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Η Πληρωµή. Το Χρήµα στην Ανάλυση. Το Χρήµα σε Καιρούς Οικονοµικής Κρίσης 

 

Marilia Aisenstein 

  

 

Αυτή είναι αναµφίβολα η πιο παραπλανητική και πιο περίπλοκη ουσία µε την οποία έχουµε να 

κάνουµε στην πορεία της ζωής µας 

  

D. Kennedy 

  

 

Η ψυχαναλυτική βιβλιογραφία γύρω από το χρήµα στην θεραπεία, πόσο µάλλον σε καιρό 

κρίσης, είναι σχετικά ισχνή. Εντούτοις, η οικονοµική κρίση που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη 

και ιδιαίτερα την Ελλάδα θα έπρεπε να µας παρακινήσει να σκεφθούµε γύρω από αυτά τα 

ζητήµατα. 

  

Θα ξεκινήσω θυµίζοντας τα κείµενα του Freud σχετικά µε την πληρωµή. Ο Freud µιλάει 

περισσότερο για την πληρωµή παρά για «το χρήµα µέσα στην ανάλυση» (1), όρος που 

περικλείει, κατά τη γνώµη µου, ολόκληρο το κοινωνικό και ατοµικό φαντασιακό σε σχέση µε την 

πληρωµή ή τη δωρεάν παροχή, στην ανάλυση ενός ασθενούς, είτε καταβάλλονται χρήµατα, είτε 

όχι. 

  

Ήδη από το 1913, στα Κείµενα για την Τεχνική της Ψυχανάλυσης, o Freud θεωρεί την πληρωµή 

αναπόσπαστο µέρος του πλαισίου. Σηµειώνει ότι, χωρίς πληρωµή, η αναλυτική σχέση θα ήταν 

αποκοµµένη από τη πραγµατικότητα. Προειδοποιεί τους αναλυτές ότι οι πολύ χαµηλές αµοιβές 

µπορεί να ενισχύσουν τις νευρωτικές άµυνες και να απαξιώσουν τη θεραπεία στα µάτια του 

ασθενούς. 

  

Επικαλείται τη δική του πρακτική δωρεάν αναλύσεων που αναλάµβανε ιδιωτικά. Επί δέκα 

χρόνια αφιέρωνε µία ή δύο ώρες την ηµέρα σε δωρεάν αναλύσεις. Ήλπιζε ότι σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις θα εργαζόταν «άνευ αντιστάσεων» αλλά έκανε λόγο για απογοήτευσή του (SE, XII, 

σ. 132). Ωστόσο πέντε χρόνια αργότερα, εν µέσω της οικονοµικής κρίσης που ακολούθησε τον 

Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, το 1918, στο Συνέδριο της Βουδαπέστης, εκθειάζει την έλευση της 

δωρεάν ψυχανάλυσης για τα πτωχότερα στρώµατα. Η δωρεάν ψυχανάλυση δεν µπορεί να 

λαµβάνει χώρα παρά σε κέντρα ή κλινικές όπως το Ινστιτούτου του Βερολίνου που άνοιξε το 

1920 µε χρηµατοδότηση του Eitingon, και το «Ambulatorium»(2) της Βιέννης, που εγκαινιάστηκε 

το 1922. Ο Freud επαναβεβαιώνει αυτή την επιθυµία του, προλογίζοντας την εισήγηση του Max 
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Eitingon σχετικά µε την Ψυχαναλυτική Κλινική του Ινστιτούτου του Βερολίνου (SE, XIX, σ. 285). 

Το 1930 παρατηρεί ότι «ένας από τους στόχους αυτών των κλινικών είναι και η τελειοποίηση 

της γνώσης µας για τη νευρωτική ασθένεια καθώς και της τεχνικής µας, εφαρµόζοντάς τες κάτω 

από νέες συνθήκες» (SE, XXI, σ. 257). 

  

Θα ήθελα επίσης να υπενθυµίσω ότι από το 1930 έγινε υποχρεωτική στους Βερολινέζους 

ψυχαναλυτές η διεκπεραίωση µίας τουλάχιστον δωρεάν ψυχανάλυσης. Αν και ο Freud µας 

παρέδωσε στο Κείµενα για την Τεχνική της Ψυχανάλυσης σηµαντικές σκέψεις για την πληρωµή 

των συνεδριών, είναι κρίµα που δεν ασχολήθηκε µε τη σηµασία του χρήµατος στη θεραπεία και 

στη µεταβίβαση. 

  

Δύο προκαταρκτικές παρατηρήσεις: 

  

Μου φαίνεται ότι είναι σηµαντικό να επισηµάνω ότι το ενδιαφέρον του Freud για τη δωρεάν 

ψυχανάλυση, που ασκείτο σε οργανισµούς, συχνά ξεχνιέται σε τέτοιο βαθµό που ορισµένοι 

καθιστούν τη πληρωµή ως απολύτως απαραίτητο συστατικό της ψυχαναλυτικής διαδικασίας (3). 

  

H δεύτερη παρατήρησή µου αναφέρεται στη σηµασία του πολιτισµικού παράγοντα. Την εποχή 

του Freud και για µεγάλο χρονικό διάστηµα στη συνέχεια, η ασθένεια, σωµατική αλλά και 

ψυχική, ήταν µια ιδιωτική και προσωπική υπόθεση. Ο Freud όπως και πολλοί άλλοι γιατροί 

έπαιρναν υψηλές αµοιβές από ευκατάστατους ασθενείς ώστε να µπορούν να αφιερώνουν 

χρόνο σε φτωχούς ασθενείς, τους οποίους παρακολουθούσαν δωρεάν. Ωστόσο, φτωχοί ή 

πλούσιοι, οι ασθενείς επέλεγαν το ιατρό τους και τον σέβονταν. 

