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Απάντηση στα σχόλια του κυρίου Δηµόπουλου στο βιβλίο  

«Ψυχική Οικονοµία και Δυναµική στις Οριακές καταστάσεις» 

 
Ευχαριστώ τον κ. Δηµόπουλο για την τόσο προσεκτική ανάγνωση του βιβλίου µου. Τα σχόλιά 

του µε βοηθούν να δώσω απαντήσεις που ίσως είναι χρήσιµες σε όλους τους αναγνώστες του 

βιβλίου. Δυστυχώς ο χώρος της ιστοσελίδος που παρέχεται για τις απαντήσεις είναι εξαιρετικά 

περιορισµένος ώστε αναγκαστικά οι απαντήσεις θα είναι πολύ σύντοµες. 

1. Πράγµατι το θέµα της διαπλοκής-αποσύνδεσης των ενορµήσεων είναι πολύπλοκο και χρειάζεται 

πολύπλευρη συζήτηση. Δεν θα έλεγα όµως ότι είναι χωρίς κλινικό αντίκρισµα. Ας σκεφθούµε 

τις εκφράσεις της καταστροφικότητος που συνοδεύουν κινήσεις αποεπενδύσεων των ψυχικών 

µορφωµάτων ή ακόµη εκείνες τις διεργασίες µετουσιώσεως οι οποίες λειτουργούν 

διχοτοµηµένες από ένα άλλο τµήµα της προσωπικότητος όπου δεσπόζουν κινήσεις µίσους ή 

αδιαπραγµάτευτων κενών κ.α.  

2. Ως προς τις διαφορές από τις θέσεις του O. Kernberg: Κατ’ αρχήν δεν νοµίζω ότι στην 

αναλυτική σκέψη είναι απαραίτητες οι ψυχιατρικές κατατάξεις. Ίσως µάλιστα οι απόψεις που 

τοποθετούν π.χ. τους οριακούς µεταξύ νευρώσεων και ψυχώσεων να µας αποµακρύνουν από την 

οπτική της ψυχικής οικονοµίας και δυναµικής, όπως διαγράφεται εν σχέσει µε την 

Μεταψυχολογία.   

Συµφωνώ µε τον O. Kernberg ότι η µη καλή διαφοροποίηση Εγώ – αντικειµένου χαρακτηρίζει 

πολλούς οριακούς· όµως η προβληµατική των ορίων είναι µία έννοια πολύ ευρύτερη του 

συγκεκριµένου αυτού προβλήµατος και το χαρακτηριστικό της παθολογίας των οριακών είναι η 

θέση Ιανού, δηλαδή ταυτόχρονη αναζήτηση της καταστροφής και της διατηρήσεως των ορίων. 

Το «και ναι και όχι» της δυναµικής των οριακών ισχύει και εδώ. 

3. Στις ναρκισσικές οργανώσεις οι σχέσεις µε το αντικείµενο εµπλέκονται  αλλιώς από ότι στους 

οριακούς. 

4. Για το ζήτηµα της ερωτογενούς πρωκτικότητος παραπέµπω στο άρθρο µου στο I.J.P. (2002, 83, 

3) και στο «Penser les Limites» Delachaux-Niestlé, 2002). Θεωρώ ότι πρόκειται για µία 

ιδιάζουσα φαντασίωση µε ιδιαίτερες επιπτώσεις στον ψυχισµό. 

5. Το θέµα της επενδύσεως της ελπίδας δεν το συνδέω µε φθορά του µαζοχισµού, ούτε µε την ιδέα 

ενός φετίχ (Chr. David). Αντιθέτως τονίζω την πολύ ουσιαστική για τον ψυχισµό επένδυση ενός 

συναισθήµατος που παίρνει θέση αντικειµένου, διατηρώντας έτσι µία εστία «θερµή» 

επενδύσεως στην ψυχική ζωή σε ώρες κινδύνου εγκαταστάσεως του παγώµατος των 

αποεπενδύσεων.  

 

Και πάλι ευχαριστώ τον κύριο Δηµόπουλο για όσα έφερε στην ανάγνωση του κειµένου µου. 

Άννα Ποταµιάνου 


