριζόταν ο πατέρας της. Εξαρτιόταν 
από το σύζυγό της για να δει πότε θα μπορούσε να με πληρώσει. Θα μπορούσε να 
είχε αναλάβει η ίδια την ευθύνη αυτή, κ.ο.κ. Εν τέλει, το υπόλοιπο πήρε το νόημα 
ενός συνεχούς μητρικού δεσμού με εμένα· ότι την εμπιστευόμουν, δηλαδή, ότι θα 
με πλήρωνε και ότι αυτή με έθετε σε δοκιμή και με εμπιστευόταν ότι δε θα την 
έδιωχνα με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει. Ήταν ένας 
συνεχής δεσμός μαζί μου, ακόμα και εάν ήμαστε χωρισμένοι. Το χρέος χρησίμευε 
ως ένας ομφάλιος λώρος.

Νωρίς το Δεκέμβριο, μετά τη δύο εβδομάδων επίσκεψή της στη Νοτιανατολική 
Ασία με την κόρη της και το σύζυγό της για την προετοιμασία του επερχόμενου 
γάμου, και προκαταβάλλοντας τη διακοπή για τα Χριστούγεννα, η αναλυόμενη 
είδε το ακόλουθο όνειρο το οποίο εξέφραζε την αυξανόμενη αυτοπεποίθησή της.

Το μεγαλύτερο παιδί της αναλυόμενης, ένα κορίτσι, οδηγεί το αυτοκίνητο. Η ασθε-
νής κάθεται στην μπροστινή θέση. Ο μικρότερος αδελφός της κόρης της και τα δύο 
παιδιά της κόρης κάθονται στο πίσω κάθισμα. 

Συνειρμοί: Στην πραγματικότητα, η κόρη που κάθεται στη θέση του οδηγού δεν 
έχει παιδιά ακόμα. Είναι η αναλυόμενή μου που έχει δυο παιδιά στο πίσω κάθι-
σμα του αυτοκινήτου. Η κόρη της είναι σε μεταπτυχιακό επίπεδο στις σπουδές 
της και σεξουαλικά ενεργή, κάτι το οποίο μπόρεσε να αποδεχθεί η ασθενής.  
Η κόρη σύντομα θα αναγγείλει δημοσίως τον αρραβώνα της. Η αναλυόμενή μου 
δείχνει την αποδοχή της σεξουαλικής δραστηριότητας της κόρης της μέσα από την 
παρουσία των παιδιών της κόρης της στο αυτοκίνητο. Η αναλυόμενή μου κάνει μια 
παραδρομή του λόγου: ονομάζει το αγόρι του ονείρου με το όνομα του συζύγου 
της, μετά ακριβώς από την παρατήρηση ότι ο σύζυγός της δεν είναι παρών στο 
(έκδηλο) όνειρο.

Είπα στην αναλυόμενη ότι έχει συχνά αναφερθεί στο σύζυγό της με το όνομα του 
γιου της, βλέποντάς τον ως παιδί ή νήπιο, εκφράζοντας έτσι τη διαμαρτυρία της 
ότι έχει “τρία παιδιά”. Τής είπα ότι εξέφρασε στο όνειρο ότι νιώθει ικανή να είναι 
“στη θέση του οδηγού” τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της 
ζωή. Η μητέρα της δεν είχε μάθει ποτέ να οδηγεί αυτοκίνητο.

Την επόμενη ημέρα, η αναλυόμενη επέστρεψε λέγοντάς μου ότι, μετά τη χθεσινή 
πρωινή συνεδρία μαζί μου, ο σύζυγός της παρατήρησε: « Φαίνεσαι πιο ήρεμη και 
κατασταλαγμένη αλλά με δικά μου έξοδα». Μετά τη ρώτησε εάν θα ήθελε να βγουν 
για έναν περίπατο. Απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι θα ήθελε να κάνει μπάνιο 
και να επισκεφθεί τον παππού του μέλλοντος γαμπρού της. Αυτό το πρωινό, είχε 
ακυρώσει τις καθορισθείσες συναντήσεις στο γραφείο της.

Συνέχισε λέγοντας ότι δυσκολευόταν να θυμηθεί το όνειρο αυτής της νύχτας. 
Θυμήθηκε τα χρόνια της κατάθλιψης και του θυμού προς το σύζυγό της που δεν 
ήθελε να κάνουν παιδιά, ακόμα και στην αρχή. Όταν έμεινε έγκυος για τρίτη και 
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6 τέταρτη φορά ο σύζυγός της είχε πει: «Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε». Ανα-
φερόμενη στις εκτρώσεις, είπε: «Υπήρξαν δικό μου λάθος. Θυμώνω με τον εαυτό 
μου που τον άκουσα».

Προσπαθώντας να θυμηθεί ένα άλλο όνειρο, λέει: «7πμ, ίσως 7 μμ. Πρέπει να 
ήταν στο οικοτροφείο. Το δωμάτιό μου ήταν στο δεύτερο όροφο. Το πρωί σηκω-
νόμουν νωρίς για να κάνω ντους· έπρεπε να ζεστάνουμε το νερό σε καζάνια και 
να το μεταφέρουμε με κουβάδες. Στο όνειρο το νερό ήταν βρώμικο, αηδιαστικό.  
Η αναλυόμενη λέει με ζωντάνια: “Επρόκειτο να πάρω ένα βραβείο (award)”. Τίποτε 
δε μου έρχεται στο νου».

Τη ρωτάω τι μπορεί να προκάλεσε το όνειρο. Απαντά: «Στην τελευταία συνεδρία, 
είχα ενοχληθεί με τον άντρα μου και τον εαυτό μου διότι τον άφηνα να με κακο-
ποιεί (εκτρώσεις, κατάθλιψη, ότι του γυρνούσα την πλάτη και του επέτρεπα να με 
χρησιμοποιεί σεξουαλικά ενόσω κοιμόμουν)».

Συνεχίζει: «Δύο πράγματα: Πρώτον, καθώς πέφταμε για ύπνο, χθες τη νύχτα, 
έβγαλα όλα τα ρούχα μου και του είπα: “Ας το κάνουμε”. Δεύτερον, τον ρώτησα 
γιατί έρχεται στο κρεβάτι, φορώντας κάτω από την πιζάμα του τα εσώρουχα που 
φορούσε όλη την ημέρα. Απάντησε: “Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν μπορώ να έχω στύση 
όταν είσαι γυμνή”». Ακολούθως, τη ρώτησε γιατί σταμάτησε να του έχει γυρι-
σμένη την πλάτη, κάτι που του επέτρεπε να την πλησιάζει όταν κοιμόταν και να 
έχει στύση;

Ρώτησα για το “7πμ, 7μμ”.Απάντησε: «Θέλει να κάνουμε έρωτα το πρωί, πριν και 
αντί να έλθω να σας δω. Είναι σε ανταγωνισμό μαζί σας. Στην πρώτη μου ανάλυση, 
ήθελε να με συνοδεύει στις πρωινές μου συνεδρίες για να “με προστατεύει από 
τυχόν επίθεση”. Τελικά, μπόρεσα να του πω ότι δεν ήταν απαραίτητο».