  

Η αναγκαία εξέλιξη των ανταποδοτικών συστηµάτων στις ιατρικές δαπάνες ή της δωρεάν 

παροχής, «αποπροσωποποίησε» τη σχέση του ασθενούς µε τον θεράποντα. Επισκεπτόµαστε 

το ιατρό που εφηµερεύει ή αυτόν που υποδεικνύει το Ασφαλιστικό Ταµείο. Στην Ευρώπη είναι 

συνηθισµένο να επικαλείται κανείς το «δικαίωµα στην υγεία». Δεν γίνεται πλέον λόγος για 

«αίτηµα» αλλά µάλλον για «δικαίωµα» το οποίο περιλαµβάνει τη σωµατική και την ψυχική υγεία. 

Πώς να τοποθετήσει κανείς την ιδιωτική άσκηση της ψυχανάλυσης, µία τόσο εσωτερική και  

προσωπική περιπέτεια, σ’ αυτό το πλαίσιο λειτουργίας; 

  

Παρότι η Ψυχανάλυση δεν είναι µια ιατρική πρακτική όπως η Ψυχιατρική, εντάσσεται ωστόσο 

στην κουλτούρα µιας χώρας και µιας εποχής. Σε ένα αξιοσηµείωτο άρθρο του 1974 ο Kurt 

Eissler(4) υπενθυµίζει ότι την εποχή του Freud οι γιατροί συνήθιζαν να στέλνουν το λογαριασµό 

στους πελάτες τους στο τέλος του χρόνου. Γι’ αυτό το λόγο ο Freud συνιστούσε στους 

ψυχαναλυτές να µην αφήνουν να συγκεντρώνονται µεγάλα χρέη και πρότεινε την µηνιαία 
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πληρωµή. 

  

Στην σηµερινή εποχή η πρακτική της πληρωµής της ανάλυσης παρουσιάζει µία µεγάλη 

διαφοροποίηση, όχι µόνο µεταξύ των ηπείρων, όπως επίσης ποικίλλει ανάλογα µε την χώρα. 

Δεν µπορώ να κάνω εδώ µια εκτενή περιγραφή του θέµατος, θυµίζω όµως ότι στη Bόρεια 

Ευρώπη όπως και στη Γερµανία, η ψυχανάλυση, όταν κρίνεται επιβεβληµένη από έναν 

ψυχίατρο του ασφαλιστικού ταµείου και πραγµατοποιείται από έναν ψυχαναλυτή, ψυχολόγο ή 

ψυχίατρο, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ασφαλιστικό ταµείο για δύο χρόνια. Η παράταση 

είναι πολύ σπάνια και απαιτείται πάντοτε αξιολόγηση από το ασφαλιστικό ταµείο. 

  

Στις ΗΠΑ ορισµένες ιδιωτικές και δαπανηρές ασφάλειες πληρώνουν ένα συγκεκριµένο αριθµό 

συνεδριών. Στη Λατινική Αµερική, όπως και στη νότια Ευρώπη, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, η 

ανάλυση ασκείται ως επί το πλείστον ιδιωτικά. Στη Γαλλία, ορισµένοι ψυχίατροι µπορούν να 

υπογράψουν βεβαιώσεις χάρη στις οποίες οι ασθενείς καλύπτονται πλήρως ή εν µέρει από τα 

ασφαλιστικά τους ταµεία.(5) Ορισµένες Ψυχαναλυτικές Εταιρείες δηµιούργησαν Κέντρα δωρεάν 

ψυχανάλυσης, µεταξύ των οποίων και το ‘Κέντρο Γνωµατεύσεων και Ψυχαναλυτικών 

Θεραπειών’ (CCTP) της Εταιρείας του Παρισιού, και το ‘Κέντρο E. & J. Kestemberg’ της 

Εταιρείας Ψυχικής Υγείας του 13ο Διαµερίσµατος του Παρισιού. Μετά απ’ αυτό τη λακωνική και 

ηµιτελή περιήγηση θα πω δύο λόγια για το χειρισµό του χρήµατος στην υλική του διάσταση. Στη 

Βόρεια Αµερική και στη Βόρεια Ευρώπη, οι ψυχαναλυτές δίνουν στο τέλος του µήνα στους 

ασθενείς µία απόδειξη που αναφέρει τον αριθµό των συνεδριών και το ύψος της αµοιβής τους. 

Μια συνάδελφος από την Καλιφόρνια µου έλεγε, σε µια κατ’ ιδίαν συζήτηση, ότι η ίδια δε δέχεται 

ν’ αµείβεται τοις µετρητοίς, διότι στο πολιτιστικό πλαίσιο του Los Angeles, κάτι τέτοιο ενέχει µία 

χροιά παρανοµίας και φοροδιαφυγής. Πρόσθεσε τέλος, ότι µόνο οι πόρνες πληρώνονται σε 

ρευστό. 

