
Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους 
περόνας ἀπ’ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, 
ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, 
αὐδῶν τοιαῦθ’, ὁθούνεκ’ οὐκ ὄψοιντό νιν 
οὔθ οἷ’ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ’ ἔδρα κακά, 
ἀλλ’ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν οὓς μὲν οὐκ ἔδει 
ὀψοίαθ’, οὓς δ’ ἔχρηιζεν οὐ γνωσοίατο.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274.

Σπάζει αυτός τις χρυσές πόρπες, που εκράτουν 
το φόρεμά της, τις αρπά και μπήγει 
τις βελόνες στις κόγχες των ματιών του 
σκούζοντας: «Να μη δήτε ποτέ σας 
τα όσα έπαθα φριχτά, κι όσα έχω κάνει, 
σε σκοτάδι να βλέπω όσους δεν πρέπει, 
να μη νιώθω όσους ποθούσα να ξέρω».

μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Το θάρρος να μην κρατάς κανένα ερώτημα 
στην καρδιά σου είναι αυτό που φτιάχνει  
τον φιλόσοφο. Αυτός οφείλει να εξομοιώνεται 
τον Οιδίποδα του Σοφοκλή, ο οποίος, 
αναζητώντας να εξιχνιάσει το φρικτό του 
πεπρωμένο, ασίγαστος ερευνά ακόμη κι όταν 
διαισθάνεται πως από τις απαντήσεις  
θα προκύψει για τον ίδιο η πιο αποτρόπαια. 
Όμως σ’ αυτό το σημείο οι περισσότεροι 
φέρουν μέσα τους την Ιοκάστη που εκλιπαρεί 
στο όνομα όλων των θεών τον Οιδίποδα να 
μη διερευνήσει πιο πέρα: και οι περισσότεροι 
ενδίδουν στα λόγια της και γι’ αυτό  
η Φιλοσοφία βρίσκεται εκεί που βρίσκεται.

Από επιστολή του Σοπενχάουερ στον Γκαίτε, 11.11.1818,  
που αναφέρεται από τον Ferenczi στο First Contributions 
to Psycho-Analysis.
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Μέσα στις δύσκολες ώρες που ζούμε, η μακρά Συνομιλία με τον Νίκο Κουρέτα, ανάμεσα 
στα σημεία αναφοράς του 6ου τεύχους, μας θέτει ενώπιον ερωτημάτων που σπάνια ανοί-
γουν δημοσίως και που αφορούν την Ψυχανάλυση βιωμένη «έσωθεν»· που εμπλουτίζεται 
και από την αφθονία των αναμνήσεων, και από την εμπειρία αλλά και από τη διορατική 
στόχευση των συλλογισμών. Ταυτοχρόνως, κλείνει και η σειρά των συνομιλιών μας με τα 
μέλη του αρχικού ιδρυτικού και ιστορικού κύκλου της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας.

Ο Διάλογος για την Ασυνείδητη Φαντασίωση του Βασίλη Δημόπουλου, του Χρήστου 
Ιωαννίδη και του Δημήτρη Τζάκσον με τους υπογράφοντες φέρνει στο φως και γνωστές 
αλλά και απροσδόκητες πτυχές των τόσο πολυσυζητημένων αλλά και διαρκώς επίκαιρων 
εννοιολογικών διακρίσεων που χρειάζεται να γίνονται για να μπορούμε να παρακολου-
θούμε διαφορετικές κλινικές προσεγγίσεις του υλικού, που, όμως, συγκλίνουν στο ενιαίο 
ψυχαναλυτικό πεδίο μας.

Με την Αριστέα Σκούλικα στη θέση της Αναλύτριας στη Συνεδρία εισαγόμεθα στον ιδιαί-
τερο κόσμο της θεραπείας του μικρού Κ με έναν εξόχως γλαφυρό δρόμο· έτσι όμως εμφα-
νίζονται στο αναλυτικό πλαίσιο και πολλές δύσβατες περιοχές που απαιτούν ιδιαίτερη 
κλινική δεξιότητα και σθένος. Τα σχόλια του Σωτήρη Μανωλόπουλου και του Jacques 
Angelergues συνεισφέρουν στη διαύγαση των αναλυτικών τεκταινομένων με γερές δόσεις 
κλινικής σοφίας, εκεί δηλαδή που πάντοτε στρεφόμαστε εν τέλει.

Στα Εκπαιδευτικά ο Paul Denis μάς «δωρίζει» σπουδαία στιγμή σύνθεσης ψυχοπαθολογίας 
και ψυχαναλυτικής θεωρίας στον ιδιαίτερο αλλά και τόσο βάσιμο τρόπο του να προσεγγί-
ζει τη φοβία, σε σχέση αντιστικτική με την κατάθλιψη. Τον συνοδεύει η Αμίνα Μοσκώφ 
με ένα κείμενο όπου με φρέσκια ματιά ξαναδιαβάζει μία πλευρά των σχετικών επεξερ-
γασιών του Freud. Και ο Σπύρος Μητροσύλης προβαίνει σε μία χρήσιμη επισκόπηση 
που αναφέρεται στους κλινικούς δρόμους που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας για να 
διασχίσουμε τις δύσκολες περιοχές των φοβιών αλλά και στα κρίσιμα σταυροδρόμια που 
θα μας δυσκολέψουν.

Στα Κλινικά και Θεωρητικά έχουμε την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεραπεία ενός νεαρού, 
από τον Χρήστο Ζερβή, όπου δίνεται η ευκαιρία στον αναλυτή να εντοπίσει σημεία και 
να εργαστεί μέσα και πάνω σε συνδέσεις που φέρνουν στον νου τη φροϋδική άποψη 
για τον ακατάλυτο δεσμό κλινικής εργασίας και έρευνας. Και ο Γρηγόρης Μανιαδάκης 
εξετάζει από μία ιδιαίτερη σκοπιά, που εμπλέκει και σελίδες λογοτεχνίας, αλλά επιδέξια 
χρησιμοποιημένες σαν κλινικό υλικό, μία άλλη προσέγγιση του φοβικού μηχανισμού που 
παρουσίασε τα τελευταία χρόνια ο André Green. 
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Στις Επιστήμες και Τέχνες έχουμε την ενδιαφέρουσα συνάντηση ενός λογοτεχνικού αρι-
στουργήματος και μίας ψυχαναλυτικής θεραπείας, στον νου του συγγραφέα Κώστα Εμμα-
νουηλίδη, με αποτέλεσμα την αναθέρμανση του Moby Dick στη μνήμη του αναγνώστη, 
αλλά μέσα από έναν οξύ και ιδιαίτερο τρόπο.

Στα Βιβλία παρουσιάζουμε τις πρόσφατες μονογραφίες Η Θεωρία και η Κλινική του Ναρ-
κισσισμού, του Βασίλη Δημόπουλου, Φύση και Λόγος στην Ψυχανάλυση, του Αθανάσιου 
Αλεξανδρίδη και Η Τραγική Ανάγνωση της Ιστορίας, του Σωτήρη Μανωλόπουλου, γραμμένα 
από τον δεύτερο και τον πρώτο εξ ημών, και τον Χάρη Μωρίκη, αντίστοιχα.

Τέλος, στον Κινηματογράφο παρουσιάζουμε δύο ενδιαφέρουσες –από ψυχαναλυτικής αλλά 
και καλλιτεχνικής πλευράς– ταινίες. Τον Μαύρο Κύκνο του Darren Aronofsky, με συντάκτη 
τον πρώτο εξ ημών, και το Δένδρο της Ζωής του Terence Malick από τον δεύτερο εξ ημών.

Ιωάννης Βαρτζόπουλος 
Νίκος Λαμνίδης
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Συνομιλία με τον Νίκο Κουρέτα

Η συνέντευξη του κυρίου Κουρέτα (Κ) στους Νίκο Λαμνίδη (λ) και Γιάννη Βαρτζόπουλο (Β) 
έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής 10 Ιουλίου 2011.

λ: Ας αρχίσουμε με μια κλασική εισαγωγική ερώτηση, αλλά που κάθε φορά τη σκεφτόμαστε 
και κάπως διαφορετικά. Πώς θα βλέπατε τους λόγους που θα οδηγούσαν έναν νέο άνθρωπο 
σήμερα –λόγους όπως τους γνωρίζετε και τους καταλαβαίνετε– να γίνει αναλυτής, σε σχέση με 
τους λόγους που ωθούσαν έναν άνθρωπο στην εποχή σας να γίνει αναλυτής;

Κ: Αρχίσαμε από τα δύσκολα. θα έλεγα ότι στη σημερινή εποχή κάποιος θα ήθελε να γίνει 
αναλυτής [κάπως όπως το λέει και ο κ. Μέντζος, στη συνέντευξή του] για να σταθεροποι-
ήσει την επαγγελματική του ταυτότητα και να δώσει στον εαυτό του κλινικές ψυχοθερα-
πευτικές δεξιότητες που διαισθάνεται ότι κάπως, σε στοιχειώδη μορφή, υπάρχουν μέσα 
του, αλλά χρειάζονται βοήθεια, καθοδήγηση και γνώσεις για να αναπτυχθούν.

Φαντάζομαι λοιπόν πως, στις ημέρες μας, είτε προέρχεται κανείς από την Ψυχιατρική 
είτε από την κλινική Ψυχολογία, θα γινόταν αναλυτής από μια διάθεση να ενισχύσει την 
κλινική και ψυχοθεραπευτική του δοκιμότητα και αποτελεσματικότητα.

Να προσθέσω κάτι σε αυτό το «θα γινόταν αναλυτής». Δεν το εξομοιώνω με την ιδιότητα 
μέλους μιας εταιρείας. Μπορεί κανείς να έχει αποκτήσει αυθεντικές κλινικές δεξιότητες 
στην κατανόηση και τον χειρισμό των ασυνείδητων ενδοψυχικών συγκρούσεων στον θερα-
πευόμενό του και να μην έχει την ευελιξία να ταιριάζει τον τρόπο που τις παραθέτει με τις 

Σ.τ.Ε. Ο Νίκος Κουρέτας (kouretas@ath.forthnet.gr ) είναι ψυχίατρος, διδάσκων ψυχαναλυτής και διευθυ-
ντής εκπαίδευσης της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης 
(iPA) και διδάσκων ψυχαναλυτής της American Psychoanalytic Association.
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μεταστρεφόμενες προτεραιότητες που επικρατούν στις ψυχαναλυτικές συλλογικότητες, 
δηλαδή στις ψυχαναλυτικές εταιρείες. Οι τελευταίες τείνουν να χαρακτηρίζονται από 
εσωτερικές, αμοιβαία αντιστρατευόμενες ιδεολογικές τοποθετήσεις και απουσία κοινώς 
αποδεκτών κριτηρίων.

