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Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται στην Αθήνα µια διεθνής συνάντηση αφιερωµένη στην θεµελιακή σχέση
της µυθολογίας και της τραγωδίας µε την θεωρία και την κλινική πρακτική της ψυχανάλυσης.
Η ιδιοφυία του S. Freud, µπόρεσε να συλλάβει την οικουµενική αξία της αρχαιοελληνικής µυθολογίας και να
«δει» τον πυρήνα της τραγωδίας, που είναι η αναµέτρηση του ανθρώπου µ’ ένα µακρινό, µυθικό παρελθόν το
οποίο όµως εξακολουθεί να δηµιουργεί προβλήµατα και να αντιτίθεται στο παρόν. Η τραγωδία θέτει τον
άνθρωπο όχι ως φύση σταθερή αλλά ως ον αµφίσηµο, αινιγµατικό που δεν ορίζεται ποτέ: πότε ως δράστης ή
θύµα, ως ένοχος ή αθώος, πότε ως ελεύθερος ή δούλος µε µια συνεχή ταλάντωση ανάµεσα στις δύο αντιθετικές
θέσεις. Για τον λόγο αυτό, το ερµηνευτικό παιχνίδι δεν σταµατά ποτέ, επιτρέποντας στην κάθε εποχή να
µεταβιβάζει στην τραγωδία διαφορετικά ψυχικά αντικείµενα ώστε να δίνει µια ερµηνεία του εαυτού της. Κατά τον
Freud, ο Οιδίποδας γίνεται το πρότυπο της ανθρώπινης κατάστασης όπως, καθώς αναφέρει ο ιστορικός J.P.
Vernant, για τους Έλληνες του 5ου π.Χ. αιώνα, ο Οιδίπους δεν ήταν απλά ένα άτοµο αλλά το πρότυπο της
ανθρώπινης κατάστασης: ένα δυσεπίλυτο αίνιγµα, όπως το έθεσε η Σφίγγα.
Ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης φαίνεται να έχει επηρεαστεί όχι µόνο από τον µύθο αλλά και από την τεχνική της
τραγωδίας: Ο Οιδίποδας του Σοφοκλή µιλά προσπαθώντας να επιχειρηµατολογήσει για τις πράξεις του, ενώ
στην πραγµατικότητα είναι τυφλός διότι δεν µπορεί να «δει» πως πίσω του υπάρχουν δυνάµεις που τον
ξεπερνούν και τον χειραγωγούν • ο χορός τις ξεσκεπάζει και ο θεατής, έχοντας µια θέαση συνόλου,
αντιλαµβάνεται τις αντιθετικές σηµασίες που υποδηλώνει ο λόγος του ήρωα.
Επίσης, η ελληνική µυθολογία λόγω της εξελικτικής της δυναµικής που αποδίδει στους ήρωές της όλα τα στάδια
της ψυχικής εξέλιξης του ανθρώπου αλλά και της ψυχοπαθολογίας του, αποτελεί σταθερή πηγή έµπνευσης για
την ψυχανάλυση και δηµιουργίας των δικών της µύθων.
Οι µύθοι παραµένουν η ουσία του ανθρώπινου πνεύµατος, οι οποίοι αποτυπώνοντας την ιστορία και τα
πεπρωµένα των ενορµήσεων ενός λαού, µιας κοινωνίας, µέσα από τις πολυποίκιλες εκφάνσεις της –
θρησκευτικές, επιστηµονικές, καλλιτεχνικές – αντανακλούν την πολιτισµική της διαδροµή • στο ατοµικό επίπεδο
δε, γίνονται οι οργανωτές της ψυχικής ζωής.
Για τους παραπάνω λόγους, το ∆ιεθνές Συµπόσιο «Ιστορία και Λειτουργία των Μύθων στην Ψυχανάλυση»,
φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως ανοικτός χώρος διαλόγου, προσκαλεί να συµµετάσχουν σ’ αυτό επιστήµονες,
διανοητές, άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών από την χώρα µας αλλά και από τον διεθνή χώρο.
Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικούς από τους τίτλους θεµατικών ενοτήτων και τους συµµετέχοντες εισηγητές.
Ο πλήρης κατάλογος θα παρουσιασθεί στο οριστικό πρόγραµµα.
«Σκηνές τραγικής τρέλας στην αρχαία Ελλάδα»: A. Green, A. Ferro, N. Νικολαϊδης
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ψυχανάλυση»: O.Renik, Γρ., Βασλαµατζής, Γρ. Μανιαδάκης, Γ. Χατζησταυράκης.
«Από την ουδετερότητα της κλασικής ανάλυσης στην empathy• και από την empathy στην ισχυρή
συναισθηµατική συµµετοχή του θεραπευτή (Winnicott). ∆ιαχρονική προσέγγιση»:
S. Bolognini, V. Bonaminio, ∆. Ρήγας, Α. Γιαννακούλας
«Πατρότητα: πολιτισµική και ψυχαναλυτική προσέγγιση»: ∆. Κυριαζής, Χρ. Γιανναράς, ∆. ∆αµίγος
«Μορφές του ελληνικού ψυχαναλυτικού κινήµατος»:
-Κορνήλιος Καστοριάδης: Α. Ποταµιάνου, Γ. Στεφανάτος, Ν. Γκουγκουλής
-∆ηµήτριος Κουρέτας: Ν. Νικολαϊδης, Π. Χατζητάσκος, Ε. Κούκη, Π. Σακελλαρόπουλος
«Μυθολογία και πρωτόγονοι ψυχικοί µηχανισµοί στην ψυχανάλυση»:
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«Νευροεπιστήµη και η σχέση της µε τις θεµελιακές έννοιες της ψυχανάλυσης»:
J. Hochmann, M. Jeannerod, Ι. Κλεώπας, Η. Κούβελας, ∆. ∆αµίγος
«Ο µύθος της Εστίας»: Φ. Μπόµπος, Β. Αδαµίδου, Σ. Ανασοτζή, Μ. Ζερβάκη, Μ. Νάρνου (Ίδρυµα ∆οξιάδη)
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H. Bloom, Κ. Συνοδινού, Ε. Τζαβάρα, Ε. Καλλιτεράκη, Μ. Κούντζα, Β. Καψαµπέλης
«Μύθοι της Ανατολής και ψυχανάλυση»: Π. Αλούπης, T. Parman, L. Kayaalp, Z. Karaburcak,
T. Tunaboyly-Ikiz, A. Kurtul
«Η συµβολή της ψυχανάλυσης στην ελληνική ψυχιατρική µεταρρύθµιση (1965 – 2005) »: Β. Μαούτσος,
∆. Πλουµπίδης, Α. Φραγκούλη, Ο. Πανοπούλου-Μαράτου, Ειρ. Βλαχάκη, Π. Παναγούτσος, Γ. Χατζησταυράκης
Παρακαλούµε να αναζητήσετε και να συµπληρώσετε το δελτίο συµµετοχής στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύκλος Travel A.E.