  

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής µου στο Ινστιτούτο του Παρισιού, ο Jean Favreau έκανε ένα 

συναρπαστικό εβδοµαδιαίο σεµινάριο, µεγάλο µέρος του οποίου ήταν αφιερωµένο στα 

χρήµατα. Μας συµβούλευε να πληρωνόµαστε µε τον µήνα σε ρευστό ακριβώς για να δοθεί η 

ευκαιρία στον ασθενή να κάνει λάθη µετρώντας τις συνεδρίες, να φαντάζεται ότι µας πληρώνει 

όπως µια πόρνη, ή ότι η ανάλυσή του γίνεται  παράνοµα. Το δίδαγµα του Jean Favreau ήταν 

πως τα πάντα έπρεπε να τεθούν σε κίνηση ώστε η πράξη της πληρωµής ν’ ανοίξει το δρόµο 

προς τις φαντασιώσεις του ασθενούς αντί να τις µεταµφιέζει. Μας επεσήµαινε ότι το να 

πληρώνει κανείς κανονικά, χωρίς να ξεχνά ή να πέφτει σε λάθη, µπορεί κάλλιστα να του 

χρησιµεύει για να αποφεύγει τη συζήτηση σε σχέση µε τα χρήµατα και για να εµποδίσει τον 

αναλυτή να αναφερθεί σε αυτήν. Διατηρώ µια εκπληκτική ανάµνηση από εκείνες τις Δευτέρες, 

όπου, µεταξύ 12.00 και 14.30, αυτός ο εξαίρετος κλινικός, µας ενστάλαζε µια αυστηρή τεχνική. 
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Διάνθιζε τα λεγόµενά του µε κλινικά παραδείγµατα προερχόµενα από την ιδιωτική του πρακτική 

ή από τη δραστηριότητά του στο CCTP, που διηύθυνε εκείνη την εποχή. Χάρη στο σεµινάριό 

του αλλά και χάρη στην προσωπική µου κλινική πρακτική δωρεάν αναλύσεων, τόσο στο Κέντρο 

Ψυχανάλυσης που διηύθυνε η Εvelyne Kestemberg όσο και στο Ινστιτούτο Ψυχοσωµατικής του 

Παρισιού (IPSO), ενδιαφέρθηκα πολύ νωρίς στην επαγγελµατική µου ζωή για το ζήτηµα του 

χρήµατος, τόσο στις επί πληρωµή όσο και στις δωρεάν θεραπείες. Τριάντα χρόνια µετά 

εξακολουθώ να είµαι πεπεισµένη ότι οι δωρεάν αναλύσεις ή οι αναλύσεις µε χαµηλή αµοιβή 

είναι εφικτές, µε την προϋπόθεση ότι θα πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ενός θεσµού που 

εκτελεί χρέη τρίτου. Αυτό εξακολουθώ να το διαπιστώνω στις εποπτείες αναλύσεων που 

γίνονται στο CCTP. Η φαντασιωσική θεµατική γύρω από τα χρήµατα, στο πλαίσιο αυτό, είναι 

ιδιαιτέρως παρούσα ακριβώς διότι είναι φαντασιωσική και δεν καλύπτεται από κάποια πράξη. 

Το καταδεικνύει και η εµπειρία των οµάδων που εργάζονται στο Κέντρο και στο CCTP. Οι 

έρευνες που έγιναν από τους δύο αυτούς θεσµούς, µας δίδαξαν επίσης ότι η ένδειξη για δωρεάν 

ανάλυση δε βασίζεται αποκλειστικά στις οικονοµικές δυσκολίες του ασθενούς. Υπάρχουν και 

αντενδείξεις δωρεάν ψυχανάλυσης όπως και ευκατάστατοι ασθενείς, οι οποίοι σε ψυχικό 

επίπεδο, δεν µπορούν να επιτρέψουν στον εαυτό τους µια ανάλυση. 

  

ΔΥΟ ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

  

Μία γυναίκα 40 ετών, πολύ καταθλιπτική, επισκέπτεται την Evelyne Kestemberg. Είναι 

επαγγελµατικά επιτυχηµένη µε τίµηµα µεγάλες θυσίες και τώρα έχει καταλήξει απελπιστικά 

µόνη. Είναι όλο θρήνους και κατηγόριες. Λέει: «Και µετά από όλα αυτά πρέπει πάλι να 

θυσιαστώ για να κάνω µια ανάλυση». Η E. Kestemberg, έχοντας διακρίνει, από την αφήγηση 

ενός ονείρου της, µια νευρωτική λειτουργία, κρυµµένη πίσω από µία χαρακτηρολογική εικόνα, 

της πρότεινε τότε µια δωρεάν ανάλυση στο Κέντρο. Αυτή η πρόταση αναστάτωσε την ασθενή, 

αλλά «άνοιξε ένα ρήγµα στη θριαµβευτική µεγαλοµανία της µέσα στο χαρακτηρολογικό ψευδο-

οχυρό της» (6). Η ανάλυση εκτυλίχθηκε µε ικανοποιητικό τρόπο. 

  

Εγώ η ίδια έκανα κάποτε µια δωρεάν ανάλυση, µε συχνότητα τεσσάρων συνεδριών 

εβδοµαδιαίως, την οποία χρειάστηκε να σταµατήσω. Ο ασθενής παρουσιάστηκε ως πολιτικός 

πρόσφυγας, εν αναµονή της άδειας παραµονής. Δεν είχε καµία πηγή εσόδων και υπέφερε από 

µια σπαστική κολίτιδα που του προκαλούσε µία κατάσταση αναπηρίας, από την οποία 

«θεραπεύτηκε» υπερβολικά γρήγορα, όταν παραχώρησε τη θέση της σε µια διαστροφική 

παθολογία. Δυσκολεύτηκα να κατανοήσω την ίαση του συµπτώµατος µέσα στους δέκα 

πρώτους µήνες της ανάλυσης. Η µοναδική µου παρέµβαση ήταν η σύνδεση µεταξύ της δικής 

του εντερικής σπαστικότητας και των πόνων της περιόδου της µητέρας του, οι οποίοι, όπως 

µου περιέγραφε, την υποχρέωναν να παραµένει κλινήρης πολλές µέρες τον µήνα. Του είχα 
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επισηµάνει «όπως εσείς µε την κολίτιδά σας». Κατά περίεργο τρόπο, αµέσως µετά το σχόλιό 

µου, µου είπε ότι είχε πάψει επιτέλους να τρώει πολλά καρυκεύµατα, πράγµα το οποίο 