Συνεχίζει: «Χθες το βράδυ, μετά τη συζήτηση με τον σύζυγό μου για το σεξ, κάτι 
μου συνέβη που δεν μπορούσα να το διαλευκάνω. Γιατί το θυμήθηκα εκείνη τη 
στιγμή; Θυμήθηκα όταν ήμουν σύμβουλος ψυχολόγος σε εκείνο το δημόσιο νοσο-
κομείο. Κάποιος από το προσωπικό υπηρεσίας (ward staff) είχε εκμεταλλευθεί 
σεξουαλικά μια έφηβη στην πτέρυγα των εσωτερικών ασθενών. Η κοπέλα αυτή 
ήταν θύμα αιμομιξίας από τον πατέρα της και τον αδελφό της στο σπίτι της, κατ’ 
επανάληψη, και νοσηλευόταν για να προστατευθεί από αυτό. Υπήρξε, όμως, κάποια 
αναφορά ότι η συμπεριφορά της είχε αλλάξει ενόσω ήταν στο νοσοκομείο. Από 
αυτά που είπε έγινε σαφές ότι κάποιος από το προσωπικό υπηρεσίας την επισκε-
πτόταν τη νύχτα ενόσω κοιμόταν γυμνή και συνευρίσκονταν. Αυτό επιβεβαιώθηκε 
και από τον παιδίατρο».

Είπα στην αναλυόμενή μου ότι ένιωθε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον σεξου-
αλικό τομέα αναγνωρίζοντας τις σεξουαλικές της επιθυμίες. «Πλησιάσατε τον 
σύζυγό σας, κοιμηθήκατε γυμνή και αυτός έχασε τη στύση του. Εδώ, εγώ είμαι 
το προσωπικό υπηρεσίας (ward staff) και έχετε αναγνωρίσει τις σεξουαλικές σας 
επιθυμίες για εμένα. Υπάρχει ένα λογοπαίγνιο: παίρνετε ένα βραβείο (award). Θαυ-
μάσια, σας δίνω ένα βραβείο (award)1». 

1. Το λογοπαίγνιο στα αγγλικά award/ ward staff συνδέει το “βραβείο” στο όνειρο της αναλυόμενης 
με το “προσωπικό υπηρεσίας” στους συνειρμούς της και, μέσα από αυτό το παιχνίδι των λέξεων,  
η ερμηνεία του αναλυτή ακούγεται ως εξής: «το βραβείο που σας δίνω εγώ ως προσωπικό υπηρεσίας 
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Η αναλυόμενη το είχε αποφασίσει αλλά καθυστερούσε να επιλέξει την ημερομηνία 
περάτωσης έως ότου επέστρεψε από το ταξίδι με την κόρη της στη Νοτιανατολική 
Ασία όπου θα αγόραζαν ύφασμα για τα ρούχα και των δυο τους και θα έκαναν κι 
άλλες προετοιμασίες για τον γάμο της κόρης, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος 
για τον Ιούνιο. Δεν ήθελε η συναισθηματική της αντίδραση στο επικείμενο τέλος 
της ανάλυσής της να την αποδυναμώσει, επηρεάζοντας τα γαμήλια σχέδια της 
κόρης της.

Μετά από το ταξίδι, έλειψα για μια εβδομάδα τον Μάρτιο. Η αναλυόμενη ένιωσε 
ότι, κατά τη διάρκεια αυτού του αποχωρισμού, της έλειψα πολύ· τόσο όσο και κατά 
τη διάρκεια της θερινής μου απουσίας, τον Αύγουστο (τριών εβδομάδων). Κατά 
την επιστροφή μου, αισθάνθηκε ότι μπορούσε- και ότι ήταν καιρός- να επιλέξει 
μια ημερομηνία για το τέλος. Κράτησε αυτές τις σκέψεις για τον εαυτό της, σχεδόν 
σαν “μυστικό”. Ερωτώμενη, απάντησε ότι ήθελε η απόφαση να είναι δική της σε 
αντίθεση με την απόφαση να σταλεί μακριά στο οικοτροφείο, η οποία ελήφθη 
από τη μητέρα της, ή με την απόφαση για τις εκτρώσεις, η οποία ελήφθη από τον 
σύζυγό της.

Η επιλογή της ημερομηνίας έπρεπε να είναι μετά από την ημερομηνία γάμου της 
κόρης της. Στην αρχή πρότεινε την ημερομηνία των γενεθλίων της τον Νοέμβριο. 
Όταν την άφησε να περάσει, ο σύζυγός της την απείλησε ότι δε θα ξαναθυμηθεί ή 
εορτάσει τα γενέθλιά της. Ακολούθως, σκέφτηκε να τελειώσει την ανάλυσή της 
στα γενέθλια της κόρης της τον Απρίλιο του επόμενου έτους- αλλά αυτό ήταν 
πολύ μακριά. Συζητήσαμε την ευχαρίστηση να αισθάνεται ότι την καταλαβαίνω· 
ότι ήταν ένα συναίσθημα από το οποίο δεν ήθελε να παραιτηθεί, ένα συναίσθημα 
ως εάν να είναι διαρκώς, ευχαρίστως, έγκυος. Αυτό το συναίσθημα της θύμιζε 
την ειδυλλιακή ζωή με τη μητέρα της στο σπίτι τους, πριν απομακρυνθεί για το 
οικοτροφείο για λόγους ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εννεάμηνης περιόδου από την αρχή του έτους, η ανα-
λυόμενη είχε ανακατασκευάσει την εμπειρία του να κοιμάται στην κρεβατοκάμαρα 
των γονιών της κατά τη διάρκεια των πρώτων οχτώ ετών της ζωής της (κατά τη 
διάρκεια των οποίων γεννήθηκαν τα τρία μικρότερα αδέλφια της) ως μια περίοδο 
αφόρητης σύγχυσης. Θυμήθηκε επίσης -και βίωσε στη μεταβίβαση- το συναίσθημα 
“ότι είχε σπάσει κάτι”, ότι είχε τραυματίσει τον εαυτό της, όταν σε ασύδοτη αυνα-
νιστική δραστηριότητα στην εφηβεία της, έφθανε σε οργασμό. Αναγνώρισε ότι, 
όταν αυτοϊκανοποιούταν στο δωμάτιό της, στο οικοτροφείο, “ο πατέρας μου ήταν 
μαζί μου”, πρώτα ως προστάτης, μετά ως ένας επικριτικός παρατηρητής ο οποίος 
προκαλούσε ενοχή, αλλά, στο τέλος, με εμένα στη μεταβίβαση, ως το αντικείμενο 
της σεξουαλικής επιθυμίας της και της διέγερσής της.

Μετά από την επιλογή των γενεθλίων της τον Νοέμβριο, των γενεθλίων της κόρης 
της τον Απρίλιο του επόμενου έτους, και αργότερα, μια μουσουλμανική εορτή τον 
Οκτώβριο του ιδίου έτους, όρισε τελικά μια ημέρα του Νοεμβρίου, η οποία δεν είχε 
καμία σχέση με τα προηγούμενα. “Μια ημέρα που θα είχε και θα όφειλε να έχει τη 
δική της αξία αφ’ εαυτού της”. Δε θα έπρεπε η περάτωση να είναι απότομη σαν μια 

είναι ότι έχετε εδώ τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε τις σεξουαλικές σας επιθυμίες για εμένα δίχως 
την απειλή να υπάρξει αιμομικτική εκδραμάτιση, όπως έγινε στην περίπτωση της θεραπευόμενής 
σας». Η ερμηνεία αυτή σχολιάζεται στο τελευταίο άρθρο της ενότητας (A. Garella).
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8 έκτρωση αλλά ούτε να διαιωνίζεται σαν μια διαρκής εγκυμοσύνη. Είχε ήδη “νιώσει 
θλίψη στη διακοπή του Αυγούστου, ως εάν κάποιος να είχε πεθάνει, κάτι το οποίο 
δεν είχε πει έως μια συνεδρία προς το τέλος Οκτωβρίου. Στην ίδια συνεδρία θυμή-
θηκε ένα όνειρο: “Γεννούσα ένα μωρό (το δικό της). Αφού το κεφάλι είχε ήδη βγει, το 
υπόλοιπο θα ήταν εύκολο· το μωρό, απλά, θα γλιστρούσε έξω”. Κατάλαβε ότι η ίδια 
γέννησε τον εαυτό της. Ξαναγεννήθηκε. Συνέχισε: “Προτιμότερο είναι να πάρω εγώ 
την απόφαση (για το τέλος) από το να το αποφασίσουμε μαζί. Η θεραπεία υπήρξε 
ένας ναυαγοσώστης για εμένα. Στο όνειρό μου μια άλλη γυναίκα γεννούσε δίδυμα”. 
Αυτό το μέρος του ονείρου, το συνέδεσε με τις δυο εκτρώσεις. Ένιωσε αβοήθητη, 
ανίκανη να αποφασίσει να κρατήσει τα δύο μωρά διότι ήταν τόσο εξαρτημένη από 
το σύζυγό της και την οικογένειά της ενώ δε θα έπρεπε να είναι.