Αδρά μπορώ να σκεφτώ δύο τρόπους μέσω των οποίων να αναγνωριζόταν κανείς σαν 
ψυχαναλυτής. Ο πρώτος είναι ο κλιμακωτός-αθροιστικός τρόπος. Συνίσταται στη συστη-
ματική παρακολούθηση και βαθμιαία αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας κάποιου 
μέσω της διαχρονικής συλλογής πληροφοριών από πολλούς δασκάλους, όχι μόνο διδάσκο-
ντες αναλυτές. Στο τέλος, οι πληροφορίες αυτές αποτιμώνται από όλους που μέχρι τότε 
είχαν κάποια διδακτική σχέση με τον εκπαιδευόμενο και λαμβάνεται η ανάλογη απόφαση.  
Ο άλλος τρόπος είναι εκείνος του άλματος επί κοντώ, δηλαδή της συγγραφής και παρουσία-
σης μιας εργασίας η οποία υπόκειται στην κρίση μας ή περισσοτέρων ετερογενών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου της εταιρείας. Ή περνάει κανείς τον πήχη ή τον 
ρίχνει. Ο τρόπος αυτός έχει έναν δραματοποιημένο ψευτο-ακαδημαϊσμό και ενέχει τον 
κίνδυνο να οδηγεί τον παρουσιάζοντα σε ανείπωτους συμβιβασμούς. Τον βρίσκω πολύ 
κακό τρόπο, ιδίως όταν η αξιολόγηση γίνεται απουσία του υποψηφίου, πάνω σε υλικό που 
κατ’ εξοχήν υπόκειται σε διαφορετικές ερμηνείες και κατανοήσεις. Αν αυτό δικαιολογεί-
ται διότι έτσι επιτελείται «άρθρωση ψυχαναλυτικού λόγου», εμένα προσωπικά με θλίβει 
πολύ. ξέρετε, η Διεθνής Ψυχαναλυτική Ένωση αντί να ασχολείται με πολλά και διάφορα 
θέματα, κυρίως πολιτικού χαρακτήρα, καλά θα έκανε να ασχοληθεί κάποτε με κάτι πολύ 
απλό: με τη διατύπωση συγκεκριμένων –όχι αφηρημένων– κριτηρίων τού τι συνιστά την 
ψυχαναλυτική διαδικασία.

Για να επανέλθουμε, φαντάζομαι ότι… πολύ παλαιότερα κάποιος επεδίωκε να γίνει ψυχα-
ναλυτής και από κάποια ελπίδα συμμετοχής σε μια πρωτοποριακή φιλοπεριέργεια, μια 
δυνατότητα ερευνητικής πρόσβασης στα ενδότερα της ψυχικής ζωής. Ο όρος που χαρα-
κτήριζε τότε τους Freud, Adler, Jung ήταν Tiefenpsychologie –Ψυχολογία του Βάθους– 
που τώρα έχει εγκαταλειφθεί. Τυχαίνει και θυμάμαι τα της δεκαετίας του ’50 λόγω της 
δραστηριότητας του πατέρα μου. Αλλιώς, στη δική μου δεκαετία, εκείνη του ’70 -’80, θα 
έλεγα ότι ήταν ένα μίγμα του προηγηθέντος ιδεαλισμού και της σημερινής πρακτικότητας. 

λ: Και αυτό το αίσθημα του πρωτοπόρου που υπήρχε κατά κάποιον τρόπο μέσα στα κίνητρα της 
επιλογής, στην εποχή σας, αισθάνεστε ότι λείπει; Με την έννοια ότι τα κίνητρα των σημερινών 
αναλυτών καθίστανται, ας το πούμε έτσι, λιγότερο ενθουσιώδη;

Κ: Με πολύ αδρό και γενικεύοντα τρόπο. Χρειάζεται να διευκρινίσουμε αυτό το «στην 
εποχή σας» που λέτε. Μία είναι εκείνη που σας περιέγραψα και που έζησα σαν αποδέκτης 
μηνυμάτων του περιβάλλοντος και η άλλη αργότερα, όταν είχα ένα αίσθημα πιο ενεργη-
τικής συμμετοχής και που ήταν σε έναν άλλον πολιτισμικό χώρο. Ήδη, τότε, στη δεκα-
ετία του ’70, το άστρο της Ψυχανάλυσης είχε περάσει το μεσουράνημά του στις ήπΑ.  
Να φανταστείτε ότι το 1974, όταν πήγα στη Βοστώνη και επισκέφθηκα τον μόνο φτα-
σμένο Έλληνα ψυχαναλυτή στην πόλη, τον αποδημήσαντα τώρα, πέτρο Σιφναίο, με 
απέτρεψε από το να προχωρήσω στην εκπαίδευση στην Ψυχανάλυση!
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Τώρα, για τα τωρινά κίνητρα που ονομάζετε «λιγότερο ενθουσιώδη». πρέπει να προσέχει 
κανείς να μην εμπλέκεται σε μια νοσταλγία του παρελθόντος, ένα «κάθε πέρσι και καλύ-
τερα», που είναι απότοκο της δικής του σχέσης με το αδυσώπητο πέρασμα του χρόνου.  
θα έλεγα καλύτερα πως τα κίνητρα είναι πιο πραγματιστικά, και αυτό δεν είναι κακό διότι 
και οι οραματισμοί έχουν τα όριά τους. Γι’ αυτό δεν συμφωνώ με την έκφραση «το ψυχανα-
λυτικό κίνημα». Έχει κάτι το φτιαχτό, προσδίδει μια παρωχημένη ψευδο-ρομαντική χροιά 
που ίσως είχε θέση τις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, αλλά όχι πια. Εξάλλου 
δεν γνωρίζω κινήματα που να είναι προσοδοφόρα ή που τα μέλη τους να συναθροίζονται 
σε αίθουσες πολυτελών ξενοδοχείων.

λ: Ο ενθουσιασμός είναι όμως και ένα affect, ένα συναίσθημα…

Κ: Ναι, ναι· τότε, τη δεκαετία του ’50, υπήρχε περισσότερο το συναίσθημα του πρω-
τοπόρου, του σκαπανέως. Ο ενθουσιασμός, η εμμονή και το προσεκτικό διάβασμα 
υποκαθιστούσαν την απουσία συγκροτημένης εκπαίδευσης. Δύο ονόματα μου έρχονται 
στον νου. Το πρώτο είναι της Φρόσως Καραπάνου και το άλλο του Αντρέα Καλούτση.  
ή Καραπάνου είχε έναν πηγαίο ενθουσιασμό για την Ψυχανάλυση, ήταν μια παλαιάς 
κοπής ψυχαναλύτρια και είναι κρίμα που όσοι τη θυμούνται ακόμη τη γνώρισαν σε προχω-
ρημένη ηλικία, όταν ο χρόνος την είχε καταβάλει. Ο Αντρέας Καλούτσης ήταν από τους 
πρώτους παιδοψυχιάτρους στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος προσηνής, χαμηλών τόνων. Έχει 
γράψει και ένα εξαιρετικό εισαγωγικό βιβλίο στην Ψυχανάλυση. Δεν θυμάμαι τον τίτλο…

λ: Στα αγγλικά;

Κ: Στα ελληνικά. Επανεκδόθηκε προ ετών, από την Εστία. 

λ: Οπότε το αίσθημα της πρωτοπορίας έχει και τα υπέρ, έχει και τα κατά του, έτσι όπως το 
λέτε… σε σχέση με το αίσθημα των κλινικών, των επαγγελματικών κινήτρων που, κυρίως, 
επικρατεί σήμερα… των κινήτρων προς απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων.

Κ: Νομίζω ότι όσο παλιότερα ανατρέχουμε χρονικά τόσο περισσότερο συναντούμε το 
στοιχείο του ενθουσιασμού στους πρώτους ψυχαναλυτές. Γι’ αυτό και υπήρχαν αναλύσεις 
που διαρκούσαν 6 ή το πολύ 12 μήνες, που τώρα δεν μπορούμε καν να το πιστέψουμε. 
πώς είναι δυνατόν! Μα τότε, στις αρχές του 20ού αιώνα, οι άνθρωποι είχαν το αίσθημα 
ότι κάτι ανακάλυπταν… Ήταν κάπως σαν τον Schliemann που διάβασε τα ομηρικά έπη 
και υποσχέθηκε στον εαυτό του να ανακαλύψει την Τροία. Ένα όραμα. Έτσι θα φάνταζε 
και η κλινική διερεύνηση της σχέσης συνειδητού και ασυνείδητου ψυχισμού. Τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, το να σκέπτεται κανείς ψυχοδυναμικά, δηλαδή υπό μορφήν ασυνείδητων 
συγκρούσεων, έχει γίνει κοινός τόπος. 