ερµήνευσα ως µια παραίτηση από τους πόνους της µητέρας.  Η πλήρης αποδροµή της 

κολίτιδας, τον έκανε να φαίνεται πιο δραστήριος και λιγότερο καταθλιπτικός, ήταν όµως πολύ 

στυφός και διαρκώς διαµαρτυρόµενος. Ένα από τα πρώτα του όνειρα τον δείχνει µέσα σε ένα 

πολυτελές κοµµωτήριο. Η κοµψή και σοβαρή διευθύντρια τον εµπιστεύεται σε µια κοµµώτρια 

που του κούρεψε το σβέρκο µε την ψιλή µηχανή, µ’ έναν απαίσιο τρόπο. Αισθάνεται 

ταπεινωµένος, αλλά δεν τολµά να διαµαρτυρηθεί. Μετά την ερµηνεία µου – σύµφωνα µε την 

οποία, αν και εξεπλάγη που είδε να προτείνεται σε αυτόν, έναν «παράνοµο», µια ανάλυση 4 

συνεδριών την εβδοµάδα, ήταν οργισµένος που τον έστειλαν σ’ εµένα και δεν ανέλαβε την 

ανάλυσή του η ίδια η Kestemberg – δήλωσε ότι είχε αισθανθεί ταπεινωµένος από τη δωρεάν 

ανάλυση. Του είχαµε προσφέρει µια υποτιµηµένη θεραπεία. Ζήτησε λοιπόν να κάνει µια δωρεά 

στο Κέντρο. Οι ασθενείς µπορούσαν να κάνουν µια µηνιαία δωρεά στο Κέντρο. Καθόριζαν οι 

ίδιοι το ποσό και το παρέδιδαν κάθε µήνα στη γραµµατεία (7). Η µηνιαία δωρεά του, 

ισοδυναµούσε µε την αµοιβή 4 ιδιωτικών συνεδριών, ήταν δηλαδή σαν να πληρώνει µία 

συνεδρία την εβδοµάδα. Άρχισε τότε ν’ απουσιάζει τακτικά σε µια από τις 4 συνεδρίες, πάντα 

χωρίς προειδοποίηση. Έλειπε συνήθως στις συνεδρίες των 7:45 το πρωί. Είχα αρχίσει να 

αγανακτώ· έτσι, όταν µια µέρα του επεσήµανα ότι επέλεγε ν’ απουσιάζει σε αυτές τις συνεδρίες, 

µου απάντησε: «Για µένα όµως είναι δύσκολο, έχω να κάνω ολόκληρη διαδροµή». Έκπληκτη 

του τόνισα ότι µε το να µε σκέφτεται κοιµισµένη στη θέση µου, σαν ένα έπιπλο του Κέντρου, 

ήταν ένας τρόπος να αρνείται ότι έχω ζωή και σώµα. Συµφώνησε αλλά υποστήριξε, σαν να ήταν 

προφανές, ότι είχε δικαίωµα να χάνει τη συνεδρία που «πλήρωνε», και επιπλέον ότι για εκείνον 

δεν ήµουν παρά µια «λειτουργία» εφόσον δεν υπήρχε µεταξύ µας οικονοµική συναλλαγή. Με το 

να είµαι «υπεράνω χρηµάτων, εφόσον εργαζόµουν µε φιλανθρωπικό τρόπο», τον ταπείνωνα µε 

την «εξαΰλωσή»(8) µου. Μάταια προσπάθησα να του πω ότι βιώνοντας µε έτσι, ήταν ένας 

τρόπος να προστατεύει τον εαυτό του από τις ερωτικές και καταστροφικές του επιθυµίες. 

Πολλαπλασίασε τις επιθέσεις εναντίον του πλαισίου και τη διαστρέβλωση της έννοιας της 

δωρεάς. Εν τω µεταξύ είχε αρχίσει να εργάζεται ιδιωτικά, ως ψυχοθεραπευτής, χωρίς να έχει 

την ανάλογη εκπαίδευση, και ασκούσε τον σαδισµό του απέναντί µου, µε το να µου  αφηγείται 

συνεδρίες όπου είχε επιδείξει µεγάλο σαδισµό απέναντι σε πελάτες του. Στο τέλος αναγκάστηκα 

να σταµατήσω την ανάλυσή του στο Κέντρο. 

  

Αυτά τα δύο παραδείγµατα «παράδοξων αντενδείξεων», όπως τις αποκαλούσε η E. 

Kestemberg, δείχνουν πόσο προσεκτικά πρέπει να τίθεται η ένδειξη της δωρεάν ανάλυσης. Η 

υλική αδυναµία να πληρώνει κανείς δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην και την ικανότητά του για 

ψυχική δεκτικότητα· οι εργασίες της Melanie Klein το απεικονίζουν πολύ καλά. Αυτά τα δύο 

παραδείγµατα µου φαίνεται επίσης ότι δείχνουν πόσο πολύσηµη είναι η έννοια του χρήµατος 
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και πόσο, πέρα από τις πρωκτικές καθηλώσεις, παραπέµπει σ’ έναν προσωπικό συµβολισµό. 