(Υπ’ όψιν κας Κ. Καραδόντη), Νίκης 23, 105 57 Αθήνα, Fax: 210 32 430 157, Τηλ: 210 32 36 537,
e-mail: karadonti@kyklostravel.gr ή στην ιστοσελίδα του Συµποσίου όπου επιπλέον θα βρείτε και τις Γενικές Πληροφορίες:
www.myth-psaathens2006.gr
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Οι ∆ιάλογοι είναι το νέο εξαµηνιαίο δελτίο επικοινωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής
Ψυχοθεραπείας (ΕΕΨΨ). Προέκυψε µετά από αρκετούς προβληµατισµούς για τη σκοπιµότητα, την
αξία ακόµα και για τη µορφή ενός νέου εντύπου.
Όπως συνήθως γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις στο τραπέζι έπεσαν πολλές προτάσεις. Όλες
οδηγήθηκαν προς ένα κοινό τόπο: πως θα ήταν ενδιαφέρουσα µία αλλαγή έµφασης προς ένα πιο
επιστηµονικό έντυπο. Τέθηκε, βέβαια, και η άποψη για τη µετεξέλιξη του σε αµιγώς
ψυχαναλυτικό περιοδικό. Αλλά αυτό θα σήµαινε εντελώς διαφορετική δοµή και άλλη µορφή
αξιολόγησης των δηµοσιεύσεων. Όπως για παράδειγµα, τη σύµπραξη ανεξάρτητων κριτών για τις
υπό δηµοσίευση εργασίες. Το τελευταίο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση ενός
περιοδικού πού αξιώνει να είναι επιστηµονικό, ακόµα και για µια τόσο ιδιαίτερη επιστήµη, όπως
αυτήν που υπηρετούµε.
Τελικά, συµφωνήσαµε να δοκιµάσουµε µια ενδιάµεση µορφή. Μέσα από το συνδυασµό
ενηµέρωσης και σύντοµων επιστηµονικών άρθρων, οι ∆ιάλογοι θα επιδιώξουν να δώσουν χώρο
στα µέλη της ΕΕΨΨ να εκφράσουν τη σκέψη τους για διάφορα ψυχαναλυτικά θέµατα. Θα κληθούν
όµως και ψυχαναλυτές και ψυχοθεραπευτές πού δεν είναι µέλη της ΕΕΨΨ να διατυπώσουν ιδέες,
να πάρουν θέση σε θέµατα πού απασχολούν τους ψυχοθεραπευτές, να λάβουν µέρος σε ένα
ζωντανό διάλογο. Οµολογείται από πολλές πλευρές ότι ο διάλογος µεταξύ των ειδικών, οι οποίοι
είναι εκπαιδευµένοι στην ψυχανάλυση, εξαντλείται µόνο σε ούτως ή άλλως αραιές, επιστηµονικές
εκδηλώσεις (ηµερίδες κλπ). Ελπίζουµε ότι το µικρό αυτό φυλλάδιο θα αποτελέσει ένα βήµα για την
ανταλλαγή απόψεων πάνω σε κλινικά και θεωρητικά θέµατα. Στο µέτρο του δυνατού η επιδίωξη
αυτή θα αφορά και ψυχαναλυτές εκτός Ελλάδας.
Κατανοούµε το διάλογο ως µια ζωτικής σηµασίας για την ίδια την επιβίωση της ψυχανάλυσης
λειτουργία. Ο διάλογος είναι κατ’ αρχήν εσωτερικός, δηλαδή ανάµεσα στα µέλη µιας
επιστηµονικής κοινότητας, η οποία λειτουργεί µε µεθοδολογικές αρχές, αξιολογικά κριτήρια,
θέσεις που βασίζονται στη µελέτη και στην περίσκεψη και όχι µε αυθαίρετες και ιδιοσυγκρασιακές
απόψεις.
Αλλά ο διάλογος στις σηµερινές συνθήκες επεκτείνεται και στα επιστηµονικά όρια του
αντικειµένου µας, όπου συναντάµε τις άλλες επιστήµες. Σαν δελτίο της ΕΕΨΨ, ανοικτό προς κάθε
κατεύθυνση, θα προσπαθήσουµε να τον περιέξουµε.
Για όλους αυτούς τους λόγους επιλέξαµε το συγκεκριµένο τίτλο, ο οποίος σηµατοδοτεί τις
επιδιώξεις µας.
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ARNOLD MODELL
ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΗΣ
Περιληπτική απόδοση οµιλίας στην ΕΕΨΨ.
( 8 Νοεµβρίου 2004)
Στην οµιλία αυτή ο Arnold Modell αναφέρεται στην εγγενή σχέση ανάµεσα στο σώµα και τη
φαντασίωση και ειδικότερα στη γένεση της «κακοήθους» φαντασίωσης. Για να ερµηνεύσει τη
δηµιουργία των φαντασιώσεων χρησιµοποιεί τις έννοιες της µεταφοράς, της µνήµης (Modell, 2003)
και των «πεδίων έλξης». Επίσης, πέραν της ψυχαναλυτικής θεώρησης, δανείζεται στοιχεία από την
κλασική και τη γνωσιακή ψυχολογία, καθώς και τη νευροβιολογία.
Ο Freud περιέγραψε τη φαντασίωση ως ενορµητικό παράγωγο, ως αναπαράσταση της ενόρµησης.
Κατά την Isaacs, οι πρώτες φαντασιώσεις πηγάζουν από τις σωµατικές διακινήσεις και είναι
συνυφασµένες µε αισθήσεις και συναισθήµατα. Με βάση αυτά ο Modell, δανειζόµενος από τη
γνωσιακή ψυχολογία το δεδοµένο ότι «το σώµα και το σχήµα του σώµατος ως περιέχον»
αποτελούν µια θεµελιώδη µεταφορά, διατυπώνει την άποψη ότι το σώµα αποτελεί την αρχική πηγή
της µεταφοράς, η οποία στη συνέχεια προβάλλεται προς τον εξωτερικό κόσµο.
Η µεταφορά αποτελεί πρωτίστως ένα είδος γνωσίας και σκέψης, που δευτερευόντως
ενσωµατώνεται στη γλώσσα και είναι ακριβέστερο να περιγραφεί ως παρα-λεκτική παρά ως προλεκτική (Modell 2003). Ως µεταφορά ορίζεται η χαρτογράφηση ή µετεγγραφή νοήµατος µεταξύ
ανόµοιων πεδίων ορισµού (από ένα πεδίο που αφορά στην πηγή σε ένα πεδίο που αφορά στο
στόχο). Το σώµα µας είναι ένα περιέχον, στο οποίο εισάγουµε «καλά» συστατικά και από το οποίο
αποβάλλουµε τα επιβλαβή. Εφόσον καταρχήν η αίσθηση του εαυτού είναι ένας σωµατικός εαυτός,
εµείς είµαστε αυτό το περιέχον. Τα «καλά» που γίνονται κοµµάτι του εαυτού µας και ύστερα
εγγράφονται στα ασυνείδητα αισθήµατα που σχετίζονται µε την αξία του εαυτού µας. Ό,τι είναι καλό
το ταυτίζουµε µε τον εαυτό µας και ό,τι είναι κακό, θεωρούµε ότι βρίσκεται έξω από µας, και αυτό
είναι ο µη-εαυτός, το Άλλο. Σε αυτήν την πρωτόγονη αποτίµηση, το µη-εγώ είναι κακό! ∆ηλαδή, η
ασυνείδητη µεταφορική διαδικασία ερµηνεύει τις σωµατικές αισθήσεις και αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα στη δηµιουργία των φαντασιώσεων.