λ: Αυτό ήταν εξαιρετικά ριζοσπαστικό… «όπως ο Schliemann στην Τροία»... Βρήκε, τελικά, 
κάτι ο Schliemann;

Κ: πώς… τόσα πράγματα βρήκε… την ίδια την Τροία, τον περίφημο θησαυρό του πριά-
μου. Βέβαια, τα κοσμήματα τα φορούσε η Σοφία Schliemann στις δεξιώσεις της εποχής… 
Όπως ήταν φυσικό, έκανε και λάθη μέσα στη ζέση και την απειρία του. 
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Β: Δεν είναι σίγουρο αν βρήκε την ωραία Ελένη… Το θέμα είναι αν σήμερα, στην Ψυχανάλυση, 
βρίσκουμε την ωραία Ελένη…

Κ: Ευτυχώς που αναφέρετε την ωραία Ελένη και κατά κάποιον τρόπο ελαφρύνετε τη 
συνήθη βλοσυρή ψυχαναλυτική gravitas που επικρατεί σε τέτοιες συζητήσεις. Κάνω ένα 
συνειρμικό άλμα, αλλά η ωραία Ελένη μού φέρνει στον νου το εξής, που αναφέρεται στην 
4η ραψωδία της Οδύσσειας. Όταν ο 17ετής γιος του Οδυσσέα, ο Τηλέμαχος, απελπι-
σμένος για την παρατεινόμενη απουσία του πατέρα του –είχαν περάσει επτά χρόνια από 
την πτώση της Τροίας και την επιστροφή όλων των άλλων βασιλιάδων στην Ελλάδα–, 
επισκέφθηκε τον Μενέλαο και την ωραία Ελένη, στο ανάκτορό τους στη Σπάρτη, η όποια 
ψυχολογική βοήθεια η –υποθέτουμε περικαλλής ακόμη– βασίλισσα προσπάθησε να του 
προσφέρει, δεν στάθηκε αρκετή. Τότε εκείνη κατέφυγε στη γνώση που είχε αποκτήσει 
από μια Αιγυπτία βασίλισσα. Έριξε στο ποτό του το εκχύλισμα από ένα τροπικό φυτό, 
το νηπενθές, το οποίο είχε την ιδιότητα να απαλύνει τον πόνο της απώλειας. ποιο είναι 
το επιμύθιο της ιστορίας αυτής; Ότι και η ψυχολογική βοήθεια έχει τα όριά της και ότι 
υπάρχει ένα βιολογικό substratum σε αυτό που αποκαλούμε ψυχή. Δεν υπάρχει ανεγκέ-
φαλος ψυχή.

Κοιτάξτε, με το ερώτημά σας –αν σήμερα, στην Ψυχανάλυση, μπορεί κανείς να προ-
σβλέπει σε μια ελπιδοφόρα αναζήτηση, όμοια με του αρχαιολόγου– υπαινίσσεστε νομίζω 
τα της πολυσυζητημένης «Κρίσης της Ψυχανάλυσης». θα κάνω μια μεγάλη παρένθεση.

Κατά τη γνώμη μου υπάρχει από χρόνια μία κρίση παραδείγματος όπως την εννοεί  
ο T.S. Kuhn. Αναφέρομαι στην αφηρημένη, αξιωματική ψυχαναλυτική θεωρία, αυτήν που 
ο Freud αποκάλεσε Μεταψυχολογία και που είχε την έντιμη επιστημονική διαίσθηση και 
προβλεπτικότητα να τη θεωρήσει ανατρέψιμη και υποκαταστάσιμη (…η Μεταψυχολογία 
είναι η μυθολογία μας…). ή Ψυχοβιολογία του 19ου αιώνα, βασισμένη στην ήλεκτροφυ-
σιολογία, πάνω στην οποία ανέπτυξε ο Freud τις αξιωματικές υποθέσεις του περί ψυχικής 
ενέργειας, δεν ισχύει σήμερα. Το κεντρικό νευρικό σύστημα δεν μετακινεί ενέργειες αλλά 
πληροφορίες, σήματα, που ενεργοποιούν επιμέρους διαφοροποιημένα συστήματα και, το 
κυριότερο, δεν επιζητεί την πλήρη απαλλαγή από διεγέρσεις. θα μου πείτε, μα η κλινική 
ψυχαναλυτική εργασία επιτελείται με τις ενεργειακές έννοιες περί ψυχισμού, όπως δια-
τυπώθηκαν από τον Freud. Νομίζω μια τέτοια θέση είναι λανθασμένη. υπάρχει μεγάλη 
διαφορά μεταξύ κλινικής διαδικασίας και θεωρητικής-αφαιρετικής κατανόησής τους.

Στην κλινική ψυχαναλυτική εργασία και στην ευκταία θεραπευτική της έκβαση υπει-
σέρχονται πολύ περισσότεροι παράγοντες από αυτούς που προβάλλονται. παράγοντες 
ταύτισης, σχέσης, παράγοντες μάθησης. Ίσως μάλιστα οι θεραπευτικοί παράγοντες είναι 
λιγότερο ειδικοί από όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Ορισμένους τους ξέρουμε, άλλους τους 
υποψιαζόμαστε, άλλους τους αγνοούμε. Δυστυχώς, οι περισσότεροι ψυχαναλυτές, όταν 
εκθέτουν τη δουλειά τους, κάνουν μια επιλεκτική, προκρούστεια επιλογή του υλικού, όπου 
πρώτο μέλημα είναι η ευθυγράμμιση με μια θεωρία, και τι πιο ελλόγιμο από την κλασική 
φροϋδική θεωρία, τη βασισμένη στην έννοια της ψυχικής ενέργειας. Δεν περιγράφουν τι 
έζησαν, αλλά τι σκέφτηκαν εκ των υστέρων· κάτι που προσδίδει μια εφησυχαστική, ψευδή 
συνεκτικότητα. Κρίμα.
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Αλλά για να επανέλθουμε σ’ αυτά που λέγαμε. Ναι, υπάρχει κρίση παραδείγματος στην 
Ψυχανάλυση· από την άποψη ότι οι βιολογικές βάσεις πάνω στις οποίες έχτισε ο Freud τις 
υποθέσεις του για την ψυχική ενέργεια (αποθηκευμένη, κινητή, κ.λπ., επένδυση, υπερεπέν-
δυση, αντεπένδυση κ.λπ.) δεν ισχύουν στην εποχή μας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές για 
μια ορισμένη εποχή. Ο Freud έζησε στο λυκόφως του Διαφωτισμού και στο λυκαυγές των 
Φυσικών και Βιολογικών Επιστημών, ιδίως όσον αφορά τον νου. λυκόφως υπό την άποψη ότι 
η προσπέλαση της συνειδητότητας μέσω ενδοσκόπησης είχε αγγίξει τα όριά της. ή προσπέ-
λαση αυτή του ψυχισμού συνιστά την «Ψυχολογία του πρώτου προσώπου» – εγώ παρατηρώ 
τον εαυτό μου. Το ίδιο και η αντικειμενοποιός παρατήρηση, η μέτρηση κ.λπ., oι προσφορές 
του Weber, του Fechner του Wundt, κ.ά. (δηλαδή η «Ψυχολογία του Τρίτου προσώπου»). 
Τεχνικά, για να κινηθεί προς διαφορετικά από τα προηγούμενα δεδομένα, ο Freud επινοεί 
την ψυχαναλυτική κατάσταση, εκείνη της άνισης, με θεραπευτική πρόθεση, διαπροσωπικής 
σχέσης, αποκορύφωμα της οποίας είναι η γνωστή μεφιστοφελική συνθήκη («θα πρέπει να 
βάζεις σε λόγια ό,τι σου έρχεται στον νου»). πρόκειται για την «Ψυχολογία του Δευτέρου 
προσώπου». Σ’ αυτήν την κατάσταση αναδύεται ο ασυνείδητος ψυχισμός «εν τω γεννάσθαι» 
και κυρίως η ιστορία της συμμετοχής της επιθυμίας στην ψυχική ζωή του ατόμου.

Για να εξηγήσει και να οργανώσει τα νέα δεδομένα, που μόνο η «Ψυχολογία του Δευτέρου 
προσώπου» μπορεί να προσφέρει, ο Freud καταφεύγει στην Ψυχοβιολογία της εποχής, 
δηλαδή στα περί ψυχικής ενέργειας κ.λπ. «Δανείζεται» δηλαδή από την Ψυχολογία του 
Τρίτου προσώπου. Για να δικαιολογήσει τον ψυχικό ντετερμινισμό, δεν έχει άλλη επιλογή 
παρά να οδηγηθεί στην ψυχοβιολογία –η αμιγής ερμηνευτική προσέγγιση (hermeneutics) 
δεν αναγνωρίζει τον βιολογικό ντετερμινισμό– δηλαδή στηρίζεται στην Ψυχολογία του 
Τρίτου προσώπου. Μόνο που οι ψυχοβιολογικές υποθέσεις, ορθές τότε, είναι ξεπερα-
σμένες και αφόρητα γενικόλογες τώρα.

λ: Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε: ότι, κατά κάποιον τρόπο, οι φροϋδικές θεωρίες έδω-
σαν μία παράταση… ένα φιλί ζωής στον δύοντα Διαφωτισμό. Κάπως έτσι… Με την έννοια ότι  
ο κόσμος, ο σκεπτόμενος, ο πνευματικός κόσμος ήταν πλέον υποχρεωμένος να έρθει αντιμέτωπος 
με τους περιορισμούς της συνειδητότητας και ο Freud έδωσε ένα φιλί ζωής στις διαφωτιστικές 
προσδοκίες λέγοντας: Όχι… υπάρχει κάτι, αλλά κρυμμένο.

Κ: Ναι. Αν το δούμε από την πλευρά του κλάδου της φιλοσοφίας που αποκαλείται γνω-
σιολογία. Αυτή ήταν σε αδιέξοδο. ή προσφορά του Freud είναι ότι, μέσω της υπόθεσης 
του ασυνείδητου ψυχισμού, προτείνει μια συστηματοποιημένη εξήγηση για τις ασυνέχειες 
της συνειδητότητας και εισάγει την έννοια της επιθυμίας στο cogito ergo sum της εποχής. 
Το πετυχαίνει μέσω της ψυχοθεραπευτικής επιταγής. Επρόκειτο για μια ευτυχή συρροή 
διαφόρων παραγόντων. ή μεσοαστική και μεγαλοαστική κοινωνία που είχε τώρα την 
πολυτέλεια να ασχοληθεί με μη αποδιοργανωτικές ψυχικές παθήσεις – είμαστε έναν αιώνα 
μετά τον Phillipe Pinel. Εννοώ τις υστερικές καταστάσεις που ήταν μεν κραυγαλέες, αλλά 
κανείς διαισθανόταν ότι η ψυχική αποδιοργάνωση ήταν ποιοτικά διαφορετική από εκείνη 
των χρόνιων ψυχώσεων (la chose genitale του Charcot). 

Μπορούμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα σαν μια αναμενόμενη έκβαση, σαν μια ευτυχή 
συγκυρία πολλών συγκλινόντων παραγόντων στο τέλος του 19ου αιώνα.
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Με τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού των μελλοντικών αναγνωστών μας, επιτρέψτε μου 
να κάνω μια προσωπική, ιστορική παρένθεση. Τον τρίτο χρόνο που ήμουνα στο Ίδρυμα 
Menninger1, στην Αμερική, μας επισκέφθηκε ένας ηλικιωμένος ψηλόλιγνος Ελβετο-Κανα-
δός ψυχίατρος και ιστοριοδίφης. Γινόταν λόγος γι’ αυτόν, διότι μόλις είχε εκδώσει ένα 
συναρπαστικό, εντυπωσιακά τεκμηριωμένο βιβλίο, εννιακοσίων σελίδων, Η Ανακάλυψη 
του Ασυνειδήτου2. Τον έλεγαν Henri Ellenberger. ή ομιλία του ήταν μάλλον βαρετή και δεν 
καταλάβαινα προς τι όλος αυτός ο ξεσηκωμός. Χρόνια αργότερα, μου δόθηκε η ευκαιρία 
να καθήσω να το διαβάσω. Και εκεί έμαθα ότι η Ψυχανάλυση δεν ξεπήδησε πάνοπλη 
και αυτάρκης, όπως η θεά Αθηνά από το κεφάλι του Δία, αλλά ήταν η κατάληξη μιας 
παρατεταμένης κυοφορίας όπου πλήθος κοινωνικών, φιλοσοφικών, βιολογικών, νευρο-
ψυχιατρικών, οικονομικών και πολιτισμικών παραγόντων είχαν συμβάλει. Ο Freud είχε 
κάνει μια ιδιοφυή σύνθεση και όχι μια ανακάλυψη, μια σύνθεση, συγκροτητικό μέρος της 
οποίας ήταν και τα ψυχοβιολογικά δεδομένα της εποχής του. Σκεφθείτε ότι στο βιβλίο 
αυτό, τα περί Freud και Ψυχανάλυσης αρχίζουν να αναφέρονται στην 400ή σελίδα.

Β: Σήμερα προς ποια κατεύθυνση θεωρείτε ότι είναι ώριμα τα πράγματα; Γιατί λέτε ότι εκείνη 
την εποχή ήταν ώριμα τα πράγματα για την «ανακάλυψη» του (δυναμικού) ασυνειδήτου, όπως 
το εισήγαγε ο Freud, εκμεταλλευόμενος την ιδιοφυΐα του και το πνεύμα της εποχής. Σήμερα, 
που έχουμε αυτήν την αλλαγή παραδείγματος, όπως λέτε, προς τα πού θεωρείτε ότι είναι ώριμα 
τα πράγματα όσον αφορά την Ψυχανάλυση;

Κ: προς την αλλαγή του ψυχο-βιολογικού παραδείγματος, την υποκατάσταση των αδρών, 
γενικόλογων και απλοϊκών πλέον ενεργειακών οικονομικών υποθέσεων από πιο διαφορο-
ποιημένες έννοιες, συμβατές με τις σύγχρονες γνώσεις της Ψυχοβιολογίας. Για χρόνια, 
ενεργειακές, ποσοτικές μεταβλητές (επένδυση, αντεπένδυση, υπερεπένδυση κ.λπ.) ήταν 
στην υπηρεσία της έσχατης και απώτερης εξήγησης για κάθε παραλλαγή της ενδοψυχικής 
λειτουργίας (και κατ’ επέκταση της συμπεριφοράς). ποσότητες εξηγούσαν ποιότητες. 
Στην αρχή ήταν η μόνη που υπήρχε, δηλαδή η ηλεκτρο-φυσιολογική αντίληψη της λει-
τουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος και η εφαρμογή του 2ου θεωρήματος της 
θερμοδυναμικής στον ψυχισμό. Αργότερα, όταν άρχισαν οι πρώτες αμφισβητήσεις, ήταν 
κάτι που βόλευε τη δοκιμιογραφία. Αναπτύχθηκε σε ένα, από πλευράς λογικής, κλειστό 
σύστημα, που παρερμήνευε τη μεταφορά σαν δεδομένο, σαν ψυχικό συμβάν. Αφορούσε 
την ταυτολογική επαναδιατύπωση παρατηρούμενων ψυχικών φαινομένων σε όρους ψυχι-
κής ενέργειας, που υποδύονταν εξηγήσεις και κατανοήσεις. Επιπλέον, προωθούσαν έναν 
δυϊσμό νου-σώματος, που εμπόδιζε την ένταξη των ψυχαναλυτικών εννοιών στις όμορες 
επιστήμες. λέει κάτι σε σας το ακόλουθο απόσπασμα; […] αλλαγές στις σχέσεις μείξεως 
μεταξύ των ενστίκτων έχουν τα πιο απτά αποτελέσματα… πλεόνασμα σεξουαλικής επιθετικό-
τητας μπορεί να μετατρέψει έναν εραστή σε σεξουαλικό φονιά, ενώ απότομη ελάττωση στον 
επιθετικό παράγοντα, μπορεί να τον κάνει ντροπαλό και ανίκανο... Το γράφει ο Freud το 1938.

1. Σ.τ.Ε. Κλινικό, Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ψυχιατρικής, ψυχαναλυτικού προσανατολισμού, 
στο Kansas των ήπΑ· ιδρύθηκε το 1945.

2. [3] Σ.τ.Ε. Ellenberger, H. (1970). The Discovery of the Unconscious. new York: Basic Books.
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ή υποτιθέμενη ενεργειακή επένδυση υποκαθιστούσε την απρόσιτη, τότε, και ποιοτικά 
διαφοροποιημένη μελέτη των ψυχικών λειτουργιών. Όταν, εν τη απουσία ποιοτικών 
μεταβλητών, προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα της ψυχικής λειτουργίας μέσω ποσοτικών 
μετατροπών των ενδοψυχικών διαδικασιών, τότε οι αποφάσεις μας υπόκεινται σε εικα-
σίες και αναπόδεικτες αξιωματικές θέσεις. Καταλήγουν σε βυζαντινισμούς, αναδιατυπώ-
σεις, ποιητικόμορφες ρητορεύσεις και επαναλαμβανόμενες δοκιμιογραφίες. ή καλούμενη 
πολυπλοκότητα της ψυχαναλυτικής θεωρίας είναι η πολυπλοκότητα μίας υπερτροφικής, 
εσωστρεφούς διαλέκτου, που δεν έχει να κάνει με το αντικείμενό της αλλά με τον εαυτό 
της. Επινοεί έννοιες επί εννοιών, ακριβώς διότι οι αρχικές της υποθέσεις, βοηθητικές 
παλαιότερα, είναι περιοριστικές τώρα. Βέβαια, πάντα μπορεί κανείς να λειτουργήσει θερα-
πευτικά σαν ψυχαναλυτής πιστεύοντας στις έννοιες της ψυχικής ενέργειας, όπως μπορεί 
να ταξιδέψει οδικώς από την Αθήνα στον Βόλο και να μην τον ενδιαφέρει αν ζει στην 
πτολεμαϊκή ή στη μετά τον Κοπέρνικο εποχή. Αν, όμως, έχει να ταξιδέψει αεροπορικώς 
από την Αθήνα στη Σιγκαπούρη, δεν νομίζετε ότι καλύτερα θα ήταν να γνωρίζει ότι η γη 
είναι στρογγυλή;

Να σας δώσω ένα παρεμφερές παράδειγμα: υπάρχουν πολλοί ψυχαναλυτές που αρνούνται 
να συμπεριλάβουν στη σκέψη τους τις παρατηρήσεις που προέρχονται από τον χώρο της 
Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (Developmental Psychology), λέγοντας ότι δεν είναι «ψυχα-
ναλυτικές» παρατηρήσεις. Για μένα αυτό συνιστά επιστημονική στενότητα αντιλήψεων. 
Αφήστε που συνιστά και μεγάλη ανακολουθία, διότι πώς νομίζετε ότι ο Freud οδηγήθηκε 
στη διατύπωση των φάσεων της προ-οιδιπόδειας παιδικής ψυχοσεξουαλικότητας; Μέσω 
της παρατήρησης. Αλλιώς, αναφορικά με τις σεξουαλικές παρεκκλίσεις του ενήλικου, θα 
είχε παραμείνει στο μοντέλο της ψυχικής εκφύλισης. Όσοι αρνούνται την προσπάθεια 
συν-ένταξης των νεότερων γνώσεων και δεδομένων, φοβούνται τη σχετικοποίηση της 
εφησυχαστικής, ονοματίζουσας διαλέκτου. Βρίσκει κανείς ό,τι ξεκίνησε να βρει.

Γενικότερα, ο Freud κατέφευγε στη δυϊστική σκέψη, αφενός διότι ήθελε να τονίσει 
την κεντρικότητα της ενδοψυχικής σύγκρουσης, αφετέρου διότι δεν υπήρχε τρόπος 
καταγραφής των δεδομένων, παρατηρήσεων και υποθέσεων, άλλος από την «εσπευ-
σμένη» σύνταξή τους κάτω από δύο κατηγορίες, άλλοτε αλληλο-αποκλειόμενες, άλλοτε 
αλληλο-επικαλυπτόμενες (αυτοσυντήρηση-σεξουαλικότητα, Έρως-θάνατος, αργότερα 
απώθηση-διχοτόμηση κ.λπ.). Στην εποχή μας, η δυνατότητα παρατήρησης, διαφορο-
ποίησης, καταγραφής και κατηγοριοποίησης των ψυχολογικών δεδομένων έχει αστρο-
νομικά αυξηθεί. Τώρα ποιότητες μπορούν να εξηγηθούν μέσω πολλών μεταβλητών  
οι οποίες δεν απαιτούν την εσπευσμένη υπαγωγή τους στη μία ή στην άλλη ποσοτικής 
φύσεως κατηγορία. 

λ: Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε για το σχήμα ποσοτικό-ποιοτικό… είναι πράγματι ένα σχήμα, 
ονομαζόμενο διαλεκτικό, που χρησιμοποιείται στο έπακρο από πολλούς, ακόμα και σήμερα...  
Ο Γιάννης (σ.τ.ε.: Βαρτζόπουλος) είναι καλύτερος γνώστης της φιλοσοφίας, αλλά έχω την 
εντύπωση ότι το σχήμα έχει την προέλευσή του στην εγελιανή σκέψη. Είναι ένα γνωστικό σχήμα 
χρήσιμο, στον βαθμό που δεν έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένα και πιο μελετημένα δεδομένα· 
ένα σχήμα που –έχετε δίκιο– επιβάλλεται άνωθεν...
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Κ: Αλλά… και που, τότε, ήταν και το μόνο· για πάρα πολύ καιρό… το μόνο διαθέσιμο· 
δεν το υποτιμώ· λέω απλώς ότι δεν υποστηρίζεται από τα σύγχρονα δεδομένα! Ο Freud 
το προλέγει και εύχεται την αντικατάστασή του, πάνω από δέκα φορές, στα γραπτά του.