Ως συναλλακτική αξία µπορεί να επενδυθεί µε πολύ διαφορετικούς τρόπους, πιο ναρκισσιστικά 

από ορισµένους, µε αυτοερωτικό τρόπο από άλλους. Εξάλλου το χρήµα είναι φορέας ποικίλων 

και πολυδύναµων φαντασιώσεων. Στις επί πληρωµή ψυχαναλύσεις, το χρήµα αποτελεί µέρος 

του πλαισίου και η χρηµατική συναλλαγή είναι η µόνη κοινωνική και σωµατική πράξη που 

επιτρέπεται µεταξύ αναλυτή και αναλυόµενου. Το χρήµα είναι επίσης ένας διαµεσολαβητής που 

κατέχει θέση τρίτου και οργανώνει µια αναγκαία απόσταση. Όταν θέτουµε µια ένδειξη για 

ιδιωτική ψυχανάλυση υποθέτουµε ότι το χρήµα/τρίτος/διαµεσολαβητής, θα επιτρέψει στον 

ασθενή να αντέξει το ερωτικό ή επιθετικό πλησίασµα που συνεπάγεται η µεταβίβαση. Κι αυτό 

θα συµβεί, ακόµα και εάν η πράξη της πληρωµής, ενέχει το κίνδυνο επανα-σεξουαλικοποίησης 

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

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

εξαρτάται από τους ασθενείς του για να ζήσει. Για τον Freud υπάρχει µια µύχια ασυνείδητη 

σχέση µεταξύ χρυσού, χρήµατος και περιττωµάτων την οποία συσχετίζει µε µύθους, λαϊκές 

παραδόσεις και φαντασιώσεις των ασθενών του.(9) Σύγχρονο µε το σκεπτικό του Freud για τα 

σύµβολα, το άρθρο του Ferenczi Οντογένεση του Ενδιαφέροντος για το Χρήµα υπογραµµίζει 

την ευχαρίστηση που προκαλεί στο παιδί η συγκράτηση των κοπράνων. Αυτή η αυτοερωτική 

ευχαρίστηση θα µετατραπεί σ’ ενδιαφέρον για το αντικείµενο. Ο Freud επανέρχεται σε αυτή την 

ιδέα στο Περί του Μετασχηµατισµού των Ενορµήσεων και ιδιαίτερα του Πρωκτικού Ερωτισµού, 

όπου και αναπτύσσει την περίφηµη συµβολική εξίσωση: κόπρανα-δώρο-χρήµα. Το συµβολικό 

περιλαµβάνει πάντοτε λανθάνοντα περιεχόµενα άρα και την απώθηση. «Δεν συµβολοποιείται 

παρά αυτό που είναι απωθηµένο, και µόνο αυτό που είναι απωθηµένο έχει ανάγκη να 

συµβολοποιηθεί …» γράφει ο Αlain Gibeault(10), παραθέτοντας τον Ernest Jones του οποίου η 

θεωρία περί συµβολισµού εξακολουθεί µέχρι σήµερα να είναι θεµελιώδης για µένα(11). Σε αυτή 

την τροχιά (κόπρανα-δώρο-χρήµα) οργανώνεται η συµβολοποίηση στο παιδί. Θεωρώ πιθανό ο 

πρωκτικός έλεγχος και η ερωτικοποίηση της συγκράτησης των κοπράνων, που υπογραµµίζουν 

ο Freud και ο Ferenczi, να επιτρέπουν, εισάγοντας την αναµονή, την οργάνωση της 

φαντασιωτικής δραστηριότητας και τους µεταγενέστερους προσωπικούς και πολυσήµαντους 

συµβολισµούς. Πράγµατι, το ενδιαφέρον του παιδιού για την αφόδευση εξασθενίζει κατά τη 

λανθάνουσα περίοδο παράλληλα µε την εµφάνιση της έννοιας χρήµα ως αγοραστική αξία. 

  

Η αξία του χρήµατος ενέχει την έννοια του «κοινωνικού µίτου», η οποία κατά τη γνώµη µου 

ενσωµατώνεται στον ψυχισµό µετά από µια διαδικασία αποεξιδανίκευσης των γονέων που δεν 

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

συµβολική αξία (για τον Lacan το χρήµα είναι ένα «πρωταρχικό σηµαίνον»)(12), ο γονιός 

αναγνωρίζεται στην περατότητά του: δεν είναι ικανός για τα πάντα, υποκείµενος και ο ίδιος σε 

άλλους, και συχνά στερηµένος. Η περατότητα παραπέµπει επίσης στη διαφορά των φύλων και 
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βέβαια στον ευνουχισµό. Η δε πρωτογενής ταύτιση περιλαµβάνει το ιδεώδες και την πληρότητα. 

Η εγκατάσταση του οιδιποδείου και της παιδικής νεύρωσης επιφέρουν µια πρώτη 

επαναδιευθέτηση των ταυτίσεων. Η ενδοβολή της έννοιας της περατότητας θα επιτρέψει, κατά 

τη γνώµη µου, να γίνει, στο µεθύστερο βίωµα της λανθάνουσας περιόδου, µια δεύτερη δυναµική 

αναδιευθέτηση των δευτερογενών ταυτίσεων όπου θα εγγραφεί και η αξία του 

χρήµατος/εξουσία. 

  

Σ’ ένα παλιό µου άρθρο(13) υποστήριξα  την ιδέα της, εµπλοκής του σηµαίνοντος χρήµα στη 

µεταβίβαση και στη νεύρωση µεταβίβασης. Αυτό ισχύει τόσο για τις επί πληρωµή αναλύσεις 

όσο και για τις δωρεάν. Το χρήµα ωστόσο είναι πολύ περισσότερο παρόν στις δωρεάν 

αναλύσεις και πιο µεταµφιεσµένο στις αµειβόµενες, ιδιωτικές, αναλύσεις, όταν οι ασθενείς 

πληρώνουν τακτικά και χωρίς άλλο σχόλιο. Αυτό συµβαίνει συχνά, κυρίως στις διδακτικές 

αναλύσεις. Θα δώσω ένα παράδειγµα. Εάν ένας ασθενής σε δωρεάν ανάλυση στο  Κέντρο µου 

έλεγε: «Σας βρίσκω πολύ κοµψή τον τελευταίο καιρό», το να του επισηµάνω ότι αναρωτιέται 

ίσως µε τι χρήµατα ή µε τίνος τα χρήµατα αγοράζω τα ρούχα µου, θα έµοιαζε πολύ φυσικό. Εάν 

η ίδια φράση λεγόταν από έναν ιδιωτικό ασθενή θα µπορούσε να οδηγήσει τον αναλυτή να 

δώσει ποικίλες απαντήσεις ανάλογα µε τη φάση της ανάλυσης. Το χρήµα όµως δεν θα ερχόταν 

αναγκαστικά στο µυαλό µας ως υπόβαθρο της παρατήρησης για την κοµψότητα του αναλυτή. 