Ο Modell αναφέρεται σε δύο κυρίως είδη φαντασιώσεων. Το ένα από αυτά είχε ήδη αναπτύξει το
1965 στο κείµενό του «Το να έχεις δικαίωµα στη ζωή». Σύµφωνα µε αυτή τη φαντασίωση, όταν
εισάγουµε κάτι «καλό» στο σώµα/εαυτό, τότε «εξαφανίζεται» και δεν είναι διαθέσιµο για τα άλλα
µέλη της οικογένειας. Εποµένως, όταν κάποιος κατέχει κάτι καλό, το στερεί από τα άλλα µέλη της
οικογένειας. Όσοι επηρεάζονται από αυτήν την ιδέα υποφέρουν από µια έντονη αίσθηση
ασυνείδητης ενοχής, όπως για παράδειγµα η ενοχή του επιζήσαντος. Αυτή η ασυνείδητη
φαντασίωση µπορεί να οδηγήσει κάποιον στην ιδέα ότι δεν έχει δικαίωµα στη ζωή -και όταν
κάποιος δεν έχει δικαίωµα στη ζωή, πρέπει συνεχώς να δικαιολογεί την ύπαρξή του. Ο Modell
προσπάθησε να αποδείξει ότι η θεµελιώδης µεταφορά του σώµατος ως περιέχοντος συντείνει στη
γένεση αυτής της φαντασίωσης, η οποία καταλήγει στην εν λόγω αίσθηση ασυνείδητης ενοχής.
Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι αυτή η φαντασίωση είναι αποτέλεσµα ενός βιολογικού πρότυπου
µιας πρωτόγονης ηθικής, η οποία έχει καθοριστική επίδραση στη ζωή του ατόµου.
Μια δεύτερη φαντασίωση, η οποία επίσης έχει την απαρχή της στις σωµατικές αισθήσεις,
περιλαµβάνει την πεποίθηση κάποιου ότι η αγάπη του είναι καταστροφική. Σε αυτή τη φαντασίωση
η καταστροφική επίδραση της αγάπης συµπεριλαµβάνει και τον εαυτό και το αντικείµενο: η
καταστροφή µπορεί να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ως παράδειγµα αναφέρεται η
φαντασίωση, σύµφωνα µε την οποία το ίδιο το πάθος και ιδιαίτερα η αίσθηση του πυρετού του
πάθους, είναι ουσιαστικά καταστροφική.
Η ερµηνεία όµως των σωµατικών αισθήσεων είναι µια εξαιρετικά εξατοµικευµένη πορεία, µε πολλές
πιθανές παραλλαγές, οι οποίες όµως οδηγούν όλες στο ίδιο αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, ένα
περιέχον έχει περιεχόµενα και τα αισθήµατα σε όλους τους ανθρώπους βιώνονται σαν να ήταν
συγκεκριµενιστικά στοιχεία µέσα σ’ αυτό το κλειστό περιέχον. Η γλώσσα µας βρίθει σχετικών
µεταφορών: κάποιος φλέγεται από επιθυµία˙ αν κάποιος θυµώσει, γίνεται θηρίο. Όταν η ένταση
µιας συναισθηµατικής εµπειρίας αυξάνεται, βιώνεται σαν να ασκεί πίεση στο εσωτερικό του
περιέχοντος. Τα έντονα συναισθήµατα, είτε οργή είτε σεξουαλική επιθυµία, είναι δυνατόν να
βιώνονται µέσα στο σώµα κάποιου σαν µια καυτή πίεση που ψάχνει για διέξοδο. Η πίεση των
συναισθηµάτων απειλεί το ίδιο το περιέχον µε διάσπαση και αποδιοργάνωση.
Η κακοήθης φαντασίωση ότι η αγάπη είναι καταστροφική ευτυχώς δεν ισχύει για όλους, συναντάται
όµως συχνότερα στους σχιζοειδείς, οριακούς και σχιζοφρενείς ασθενείς. Μια κακοήθης φαντασίωση
αυτού του είδους µπορεί να προκληθεί από ένα γνωστικό έλλειµµα που εκφυλίζει τη µεταφορά. Ο
εκφυλισµός της µεταφοράς συνήθως αναφέρεται ως συγκεκριµένη ιδεοληψία ή και ως απώλεια της
συµβολικής λειτουργίας. Μπορεί να έχει την ακόλουθη µορφή: το έντονο πάθος βιώνεται ως κάψα,
η κάψα συνδέεται µε τη φωτιά και η φωτιά είναι καταστροφική. Με τον εκφυλισµό της µεταφοράς
υπάρχει απώλεια της ποιότητας του «ως εάν». Τότε το έντονο συναίσθηµα βιώνεται ως «καυτό»,
εποµένως η υπερβολική «θερµότητα» θεωρείται καταστροφική.

Μια κακοήθης φαντασίωση επικαθορίζεται στο βαθµό που εσωτερικές και περιβαλλοντικές
καταστάσεις λειτουργούν συντονισµένα. Υποθέτουµε ότι σε αυτές τις καταστάσεις συνυπάρχουν και
τα δύο: η γνωστική έκπτωση που εκφυλίζει τη µεταφορά και η διαταραχή ρύθµισης του
συναισθήµατος. Τα άτοµα που έχουν πρόβληµα µε τη ρύθµιση του συναισθήµατος, συχνά βιώνουν
και µια αδυναµία να ξεχωρίσουν τα συναισθήµατα, π.χ. να διακρίνουν την οργή από το πάθος. Η
ρύθµιση του συναισθήµατος δεν συµβαίνει µόνο στον ψυχισµό του βρέφους. Υπάρχει µια σχετική
πορεία αλληλεξάρτησης µεταξύ µητέρας και βρέφους. Παρότι το βρέφος έχει το δικό του σύστηµα
οµοιόστασης, υπερέχει το δυαδικό σύστηµα (µε τη µητέρα ή µε όποιον φροντίζει το βρέφος). Έτσι το
βρέφος, για να διακρίνει και να ρυθµίσει τα συναισθήµατά του, βασίζεται στην –πολυπλοκότερη–
συνείδηση της µητέρας. Αυτό εκφράζεται µε την περίφηµη διατύπωση του Bion για το περιέχον και το
περιεχόµενο. Είναι λογικό να υποθέσουµε ότι κάποιος θα εξελιχθεί σε σχιζοειδή προσωπικότητα όταν
πιστεύει ότι η αγάπη είναι καταστροφική και όταν κατά την πρώιµη ανάπτυξη έχει υποστεί µια
αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία σχετίζεται µε τη ρύθµιση του συναισθήµατος.