λ: … ότι δεν είναι πλέον… αναγκαίο… για να σκεφτεί κανείς τα πράγματα… ότι έχουμε 
άλλες δυνατότητες… Θα θέλατε να αναπτύξετε λίγο περισσότερο τη σκέψη σας γύρω απ’ αυτές 
τις δυνατότητες; Είπατε, ας πούμε, για μετακίνηση πληροφορίας και όχι ενέργειας. Παρότι  
η ηλεκτρική διέγερση του νευρώνα ισχύει και σήμερα· δεν έχει πάψει να ισχύει…

Κ: ξαφνιάζομαι με την τελευταία φράση σας. Μα δεν αρνήθηκα κάτι τόσο βασικό όσο την 
εγγενή διεγερσιμότητα των νευρώνων… αλλά την εύκολη καταφυγή σε αφηρημένες ενερ-
γειακές γενικολογίες, π.χ. το να εξηγούνται ψυχικές καταστάσεις βάσει του μανιχαϊστικού 
δυϊσμού των ενορμήσεων ζωής και θανάτου, μείξεων και απομείξεων και τα παρόμοια… 
Κατά πόσον η ερώτησή σας, που μου απέδιδε αμφισβήτηση που δεν είχα κάνει, δηλαδή τα 
περί διεγερσιμότητας των νευρώνων, είναι ενδεικτική του προβλήματος της ψυχαναλυτικής 
θεωρίας, δηλαδή της εύκολης μετατόπισης της συζήτησης προς μία στοιχειακή αφηρημένη 
πρωταρχικότητα, στις στιγμές που ο διάλογος δυσκολεύει. Με αφηρημένες αξιωματικές 
γενικότητες μπορεί να εξηγήσει κανείς ό,τι θέλει. Αν θέλει κανείς να κινείται στον χώρο των 
ψευδών ισομορφισμών, μεταφορών και εξηγήσεων. Όταν βλέπετε επίθετα να μετατρέπο-
νται σε ουσιαστικά (το αρνητικό, το τραυματικό κ.ά.), δηλαδή το κατηγόρημα, ο χαρακτη-
ρισμός, να μεταλλάσσεται στο αντικείμενό του, τότε αυτό δηλώνει μια λεκτική διαφυγή στη 
γενικόλογη αφαίρεση, μπροστά σε ένα αδιέξοδο του παραδείγματος. Το εκδραματίσατε 
μόλις τώρα με την παρατήρησή σας περί διεγερσιμότητας των νευρώνων.

ξέρετε, αυτό ακριβώς ανησυχεί και κάνει απαισιόδοξο, ως προς το μέλλον της Ψυχανάλυ-
σης, έναν ειλικρινή θιασώτη της, ευεργετημένο μάλιστα από τη θεραπευτική της επίδραση 
στον ίδιο, τον διάσημο νευρο-βιολόγο Eric Kandel. υποστηρίζει ότι αν η ψυχαναλυτική 
κοινότητα δεν κάνει μια σοβαρή προσπάθεια να επιβεβαιώσει (ψυχοβιολογικά) τις θεω-
ρητικές έννοιές της και να δείξει ποιες πλευρές της θεραπείας αποδίδουν, κάτω από ποιες 
συνθήκες, για ποιους θεραπευόμενους και με ποιους θεραπευτές-αναλυτές, τότε η Ψυχα-
νάλυση, και εδώ χρησιμοποιεί μια δυσμετάφραστη έκφραση, it is going down the tubes...

λ: Αν υποθέσουμε όμως ότι όλα αυτά ήταν κατά κάποιον τρόπο μεταφορικά σχήματα, που κάποια 
στιγμή, ενδεχομένως, υπέστησαν υπερβολική πραγμοποίηση (reification)… κάτι που πήγε να 
γίνει, ίσως, και στη σκέψη του ίδιου του Freud… και, πολύ περισσότερο, στη σκέψη πολλών 
επιγόνων του, αλλά όμως δεν παύουν να είναι χρήσιμα, σαν μεταφορικά σχήματα… μας βοηθούν 
να οργανώσουμε τα δεδομένα μας…

Κ: Ναι, χρήσιμα αλλά και επικίνδυνα. Ίσως προσεγγίζουμε διαφορετικά την έννοια μετα-
φορικά παραδείγματα. Για μένα, τα μεταφορικά οργανωτικά παραδείγματα είναι πρό-
σκαιρα και πάρα πολύ σχετικά. Αλλιώς, εξυπηρετούν την τερπνή δοκιμιογραφία. Κάθε 
φορά που στη διάρκεια μιας αναλυτικής ή ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, πιάνω τον νου 
μου να κάνει μια κίνηση προς την επιβεβαίωση μιας γενικότροπης, αφηρημένης έννοιας, 
προσπαθώ να καταλάβω αν αυτή είναι στην υπηρεσία της κατανόησης της ψυχικής πραγ-
ματικότητας του αναλυομένου ή στην υπηρεσία του δικού μου εφησυχασμού, μπροστά στο 
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άδηλο του βιώματός του. Αν έχω το αίσθημα ότι βρίσκομαι κοντά σε ένα grand design του 
ψυχισμού, σε μία επιβεβαίωση, σε ένα «όπερ έδει δείξαι», τότε ανησυχώ… είναι ο δικός 
μου, αν θέλετε, ορισμός της αντιμεταβίβασης.

ή καταφυγή στη μεταφορά έχει αξία, όταν βρίσκεται ένα βήμα, αλλά μόνον ένα, εμπρός 
από αυτό που ζει ο αναλυόμενος ή θεραπευόμενος. Αλλιώς είναι στην υπηρεσία της αυτά-
ρεσκης, νοησιαρχικής δικής μου συγκρότησης. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι, χρησιμοποι-
ώντας τη λέξη βήμα, είμαι ήδη στη μεταφορά. Το βήμα για τον έναν είναι βηματάκι και 
για κάποιον άλλον δρασκελιά.

λ: Ακριβώς! Και μ’ αυτήν την έννοια ήταν ένα είδος μεταφορικών παραδειγμάτων. Και, για να 
επανέλθουμε στο προηγούμενο ερώτημα του Γιάννη: Ποια νομίζετε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, 
σήμερα, σαν προσφορότερα διαθέσιμα μεταφορικά παραδείγματα; Είπατε κάτι για πληροφορία…

Κ: Νομίζω ότι ρωτάτε τι μπορεί να υποκαταστήσει τη μυθολογία μας, όπως είπε ο Freud. 
πρώτα, πρέπει να γίνει ψυχολογικά αποδεκτή η ισότιμη επικοινωνία με τις όμορες επι-
στήμες. Αν η Ψυχανάλυση αποδίδει στον εαυτό της μιαν απρόσιτη ιδιαιτερότητα, τότε 
φυσικά δεν υπάρχει έδαφος για διάλογο, ανταλλαγή κ.λπ. Ούτε τίθεται θέμα «κρίσης» 
της. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του ιδιαίτερο και αυτο-προσδιοριζόμενο, δεν του περνάει 
απ’ το μυαλό ότι έχει λόγο να περνάει κρίση. ή κρίση, που είναι κρίση παραδείγματος, 
αφενός αποδίδεται στον νου των μη πιστευόντων, αφετέρου παρακάμπτεται μέσω της 
δημιουργίας νέων υποθετικών, αξιωματικών εννοιών, νεο-εγελιανών ανατάσεων και επι-
κλήσεων εσωστρεφούς πολυπλοκότητας. Αλλά εγώ δεν γνωρίζω ζωντανό οργανισμό που 
να μη συναλλάσσεται με το περιβάλλον του και στην πορεία κάθε συναλλαγής, αργά ή 
γρήγορα, υπάρχει κρίση.

Δεύτερη προϋπόθεση, σε ατομικό επίπεδο, είναι ο μετριασμός της πανανθρώπινης ανά-
γκης του συν-ανήκειν σε μια συλλογικότητα. Διότι η ανάγκη του συν-ανήκειν οδηγεί στην, 
χωρίς κριτική αξιολόγηση, αποδοχή γενικεύσεων, στην υπερεκτίμηση της μιας ή της άλλης 
«σχολής» της Ψυχανάλυσης, που συνήθως φέρει σαν πρόσημο ένα όνομα ενός παλαιό-
τερου ψυχαναλυτή ή ενός έθνους. Οι σχολές στην Ψυχανάλυση εξυπηρετούν επιλεκτική 
θεώρηση των δεδομένων και μια ψευδο-συνεκτική οργάνωσή τους. Κατασκευάζουν μια 
διάλεκτο που εγγυάται την αυτο-κατάφαση και την εκ των προτέρων καθησυχαστική 
απάντηση σε όποια επερώτηση. Όταν βλέπω νέους συναδέλφους να δηλώνουν ότι πρό-
σκεινται στη μία ή την άλλη ψυχαναλυτική σχολή, από τη μια πλευρά κατανοώ την ανά-
γκη για μια οδηγό οργάνωση στον νου τους, από την άλλη σκέπτομαι πόσα χάνουν όταν 
εσωτερικεύουν πρότυπα «προσαρτίζουσας» σκέψης, μιας σκέψης που ονοματίζει προτού 
σκεφτεί, που έχει πρώιμα θυσιάσει το διαλεκτικό δυναμικό της. Σκεφτήκατε γιατί άραγε 
να υπάρχουν τόσες θρησκείες στον κόσμο, που στον ρουν της ιστορίας αλληλοσπαράσσο-
νται, όταν, σε τελευταία ανάλυση, ο λόγος ύπαρξής τους είναι ένας και ο αυτός; Δηλαδή 
το άγχος της προ-επίγνωσης του θανάτου. Ισχύει για κάθε άνθρωπο και είναι εκείνο που 
διαφοροποιεί το ανθρώπινο είδος από τα άλλα είδη. ή πορεία στη διαχείριση αυτού του 
άγχους είναι τόσο επώδυνη και μοναχική, που μέσω του συνανήκειν και της ιδιοποίησης 
κοινών εξωγενών στοιχείων απαλύνεται. Αυτό οδηγεί στην εξωτερική διαφορετικότητα 
και αντιπαλότητα των θρησκειών. Κάτι ανάλογο και με τις σχολές της Ψυχανάλυσης.
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Αλλά με ρωτήσατε για τα σημερινά προσφορότερα μεταφορικά παραδείγματα. Αν πλη-
σιαστούν, όσο είναι δυνατόν, οι δύο αυτές ψυχολογικές θέσεις, δηλαδή η αποδοχή της 
σχετικότητας της ψυχαναλυτικής θεωρίας, η οποία πολλά έχει να μάθει από τις άλλες 
επιστήμες, και η απαλλαγή από την ανάγκη ιδεολογικής συστράτευσης, τότε η Γνωσιακή 
Επιστήμη, η Αναπτυξιακή Ψυχολογία, η μελέτη της μνημονικής λειτουργίας, οι σύγχρο-
νες αντιλήψεις για το συναίσθημα και τη συνειδητότητα, οι γνώσεις από τα συστήματα 
πληροφορικής και τα επαναστατικά δεδομένα από τη μελέτη των κατοπτρικών νευρώνων 
θα οδηγήσουν σε νέες υποθέσεις, όπου τις ενορμητικές δυνάμεις θα υποκαθιστούν δίκτυα 
μάθησης και επεξεργασίας. Μία τέτοια είδους εξαιρετική προσπάθεια παρουσιάστηκε μηνών 
στο περιοδικό σας, στο άρθρο για τη μνήμη3.