Στην επόμενη συνεδρία, η αναλυόμενη μού έδωσε 2.000 δολάρια για να ισοσκελί-
σει το υπόλοιπό της και είπε ένα όνειρο. Το όνειρο τοποθετείται στην πατρική της 
οικογένεια, στο αρχικό της σπίτι, στην Αφρική. Εγώ, ο αναλυτής, ήμουν εκεί με την 
οικογένεια, σε μια κηδεία. Η μητέρα της μου μιλούσε, λέγοντας, “Δεν μπορείς να 
φύγεις από τώρα· πρέπει να πάρεις κάποια γλυκά στις διακοπές”.

Η αναλυόμενη άργησε 10 λεπτά σήμερα. Είπε πως φοβόταν ότι θα ερμήνευα πως 
το όνειρο σημαίνει ότι ήμουν θυμωμένος με την ίδια διότι έφευγε από την ανάλυση 
σύμφωνα με το δικό της πρόγραμμα, ή ότι επιθυμούσε να έχω πεθάνει. Το δεύτερο 
μέρος του ονείρου, συνέχισε, προσπαθούσε να το ακυρώσει αυτό, δηλαδή “Μείνε 
λίγο ακόμη και πάρε κάποια γλυκά”, που προσέφερε η μητέρα της. Είπε ότι, εάν 
φύγει τώρα, μπορεί πάντα να επιστρέψει. Τη διαβεβαίωσα γι αυτό. Συνεχίζει: “Δεν 
θα είναι όπως τότε που με έστειλαν μακριά στο σχολείο και ζητούσα να επιστρέψω 
και δεν λάμβανα απάντηση παρ’ όλες τις ικεσίες μου προς τη μητέρα μου” (κάτι 
στο οποίο η αντίδραση της αναλυόμενής μου ήταν να νιώθει πεθαμένη και να 
σκέφτεται και τη μητέρα της ως πεθαμένη).

Αυτό που έμενε να γίνει ήταν να προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε ψυχαναλυ-
τικά την αναστολή της στο γράψιμο. Αυτή η αναστολή την εμπόδιζε να τελειώσει 
τη διατριβή της. Καταλάβαινε ότι το γράψιμό της είχε σεξουαλικοποιηθεί. Το να 
γράφει ισοδυναμούσε με το να αποκαλύπτει τις προσωπικές, ερωτικές επιθυμίες 
της, τις φαντασιώσεις και τα μυστικά της και να εκθέτει τον εαυτό της στη δημόσια 
λογοκρισία και ντροπή. Αντιστρόφως, εάν έγραφε θα αποδείκνυε την υπεροχή της 
απέναντι στη μητέρα της και θα ντρόπιαζε την αγράμματη μητέρα της δημοσία. 
Ενθουσιάστηκε όταν άκουσε έναν πελάτη της να μιλάει για την ελευθερία και την 
ευχαρίστηση που ένιωθε γράφοντας. Ο πελάτης της ένιωθε ότι το γράψιμο ήταν κάτι 
προσωπικό και ευχάριστο, ενώ το να μιλάει στον άλλον ήταν δημόσιο και επαχθές. 

Τελευταία εβδομάδα
Δευτέρα της τελευταίας εβδομάδας

(Έρχεται με καθυστέρηση 10 λεπτών)

Αναλυόμενη(Θ): Άργησα σήμερα.

Αναλυτής (Α): Όπως και τις περισσότερες φορές, την προηγούμενη εβδομάδα!

Θ: Όνειρο: Βρίσκομαι στην αίθουσα του κολλεγίου μου. Για έναν μήνα είχα παρα-
κολουθήσει τα μαθήματα του τρίτου έτους. Μόλις συνειδητοποίησα ότι υποτίθεται 
ότι ήμουν στο τέταρτο έτος.
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Συνειρμοί: Σήμερα ήταν η εφαρμογή της θερινής ώρας. Ξύπνησα στις 5 πμ. Είπα: 
Έχω περισσότερο χρόνο. Στα μαθήματα του τέταρτου έτους στο όνειρο…ήταν ένα 
ντουλάπι για να βάλω μέσα τα πράγματά μου…ήταν μια ομάδα χορού. Υποτίθεται 
ότι θα μάθαινα μαζί τους. Ήταν μια προχωρημένη γυναικεία ομάδα χορού. Η έμφαση 
ήταν στο τρίτο/τέταρτο έτος.

Α: Πού πηγαίνει το μυαλό σας;

Θ: Το πάλευα καθώς ξύπνησα· τρίτο/τέταρτο έτος. Αυτό το Σ-Κ ήταν τόσο ξεκού-
ραστο! Η Fatima κι εγώ πήγαμε σε ένα κέντρο ιαματικών λουτρών για τα γενέθλιά 
μου, στο Plymouth, το Σάββατο· υπήρχε ένα Jacuzzi εκεί, κάναμε και μασάζ, μετά 
γεύμα και πίσω στο σπίτι! Είναι τόσο περιποιητική! Πραγματικά καλή. Αυτό είναι 
σαν να είμαι στο κολλέγιο, σαν να είμαι στο τέταρτο έτος. Το τελευταίο έτος του 
διδακτορικού μου. Προς τι η πάλη στο όνειρο- ένας μήνας στο τρίτο έτος; Τώρα 
θυμάμαι! ΟΚ! Καθώς ξύπνησα την Κυριακή…(διστάζει). Ήμουν σε σύγκρουση. 
Θέλω να είμαι εδώ/δεν θέλω να είμαι εδώ- δεν είναι ν’ απορεί κανείς που άργησα 
σήμερα.

Α: Παλεύετε.

Θ: Ναι, πράγματι. Είναι όπως κάποιες φορές που έχω αυτήν την επιθυμία να είμαι 
με εσάς (σεξουαλικά)…

Α: Σας προκαλεί αμηχανία;

Θ: Ναι, η επιθυμία για εσάς όταν δεν συνδέεται με το να έρχομαι στην ανάλυση,  
η μονιμότητα, με κάνει να νιώθω άβολα. Τώρα καταλαβαίνω την Κ. Δυσκολευόταν 
με τις σεξουαλικές της επιθυμίες προς τον αναλυτή της, κι έτσι σύναψε σχέση με 
έναν άλλον αναλυτή. Πάλη στο όνειρο…τρίτο/τέταρτο έτος. Στις αρχές του τρίτου 
έτους, ο καθηγητής μου στο οικοτροφείο με άγγιξε στη βιβλιοθήκη, στο τέταρτο 
έτος αποφοίτησα. Τι προσπαθώ να πω; Θέλω να απομακρυνθώ από εσάς· ντρέπο-
μαι για τα συναισθήματά μου προς εσάς. Δεν το βάζω στα πόδια φεύγοντας από 
εσάς όπως από τον πρώτο αναλυτή μου-μπορώ να εμπιστευθώ τον εαυτό μου και 
μπορώ να εμπιστευθώ κι εσάς. Το Σ-Κ σκεφτόμουν την ανάλυσή μου και τις φορές 
που έφυγα τρέχοντας από εδώ (δείχνοντας μια βιασύνη στο τέλος της συνεδρίας). 
Αυτά σε σχέση με το τρίτο/τέταρτο έτος στο όνειρο.