Εποµένως, το χρήµα, είτε δίνεται είτε όχι, αντιπροσωπεύει πάντα την υλική υπόσταση του 

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

του  χρήµατος στην ανάλυση, αποτελεί µέρος του περάσµατος από µια κλασική εξιδανικευµένη 

ναρκισσιστική µεταβίβαση στις αρχές της θεραπείας, στην ερωτική και αρνητική µεταβίβαση, 

αναγκαία προκειµένου να αναπτυχθεί η αναλυτική διαδικασία. Όσο ο αναλυτής παραµένει 

εξιδανικευµένος, βιώνεται ωσάν να µην έχει ανάγκες ή ωσάν υπεράνω αναγκών, του δίνουν τα 

χρήµατα µέσα σε έναν φάκελο ή τα αφήνουν «στα κλεφτά» στην άκρη του γραφείου. Η 

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

κατά τη γνώµη µου, µε την αποεξιδανίκευση της µεταβίβασης και την προσωποποίηση του 

ψυχαναλυτή που αναγνωρίζεται ως έµφυλος, θνητός, δεν είναι αλάθητος, έχει ανάγκες και 

επιθυµίες.  Γίνεται τότε ερωτικά επιθυµητός και δυνητικά επικίνδυνος. Θεωρώ θεµελιώδη αυτή 

την ιδιαίτερη διάσταση του αναλυτικού υλικού µε όλες τις µεταβιβαστικές αποχρώσεις του. Ήταν 

κάτι που κατάλαβα πραγµατικά και ενσωµάτωσα και στην ιδιωτική µου πρακτική, µόνον αφότου 

απέκτησα την εµπειρία των δωρεάν αναλύσεων. 

  

Εάν δεχτούµε ότι τι χρήµα διεισδύει στην νεύρωση µεταβίβασης, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη 

µας τις κλινικές συνέπειες αυτής της παραδοχής: 

  

Α) Ο κανόνας ότι οι χαµένες συνεδρίες πρέπει να πληρώνονται είναι θεµελιώδης, µόνον όµως 
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για τους ασθενείς των οποίων η ψυχική λειτουργία επιτρέπει την εγκατάσταση της νεύρωσης 

µεταβίβασης. Για τους υπόλοιπους ο κανόνας αυτός εξακολουθεί να ισχύει αλλά µόνον για την 

υλική ασφάλεια των ψυχαναλυτών. 

  

Β) Το χρήµα είναι εν γένει εκτός ψυχικού πεδίου στις ψυχαναλυτικές θεραπείες των ψυχωτικών 

ασθενών. 

  

Γ) Με τους ψυχοσωµατικούς ασθενείς, το ζήτηµα τίθεται σε συνάρτηση µε την ψυχική 

λειτουργία. Γίνεται όµως ακόµα πιο περίπλοκο εξαιτίας του «δικαιώµατος στην υγεία», κυρίως 

όταν οι εν λόγω ασθενείς µας παραπέµπονται από νοσοκοµειακούς γιατρούς τους οποίους 

επισκέπτονται δωρεάν. 

  

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ 

  

Η έννοια της οικονοµικής κρίσης παραµένει πολύ αφηρηµένη για πολλούς από εµάς. Η 

ανάγνωση των εφηµερίδων µας φέρνει αντιµέτωπους µε εξωπραγµατικούς αριθµούς, χωρίς 

κανένα νόηµα, για µένα τουλάχιστον. Ακούµε να µιλάνε για χρέη εκατοµµυρίων και 

δισεκατοµµυρίων, για πτώσεις των χρηµατιστηριακών δεικτών. Όλα αυτά παραµένουν µη 

αναπαραστάσιµα για τους περισσότερους, όσο δεν θίγεται η προσωπική µας ζωή και η εργασία 

µας. Γενικά, το χρήµα εκπροσωπεί την ασφάλεια, την κοινωνική κατάσταση και τις ανέσεις. Η 

οικονοµική κρίση της Ελλάδας, µου έδειξε επίσης πόσο συνδέεται µε την "αξιοπρέπεια". Η 

φτώχεια, ή µάλλον η οικονοµική εξαθλίωση, βιώνονται ως µια αποτυχία, µία προσωπική 

ανικανότητα η οποία αγγίζει τότε την ενοχή και την ντροπή. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η 

συχνή αναφορά: "θα έπρεπε να το είχα προβλέψει, να το είχα καταλάβει", που εκφράζεται στην 

θέση της, δίκαιης κατά την γνώµη µου, οργής κατά της πολιτικής εξουσίας και διαφθοράς. 

Συνειρµικά έρχεται η σκέψη της ενοχής του µικρού παιδιού όταν ο γονιός του φαίνεται 

αδύναµος, λυπηµένος ή δυσλειτουργικός. Όταν το κράτος παραπαίει και υπολείπεται των 

καθηκόντων του, ο λαός εξευτελίζεται. Στις καθηµερινές δυσκολίες προστίθεται όµως και η 

απώλεια της αξιοπρέπειας. 