Αντιπαθώ τη ρητορική διότι παρασύρει την κριτική σκέψη, αλλά θα παρασπονδήσω με 
τον ίδιο μου τον εαυτό, και θα καταφύγω σε μία ρητορική ερώτηση στο σημείο αυτό: 
Νομίζετε ότι αν ο Freud ζούσε στη σημερινή εποχή θα ασχολείτο για πολλοστή φορά με 
την απόμειξη των ενορμήσεων, την (αυτο)καταστροφικότητα ή την πρωτογενή απώθηση;

Και, όπως ακούω με ευχαρίστηση, θα υπάρξει μία παρουσίαση αυτών των νέων κατευθύν-
σεων στο επόμενο συνέδριο Νευρο-Ψυχανάλυσης που πρόκειται να γίνει στην Αθήνα4.

λ: Ναι. Αυτά όμως σε ό,τι αφορά τη σχέση του ψυχισμού με το νευρο-, ας το πούμε έτσι· με το 
υπόστρωμά του, το κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε ό,τι αφορά το κλινικό μέρος, τι οδηγά παρα-
δείγματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα; Καθώς στην πραγματικότητα η Ψυχανάλυση 
γέννησε μια σειρά από έννοιες που εντέλει απέκτησαν κλινική σημασία και όλοι τις δεχόμαστε.

Κ: Σαν ποιες;

λ: Όπως η έννοια της μεταβίβασης, ας πούμε· η έννοια του εαυτού. Η έννοια του αντικειμένου.

Κ: Δεν τις γέννησε η Ψυχανάλυση. πηγαίνετε στο μοντέλο της γέννησης της θεάς Αθηνάς. 
Για να μη μακρηγορήσουμε, αν πάρουμε την έννοια της μεταβίβασης, αυτή ήταν μελετη-
μένη από τους μαγνητιστές, τον Anton Mesmer, τον μαρκήσιο De Puysegur, τον Baird 
και πάρα πολλούς άλλους, εκατόν τριάντα χρόνια πριν από τα κλασικά άρθρα του Freud. 
Ήταν η μαγνητική σχέση, το rapport που εθεωρείτο πυρηνικό στοιχείο της ψυχοθεραπευ-
τικής σχέσης. Και όχι μόνο η μεταβίβαση αλλά και η αμοιβαία της απαντητικότητα από 
πλευράς θεραπευτή και οι κίνδυνοι μεταξύ γυναίκας θεραπευομένης και άντρα θεραπευτή. 
Μέχρι και κανόνες είχαν θεσπιστεί για να ελέγχονται οι παρεκτροπές της ερωτικής μεταβί-
βασης. Ένας Γερμανός γιατρός, το 1811, γράφει στο βιβλίο του Über Sympathie πράγματα 
για την παλινδρόμηση και την ένταση της μεταβίβασης που θα τα ζήλευε η Melanie Klein 
και ο Heinrich racker. Και, χρονικά πιο κοντά στον Freud, ο Pierre Janet. ή Ψυχανάλυση 
άνοιξε μια, μέχρι τότε, κλειστή βεντάλια με δύο βοήθειες: την Ψυχοβιολογία της εποχής 
και τον καλούμενο βασικό κανόνα, μια αποκλειστικά δική του ανακάλυψη. Και για να προ-

3. Σ.τ.Ε. Χατζή, Χ., πατεράκη, Ε. (2009). ή Μνήμη στην Ψυχανάλυση και στη Νευροεπιστήμη.  
Οιδίπους 2:446-509.

4. Σ.τ.Ε. Το 13ο Διεθνές Συνέδριο Νευρο-Ψυχανάλυσης θα γίνει στην Αθήνα στις 14-17 Ιουνίου 2012.
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σθέσω μια ρηξικέλευθη πρόταση από έναν πολυδιαβασμένο άνθρωπο, τον Harold Bloom, 
καθηγητή των Ανθρωπιστικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Yale, την Ψυχανάλυση την 
ανακάλυψε ο Shakespeare και την κωδικοποίησε ο Freud. Ο Bloom προχωρεί πιο πέρα, σε 
μια ψυχοδυναμική εξήγηση του ενθουσιασμού του Freud στη φημολογία της εποχής, ότι 
κάποιος άλλος ήταν ο πραγματικός συγγραφέας των έργων του Shakespeare, αποδίδοντας 
τον ενθουσιασμό αυτόν στην αμφιθυμία του για όσα όφειλε στον ελισαβετιανό συγγραφέα. 
Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Β: Να πω αυτό που λέει ο Νίκος με άλλα λόγια: Εντάξει, υπήρχαν αυτές οι έννοιες, όπως τις 
λέτε, και πριν από πενήντα χρόνια· ένας ψυχαναλυτής, όταν ανακοίνωνε μία περίπτωση στους 
συναδέλφους του, χρησιμοποιούσε αυτήν τη θεωρία· και σήμερα ένας σύγχρονος ψυχαναλυτής δεν 
τη χρησιμοποιεί. Αλλά όσον αφορά αυτό που ελάμβανε ο αναλυόμενος πριν από μερικές δεκαετίες 
από τον αναλυτή και αυτό που λαμβάνει σήμερα, εκεί βλέπετε να υπάρχει κάποια ουσιαστική 
εξέλιξη; Μιλάω γενικότερα τώρα, όχι με βάση τις συγκεκριμένες σχολές. Γιατί και τότε υπήρχαν 
διαφορετικές απόψεις· και μήπως η διαφοροποίηση ήταν πιο σαφής τότε και οι τεχνικές πολύ 
πιο σαφείς, ενώ σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογενοποίηση… Αλλά, σε γενικές γραμμές, 
σε σχέση με ό,τι ελάμβανε ο αναλυόμενος εκείνης της εποχής, τι λαμβάνει ο αναλυόμενος της 
σύγχρονης εποχής; Πώς το βλέπετε;

Κ: Μα, αν τώρα υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογενοποίηση τεχνικής όπως λέτε, τότε γιατί 
υπάρχουν διαφορές; Όσο για το τι λαμβάνει ο αναλυόμενος από τον αναλυτή του, δυστυ-
χώς δεν το γνωρίζουμε. Εκτός αν μας παραπέμψει κάποιον, οπότε εικάζουμε ότι κάτι καλό 
πήρε. Αλλά, από εκεί και πέρα, είναι ό,τι νομίζει ο αναλυτής πως δίνει. Και τι επιλέγει να 
διαμορφώσει λεκτικά ότι έδωσε. Μήπως οι θεραπευτικοί παράγοντες είναι λιγότερο ειδικοί 
από όσο νομίζουμε, αλλά μας κολακεύει μια νοησιαρχική εκζήτηση και άλλα πιστεύουμε 
ότι δώσαμε, άλλα παρουσιάζουμε στο κοινό και άλλα βίωσε ο αναλυόμενος ότι πήρε από 
την ανάλυσή του;

Β: Ναι, θα μπορούσε να το δει κανείς και έτσι, ναι. Θα μπορούσε να το δει κανείς και από άλλες 
πλευρές: Πώς βλέπει ο αναλυόμενος τον αναλυτή; Τον έβλεπε με τον ίδιο τρόπο τότε; Με ανάλογο 
τρόπο τώρα; Ή… πώς ο αναλυόμενος βιώνει τη διεργασία, το process;

λ: Ακριβώς! Το αίσθημα της έκβασης που είχε ο αναλυόμενος του ’30 σε σχέση με τον σημερινό 
αναλυόμενο· το αίσθημα της καλυτέρευσης νομίζετε ότι έχει αλλάξει;

Β: … και του ’60, και του ’70…

Κ: Ναι, ναι! Με ρωτάτε δύσκολα πράγματα. Εικασίες μπορώ να κάνω. Στον βαθμό που 
ο αναλυόμενος του ’30 –και ο αναλυτής, εδώ που τα λέμε– ήταν… ψυχολογικά και πνευ-
ματικά απόγονοι της –μέσω της υστερίας– διαμόρφωσης της Ψυχανάλυσης, της αρχικής 
φάσης δηλαδή, τότε μπορούμε να πούμε ότι θα είχε ένα πιο σαφές αίσθημα καλυτέρευσης 
μέσω της ψυχαναλυτικής θεραπείας. Διότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόταν τον 
εαυτό του περιείχε την ιδέα μιας αποκαλυπτικής αλήθειας, την οποία μέχρι τότε αγνοούσε! 
Με άλλα λόγια, την ιδέα του ζωντανοθαμμένου μυστικού. 