Σχετίζεται με το να έχω σεξουαλικές σκέψεις και επιθυμίες και να εξακολουθώ να 
νιώθω ασφαλής. Στο τρίτο έτος με τον καθηγητή, φοβήθηκα· αλλά στο όνειρο 
ένιωθα ασφαλής. Είμαι ικανή να φύγω από την ανάλυση με ασφάλεια. Είναι ως εάν 
το να μιλώ για σεξουαλικές φαντασιώσεις θα μπορούσε να με εκθέσει σε κίνδυνο 
με εσάς. Αισθάνομαι ασφαλής με τον εαυτό μου. Δε μάχομαι τα συναισθήματα ή 
τις φαντασιώσεις μου. Παλιά ένιωθα ένοχη για όλα αυτά! Έτσι πρέπει να ένιωθα 
(μιλάει πολύ σιγά). Πρέπει να είχα έναν έντονο φόβο ότι εάν μιλήσω για φαντασι-
ώσεις…Μπορώ να τελειώσω την ανάλυσή μου, ανακουφισμένη ότι μπορώ να το 
κάνω χωρίς να μου κάνω κακό. Γιατί νόμιζα ότι θα μου κάνω κακό; Κακό…αυτό 
έχει σχέση με τον οργασμό όταν αυνανιζόμουν στο οικοτροφείο· στο 11ο/12ο επί-
πεδο. Κάποια φορά είπατε ότι φοβάμαι μήπως έχω έναν οργασμό στο ντιβάνι. Δεν 
είχα ιδέα για το τι θα έλεγα σήμερα. Αυτό που θυμάμαι είναι η ενοχή στο 11ο/12ο 
επίπεδο. Φόβος του αυνανισμού, του οργασμού, της ενοχής· τόσο δύσκολο να 
σταματήσω αυτόν το φόβο…Δεν ξέρω. Εάν είχα έναν οργασμό εδώ, θα έφευγα με 
ενοχή. Είμαι ικανή να φύγω δίχως να έχω έναν οργασμό. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ 
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10 να μιλήσω για τις σεξουαλικές μου φαντασιώσεις χωρίς να έχω οργασμό, οπότε 
κανείς δε θα ξέρει γι’ αυτές εκτός εάν τού τις πω. 

Α: Αυτό δεν ισχύει επίσης για την ικανότητα να επιλέγετε το τέλος της ανάλυσής 
σας ή όχι, και πότε να γίνει αυτό; 

Θ: Ναι, έτσι νομίζω.

Τρίτη της τελευταίας εβδομάδας
(Έρχεται με καθυστέρηση πέντε λεπτών)

Θ: Προσπάθησα να ξυπνήσω, αλλά το κίνητρό μου δεν ήταν ισχυρό. Όταν είμαι 
μόνη, τόσο πολλές σκέψεις είναι στο μυαλό μου! Έχω μικτά συναισθήματα στη 
σκέψη ότι θα σας αφήσω. Δεν ξέρω…Κοίταζα το ρολόι…ένιωθα αβοήθητη· κινιό-
μουν αργά. Ήξερα ότι βραδυπορούσα. Σκεφτόμουν… “Μπορώ πάντα να επι-
στρέψω. Τι φοβάμαι;” Αναλογίζομαι τα όσα έχω καταφέρει αυτά τα χρόνια και 
νιώθω καλύτερα. Πρέπει να με καθησυχάζω ότι θα είμαι καλά. Αυτή η εγγύτητα 
μαζί σας δεν μπορεί / δε θα γίνει να αναπτυχθεί με κανέναν άλλον.

Α: Δεν μπορεί / δε θα γίνει· πώς έρχεται αυτό;

Θ: Η αδελφή μου, η κόρη μου. Έχω στενή σχέση μαζί τους, αλλά υπάρχει ένα όριο, 
το οποίο δεν υπάρχει εδώ με εσάς. Στην αρχή ήταν έτσι με τον άντρα μου, αλλά 
τώρα είμαι με μισή καρδιά μαζί του. Δε νομίζω ότι θα είμαι ποτέ τόσο απελπισμένη 
όσο ήμουν όταν ξεκίνησα την ανάλυσή μου ή όταν έφυγα από το σπίτι μου για 
πρώτη φορά στα δεκατρία μου. Και μπορώ να επιστρέψω εδώ. 

Α: Αντίθετα με τότε που είχατε σταλεί στο οικοτροφείο.

Θ: Ναι! Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, αυτή η εγγύτητα και η άνεση υπήρ-
χαν ακόμα κι όταν δεν επέτρεπα να αναπτυχθούν. Οι φορές που βιαζόμουν να 
φύγω από εδώ ήταν οι φορές που αποκάλυπτα τις φαντασιώσεις μου κατόπιν της 
ενθάρρυνσής σας. Ενδιαφερόσαστε. Με τον πελάτη μου καθώς τον συμβούλευα, 
ένιωθα ότι ενδιαφέρομαι για τις φαντασιώσεις του, δηλαδή ενδιαφέρομαι γι’ αυτόν 
σεξουαλικά. Έμαθα, πράγματι, ότι το να ενδιαφέρομαι, να εξερευνώ…δε σημαίνει 
ότι ενδιαφέρομαι για τον άλλον σεξουαλικά. Τότε, και γι’ αυτόν το λόγο, ήταν που 
έφευγα τρέχοντας από εδώ ως εάν να ήμουν σε κίνδυνο. Θυμάμαι κάποια φορά που 
είπα ότι θα μπορούσα να σας κάνω αναφορά και είπατε: “Φυσικά θα μπορούσατε”. 
Τι σκεφτόμουν; Πώς έφτασα σε αυτό; Τι σκεφτόμουν όταν έφυγα χθες; “Σεξουαλι-
κοποιώντας τα πράγματα…” Όταν ήσαστε όπως ο πατέρας μου, ήμουν ασφαλής. 
Όταν ήσασταν διαφορετικός, υπήρχε ένας κίνδυνος για εμένα. Στο οικοτροφείο, 
όταν σκεφτόμουν όπως ο πατέρας μου, ήμουν προστατευμένη. Διασκεδάζω με τα 
“κακά πράγματα”. Είπα στον Dr. Μ. ότι, εάν ο πατέρας μου ήξερε τι σας λέω, θα 
με σκότωνε. Όταν με ενθαρρύνατε, ένιωθα ότι είμαι σε κίνδυνο. Σκεφτόμουν ότι 
προσπαθούσατε να με κάνετε να χάσω τον έλεγχο. 

Α: Ότι προσπαθούσα να σας υποβάλλω για να μπορέσω να κάνω σεξ μαζί σας;

Θ: Όταν αυνανιζόμουν, φοβόμουν ότι θα έχανα τον έλεγχο· οι εκκρίσεις αύξαναν 
την ενοχή μου. Πόσο ταπεινωτικό θα ήταν εάν ήταν δημόσιο…όχι κρυφό. Φαντα-
ζόμουν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί κι εδώ εάν έχανα τον έλεγχο, το ξέρετε. 
Δεν θα ήταν ιδιωτικό. Θα ήταν ταπεινωτικό…Όταν αφήνω την πατρίδα μου, εάν 
ο πατέρας μου δεν μπορεί να με προστατεύσει, πώς μπορώ να προστατεύσω τον 
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εαυτό μου; Γιατί ο καθηγητής που μου έκανε ερωτικές προτάσεις στη βιβλιοθήκη 
έγινε τόσο μεγάλο θέμα; Ήταν ένα βίωμα απώλειας ελέγχου; Ανέπτυξε συναισθή-
ματα για εμένα. Κίνδυνος. Τον εμπιστευόμουν. Την πρώτη ημέρα στο ντιβάνι…
αυτό έγινε με τον πρώτο μου αναλυτή.