Πέραν όµως της ψυχοπαθολογίας, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για την ιδιοσυγκρασιακή ερµηνεία των
σωµατικών αισθήσεων και αισθηµάτων. Τόσο η κλασική ψυχολογία όσο και η νευροβιολογία
διαχωρίζουν την έννοια της αίσθησης από εκείνη της αντίληψης. Μπορούµε να πούµε ότι η αντίληψη
ερµηνεύει την αίσθηση και τη νοηµατοδοτεί. ∆ηλαδή, η αντίληψη που οργανώνει τις αισθήσεις είναι το
τελικό αποτέλεσµα µίας ιδιοσυγκρασιακής επιλεκτικής πορείας. Οι «ανεπεξέργαστες» αισθήσεις που
έχουν ανάγκη νοηµατοδοτούσας ερµηνείας παραπέµπουν στην έννοια της «πρωταρχικότητας» του
Peirce, σύµφωνα µε την οποία τα συναισθήµατα έχουν άµεση παρουσία και βιώνονται ως ένα είδος
«καταναγκαστικού καθρεφτίσµατος», το οποίο οδηγεί σε δράση, οπότε ουσιαστικά δεν έχει σηµασία
αν η αίσθηση προέρχεται από το σώµα ή από µία αισθητηριακή πύλη.
Ο Modell αµφισβητεί την ορθότητα του επαγωγικού συλλογισµού του Freud σχετικά µε τη γένεση και
την οικουµενικότητα της φαντασίωσης και σχετικά µε την προέλευση της από τις προνοµιούχες ζώνες
του στόµατος, του πρωκτού και των γεννητικών οργάνων. Για τον Freud υπάρχει µια γραµµική,
αιτιοκρατική ή νοµοτελειακή εξήγηση για τη γένεση της φαντασίωσης˙ για τον Modell οι φαντασιώσεις
είναι το αποτέλεσµα µιας ασυνείδητης, εξαιρετικά επιλεκτικής, εξατοµικευµένης, ασαφούς και
απρόβλεπτης πορείας. Οι φαντασιώσεις αποτελούν ένα είδος σωµατικής φαντασίας· οι σωµατικές
αισθήσεις και τα αισθήµατα υπόκεινται σε µεταµορφώσεις µέσα από ιδιαίτερες εξατοµικευµένες οδούς
µνήµης και µεταφοράς. Έτσι, ο καθένας δηµιουργεί τις δικές του µοναδικές φαντασιώσεις. Με
αφετηρία το κείµενο του Freud «Ο µετασχηµατισµός της ενόρµησης στο παράδειγµα του πρωκτικού
ερωτισµού», στο οποίο αναφέρεται ότι «στην ψυχική σφαίρα µια οργανική αντιστοιχία
επανεµφανίζεται ως ασυνείδητη ταυτότητα», ο Modell υποστηρίζει ότι µπορούµε τώρα να
ερµηνεύσουµε αυτή την «ασυνείδητη ταυτότητα» ως µεταφορική ταυτότητα, η οποία βασίζεται στην
ερµηνεία παρόµοιων αισθήσεων. Ο Modell, µέσα από την κλινική του πρακτική διαπίστωσε ότι δεν
έχει µεγάλη σηµασία το αν αυτές οι εδραιωµένες φαντασιώσεις είναι αρχικά συνειδητές ή
ασυνείδητες, αφού ούτως ή άλλως αντιστέκονται στις θεραπευτικές προσπάθειες. Σηµασία έχει η
επιµονή τους που αντικατοπτρίζει ένα «είδος θέλησης του ατόµου να πιστεύει». Αυτό το είδος της
θέλησης ερµηνεύεται µέσω ορισµένων σταθερών συστηµάτων ιδεών που αντιστέκονται στην αλλαγή
και ονοµάζονται ‘πεδία έλξης’. Η φαντασίωση, ότι η αγάπη κάποιου είναι καταστροφική ή ότι δεν έχει
δικαίωµα να ζει, µπορεί να περιγραφεί ως κακοήθες πεδίο έλξης. Ανεξάρτητα από την αφετηρία της, η
νοηµατοδότηση της εµπειρίας είναι η ίδια.
Όταν µια τέτοια φαντασίωση λειτουργεί ως πρότυπο που διυλίζει το νόηµα της εµπειρίας, υποθέτουµε
ότι υπάρχει µια αναλογία ανάµεσα στη φαντασίωση και σε µια τραυµατική ανάµνηση. Στις
περιπτώσεις της κακοήθους φαντασίωσης ορισµένες τραυµατικές µνήµες δεν αναπλαισιώνονται από
τη µετέπειτα εµπειρία. Έχουµε δηλαδή µια έτοιµη σύλληψη, η οποία προδιαγράφει στη µνήµη το
αποτέλεσµα της επερχόµενης εµπειρίας και το ίδιο θα µπορούσε να ισχύει και για την επερχόµενη
φαντασίωση. Αυτή είναι η αξία της έννοιας του nachträglichkeit (µεθύστερο βίωµα, εκ των υστέρων),
µιας διαδικασίας που αναπλαισιώνει τη µνήµη.
Η ψυχοπαθολογία προέρχεται, λοιπόν, κατά βάση από αποτυχία της αναπλαισίωσης ή από αποτυχία
στη µετάφραση. Συνεπώς, σε ορισµένες περιπτώσεις, το παθολογικό αποτέλεσµα µιας τραυµατικής
µνήµης µπορεί να ελαχιστοποιηθεί, αν η µνήµη αναπλαισιωθεί µέσα από νέες εµπειρίες. Αν, ωστόσο,
η πραγµατικότητα επαναλαµβάνεται ή καθρεφτίζεται στη µνήµη του αρχικού τραύµατος, το
παθολογικό αποτέλεσµα θα ενισχυθεί. Εδώ ισχύει αυτό που έλεγε ο Freud: «για να γίνει µια
φαντασίωση παθογόνος πρέπει να ενισχυθεί από τη µετέπειτα εµπειρία». Οι φαντασιώσεις που έχουν
γίνει κακοήθη πεδία έλξης είναι εκείνες που έχουν ενισχυθεί από τη µετέπειτα εµπειρία. Όταν η
εξωτερική εµπειρία συµπίπτει µε µια αυτόνοµη, αυτοδηµιούργητη φαντασίωση τότε η φαντασίωση
µπορεί να παγιωθεί και να παραµείνει ανεξίτηλη. Η εµµονή των κακοήθων φαντασιώσεων σε κάθε
άτοµο εξηγείται ως εξής: η φαντασίωση είναι ανάλογη ενός παράλογου «πιστεύω» το οποίο έχει γίνει
µέρος της θεµελιώδους υπόστασης του εαυτού. Αυτού του είδους οι κακοήθεις φαντασιώσεις
προκαλούν αδράνεια και αναστολή της δράσης- σε αντιδιαστολή µε το θρησκευτικό φανατισµό ή τα
πολιτικά «πιστεύω», τα οποία οδηγούν σε δράση.