Β: Και ήταν και το πνεύμα της εποχής!
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Κ: Ήταν το πνεύμα της εποχής! Ναι! Σποραδικές αναφορές από τις αναλύσεις του Freud 
τον περιγράφουν να εκδηλώνει την ικανοποίησή του για την έκβαση μιας παρέμβασης 
μέσα στη συνεδρία. Γι’ αυτό είπα αν ήταν εγγόνι ή παιδί της πρώτης (ψυχαναλυτικής) 
γενιάς. Τα θεατρικά έργα του ibsen, και εν μέρει του Strindberg, διατρέχονται από την ιδέα 
του ζωντανοθαμμένου μυστικού που αποκαλύπτεται. Αφετέρου ο nietzsche επέκρινε το 
μασκάρεμα της ανάγκης για δύναμη μέσω εξιδανίκευσης και αγάπης για την ανθρωπότητα. 
Για αυτό και οι Otto rank και Wilhelm reich, με τα βιβλία τους πάνω στην τεχνική, ακόμη 
και ο Ferenczi καταλήγουν να γίνουν ενοχλητικοί στον αρχικό κύκλο της Βιέννης, διότι με 
τον τρόπο τους ο καθένας παρεξέκλιναν από αυτήν τη γραμμή.

Β: Έψαχναν κάτι να βρουν! Κάτι μυστικό!

λ: Και θα αισθανόταν (ο τότε αναλυόμενος) κάτι σαν ανέβλεψα… βγαίνοντας… ή… μου κάνει 
νόημα…

Κ: Ναι, μου κάνει νόημα… Τώρα τι παίρνει ο αναλυόμενος από τον αναλυτή; Τώρα προ-
τείνω ότι «μαθαίνει» έναν άλλον τρόπο ακρόασης, επανα-στοχασμού του εαυτού του, 
μέσω ταυτίσεως με τη λειτουργία αλλά και πέραν αυτής με τη γενικότερη συμπεριφορά 
του αναλυτή. πιστεύω ότι στην τελική ανάλυση καταγράφει πολύ περισσότερα από τις 
ερμηνείες του αναλυτή. Και βεβαίως υπάρχει και η πολυσυζητημένη –και ενοχλητική για 
πολλούς– πραγματική σχέση. Αλλά πώς μπορεί να κάνει κανείς κάτι δικό του αν δεν το 
ζήσει και σαν πραγματικό και στον α-μεταβιβαστικό χώρο; Αλλιώς η καταγραφή αυτή και 
η εξ αυτής θεραπευτική ταύτιση θα ήταν φρούδα και διανοητικοποιημένη. 

Δεν είναι λοιπόν τόσο ότι μαθαίνει κρυμμένες, ζωντανο-θαμμένες αλήθειες, αλλά τρόπους 
του λειτουργείν, απέναντι σε βιωματικό ή μνημονικό υλικό, τρόπους του πλαισιώνειν –αυτά 
τα απαρέμφατα είναι ακόμα χρήσιμα– κάτω από μια συναισθηματική διακίνηση, που 
από πολλούς λέγεται μεταβίβαση. Διότι νέα μάθηση δεν μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς 
συναισθηματική διακίνηση. Οπότε η… λειτουργία του αναλυτή προς την κατεύθυνση 
της μεταφραστικού τύπου ερμηνείας –αυτό στέκεται αντί γι’ αυτό κ.λπ.– είναι λιγότερο 
σημαντική! Και είναι και λιγότερο ειδικός ο ρόλος της ερμηνείας και της ανάκλησης του 
απωθημένου! Κάπως έτσι θα έβλεπα, πολύ αδρά, τη διαφορά ανάμεσα στο ’30 και το ’40 
σε σχέση με το σήμερα!

λ: Να διακινδυνεύσω, σε ακολουθία προς αυτό που είπατε, να πω ότι πιθανόν η απάντησή σας 
εμπεριέχει και τον υπόρρητο υπαινιγμό ότι το αίσθημα του ανακάλυψα τι με αρρώσταινε, ή να 
τι μου έφερνε τα συμπτώματα, του ’30, θα ήταν ένα αίσθημα σχετικώς πιο βραχύβιο απ’ ό,τι 
το αίσθημα έχω μάθει κάτι μέσα από μια μακρά διεργασία ταυτίσεως με τον αναλυτή μου!

Κ: …πιο βραχύβιο;... Όχι απαραίτητα… Δεν γνωρίζουμε τις ενδοψυχικές ισορροπίες και 
άρα τις ανακατατάξεις· οπωσδήποτε δεν ήταν βραχύβια η αλλαγή του Σαύλου σε Από-
στολο παύλο μπρος από τη Δαμασκό, ούτε εκείνη του Γιάννη Αγιάννη στους Αθλίους του 
Ουγκό με την παρέμβαση του επισκόπου Μυριήλ στους χωροφύλακες που ήταν έτοιμοι 
να τον συλλάβουν. Νομίζω τοποθετούμε τις σημερινές δικές μας αξίες, προτεραιότη-
τες και απαιτήσεις εκζήτησης! Βάζουμε τέτοια γυαλιά ώστε να δούμε αυτό που θέλουμε 
να δούμε… Εσείς, από μια ορισμένη τοποθέτηση, συνδέετε τη βιωματική «μορφολογία» 
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αλλαγής με τη βιωσιμότητά της (βραχύβιο ή όχι). Αλλά δεν ξέρουμε αν τέτοιες συσχετί-
σεις λειτουργούν ενδοψυχικά. ξέρετε… παίζουμε με υποθέσεις, δεν έχουμε πραγματικό 
εμπειρικό υλικό για να πούμε: Δηλαδή με έξι μήνες ή έναν χρόνο ανάλυση κάτι δεν γινόταν; 
Νόμιζαν ότι καλυτέρευαν και δεν καλυτέρευαν;

λ: Έχουμε τα εμπειρικά ευρήματα –του Σουηδού, του Sandell5– που δείχνουν ότι η σταθερότητα 
του θεραπευτικού αποτελέσματος έχει κάποια σχέση και με τη διάρκεια της ανάλυσης και με 
τη συχνότητα.

Κ: Ναι, μου το ’χετε πει! Το θέμα είναι ότι αναλυτές και αναλυόμενοι ζούσαν σε άλλες 
εποχές, με άλλη κοσμοαντίληψη· με διαφορετικές υπαρξιακές οπτικές στη ζωή· οπότε 
δεν μπορεί να πει κανείς επειδή τώρα, την τελευταία δεκαετία, γίνεται μια έρευνα, όπως 
λέτε, που δείχνει κάτι τέτοιο, ότι κατ’ ανάγκην θα ίσχυε και τότε. Το κυριότερο είναι ότι 
δεν έχουμε στοιχεία. Όλα είναι μεμονωμένα και ανεκδοτολογικά· μακάρι να μπορούσαμε 
να είχαμε πενήντα ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει ανάλυση, ας πούμε στη Βρετανία, ή 
την Ελβετία ή την Ολλανδία τη δεκαετία του ’20 ή ’30, για να τους συγκρίνουμε με άλλους 
πενήντα σήμερα. Αλλά και με ποιον ερευνητή, τον Sandell τού τότε ή τον Sandell τού 
τώρα; Αν προ ετών θέλατε να δανεισθείτε ένα βιβλίο ή να διαβάσετε ένα άρθρο θα σας 
έπαιρνε ένα πρωινό να πάτε στη βιβλιοθήκη. Τώρα το έχετε σε τριάντα δευτερόλεπτα, 
ούτε καν πληκτρολογώντας, απλώς αγγίζοντας μια οθόνη. Είναι η συσχέτιση επιθυμίας, 
έργου-κόπου, απόκτησης-ικανοποίησης η ίδια τότε και τώρα; 

λ: Έχουμε όμως ορισμένα στοιχειώδη δεδομένα· ένα από αυτά, που μου έρχεται στον νου, είναι 
και οι σημειώσεις ενός (ακόμη) αναλυόμενου του Freud, ενός Ελβετού αναλυτή, του Ernst blum6· 
αυτός κληροδότησε τις σημειώσεις του στον Γερμανό αναλυτή Manfred Pohlen και ο τελευταίος 
τις δημοσίευσε πριν από μερικά χρόνια. Και αυτό το γραπτό είναι αρκετά λεπτομερειακό· και 
είναι ενδιαφέρον ότι όντως και ο Freud, στην πράξη, δεν φαίνεται ποτέ να είναι τόσο «ειδικά» 
ερμηνευτικός· είναι περισσότερο ένας κανονικός θεραπευτής, όπως ξέρουμε και εμείς σήμερα… 
δηλαδή περισσότερο φαίνεται να ακολουθείται το δεύτερο μοντέλο που περιγράφετε, που είναι 
πιο κοντά στη σημερινή ανάλυση, παρά το πρώτο μοντέλο του εντοπισμού και της ανάσυρσης 
των απωθημένων.

Κ: Ναι, ναι… Tι να σας πω; Κινούμεθα μεταξύ ανεκδοτολογικών αναφορών και εξιδανι-
κευτικών αναζητήσεων. Μια και η συζήτησή μας οδηγήθηκε στο τι να διαμειβόταν άραγε 
τότε, δεν ξέρω αν έχετε δει εκείνο το περίφημο ψυχαναλυτικό φιλμ, το πρώτο ψυχαναλυ-
τικό φιλμ, που είχε γυριστεί το 1926. Φυσικά είναι βωβό, με τον διάλογο να προβάλλεται 
στην οθόνη…

λ: Όπου διαφώνησε ο Freud…

5. Σ.τ.Ε. Sandell, r., Blomberg, J., lazar, A., Carlsson, J., Broberg, J. and Schubert, J. (2000). varieties 
of long-Term Outcome Among Patients in Psychoanalysis and long-Term Psychotherapy. international 
Journal of Psychoanalysis 81:921-942.

6. Σ.τ.Ε. Pohlen, M. (2004). Freuds Analyse. Die Sitzungsprotokolle Ernst Blums. Hamburg: rowohlt.



306    ΟΙΔΙΠΟΥΣ VI

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

Κ: Διαφώνησε ο Freud, διότι δεν ήθελε να εμπορευματοποιηθεί η Ψυχανάλυση· αλλά  
ο Abraham επέμεινε και παρέμεινε σαν σύμβουλος του σκηνοθέτη που ήταν ένας από τους 
τρεις κορυφαίους του γερμανικού σινεμά, ο Georg Wilhelm Pabst. Γυρίστηκε στο Βερολίνο, 
τον τίτλο θα τον θυμηθώ! Α, ναι, ήταν Τα Μυστικά μιας Ψυχής (Geheimnisse einer Seele).