Α: Σας ήρθε η ιδέα ότι ο άντρας σας έπρεπε να σας προστατέψει από τον ανα-
λυτή σας.

Θ: Ποτέ δε μίλησα στον πρώτο μου αναλυτή για το πόσο άβολα ένιωσα όταν βρε-
θήκαμε στο ασανσέρ μαζί. Έκανα μόνο την παρατήρηση ότι ο άλλος ασθενής του 
είχε πέντε λεπτά παραπάνω. Ο άντρας μου ήταν ο προστάτης μου. Στο μυαλό μου, 
δεν μπορούσα να του επιτρέψω να είναι τόσο αδύναμος όσο είναι στην πραγματι-
κότητα ειδάλλως δεν θα μπορούσε να λειτουργεί ως προστάτης μου. Έχω μιλήσει 
για το πόσο θυμωμένη ήμουν και με αυτόν και με τη μητέρα του. Θα έπρεπε να 
είχαμε συζητήσει τα “ατυχήματα” στην πρώτη ανάλυση. Φοβόμουν να μιλήσω γι’ 
αυτά. Ποιος θα έβαζε το όριο; Είχα ελευθερία ως παιδί…χρειάζομαι ένα όριο….το 
να έλθω εδώ αργά είναι μια μέθοδος για να ασκήσω εξωτερικό έλεγχο. Το ζήτημα 
της ταπείνωσης από τις δικές μου επιθυμίες και φαντασιώσεις. Μπορώ τώρα να 
παρακολουθήσω τις φαντασιώσεις των πελατών μου- για παράδειγμα, η δεκαε-
ξάχρονη με τις κρίσεις πανικού που κάνει εμετό τη νύχτα-μπορώ να μιλήσω μαζί 
της για το φόβο εγκυμοσύνης και τις φαντασιώσεις της. 

Τετάρτη της τελευταίας εβδομάδας
(Έρχεται με καθυστέρηση πέντε λεπτών)

Θ: λοιπόν, δεν ξέρω· παλεύω με ανάμικτα συναισθήματα.

Α: Είναι ενδιαφέρον αυτό που είπατε: “Δεν μπορώ και δε θα γίνει να έχω τόση 
εγγύτητα με κανέναν άλλον”.

Θ: Ο άντρας μου είναι τόσο αρνητικός! Απλά πράγματα: η κόρη μου μάς τηλεφώ-
νησε χθες λέγοντας “Θα μπορούσα να δειπνήσω μαζί σας”. Ο άντρας μου ένιωσε 
άβολα. Του προκάλεσε άγχος το ότι η κόρη μου κι ο άντρας της θα έρχονταν να 
δειπνήσουν μαζί μας. Πρότεινε να φέρουν, ερχόμενοι, φαγητό απέξω. Είπε: “Δεν 
έχουμε ετοιμάσει τίποτε”. Του είπα: “Μην το κάνεις αυτό!” Της τηλεφώνησα ενόσω 
οδηγούσα και της είπα ότι θα ετοίμαζα κάτι. Ήταν ήδη καθ’ οδόν. Αυτό που θέλω να 
πω είναι ότι η αρχική του αντίδραση είναι πάντα αρνητική. Αργότερα θα θελήσει 
να βοηθήσει ή θα συμμορφωθεί. Όπως όταν έμεινα έγκυος στην κόρη μου, η αντί-
δρασή του ήταν: “ Δεν είμαι έτοιμος”. Δεν μπορεί να με ενθαρρύνει ποτέ. Πρέπει να 
το κάνω μόνη μου. Είχα έναν πελάτη στις 8.30 πμ. Ο πρώτος ήταν στις 6.30. Έκανα 
ένα ντους. Σκεφτόμουν ότι θα έχανα τον πελάτη· ήταν εξαιτίας του ρολογιού. Δεν 
το είχα αλλάξει στη θερινή ώρα. Είπε: “ Με εμένα θα τα βάλεις πάλι. Φεύγω!”.  
Δε θέλει να αναλάβει ευθύνες. Αυτό που λέω είναι ότι δε μου αρέσει αυτό αλλά τον 
δέχομαι περισσότερο. Νιώθω ότι θα στηριχτώ στα πόδια μου. Εξαρτώμαι από εσάς 
ποικιλοτρόπως. Μπορούσα πάντα να μιλάω με εσάς για να δω μια άλλη προοπτική. 
Ήταν δύσκολο να πω “νιώθω καλά με τον εαυτό μου”. Μεγάλωσα. Σε κάποιο μέρος 
του εαυτού μου θα λείψετε. Αλλά θα είμαι ΟΚ. Τη Δευτέρα μου δώσατε το λογα-
ριασμό. Αύριο θα είναι η τελευταία μας ημέρα. Ελπίζω ότι θα μπορώ να ξεπληρώσω 
τα χρήματα έως το τέλος του Δεκεμβρίου ή του Ιανουαρίου. Θα προσπαθήσω.

Α: Πώς φτάσατε σε αυτό;
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12 Θ: Σκεφτόμουν ότι δε θα θέλατε να με δείτε εάν δε σας πλήρωνα. Όταν πρωτο-
ήρθα σε αυτήν τη χώρα, έπρεπε να απευθυνθώ στο σύστημα δημόσιας υγείας, 
σε ιδρύματα για τον εμβολιασμό των παιδιών μου. Θα σας αφήσω χωρίς να έχω 
αποπληρώσει τα χρήματα. Έχω μια αίσθηση αποτυχίας…

Α: Δείτε περί τίνος πρόκειται.

Θ: Σέρνω αυτό το υπόλοιπο των 4.000 δολαρίων για χρόνια.

(Συνεχίζει λέγοντας ότι εμπιστεύεται τον εαυτό της τώρα ως προς την ελευθερία 
να μιλάει για οτιδήποτε περνάει από το μυαλό της, χωρίς να έχει την ιδέα ότι  
η “ελευθερία” θα την οδηγήσει στο να χάσει τον έλεγχό της, σε ανεξέλεγκτη σεξου-
αλικότητα).

Α: Πώς, λοιπόν, συνδέεται αυτό με την αίσθηση της αποτυχίας; Πώς είναι η εγκα-
τάλειψη της μομφής του πατέρα σας για αποτυχία; 

Θ: Όχι· δεν είναι η ιδέα ότι εγκαταλείπω τη μομφή του, αλλά ότι θα του έλεγα ότι 
είμαι σε ανάλυση και ότι δεν ήμουν ικανή να πληρώσω, ότι έσερνα το υπόλοιπο όλα 
αυτά τα χρόνια. Θα με κατέκρινε και θα έλεγε “ εάν δεν μπορείς να πληρώσεις, μην 
το κάνεις”. Είναι η κριτική του πατέρα μου για τα χρήματα. Εάν δεν μπορείς να το 
πληρώσεις, μην το αγοράζεις. Σκέφτομαι ότι εάν δεν μπορώ να γράψω, θα μπορώ 
να επιστρέψω, εάν δεν είμαι ικανή να τελειώσω τη διατριβή μου. 