Οι φαντασιώσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να εγκαταλειφθούν, καθόσον η ακεραιότητα του εαυτού
εξαρτάται από τη διατήρησή τους. Η επικρατούσα ψυχαναλυτική γνώση υποστηρίζει ότι η δύναµη της
φαντασίωσης που επηρεάζει τη συµπεριφορά βασίζεται στο γεγονός ότι η φαντασίωση είναι
ασυνείδητη. Ο Modell προτείνει κάτι διαφορετικό: η φαντασίωση που έχει τη δύναµη να επηρεάζει τη
συµπεριφορά, είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η φαντασίωση αυτή αποτελεί πια µέρος της
ύφανσης της δοµής του εαυτού.
Απόδοση : Γεωργία Χαλκιά

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΛΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
(Ευρεία περίληψη µαθήµατος στο 2ο Σεµινάριο Ευαισθητοποίησης, ΕΕΨΨ, 2005)
Ο Bion (1962) περιέγραψε τη δηµιουργία της σκέψης ως µια διαδικασία που ανάγει τις πηγές της
στην αλληλεπίδραση του παιδιού µε µια µητέρα, η οποία διαθέτει την ικανότητα για reverie.
Σύµφωνα µε το συγγραφέα, τα πολύ µικρά παιδιά κατακλύζονται συχνά από εξαιρετικά έντονες
εµπειρίες, τις οποίες δεν είναι σε θέση να αφοµοιώσουν και να χειριστούν. Με την προβλητική
ταύτιση επικοινωνούν την εµπειρία τους και την εναποθέτουν στη µητέρα τους µε τρόπο ώστε, σε
κάποιο βαθµό, να τη βιώνει και εκείνη. Η µάνα είναι σε θέση να εµπεριέξει την όλη κατάσταση, να
την επεξεργαστεί µε τη δική της ψυχική δοµή και τη δική της ωριµότητα, να ρυθµίσει την ένταση της
όλης εµπειρίας, να τη νοηµατοδοτήσει και να τη δώσει πίσω µε τέτοιο τρόπο, ώστε το παιδί να
µπορεί να την επανεσωτερικεύσει και να τη χρησιµοποιήσει στις διαδικασίες της σκέψης του. Αυτό
που επανεσωτερικεύει το παιδί είναι η αρχική εµπειρία του, µετασχηµατισµένη όµως από τη
µητρική επεξεργασία. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας το παιδί εσωτερικεύει και κάνει
ταυτόχρονα δική του τη «µέθοδο» µε την οποία η µητέρα του διαχειρίζεται τις δυσκολίες του.
Επίσης, µε την επανάληψη των προβολών και των επανεσωτερικεύσεων εγκαθίσταται σταδιακά
στο παιδί µια εσωτερική περιέχουσα λειτουργία, ένας εσωτερικός περιέκτης, ένας «χώρος» µε άλλα
λόγια, ο οποίος υποδέχεται και περιέχει την αρχαϊκή συγκινησιακή εµπειρία, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα να αναπτυχθούν επεξεργασµένα συναισθήµατα κα σκέψεις (Ferro, 2002) .
Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να υπογραµµιστεί το συνεχές παιχνίδι ανάµεσα στην
προβλητική ταύτιση και τη reverie, η οποία δίνει χώρο, µεταβολίζει και µετασχηµατίζει τα
πρωτόγονα άγχη σε οργανωµένες σκέψεις και συναισθήµατα. Αυτό το µοντέλο θα µπορούσε να
µας βοηθήσει να καταλάβουµε καλύτερα ορισµένες πλευρές της ψυχαναλυτικής διαδικασίας. Ένας
ασθενής µπορεί να βρεθεί αντιµέτωπος µε συναισθήµατα (περιεχόµενο), τα οποία δεν είναι σε
θέση να διαχειριστεί χωρίς βοήθεια. Προβάλλει αυτά τα συναισθήµατα στον αναλυτή (προβλητική
ταύτιση) και έτσι µπορεί να το χρησιµοποιήσει σε ρόλο περιέκτη, σε ρόλο οργανωτή των
συναισθηµατικών καταστάσεων που ο ίδιος αδυνατεί να επεξεργαστεί. Ο αναλυτής είναι δεκτικός
σε αυτά τα συναισθήµατα, τα «περιέχει» και σε κάποιο βαθµό τα βιώνει και ο ίδιος. Όµως δεν µένει
ένα παθητικό container των προβολών και των συναισθηµάτων του αρρώστου. Σκέπτεται πάνω σε
αυτά, τα οργανώνει, τους δίνει νόηµα. Τέλος, µε τα ερµηνευτικά του σχόλια τα επιστρέφει στον
αναλυόµενο, µε τέτοιους τρόπους όµως και τέτοιους ρυθµούς που τα καθιστούν αφοµοιώσιµα. Στη
διάρκεια αυτής της διαδικασίας ο ασθενής εσωτερικεύει τη στάση και τη µέθοδο του αναλυτή και
σταδιακά «µαθαίνει» να κρατά, να διαχειρίζεται και να σκέπτεται µόνος του τις δυσκολίες του.
Από αυτή τη σκοπιά η θεραπευτική δυνατότητα της ψυχανάλυσης σχετίζεται µε την ικανότητα του
αναλυτή να είναι «ανοιχτός» και διαθέσιµος να δεχθεί, να φιλοξενήσει και να επεξεργαστεί τις
προβλητικές ταυτίσεις του αρρώστου. Αν ο αναλυτής είναι «αδιάβροχος» και δεν ενδοβάλλει τα
ακατέργαστα στοιχεία, τα οποία φέρνει στη συνεδρία ο ασθενής (και τα οποία κάποιες φορές είναι
αρκετά ψυχοφθόρα), δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσει θεραπευτικά, παρότι ενδεχοµένως θα
προτείνει πολλές και ενδιαφέρουσες – θεωρητικού τύπου – ερµηνείες .
Ο αναλυτής, στη διάρκεια των συνεδριών, καλείται να διαδραµατίσει ένα ρόλο περιέκτη που θα
είναι αρκετά ελαστικός, έτσι ώστε να µην «πνίγει» τις ιδέες και το υλικό του αρρώστου.
Ταυτόχρονα, όµως, θα πρέπει να είναι και αρκετά σταθερός, ώστε να µπορεί να αντέξει τα
ακατέργαστα στοιχεία τα οποία φέρνει ο ασθενής στις συνεδρίες. Οι δε ερµηνείες θα πρέπει πάντα
να προϋποθέτουν τη διάθεση από την άλλη πλευρά µιας επαρκούς περιέχουσας λειτουργίας
ικανής να τις δεχθεί, να τις κρατήσει και να τις επεξεργαστεί. Αν αυτή η λειτουργία πιεστεί
υπερβολικά από την ερµηνευτική δραστηριότητα, τότε είναι πιθανό να δηµιουργηθεί στην ανάλυση
ένα καταδιωκτικό κλίµα .