Το φιλμ λοιπόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σχετικά με αυτά που λέμε. Εγώ δεν πίστευα στα 
μάτια μου όταν το πρωτοείδα. Δείχνει τη δραστηριότητα του ψυχαναλυτή στις συνεδρίες.  
Και επαναλαμβάνω, όχι με οποιονδήποτε σύμβουλο, αλλά με τον δεύτερο τη τάξει ψυχα-
ναλυτή της εποχής, τον Karl Abraham. Ο ασθενής, που είναι καθηγητής της χημείας, και 
πάσχει από ανικανότητα και φοβία αιχμηρών αντικειμένων, αναστατώνεται, μπαίνει σε 
πανικό, σηκώνεται από το ντιβάνι, βηματίζει πάνω-κάτω, σηκώνεται και ο ψυχαναλυτής  
ο οποίος τον πιάνει, του μιλάει, κάθονται μαζί δίπλα δίπλα, στο ντιβάνι, φωνασκούν και αντι-
δικούν· υπάρχει δηλαδή τέτοιου βαθμού δραστηριότητα που δεν μπορεί κανείς να τη φαντα-
στεί ούτε στις πιο υπερβολικές, τύπου Ferenczi, αναλύσεις. Ένας σημερινός επόπτης δεν 
θα άντεχε ούτε πέντε λεπτά την περιγραφή τέτοιου βαθμού δραστηριότητας του αναλυτή.

Β: Οι ψυχαναλυτές αισθάνονταν πιο ελεύθεροι τότε… Σήμερα ένας ψυχαναλυτής αισθάνεται 
ελεύθερος ή αισθάνεται να υπάρχουν πολλοί κανόνες και πολλά πλαίσια αναφοράς που υπερκα-
θορίζουν τη στάση του;

Κ: Α, τώρα θέτετε ένα τεράστιο ερώτημα. Κινούμεθα μεταξύ ανεκδοτολογίας, γενίκευσης, 
φαντασιωσικής απόδοσης και ερμηνειών. Αλλά περνάμε καλά, οπότε ας συνεχίσουμε. 
Δυστυχώς δεν ξέρουμε τι κάνει ένας έμπειρος αναλυτής ώστε να μαθαίνουμε παρά μόνο 
αποσπασματικά και παραδειγματικά. Μόνο ο Paul Dewald έχει αφιερώσει ένα βιβλίο σε 
μια πλήρη ανάλυση. ποιούμε την ανάγκη φιλοτιμία και λέμε ότι στις παρουσιάσεις δεν 
ενδιαφέρει τι κάνει ο αναλυτής, αλλά τι σκέφτεται εκ των υστέρων. Διαφωνώ με αυτό. 
Μεταποιεί μια αμεσότητα σε μια επιλεκτική, διανοητικοποιημένη ευγλωττία. Αναλογι-
σθείτε μια κατάσταση όπου αναλυτής και αναλυόμενος γράφουν –αποκλειστικά(!) για 
τον εαυτό τους– από μια σύντομη παράγραφο του πώς έζησαν τη συνεδρία της ημέρας.  
Και τυχαία ύστερα από χρόνια τα βρίσκουμε. Αυτό θα ήταν το τέλειο υλικό. Κάνω ένα άλμα 
τώρα, αλλά αναλογισθείτε επίσης πώς, όταν ο Freud έμαθε ότι η Μαρία Βοναπάρτη είχε 
αποκτήσει τις επιστολές του προς τον Fliess, της ζήτησε να τις καταστρέψει και εκείνη τον 
παράκουσε. ή ψυχαναλυτική κοινότητα την ευγνωμονεί έκτοτε. Σας λέει κάτι;

Αλλά αναφορικά με τους κανόνες. Μία διάσταση είναι αυτή της πείρας. Όσο λιγότερο 
έμπειρος είναι κανείς τόσο πιο κουμπωμένος, πιο υποχρεωμένος αισθάνεται «να συμμορ-
φωθεί προς τας υποδείξεις», όπως λέει και το τραγούδι. Χαμογελάω με γλυκόπικρη κατα-
νόηση με την εικόνα του εαυτού μου τα δέκα πρώτα χρόνια που έκανα αυτήν τη δουλειά. 
Αλλά και η πείρα δεν είναι απόλυτη αρετή. Έχει τα όριά της. Αποκτάται με την πάροδο του 
χρόνου, αλλά η πάροδος του χρόνου έχει το τίμημά της. Δημιουργεί σκληρύνσεις, εμμονές, 
ενδοψυχικές επιταγές για ιδεολογική αμεταβλησία, ακριβώς επειδή η σωματική αμεταβλη-
σία είναι ανέφικτη. Οι σιγουριές του νου αντικαθιστούν τις παρασπονδίες του σώματος.

Ελεύθερος ή με κανόνες; θα μιλήσω εντελώς συνειρμικά. Να, οι δύο ψυχαναλυτές τα ονό-
ματα των οποίων έχετε ακούσει και που τους γνώρισα μικρός. Ο Αντρέας Εμπειρίκος και  
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ο Γιώργος Ζαβιτσιάνος. Τόσο διαφορετικοί. Ο ένας ενθουσιώδης, πληθωρικός, απρόβλεπτος 
στις κινήσεις της σκέψης του, διαπροσωπικά πολύ εγγύς, δεν μπορούσες να του αρνηθείς 
κάτι διότι αισθανόσουνα ότι θα ματαίωνες έναν ενθουσιασμό από τον οποίον έπαιρνες και 
εσύ κάτι. Ο άλλος συγκρατημένος, με ένα υπόρρητο παράπονο, συστηματικός, σε έκανε 
προσεκτικό για την ευαισθησία και ευαλωτότητα που αισθανόσουν ότι τον διακατείχε.  
Με μια διαφορετική ευγένεια και οι δύο. πιο φωναχτή στον έναν, πιο εγγενής στον άλλον.  
Ο ένας έβλεπε την Ψυχανάλυση σαν ανατροπή και απελευθέρωση, ο άλλος σαν ακριβολογία 
που ακροπατούσε στη σχολαστικότητα. Ο ένας εκστασιαζόταν με τις ενορατικές παρεμ-
βάσεις του. Ο άλλος σαν να προτιμούσε να ταλαιπωρείται από τη διαδικασία. Ο ένας έγινε 
–ήδη ήταν– μεγάλος ποιητής, ο άλλος συνιδρυτής της Ψυχανάλυσης στον Καναδά. Ο ένας 
αρχαιολόγος τύπου Schliemann, ο άλλος ακαδημαϊκός ερευνητής που φροντίζει να συνο-
δεύεται από γεωλόγο, εξειδικευμένο φωτογράφο, βιολόγο και άλλους ειδικούς. Και οι δύο 
ήταν καλοί ψυχαναλυτές, πιθανότατα για διαφορετικούς ασθενείς ο καθένας. Βλέπετε γιατί 
είναι δύσκολο να απαντήσω στην ερώτησή σας; Αλλά μου φέρνει στον νου αυτό που ακούει 
κανείς καμιά φορά για αυστηρότητα στην Ψυχανάλυση. Για μένα είναι μια άτοπη έννοια που 
ακούγεται σαν ένα ξεπερασμένο κομματικό ιδεολόγημα. Άλλο σοβαρότητα και άλλο αυστη-
ρότητα. προς τι είναι κανείς αυστηρός, χωρίς ανεκτικότητα; Αν σκεφτούμε παραδειγματικά 
τους παραπάνω δύο ψυχαναλυτές μπορούμε να φαντασθούμε διαφορετικά στοιχεία σε κάθε 
αναλυόμενο να συνιστούν ενοχλητική πρόκληση στη διαφορετική ανεκτικότητα καθενός.

Είναι πρωτίστως μια θεραπευτική κατάσταση· ούτε μια υπαρξιακή αντάμωση, ούτε μια 
συμμόρφωση σε κανόνες. Δεν βλέπω το θεραπευτικό αποτέλεσμα σαν παραπροϊόν της 
ανάλυσης, διότι τότε η εξιδανικευμένη εικόνα της ανάλυσης που έχει ο αναλυτής τίθεται 
υπεράνω της ψυχικής πραγματικότητας του αναλυόμενου.

Νομίζω προσφορότερο είναι να ιδωθεί η ανάλυση σαν μέσον και όχι σαν αυτοσκοπός. 
Διότι, διαφορετικά, μέσα από την εξάρτηση που η συνθήκη δημιουργεί, παρασύρεται  
ο αναλυόμενος να συμμετάσχει στον εξιδανικευμένο, εξηγητικό ψυχαναλυτικό κόσμο του 
αναλυτή. Άλλοι το αντιλαμβάνονται νωρίς, άλλοι αργά και θυμώνουν. Άλλοι ποτέ. Ορισμέ-
νοι αναζητούν δεύτερη ή τρίτη ανάλυση, για να ακούσει ο επόμενος αναλυτής αυτά που 
δεν τόλμησαν να πουν στον πρώτο. Οι περίφημες «επιθέσεις στις συνδέσεις» ή η «αρνητική 
θεραπευτική αντίδραση» δεν συνιστούν αυτοκαταστροφικές κινήσεις και τα παρόμοια, 
αλλά αθροισμένη απογοήτευση και αντίδραση, όταν αντιλαμβάνονται ότι εφαρμόζεται 
πάνω τους και αναμένεται από αυτούς ένα πρότυπο ψυχικής λειτουργίας που δεν τους 
λέει τίποτα. θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι είναι δείκτης ψυχικής υγείας και όχι 
ψυχοπαθολογίας. Όσον αφορά τις «επιθέσεις στις συνδέσεις», που γίνεται πολύς λόγος 
τελευταία, αυτό είναι μια δραματοποιημένη ενηλικόμορφη, θεωρητικά προκαθορισμένη 
απόδοση του γεγονότος ότι ο ασθενής δεν κάνει τις συνδέσεις που η υποτιθέμενη ψυχο-
λογική ανωτερότητα του αναλυτή περιμένει από αυτόν να κάνει. 

Β: Πώς πιστεύετε ότι είναι σήμερα η Ψυχανάλυση στις Ηνωμένες Πολιτείες; Έτσι, σε γενικές 
γραμμές, ποια είναι η τάση που ακολουθεί;

Κ: Με προσκαλείτε να κινηθώ προς τον κοινωνικογενή χώρο. Είναι διαφορετικής φύσεως. 
υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων και η ανάγκη του συνανήκειν, η οποία 