Πέμπτη - η τελευταία συνεδρία
Θ: Ποτέ δεν περίμενα ότι θα τελείωνα την ανάλυσή μου πριν αποφοιτήσω από την 
επαγγελματική μου σχολή. Δεν περίμενα ότι θα ήμουν ποτέ έτοιμη να τελειώσω. 
Εάν αποφοιτούσα, θα ήταν δύσκολο να πείσω τον άντρα μου να συνεχίσω εδώ. Εάν 
εργαζόμουν σε ένα διαφορετικό πεδίο, θα είχα ξεκινήσει την ανάλυσή μου; Για όλα 
υπάρχει μια αιτία. Οφείλει να γίνει έτσι. Σε κάποιο μέρος του εαυτού μου θα μου 
λείπει να έρχομαι εδώ, θα μου λείπετε εσείς. Κάποιο άλλο μέρος του εαυτού μου με 
ωθεί να προχωρήσω. Ξεκίνησα την ανάλυση σε δύσκολους καιρούς. Δεν μπορούσα 
να στηριχτώ σε κανέναν: σύζυγο ή οικογένεια. Ήμουν εξουθενωμένη, πώς θα μεγά-
λωνα τα παιδιά μου; Η κόρη μου ήταν 9 ετών, ο γιος μου ήταν 7. Ανησυχούσα γι’ 
αυτά. Αλλά όλα πήγαν καλά. Η ανάλυση με βοήθησε να μεγαλώσω τα παιδιά μου. 
Σε 2- 3 χρόνια, θα οργανώσω τον γάμο του γιου μου. Θα έρθει για δυο εβδομάδες 
από την πόλη όπου παίρνει την ειδικότητά του· αυτός και η κοπέλα του. Θα σας 
στείλω προσκλητήριο όποτε είναι να γίνει ο γάμος. Με κάποιον τρόπο βλέπω ότι 
πέτυχα και ως επαγγελματίας και ως μητέρα…φοβόμουν ότι θα αποτύγχανα και 
στα δυο. Κάπως όφειλα να με εμπιστευτώ…πώς να ενεργήσω…ανάλυση ή να 
τρελαθώ…φοβόμουν ότι θα έπαιρνα ένα κουζινομάχαιρο και θα με μαχαίρωνα. 
Τότε παρακολούθησα τα μαθήματα σας. Με βοηθήσατε τόσο πολύ…φοβόμουν 
ότι θα αποφοιτούσα και δεν θα ήμουν έτοιμη να σας αφήσω.

(Μιλάει για την επίσκεψή της στον κουνιάδο της και την κουνιάδα της οι οποίοι 
μόλις είχαν γυρίσει από τις διακοπές τους. Ο κουνιάδος της τής είπε ότι η κόρη 
τους, η οποία μόλις αποφοίτησε, σκέφτεται να κάνει ψυχανάλυση. Η γυναίκα του 
είπε μέσα από τα δόντια της: “Δε χρειάζεται μυαλό για να κάνεις ψυχανάλυση”.  
Η κουνιάδα είναι νευρολόγος. Η αναλυόμενη αγνοεί την παρατήρηση.)

Θ: Είναι ειρωνικό. Η κόρη μου γίνεται νευρολόγος, η κόρη της σκέφτεται να κάνει 
ψυχανάλυση.
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Α: Με μια μητέρα όπως αυτή, δεν προκαλεί έκπληξη.

(Η αναλυόμενη συνεχίζει λέγοντας πόσο υποστηρικτική είναι η κόρη της όταν της 
λέει: “μας στήριξες και τους δυο μας ακόμα και με μια τόσο διαταραγμένη σχέση 
με τον μπαμπά”)

Θ: Πόσο ευχάριστα είναι και τα δυο παιδιά μου· τόσο ζωηρά! Είναι μια ευχαρίστηση 
να μιλάς στον γιο μου. Είναι τόσο ζωντανός. (Συνεχίζει λέγοντας ότι ένα από τα 
μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανάλυσής της είναι το ότι ανέθρεψε επιτυχημένα 
παιδιά).

Δε θέλω να ξαναγυρίσω στην ίδια κατάσταση, όπως όταν ήλθα εδώ το ’95. Δε 
μετανιώνω που διήρκεσε τόσο πολύ. Κανείς δε θα με γνωρίσει όπως εσείς με 
γνωρίζετε, όπως με έχετε γνωρίσει. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Δεν έχει όνομα.  
Οι άλλες μου εμπειρίες έχουν ξεθωριάσει (στο παρελθόν), έχουν πάρει άλλη μορφή, 
ένα διαφορετικό νόημα. Ο σύζυγός μου δεν έχει αλλάξει. Εγώ έχω. Δεν είμαι πια 
θυμωμένη με τη μητέρα μου. Όταν έφυγα μακριά για το οικοτροφείο (με έστειλαν 
μακριά) ήμουν σαν ρομπότ εκεί, πήγαινα όπου φυσούσε ο άνεμος, δίχως συναι-
σθήματα, σαν να ήμουν νεκρή. Δεν μπορούσα να σκεφτώ την ευτυχισμένη παιδική 
μου ηλικία στο σπίτι μου με τη μητέρα μου. Ο μόνος τρόπος να τα καταφέρω ήταν 
να τη σκέφτομαι σαν νεκρή και να λησμονήσω το παρελθόν μου. Νιώθω ζωντανή 
τώρα· όχι ένα νεκρό ρομπότ!

Α: Κι εδώ…λέτε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να γυρίσετε (στην ανάλυση) 
και/ή μπορείτε να μου στείλετε μια πρόσκληση για το γάμο του γιου σας και “προ-
εξοφλείτε” ότι θα είμαι ζωντανός και ότι θα απαντήσω αντί να μην απαντήσω όπως 
η μητέρα σας όταν σας έστειλαν στο οικοτροφείο. Δε θέλατε να δώσω την ερμηνεία 
ότι επιθυμούσατε να είμαι νεκρός στο τελευταίο σας όνειρο.

Θ: Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ανάλυσής μου είναι ότι δε βλέπω τον εαυτό μου 
μέσα από τα μάτια του πατέρα μου, σεξουαλικοποιώντας τα πάντα. Το πράγμα που 
τον εκνεύριζε σε εμένα ήταν το οποιοδήποτε ενδιαφέρον ή αναφορά στη σεξουα-
λικότητα μου, σε όποιο ενδιαφέρον ή διεγερμένη δραστηριότητα ως παιδί. Αυτό 
ήταν το μόνο πράγμα που τον τρέλαινε σε εμένα. 

λέει: «Είναι ειρωνικό. Νιώθω ζωντανή, επιτυχημένη στην ανάλυσή μου και αλλού, 
αλλά νιώθω επίσης λυπημένη».

Της λέω ότι αυτό είναι κατανοητό. Δε λυπάται για την επιτυχία της αλλά διότι φεύ-
γει, διότι τελειώνουμε. Ότι θα της λείψουν οι συναντήσεις μας, όπως και σε εμένα. 
Ήταν μεστές νοήματος και για τους δυο μας. Ναι, φυσικά μπορώ να της δώσω μια 
αγκαλιά (ένας δείκτης ότι αναγνωρίζει τα συναισθήματα της, μπορεί να ζητήσει 
μια αγκαλιά και νιώθει ασφαλής να το κάνει). Ρωτάει: «Ήρθε η ώρα;». λέω: «Ναι». 
Της δίνω μια θερμή αγκαλιά, τη χτυπώ στη πλάτη. Χαμογελά, μέσα από τα δάκρυά 
της, βάζει το παλτό της και φεύγει.

Μετάφραση: Χρυσή Γιαννουλάκη
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14 Ο Αναλυτής στη Συνεδρία 
Ένα σχόλιο πάνω στο άρθρο του Mayer Subrin  
«Οδεύοντας μετ’ εμποδίων προς τον τερματισμό»

Ilany Kogan

Ήταν ευχαρίστησή μου να προσκληθώ για να σχολιάσω το κλινικό υλικό του 
Dr Subrin στο «O αναλυτής στη Συνεδρία» τμήμα του International Journal of 
Psychoanalysis. Βρίσκω ότι αυτό το τμήμα, ο κύριος σκοπός του οποίου είναι να 
προαγάγει την ψυχαναλυτική επικοινωνία φέρνοντας σε επαφή τις διάφορες ψυχα-
ναλυτικές σχολές, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μας θέτει μπροστά σε προκλήσεις.

