
ΧΡΟΝΟΣ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

TIME, ABSENCE AND END OF ANALYSIS  

 

Μητροσύλης Σπύρος, Μιχαλοπούλου Χριστίνα, Μπόμπος Φώτης, Πάνιτς Ντένυ,  

Χατζηανδρέου Μαρία                                                  

                                                

    Ο Freud δαπάνησε περισσότερα από σαράντα χρόνια μελέτης για να διατυπώσει 
μια σειρά από υποθέσεις σχετικά με τη σημασία και το νόημα του χρόνου στην 
ψυχανάλυση. Η κατάληξη του διαβήματος αυτού ήταν, σύμφωνα με τον Green, 
(2003), μια σύνθετη θεωρία της χρονικότητας  (temporality).  

Σύμφωνα με τον Φρόυντ η εμπειρία του χρόνου καθορίζεται περισσότερο από τις  
ασυνέχειες παρά από τη συνέχεια. Ο χρόνος εγγραφής της εμπειρίας είναι άλλος από 
τον χρόνο όπου της αποδίδεται μια σημασία. Ένα παράδειγμα αποτελεί το αξίωμα 
του «γνωρίζω» που  στην πραγματικότητα είναι «ανά-γνωρίζω». 

Πιστός οπαδός της μεταψυχολογίας ο Green, κάνει έναν διαχωρισμό μεταξύ της 
ζωντανής αχρονικότητας του ασυνειδήτου που σημαίνει το άφθαρτο της επιθυμίας, 
έργο της ενόρμησης της ζωής, και του καταναγκασμού επανάληψης, έργο της 
ενόρμησης θανάτου, που οδηγεί σε λίμναση της χρονικότητας και σε πάγωμα της 
εμπειρίας του χρόνου. Ένα παράδειγμα για την τελευταία περίπτωση είναι ο 
καταναγκασμός επανάληψης που στρέφεται ενάντια στην ψυχική ζωή του 
υποκειμένου και σηματοδοτεί  την αρχική αποτυχία στη σχέση με το αντικείμενο.  

Στην κλινική πράξη, το όνειρο και οι ερμηνείες του, αναδεικνύουν τη ζεύξη του 
χρόνου του συνειδητού με το ασυνείδητο και τον τρόπο που οι διάφοροι χρόνοι 
“συγκατοικούν” ταυτόχρονα  στο ίδιο υποκείμενο. Υπάρχουν όμως και άλλες στιγμές 
όπου ο χρόνος φαίνεται ως εάν να μένει ακίνητος. Το πέρασμα του χρόνου 
σηματοδοτείται από κάποιους δείκτες, όπως για παράδειγμα το διάστημα της 
αναμονής για την εισροή του ενορμητικού στο αναλυτικό παιγνίδι. Έτσι τίθεται σε 
κίνηση η μεταβίβαση- αντιμεταβίβαση και διάφορες διαστάσεις της σχέσης, όπως 
αυτή της συνέχειας -ασυνέχειας, της εναλλαγής παρουσίας-απουσίας του αναλυτή 
(ρυθμός των συναντήσεων), τα μεγάλα διαστήματα των διακοπών, κ.α., που 
προσφέρουν ενδιαφέρον υλικό για την αναλυτική εργασία. Ιδιαίτερη αξία για τη 
σχέση χρόνου και αναλυτικής πράξης παρουσιάζει το τέλος των συναντήσεων 
αναλυόμενου και αναλυτή. 

Μέσα από μια κλινική βινιέτα της ψυχαναλυτικής κλινικής, θα συζητηθεί η μη 
γραμμική διαδρομή της ψυχαναλυτικής εργασίας, η αίσθηση του χώρο-χρόνου της 
συνεδρίας, της απουσίας και του τέλους της ανάλυσης. 