∆ιαφορετική, βέβαια, είναι µια προσέγγιση µε ενσυναισθητικό χαρακτήρα, όπου ο άρρωστος νιώθει
ότι ο αναλυτής συντονίζεται µαζί του και βρίσκεται σε επαφή µε τα άγχη και τις αγωνίες του. Μια
τέτοια προσέγγιση ενισχύει τη συνοχή της περιέχουσας λειτουργίας του αρρώστου. Με άλλους πιο
κλασικούς όρους, θα λέγαµε ότι ενισχύει τη συνοχή του εγώ. Από τη στιγµή που θα υπάρξει αυτή η
συνοχή, ο αναλυτής είναι πλέον σε θέση να ερµηνεύσει το όποιο περιεχόµενο µε πολύ µεγαλύτερη
άνεση .
Κοινός παρονοµαστής στις παραπάνω περιγραφές είναι η ιδέα ότι ο άρρωστος δεν είναι πάντα σε
θέση να αφοµοιώσει τα περιεχόµενα ορισµένων ερµηνειών, αλλά ότι χρειάζεται χρόνος και δουλειά
για να δηµιουργηθεί αυτή η δυνατότητα. Αν, για παράδειγµα, σκεφτόµαστε ότι ο άρρωστος
προβάλλει ορισµένες διχασµένες ανυπόφορες πλευρές του εαυτού του σε κάποιον άλλο, δεν
φτάνει να τον πληροφορήσουµε απλά ότι χρησιµοποιεί κάποιον αµυντικό µηχανισµό. Πιθανόν ο
ασθενής έχει την ανάγκη να τοποθετήσει τα θέµατά του σε µια απόσταση ασφαλείας, διαφορετικά
τα βιώνει µε εξαιρετικά απειλητικό τρόπο. Μια βιαστική, άµεση ερµηνεία εδώ, έστω και αν είναι
σωστή, µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη δυνατότητα του αρρώστου να σκεφτεί. Πριν
ερµηνεύσουµε άµεσα, θα πρέπει να εργαστούµε µε τέτοιο τρόπο ώστε να προετοιµάσουµε τον
άρρωστο.

Με άλλα λόγια,ο αναλυτής καλείται να δείξει σεβασµό στο «κείµενο» του αρρώστου και να βοηθήσει
στην ανάπτυξη και την εµβάθυνσή του. Ο αναλυόµενος δεν χρειάζεται έναν αναλυτή, ο οποίος
συνεχώς αποκωδικοποιεί και κάνει ένα είδος αυτόµατης µετάφρασης των αφηγήσεων του πρώτου
σε µια διάλεκτο, η οποία στηρίζεται στη θεωρία που προτιµά ο δεύτερος. Σε αυτή την τελευταία
περίπτωση ο αναλυτής λειτουργεί σαν δύσκαµπτος και πιεστικός περιέκτης, ο οποίος δηµιουργεί
ασφυξία στα περιεχόµενα που έρχονται στις συνεδρίες .
∆εν θα ήθελα να δηµιουργηθούν παρεξηγήσεις. Φυσικά και ο αναλυτής θα πρέπει να ερµηνεύσει. Οι
δε ερµηνείες του θα κινηθούν σε ένα ευρύτατο φάσµα, καθώς θα αντανακλούν τη θέση του ως
συµµετέχοντος παρατηρητή στη θεραπευτική διαδικασία. Εκείνο που προσπαθώ να επισηµάνω
είναι ότι θα ήταν απαραίτητο οι ερµηνείες να σέβονται τη δυνατότητα του ασθενούς να τις
µεταβολίσει, να τις αφοµοιώσει και να τις σκεφτεί. Επίσης, θα ήταν σκόπιµο οι ερµηνείες να
αφήνουν επαρκή χώρο στον αναλύοµενο και στην προσπάθειά του να δηµιουργήσει νόηµα. Αν
ξανακοιτάξουµε – για µια ακόµα φορά – τα πράγµατα από τη σκοπιά της σχέσης της µητέρας µε το
παιδί, θα µπορούσαµε να πούµε ότι µια µάνα που καταλαβαίνει πάρα πολλά λειτουργεί ανασταλτικά
και περιορίζει την εµπιστοσύνη του παιδιού στη δική του δηµιουργικότητα και στις δυνάµεις του.
Αντίστοιχα, υπάρχουν περιπτώσεις που οι ασθενείς «συρρικνώνονται» από αναλυτές οι οποίοι,
λόγω των δικών τους αναγκών, βιάζονται υπερβολικά και είναι πάρα πολύ «έξυπνοι» µε τις
ερµηνείες τους. Και οι οποίοι ξεχνούν πως µε αυτό τον τρόπο κλέβουν (ή, εν πάσει περιπτώσει,
περιορίζουν), τη δυνατότητα του ασθενή να παρατηρήσει, να είναι δηµιουργικός και να µάθει από
την εµπειρία του. (Winnicott, 1965; Modell, 1960 )
Ανακεφαλαιώνοντας, ο αναλυτής καλείται να είναι ψυχικά διαθέσιµος και ικανός να υποδεχθεί και να
φιλοξενήσει τα ακατέργαστα και αγχογόνα στοιχεία, τα οποία φέρνει συνεχώς ο ασθενής στις
συνεδρίες. Καλείται επίσης να σκεφτεί πάνω σε αυτά, να τα οργανώσει και να τους δώσει νόηµα.
Τέλος, καλείται να τα επιστρέψει συνοδευόµενα από τις ερµηνείες του, µε τέτοιους όµως τρόπους
και ρυθµούς ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στον αναλυόµενο να τα επανεσωτερικεύσει και να τα
αφοµοιώσει .
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ MASUD KHAN)
Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, χάρη στις ενέργειες του επίτιµου µέλους της
Ανδρέα Γιαννακούλα, απέκτησε τη βιβλιοθήκη του Masud Khan, ενός εκ των σηµαντικοτέρων
ψυχαναλυτών της γενιάς του.
Ο Masud Khan (1924-1989) γεννήθηκε στο Πακιστάν και έζησε και εργάσθηκε ως ψυχαναλυτής
στην Αγγλία. Αναλυόµενος, µαθητής και στη συνέχεια εκδότης των έργων του Donald Winnicott,
έγραψε ο ίδιος πάνω από 60 άρθρα, πολλά εκ των οποίων συγκέντρωσε στα τέσσερα βιβλία του.
Εξ αυτών το The privacy of the Self και το Alienation in Perversions θεωρούνται κλασσικά για τη
µεγάλη θεωρητική τους συνεισφορά. Επίσης υπήρξε εκδότης της International Psycho-Analytical
Library.
Ο Masud Khan είχε πάθος µε τα βιβλία. Η βιβλιοθήκη του περιέχει πάνω από 4.500 τόµους βιβλίων
και περιοδικών, τα οποία εκτείνονται χρονολογικά από το τέλος του 19ου αιώνα έως και το τέλος
της δεκαετίας του ’80. Το µεγαλύτερο µέρος των τίτλων που περιλαµβάνονται αφορούν στην
ψυχανάλυση, την κλινική ψυχολογία, την παιδοψυχολογία και την ψυχιατρική και είναι γραµµένα
στην αγγλική και γαλλική γλώσσα. Ο ενδιαφερόµενος, όµως, βρίσκει και βιβλία άλλων κατηγοριών,
όπως ξένη λογοτεχνία, εικαστικά, φιλοσοφία, ιστορία των θρησκειών, ανθρωπολογία και
κοινωνιολογία, πολλά εκ των οποίων συνδέονται µε την ψυχανάλυση και την ψυχολογία (π.χ.