Στην παρούσα εργασία του, ο Dr Subrin παρουσιάζει κλινικό υλικό από μία επι-
μέρους φάση της περάτωσης μιας ανάλυσης, ξεκινώντας με στοχασμούς πάνω 
στο ζήτημα του τέλους της ανάλυσης πριν από την επιλογή μιας συγκεκριμένης 
ημερομηνίας και καταλήγοντας σε μία καταγραφή της τελευταίας εβδομάδας της 
ανάλυσης. Καθώς έχω κι εγώ ασχοληθεί με το θέμα αυτό (Kogan, 1996), το άρθρο 
του Dr Subrin παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμένα.

Η αφήγηση του Dr Subrin με εντυπωσίασε με την αξιοθαύμαστη ειλικρίνειά της. 
Εντυπωσιάστηκα, επίσης, τόσο από την ικανότητα ενός ευαίσθητου αναλυτή να 
συνοδεύσει την ασθενή του σ’ ένα μακρύ και επώδυνο αναλυτικό ταξίδι, όσο και 
από την επαφή του με το ασυνείδητο της ασθενούς, η οποία διαφαίνεται στα όσα 
αναφέρονται στην εξαίρετη εργασία του. Όπως και να έχει, βρίσκω αυτό το οποίο 
ανέλαβα ιδιαίτερα δύσκολο. Εξετάζοντας τις αντιδράσεις μου στο ενδιαφέρον 
υλικό του Dr Subrin, ανακάλυψα ότι η ανάληψη ενός δημιουργικού στοχασμού 
βάζοντας τον εαυτό μου στη θέση του αναλυτή και επιτρέποντας στους συνειρ-
μούς μου να με οδηγήσουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση δημιουργούσε 
τον πειρασμό να κάνω τη δουλειά του αναλυτή με έναν διαφορετικό, “καλύτερο” 
τρόπο. Αναφερόμενος με χιούμορ σε αυτόν τον πειρασμό, ο Gardner σημειώνει: 
«Οποτεδήποτε ένας αναλυτής αναφέρει τη δουλειά του σε έναν άλλον αναλυτή, 
ο δεύτερος μπαίνει στον πειρασμό να πει στον πρώτο τι θα μπορούσε να έχει δει, 
τι θα έπρεπε να έχει δει, τι θα μπορούσε να έχει κάνει, τι θα έπρεπε να έχει κάνει» 
(1984, σ.39). Παρομοίως κι εγώ με “έπιασα” να μπαίνω σε αυτόν τον πειρασμό.

Γνωρίζω επίσης ότι το να σχολιάσεις τις συνεδρίες κάποιου άλλου, χωρίς να ξέρεις 
αρκετά καλά την εργασία η οποία έχει γίνει και από τους δυο, αναλυόμενο και 
αναλυτή, στο μακρόχρονο αναλυτικό ταξίδι τους, και χωρίς να έχεις εξοικειω-
θεί με τις αποχρώσεις, τα κρυφά μηνύματα και τις αντίστοιχες παραλείψεις είναι, 
τουλάχιστον, αλαζονικό. Για τον λόγο αυτό ακριβώς, προσφέρω τις παρατηρήσεις 
μου και τα ερωτήματά μου μόνο ως σημεία προβληματισμού, καθώς προέρχονται 
από την προσπάθειά μου να κατανοήσω την αναλυόμενη και να αισθανθώ την 
αναλυτική εμπειρία της από μία εξωτερική οπτική γωνία, δίχως να διαθέτω όλες 
τις σχετικές πληροφορίες.

Στην αρχή της εργασίας του ο Dr Subrin αναφέρει το ιστορικό της ασθενούς και τα 
συμπτώματα, τα οποία παρουσιάζει. Η ασθενής έκανε ανάλυση με αυτόν τα προη-
γούμενα 13 χρόνια. Παρουσίασε τον εαυτό της στην πρώτη της ανάλυση, ως κατα-
θλιπτικό, αυτοκαταστροφικό, με σκέψεις να σκοτωθεί μπήγοντας στην κοιλιά της 
ένα μαχαίρι κουζίνας, μετά από δυο εκτρώσεις. Σύμφωνα με την ασθενή, οι εκτρώ-



15σεις συνέβησαν εξαιτίας της έλλειψης οικονομικής στήριξης από τον σύζυγό της 
και την ευρύτερη οικογένεια. Ο Dr Subrin μας πληροφορεί επιπλέον, ότι την πρώτη 
της ανάλυση, η αναλυόμενη την παράτησε στη μέση της πρώτης της συνεδρίας, 
λέγοντας στον αναλυτή της ότι έφευγε “για να προωθήσει την επαγγελματική της 
επιμόρφωση”. Στην πραγματικότητα, η αναλυόμενη, σύμφωνα με την ίδια, είχε τρο-
μοκρατηθεί από το ότι ένιωθε ότι θα ήταν ανίκανη να ελέγξει τις σεξουαλικές της 
παρορμήσεις προς τον αναλυτή, κάτι το οποίο “θα κατάστρεφε την οικογένειά του”. 
Ο Dr Subrin μας λέει ότι, μετά από την πρώτη τους συνεδρία, η αναλυόμενη οδηγώ-
ντας βράδυ προς το σπίτι της, έπεσε πάνω σε ένα δέντρο σε ένα σημείο, όπου κάποιος 
της δικής της εθνικότητας είχε βγει από τον δρόμο, είχε πέσει σε μια λιμνούλα με 
βαθειά νερά και είχε πνιγεί. Με βάση αυτό το υλικό, μου ήταν εμφανές ότι η σεξουα-
λική έλξη της αναλυόμενης προς τον αναλυτή είχε έναν τρομακτικό και δολοφονικό 
χαρακτήρα. Κατακλυσμένη από τις σεξουαλικές της παρορμήσεις, ένοιωθε πως ή θα 
κατάστρεφε τον αναλυτή ή, εναλλακτικά, θα κατέστρεφε τον εαυτό της.

Ο Dr Subrin συνέχισε περιγράφοντας αυτό που ο ίδιος θεώρησε ως την κύρια 
τραυματική εμπειρία της αναλυόμενης· το τραύμα της εγκατάλειψης. Η οικογένειά 
της ήταν μέλος μιας μικρής ασιατικής μειονότητας, η οποία ζούσε στην Αφρική. 
Για να προστατέψουν τις κόρες τους από το βιασμό ή τη δολοφονία που όλη  
η κοινότητά τους περίμενε ότι θα συμβούν μόλις οι ιθαγενείς κάτοικοι αποκτούσαν 
πολιτική ελευθερία για πρώτη φορά, οι γονείς επέστρεψαν στη χώρα τους, δήθεν 
για να επισκεφθούν την υπόλοιπη οικογένεια. Στην πραγματικότητα, ο σκοπός 
τους ήταν να τις βάλουν εσωτερικές σε ένα οικοτροφείο, κάτι μετά από το οποίο 
επέστρεψαν στην Αφρική. Οι γονείς, ωστόσο, δεν είχαν προετοιμάσει ουδόλως 
τη 13χρονη κόρη τους γι’ αυτόν τον τραυματικό αποχωρισμό. Το έφηβο κορίτσι 
βίωσε τον αποχωρισμό από τη μητέρα του ως εγκατάλειψη. Ένοιωσε σοκαρισμένη 
και απελπισμένη κυρίως γιατί τα γράμματα προς τη μητέρα της, όπου ικέτευε να 
επιστρέψει στο σπίτι, έμειναν αναπάντητα. Αυτό το τραυματικό γεγονός αναμφί-
βολα άφησε τα σημάδια του πάνω στην αναλυόμενη: Ήταν σίγουρη ότι η μητέρα 
της ήταν νεκρή κι ένοιωθε τον εαυτό της ως “ζωντανό νεκρό”, ένα συναίσθημα το 
οποίο τη συνόδευσε σε όλη τη ζωή της.