  

Η Αργεντινή έζησε πριν από 12 χρόνια µια κρίση µε χρεοκοπία του κράτους, από την οποία 

χρειάστηκαν 10 περίπου χρόνια για να συνέλθει. Οι συνάδελφοι συνέχισαν να εργάζονται 

περιορίζοντας δραστικά τις τιµές τους και αναπτύσσοντας µία συστηµατική εργασία συλλογικού 

προβληµατισµού. Οι Ψυχαναλυτικές Εταιρείες οργάνωναν εβδοµαδιαίες συναντήσεις µε 

επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων όπου οι αναλυτές µπορούσαν να µιλούν και να 

ανταλλάσσουν απόψεις. Σήµερα, η ψυχανάλυση στην Αργεντινή είναι πολύ ζωντανή. 
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Η κρίση την οποία διανύει στην παρούσα φάση η Ελλάδα έχει µία πολύ σοβαρή επίπτωση, 

µεταξύ των άλλων και στην ψυχαναλυτική πρακτική. Το ποσοστό των αυτοκτονιών 

συνταξιούχων και υπαλλήλων που δεν µπορούν να πληρώσουν ούτε φόρους ούτε ενοίκιο είναι 

δυσβάσταχτο. Το ποσοστό των πελατών που δεν µπορούν να πληρώσουν, είναι πλέον 

συντριπτικό. Η εικόνα που παρουσιάζουν ορισµένες συνοικίες της Αθήνας, είναι εικόνα 

ερήµωσης. Οι εντυπώσεις ωστόσο δεν είναι ίδιες µε αυτές που προκαλούνται από τον πόλεµο. 

Μου φαίνονται ωστόσο ακόµη χειρότερες. Δεν υπάρχουν καταστροφές από βοµβαρδισµούς 

αλλά µια εσωτερική καταστροφή που βιώνεται ως επονείδιστη, ταπεινωτική. Μία συνάδελφος 

µεγαλύτερης ηλικίας που έζησε ως παιδί την κατοχή της Αθήνας από τους Γερµανούς, µας 

διηγούταν σε ένα συνέδριο, πώς αυτή η κατάσταση ξύπνησε µέσα της αρχαϊκές αγωνίες πείνας, 

που θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι οι αγωνίες της µητέρας της όταν περιφερόταν στους δρόµους 

της πόλης για να της βρει κάτι να φάει(14). Δεν έχω τις απαραίτητες πολιτικές και 

κοινωνιολογικές γνώσεις για να αναλύσω την έννοια της οικονοµικής κρίσης, θα την συνέκρινα 

όµως µε έναν ψυχικό σεισµό: το σταθερό έδαφος καταρρέει. Αναφέρθηκα προηγουµένως στο 

ερώτηµα της απώλειας της αξιοπρέπειας και των σηµείων αναφοράς. Μπορούµε να µιλήσουµε 

επίσης για την έννοια του συλλογικού τραυµατισµού. Ο απλούστερος ορισµός του τραύµατος 

είναι µία υπέρµετρη συρροή διεγέρσεων, δυσανάλογες σε σχέση µε την αντοχή του ψυχικού 

οργάνου. Αντοχή, που, παρά τις συλλογικές της πλευρές, ποικίλλει ανάλογα µε το άτοµο και 

παραπέµπει πάντοτε σε ένα πρωθύστερο βίωµα. Οι τρόποι επένδυσης του χρήµατος, λιγότερο 

ή περισσότερο ναρκισσιστικοί και σχετικοί µε την ταυτότητα ή ακόµη αντικειµενοτρόποι, 

γενετήσιοι, πρωκτικοί, στοµατικοί… είναι ανοµοιογενείς και οι συνέπειές τους σε περίοδο κρίσης 

είναι συχνά απρόβλεπτες. 

  

Μία από τις πιο πλούσιες ασθενείς µου, παρουσιάζει άγχη τροµακτικής ερείπωσης, δεν µπορεί 

πλέον να κοιµηθεί και έχει χάσει πολύ βάρος. Ένα νέο υλικό αναδύεται στην ανάλυση.  Όταν 

ήταν ενός έτους, µετά από τον απροσδόκητο θάνατο και των δύο γονιών της, οι θείοι της από τη 

µεριά του πατέρα και της µητέρας, έφτασαν στα δικαστήρια αντιµαχόµενοι για τη φροντίδα της 

και τη διαχείριση της πατρικής κληρονοµιάς. Επειδή οι δίκες θα διαρκούσαν χρόνια, ο δικαστής 

την εµπιστεύθηκε σε ένα ορφανοτροφείο, εν αναµονή της απόφασης του δικαστηρίου. 

  

Ένας άλλος ασθενής, του οποίου τα ήδη περιορισµένα εισοδήµατα µειώθηκαν ακόµα 

περισσότερο, παραµένει εντυπωσιακά σίγουρος και µε εµπιστοσύνη ότι το κράτος δεν µπορεί, 

µακροπρόθεσµα, να εγκαταλείψει τους ανθρώπους του. Στην διάρκεια µίας συνεδρίας, 

αναφέρεται στο θέµα της κρίσης, στην συνέχεια λέει «αλλάζω θέµα» και συνειρµικά αφηγείται 

µία ανάµνηση, στην οποία ο πατέρας του, πέρα από κάθε προσδοκία, τον υπερασπίστηκε 

µπροστά στη δασκάλα του, ενώ ήξερε ότι είχε πει ψέµατα. Βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε την 

συνάρθρωση µίας προσωπικής ιστορίας και συλλογικών παραγόντων, κάτι το οποίο καθιστά 



 10 

ακόµα πιο δύσκολη της ανάγνωση του υλικού. Θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι πίσω από κάθε 

απόλυτα δικαιολογηµένη και φυσική απελπισία, θεωρώ ότι υπάρχει πάντοτε µία «ιστορία» η 

οποία θα αναδυθεί εφ’ όσον µπορέσει να συνεχισθεί η αναλυτική εργασία. 