ψυχογλωσσολογία, λογοτεχνία και ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία και τέχνη). Η βιβλιοθήκη
περιλαµβάνει ακόµη σπάνια βιβλία (παλαιές εκδόσεις έργων του Βολταίρου κ.ά.). Σε αρκετά από τα
βιβλία υπάρχουν αφιερώσεις των συγγραφέων στον Masud Khan καθώς και σηµειώσεις και σχόλια
του ίδιου, τα οποία αποτελούν τεκµήρια που παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη
της βιβλιοθήκης και την εποχή του, υλικό που µπορεί να συνεισφέρει στην µελέτη της ιστορίας της
ψυχανάλυσης
Όλη η συλλογή είναι καταλογογραφηµένη στο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα ΑΒΕΚΤ 5.5 του
Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης, βάσει των αγγλοαµερικανικών κανόνων καταλογογράφησης
AACR2. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στάδιο της ταξινόµησης, η οποία γίνεται βάση του Dewey
Decimal Classification System (20ή έκδ.). Η θεµατική ευρετηρίαση των βιβλίων γίνεται βάσει των
θεµατικών επικεφαλίδων της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Η ταξινόµηση θα ολοκληρωθεί περίπου την άνοιξη του 2007, οπότε και η βιβλιοθήκη θα είναι πλέον
ανοιχτή προς τους ενδιαφερόµενους ερευνητές.
Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Πρόεδρος:Χ. Καραµανωλάκη Μέλη: Α. Βασιλιάς, Ε. Καλλιτεράκη, Ε. Σουµάκη, Κ.Ταλφανίδης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«Ψύχωση: Ψυχαναλυτική Προσέγγιση και Κλινική Πρακτική»

Thomas H. Ogden, M. D.,
«Προβλητική ταύτιση και ψυχοθεραπευτική τεχνική»

Η Εταιρεία µας οργάνωσε και φέτος το 3ο κατά σειρά Σεµινάριο ευαισθητοποίησης στη
Ψυχοδυναµική Θεωρία και Τεχνική, το οποίο παρακολούθησαν 65 Επιστήµονες του χώρου
της ψυχικής υγείας. Το Σεµινάριο ασχολήθηκε µε την ψυχοδυναµική κατανόηση της ψύχωσης,
όπως αυτή διαµορφώθηκε από τον Freud έως τις µέρες µας και τους τρόπους θεραπευτικής
προσέγγισης, οι οποίοι στηρίζονται σε µια τέτοια κατανόηση.
Επιχείρησε να διερευνήσει θέµατα όπως:
1) Εισαγωγή στην ψυχοδυναµική της ψύχωσης.
2) Η λειτουργία της σκέψης και το παραλήρηµα.
3) Συµβιωτικές σχέσεις.
4) Παιδική ψύχωση.
5) Ψυχωσικοί τρόποι άµυνας και βαθµοί συνοχής εαυτού.
6) Θεραπευτικές προσεγγίσεις και η έννοια της «προστατευτικής θεραπείας» κ.ά.
Στο σεµινάριο δίδαξαν και επόπτευσαν τα ακόλουθα µέλη της Ελληνικής Εταιρείας
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας: ∆ηµήτρης Αναγνωστόπουλος, Γρηγόρης Βασλαµατζής,
Ειρήνη Βλαχάκη, ∆ηµήτρης Κυριαζής, Σταµάτης Τουρνής, Νικόλαος Χαµπέρης, και το
συντόνισαν οι : Χαρά Καραµανωλάκη και Ευγενία Σουµάκη.
Οι Συντονίστριες του Σεµιναρίου

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
XIV INTERNATIONAL FORUM OF PSYCHΟANALYSIS
«∆ιαπλοκή του εσωτερικού και εξωτερικού κόσµου»
Η International Federation of Psychoanalytic Societies (IFPS) διοργάνωσε το XIV ∆ιεθνές της
Συνέδριο από 23 έως 27/5/2006 στη Ρώµη. Την οργάνωση του συνεδρίου ανέλαβε η Ιταλική
Ψυχαναλυτική Εταιρεία SIPRe. Το θέµα του συνεδρίου αφορούσε σκέψεις πάνω στη
ψυχανάλυση σε µετάβαση. Την τελευταία δεκαετία έγιναν βαθιές και ραγδαίες αλλαγές που
αφορούν βασικές αρχές της ψυχανάλυσης, οι οποίες µας οδηγούν σε µια εκ νέου
επανατοποθέτηση στις ψυχαναλυτικές έννοιες σε θέµατα τόσο θεωρητικά όσο και κλινικά.
Σηµαντικό ρόλο έχει παίξει η έναρξη του διαλόγου µεταξύ των ειδικών µε τις άλλες συγγενείς
επιστήµες, η οποία δηµιουργεί νέες προϋποθέσεις και προοπτικές κυρίως στον τοµέα της
κλινικής παρέµβασης .
Στο συνέδριο παρουσιάσθηκαν σηµαντικές διαλέξεις από: την Darlene Ehrenberg (USA),
πάνω στη φύση της θεραπευτικής πράξης, τον Michael Ermann (Germania) µε την
παρουσίαση εξαιρετικού κλινικού υλικού, τον Emilio Fava (Italia) πάνω στην ερευνητική του
εµπειρία σχετικά µε τον τρόπο που λειτουργεί η ψυχοθεραπεία, τη Sonia Gojman de Millan
(Mexico) που µετέφερε την εµπειρία της από ένα ερευνητικό πρωτόκολλο πάνω στη θεωρία
∆εσµού, τον Edward Tronik (USA) της οµάδας του D. Stern, που µε την πολύ τεκµηριωµένη
παρουσίασή του διαπραγµατεύθηκε τον τρόπο, που πρωτοαναγνωρίζεται το «προσωπικό»
µήνυµα στα ερεθίσµατα από τα βρέφη, παιδιά και γονείς – αναλυόµενους και αναλυτές.
Ενδιαφέροντα υπήρξαν τα συµπόσια που οργανώθηκαν από τις Ιταλικές Εταιρείες καθώς και
το συµπόσιο µε θέµα «Αρχεία της IFPS», συντονισµένο από το Carlo Bonomi (Italy).
Η Εταιρεία µας συµµετείχε στο συνέδριο µε το συµπόσιο: «Το αναλυτικό πλαίσιο και η
επικοινωνιακή διάσταση της εκδραµάτισης και της διαδραµάτισης» το οποίο συντόνισε ο
πρόεδρος της ΕΕΨΨ ∆. Ρήγας και µε οµιλητές τους ∆. Ρήγα, Χ. Καραµανωλάκη και
Ε. Σουµάκη.