Καθώς το θέμα αυτής της κλινικής εργασίας είναι η περάτωση της ανάλυσης, θα 
αναφέρω εν συντομία κάποια από τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για 
την απόφαση της περάτωσης. Βάσει αυτών των κριτηρίων, θα προσπαθήσω να 
περιγράψω και να αναλύσω τις σκέψεις με τις οποίες το υλικό του Dr Subrin μου 
προκάλεσε σχετικά με το τί έχει ήδη γίνει και το τί έμεινε ατελείωτο στο τέλος 
αυτού του μακρινού αναλυτικού ταξιδιού.

Η ψυχαναλυτική βιβλιογραφία, η οποία ασχολείται με τα θεωρητικά και τεχνικά 
προβλήματα σχετικά με την περάτωση της ανάλυσης, προσφέρει μια σειρά από 
κριτήρια ώστε να την αποφασίσεις. Αυτά τα κριτήρια τα οποία λαμβάνουν υπόψη 
τους την εξέλιξη του/της αναλυόμενου/ης και τα επιτεύγματα του/της σε διαφο-
ρετικούς τομείς της ζωής του/της ως αποτέλεσμα της ανάλυσης, έχουν περιγραφεί 
με ευρέως ποικίλους τρόπους (Balkoura, 1974· Firestein, 1969· Hurn, 1973· Pfeffer, 
1963· Robbins, 1975· Symposium, 1937·1948·1950) κι έχουν επανεξεταστεί στη 
βάση διαφορετικών θεωρητικών κατασκευών (Firestein,1982· Schachter, 1992).
Μερικά από αυτά τα κριτήρια παρουσιάζονται παρακάτω. 

Ο Weigert (1952) έγραψε ότι η εμφάνιση μιας αισθητά αυξημένης ικανότητας ειλι-
κρίνειας από τον αναλυόμενο και τον αναλυτή είναι ένας προάγγελος της περάτω-
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16 σης. Ο Greenson (1967) πίστευε ότι εάν ο αναλυόμενος δε βίωσε ποτέ μία έντονη, 
παρατεταμένη αντίδραση θυμού προς τον αναλυτή, τότε η ανάλυση προφανώς δεν 
έφθανε στο τέλος της. Ο Novick (1982) εστίαζε στην ικανότητα του αναλυόμενου 
να βιώσει και να διατηρήσει μια οιδιπόδεια μεταβίβαση. Ο Siegel (1982) έδωσε 
έμφαση στη βελτίωση ενός σκληρού και επικριτικού Υπερεγώ. Ο Rangell (1982) 
πίστευε ότι η τελική φάση είχε προσεγγιστεί όταν ο αναλυόμενος αποκτούσε την 
ικανότητα να επιλέγει.

Το κριτήριο για περάτωση το οποίο προφανώς συγκέντρωσε την περισσότερη 
προσοχή είναι η ικανότητα για αυτοανάλυση (Berenstein and Fondevilla, 1989· 
Hoffer, 1950· Kantrowitz et al., 1990· Kramer, 1959· Schachter, 1992· Schlessinger 
and Robbins, 1983· Siegel, 1982). Ο Grinberg (1980) έφερε το κριτήριο αυτό ένα 
βήμα πιο μακριά βλέποντας την αυτοανάλυση ως ένα επακόλουθο του “αέναου” 
της διαδικασίας αναζήτησης ψυχικής ανάπτυξης και απαρτίωσης. Σύμφωνα με 
αυτόν, η περάτωση της δυναμικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον αναλυτή και 
τον αναλυόμενο επιτρέπει στο δεύτερο να κατακτήσει ένα νέο σημείο “απογείω-
σης”, από το οποίο δύναται να ελέγχει την εξέλιξη της ψυχικής του ανάπτυξης και 
ωρίμανσης μόνος του. Το “αέναο” της διαδικασίας συνάδει με τη σύγχρονη άποψη, 
ότι δεν υπάρχει κάτι της τάξεως της ιδανικής περάτωσης, ότι τα συμπτώματα δεν 
εξαφανίζονται ποτέ εντελώς, ότι ο αναλυόμενος δεν επιτυγχάνει όλες τις δομι-
κές αλλαγές τις οποίες επιθυμούσε, ούτε μπορεί να αποκτήσει μία εξ ολοκλήρου 
απαρτιωμένη προσωπικότητα. Τοιουτοτρόπως, η βιβλιογραφία των τελευταίων 
ετών σχετικά με το τέλος της ανάλυσης έχει ως θέμα τις περιπτώσεις αδιεξόδου, 
τις διακοπές της ανάλυσης και την εκ νέου-ανάλυση.

Έχοντας ως σημείο αφετηρίας αυτά τα διαφορετικά κριτήρια, επιθυμώ να εξετάσω 
τα επιτεύγματα της αναλυόμενης στην ανάλυσή της, όπως περιγράφηκαν και από 
τους δυο, την ίδια και τον αναλυτή της.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, η αναλυόμενη δεν είναι πια καταθλιπτική, με τάσεις 
αυτοκτονίας· δε φοβάται πια ότι θα εγκαταλειφθεί στην άκρη του δρόμου ώστε 
να κακοποιηθεί σεξουαλικά. Είναι τώρα ικανή να ζει, να αγαπά και να εργάζεται. 
Αισθάνεται ότι είναι πολύ καλύτερη μητέρα τώρα σε σχέση με την εποχή όπου τα 
παιδιά της ήταν μικρά και όπου είχε ελάχιστη εμπιστοσύνη στην ικανότητά της να 
τα αναθρέψει. Η δική μου γνώμη είναι ότι αυτή η εξέλιξη συντελέστηκε επειδή το 
παιδί μέσα της έλαβε φροντίδα· κάτι που της επέτρεψε να φροντίσει στη συνέχεια 
τα δικά της παιδιά τα οποία απολαμβάνει καθώς περιγράφονται ως υγιή άτομα. 
Στη φάση της περάτωσης, η αναλυόμενη συνοδεύει την κόρη της στη γενέτειρα 
χώρα της προκειμένου να οργανώσουν τον γάμο της τελευταίας· σύμφωνα με 
τον αναλυτή της, αυτό δείχνει ότι η αναλυόμενη έχει αποδεχθεί τόσο την ώριμη 
σεξουαλικότητα της κόρης της όσο και τη δική της.

Η ασθενής αναφέρει ότι υπήρξε, επίσης, ανάπτυξη και εξέλιξη στον εργασιακό της 
τομέα κάτι το οποίο, σύμφωνα με το υλικό, συμπεραίνω ότι είναι ένα αποτέλεσμα 
της θεραπείας της. Αισθάνεται ότι είναι πολύ πιο ικανή να φροντίσει τους πελάτες 
της, φοβάται λιγότερο να εισχωρήσει στον εσωτερικό τους κόσμο, καθώς και στις 
σεξουαλικές τους φαντασιώσεις.

Ο έλεγχος της αναλυόμενης πάνω στις σεξουαλικές της παρορμήσεις και τις τρο-
μακτικές συνέπειές τους είναι ένα από τα κύρια θέματα αυτής της κλινικής περί-
πτωσης. Η αναλυόμενη αναφέρει ότι τώρα φοβάται πολύ λιγότερο τις σεξουαλικές 