  

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

  

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να υπογραµµίσω την επανάληψη. Γνωρίζουµε τον καταναγκασµό της 

επανάληψης και ξέρουµε επίσης ότι η ιστορία υπόκειται σε παράδοξες επαναλήψεις, ως εάν ο 

άνθρωπος να επιζητά αδιάκοπα να λησµονήσει το παρελθόν του. Στην ιστορία της 

ψυχανάλυσης βλέπουµε ότι την ακµάζουσα δραστηριότητα του Freud στις απαρχές του 20ου 

αιώνα, διαδέχτηκε η οικονοµική κατάρρευση στη δεκαετία του ?20 που τον οδήγησε και στην 

ίδρυση κλινικών δωρεάν θεραπείας. Σε αυτές τις περιόδους όπου το κράτος παραπαίει και 

µπορεί να φτάσει ως τη χρεοκοπία, δεν µένουν παρά µόνον οι ατοµικές πρωτοβουλίες µε 

συλλογική διάσταση. Αυτό έκαναν οι Freud, Eitingon, Deutsch, Kris και άλλοι προσφέροντας 

δωρεάν χρόνο στο Ambulatorium, όπου οι ασθενείς πλήρωναν ελάχιστα χρήµατα ή δεν 

πλήρωναν καθόλου αλλά µπορούσαν να είναι ήσυχοι ότι οι ψυχαναλυτές αµείβονταν. Και εάν 

δεν πληρώνονταν µε την κυριολεκτική σηµασία του όρου, αµείβονταν ωστόσο µε το να 

εκπαιδεύονται δωρεάν και µε το να συµµετέχουν σε µια εµπλουτιστική ερευνητική εργασία. 

  

Όσον αφορά τους ιδιωτικούς ασθενείς, ορισµένοι από τους εποπτευόµενούς µου µειώνουν τις 

αµοιβές τους ανάλογα µε το ποσοστό µείωσης του µισθού του ασθενούς, 20% για κάποιους, 

40% για κάποιους άλλους. Αυτό γίνεται στις καλές περιπτώσεις, όταν δηλαδή οι ασθενείς 

αναφέρονται στο ζήτηµα και ζητούν τη µείωση. Ορισµένοι βιώνουν έναν τέτοιο ευτελισµό που 

µόνο η διακριτική συµπεριφορά του ψυχαναλυτή θα επιτρέψει µια τροποποίηση του αρχικού 

συµβολαίου και όχι τη διακοπή του. 

  

Παραµένει όµως αβέβαιο, το πώς θα µπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους οι ίδιοι οι 

ψυχαναλυτές, ιδίως όσοι εργαζόντουσαν µε µειωµένο ωράριο σε διάφορες δοµές που κλείνουν 

λόγω ελλείψεως πόρων. Μαθαίνω ότι νέοι ψυχίατροι, ψυχολόγοι και άλλοι εργαζόµενοι στην 

ψυχική υγεία, ετοιµάζονται να µεταναστεύσουν, ιδίως στην Αυστραλία. 

  

Σε περιόδους κρίσης ή πολέµου ορισµένοι ασθενείς βελτιώνονται αυτόµατα ενώ άλλοι 

αποδιοργανώνονται σοβαρά. Ήδη ο Freud είχε προσέξει αυτό το φαινόµενο και το εξηγούσε ως 

αντικατάσταση ενός άγχους χωρίς αντικείµενο, από την καθηµερινή µιζέρια. Σε έναν βαθµό αυτό 

ισχύει και για τους αναλυτές, των οποίων οι τρόποι αντίδρασης σε αυτή την κατάσταση 

εκτείνονται από τον ενθουσιασµό (ορισµένοι άρχισαν να ασχολούνται µε την κοινωνική εργασία) 

έως την πιο βαθιά ηττοπάθεια. Μου φαίνεται όµως σηµαντικό, έστω και αν πρόκειται για τη δική 



 11 

µας ψυχική επιβίωση, να στοχαζόµαστε από κοινού, και ιδίως µε άλλους επαγγελµατίες, 

κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, νοµικούς, οµαδικά, γύρω από την εργασία µας, την συνέχισή 

της, καθώς και τους δύο µεγάλους κινδύνους που γεννά αυτή η κατάσταση. Ο πρώτος είναι η 

προσκόλληση στον συνειδητό και έκδηλο λόγο του ασθενούς, µία συµπαιγνία που µας οδηγεί 

εύκολα στο να συµµεριζόµαστε τον ασθενή αντί να ακούµε προσεκτικά τα λανθάνοντα 

περιεχόµενα που είναι πάντα παρόντα. 

  

Ο δεύτερος σκόπελος είναι η εγκατάσταση µιας «από κοινού  διάψευσης»(15) που θα 

ξεπερνούσε τον στόχο της, να µας επιτρέψει δηλαδή να εργαζόµαστε αναλυτικά ακόµα και σε 

συνθήκες κινδύνου, και θα συντηρούσε τις σκοτεινές ζώνες του ενός ή του άλλου 

πρωταγωνιστή απέναντι στην επώδυνη πραγµατικότητα. Αυτός ο κίνδυνος είναι συνηθισµένος, 

αλλά µου φαίνεται πολύ αυξηµένος όταν η δυάδα αναλυτής-αναλυόµενος όπως γράφει ο 

Wallerstein(16), έχει παγιδευτεί σε µια οικονοµική κρίση, ικανή να µας κάνει να χάσουµε όλες 

µας τις βεβαιότητές και να αποποιηθούµε πολλά από τα όνειρά µας. 
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