Το επόµενο Συνέδριο της IFPS θα γίνει στο Santiago της Χιλής από 7-11 Οκτωβρίου 2008 µε
θέµα: «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ» (www. ichpa.cl)
Ευγενία Σουµάκη

Πρόλογος: Αθηνά Αλεξανδρή, Επιστηµονική Επιµέλεια: ∆ηµήτρης Μαλιδέλης
Εκδόσεις Νοόγραµµα, Αθήνα 2004.
Η προβλητική ταύτιση αποτελεί µια ψυχαναλυτική έννοια, την κλινική εµβέλεια, το πολυδιάστατο
και την απήχηση της οποίας προσέγγισαν ελάχιστοι ψυχαναλυτικοί όροι. Η αρχική σύλληψη της
Klein (1946), η οποία αφορούσε ένα εξαιρετικά πρώιµο αµυντικό µηχανισµό- ουσιαστικά µια
µορφή επίθεσης στο αντικείµενο- αναγνωρίστηκε από τον Bion, ήδη στη δεκαετία του 50, και ως
µορφή πρωτόγονης επικοινωνίας, εκµεταλλεύσιµη αναπτυξιακά. Αυτό αποτέλεσε και τη βάση για
την ανάπτυξη µιας συλλογιστικής γύρω από τη διάρθρωση του ενδοψυχικού µε το διαπροσωπικό
στοιχείο στην αναλυτική κατάσταση, καθώς και για τη διαµόρφωση µιας ευρύτερης αντίληψης για
το ρόλο της αντιµεταβίβασης. Η προβλητική ταύτιση διεύρυνε κατά πολύ το κλαϊνικό εννοιολογικό
πλαίσιο, αλλά και το ξεπέρασε, αφού χρησιµοποιήθηκε (και επιχειρήθηκε να επανοριστεί) από µη
κλαϊνικούς ψυχαναλυτές, όπως ο Kernberg ή ο Grotstein.
Η προσέγγιση του Ogden, όπως αναδεικνύεται στο παρόν βιβλίο, αποτελεί κι αυτή µια περίπτωση
διεύρυνσης της έννοιας της προβλητικής ταύτισης, µε έµφαση στο διαπροσωπικό χαρακτήρα του
φαινοµένου. Η προβλητική ταύτιση είναι, κατά τον Ogden, µια έννοια που υποδεικνύει κυρίως τον
τρόπο µε τον οποίο οι συναισθηµατικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στις ασυνείδητες
φαντασιώσεις ενός ατόµου γίνονται αντικείµενο οικειοποίησης και επεξεργασίας από κάποιο άλλο
άτοµο.
Με βάση τον παραπάνω ορισµό ο Ogden παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο ο ασθενής.
προκειµένου να ελέγξει τραυµατικές εµπειρίες, χρησιµοποιεί την ταύτιση µε κάποιο σηµαντικό
αντικείµενο του, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθεί, µέσω µηχανισµών σχάσης και
προβολής, να εµπλέξει το θεραπευτή σε σχετικές διαδραµατίσεις. Η προβλητική ταύτιση ενέχει,
κατά τον Ogden, το στοιχείο της διαδραµάτισης.
Ο Ogden προτείνει ως βασικό µέσο αντιµετώπισης των προβλητικών µηνυµάτων του ασθενούς
το σιωπηλό περιέχειν (silent containment) - σε αντιδιαστολή µε µια ενεργητική ερµηνευτική στάση
που θα µπορούσε να αποτελεί µορφή απόρριψης του- πολύ οδυνηρού και ενδεχοµένως
ανυπόφορου για τον θεραπευτή υλικού του ασθενούς.
Η προσέγγιση αυτή αναπτύσσεται σε 8 κεφάλαια, οι τίτλοι των οποίων (λ.χ. εξελικτική επίδραση
της υπέρµετρης µητρικής προβλητικής ταύτισης, ψυχιατρική νοσοκοµειακή περίθαλψη, φύση της
σχιζοφρενικής σύγκρουσης) είναι ενδεικτικοί του εύρους των κλινικών εκφάνσεων του φαινοµένου
της προβλητικής ταύτισης που επιχειρεί να καλύψει ο συγγραφέας. Μια άλλη πλευρά της
ευρύτητας της προσέγγισης του, αποτελεί η αναφορά του σε έννοιες συγγενείς µε την προβλητική
ταύτιση, µέσα στην ιστορική διαδροµή της ψυχαναλυτικής θεωρίας και κλινικής, όπως για
παράδειγµα η ταύτιση µε τον επιτιθέµενο της Anna Freud ή η πραγµάτωση ρόλου του Sandler .
Αξίζει να προσθέσει κανείς το µεγάλο πλούτο του κλινικού υλικού που εκτίθεται, όπως επίσης και
το χάρισµα της γραφής που εµφανώς κατέχει ο συγγραφέας. Ο συνδυασµός των δυο αυτών
στοιχείων καθιστά το βιβλίο κυριολεκτικά συναρπαστικό σε πολλά σηµεία.
Σήµερα, 23 χρόνια µετά την πρώτη έκδοσή του (µέσα στα οποία ο Ogden έδωσε και άλλα
µείζονα δείγµατα γραφής, όπως τα: Subjects of analysis και The matrix of the mind: object
relations and psychoanalytic discourse), το πολύτιµο αυτό βιβλίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά,
από τις εκδόσεις Νοόγραµµα, µε επιστηµονική επιµέλεια του µέλους της εταιρείας µας κλινικού
ψυχολόγου ∆ηµήτρη Μαλιδέλη, και πρόλογο της Αθηνάς Αλεξανδρή, µέλους της ∆. Ψ. Ε. και
ιδρυτικού µέλους της ΕΕΨΨ. Η µετάφραση έγινε από τις ψυχολόγους Έ. Τερζίογλου, Ρ. Ζορµπά,
Σ. Ματιάτου, Α. Καραµφίλ, Ε. Κονίτσα, Ε. ∆ηµοπούλου, Γ. Βενιζέλου και Μ. Ζωγράφου. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η µετάφραση αυτή, όπως γράφει ο επιµελητής,
ξεκίνησε ως συλλογική
δραστηριότητα για τις ανάγκες της κλινικής εκπαίδευσης και της εποπτείας κλινικών ψυχολόγων.
Είναι και αυτό ένα δείγµα της γονιµοποιού, άλλοτε εµφανούς, άλλοτε σιωπηλής, δράσης των
µεγάλων ψυχαναλυτικών κειµένων. Τη σιωπηλή αυτή δράση υπογραµµίζει στο δωρικά λιτό
πρόλογό της, επισηµαίνοντας το silent containment ως κοµβικό σηµείο του βιβλίου και η Αθηνά
Αλεξανδρή, µια ψυχαναλύτρια που συνέδεσε το όνοµά της µε τη διαδροµή εννοιών, όπως εκείνη
της προβλητικής ταύτισης στα ελληνικά κλινικά πράγµατα.
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