
1 
 

 
 
       Tα σκαλοπάτια της Έλσας Schmid-Κιτσίκη 
 
 
 Το έργο του Bion, στο οποίο µας εισάγει το βιβλίο της Έλσας Schmid-Κιτσίκη, 
έχει τη φήµη του περίπλοκου και του απρόσιτου και κινδυνεύει έτσι να µένει στο 
σκοτάδι.  
 
 Σε τι συνίσταται άραγε αυτή η πολυπλοκότητα; Θα ξεχωρίσω ορισµένα 
προεξέχοντα σηµεία: το σηµείο εκκίνησης του στοχασµού του Bion είναι η εµπειρία 
του µε τους ψυχωτικούς ασθενείς που παρουσιάζουν συµπτώµατα στο επίπεδο της 
σκέψης. Οι συνειρµοί εδώ, όπως έχει σηµειώσει ο Green1, υπό το κράτος της 
προβλητικής διαδικασίας, εµποδίζουν κάθε ολοκλήρωση, κάθε εµφάνιση καινοτοµίας 
όπως και κάθε εκµάθηση, άρα και κάθε είδος ωρίµανσης, αφού οι διαδικασίες της 
σκέψης εξαρτώνται από τις λεκτικές αναπαραστάσεις. Η γλώσσα συνδέεται µε την 
πρόσβαση στην καταθλιπτική θέση. Η ικανότητα ονειροπόλησης της µητέρας αποτελεί 
την υπόθεση βάσης που συνάγεται από την εµπειρία, κατά την οποία υποτίθεται ότι 
απουσιάζει. Στο διαρκές του πηγαινέλα, ο Bion, µεταξύ της αναλυτικής πρακτικής και 
της θεωρητικής επεξεργασίας, προσπάθησε να εφοδιάσει την ψυχανάλυση µε µια 
κατασκευή που να επιτρέπει την ενσωµάτωση της λειτουργίας των ψυχωτικών 
ασθενών. Οι τροποποιήσεις που επιχειρεί αφορούν στις έννοιες του ψυχικού χρόνου και 
χώρου, της συνείδησης σε σχέση µε τις πρώτες αισθητηριακές εµπειρίες, της 
δραστηριότητας της σκέψης, αρχής γενοµένης από τις πρωτοσκέψεις κλπ. Κατά τα 
άλλα, χρησιµοποιεί ως δεδοµένα την ουσία του φροϋδικού θεωρητικού οικοδοµήµατος 
και το µοντέλο του ονείρου, ενώ ο Φρόυντ κατέχει πάντα τη θέση ενός σιωπηλού 
συνοµιλητή. Στο µοντέλο του Bion, του οποίου η πρωτοτυπία έγκειται στο ότι θεωρεί 
την ονειροπόληση στυλοβάτη της αγάπης ή του µίσους της µητέρας σε σχέση µε το 
παιδί, το ουσιώδες πρόβληµα είναι ο µετασχηµατισµός των αισθητηριακών 
εντυπώσεων σε συγκινησιακή εµπειρία. Το σηµείο αυτό αναδεικνύει νοµίζω την 
διαφορά µεταξύ του Bion και της θεωρίας της αναπαράστασης, εισάγοντας συγχρόνως 
και νέα δεδοµένα στην θεώρηση της Melanie Klein. Η γνωστή σε όλους πρόταση του 
Bion ότι ο αναλυτής δεν πρέπει να έχει ούτε µνήµη ούτε επιθυµία, δεν εφαρµόζεται, 
όπως έχει ο ίδιος αποσαφηνίσει, παρά µόνο στις καταστάσεις στις οποίες η κατανόηση 
του αναλυτή µοιάζει να έχει παραλύσει.  
 
 Στη δική µας περίπτωση, καταπιαστήκαµε µε το βιβλίο της Έλσας Κιτσίκη, µε 
µνήµη και επιθυµία: µνήµη καταρχήν φροϋδική εν σχέση µε το έργο του Bion και τις 
µεταψυχολογικές του συγκλίσεις κι αποκλίσεις. Επιθυµίες σχετικές µε την εξέλιξη της 
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σκέψης και την προσωπική σχέση του καθένα από τους συντελεστές αυτής της έκδοσης 
µε την ψυχανάλυση. Τέλος, δεν είναι άνευ σηµασίας να σηµειωθεί ότι όλοι µας 
συνδεόµαστε προσωπικά µε αναµνήσεις από σχέσεις φιλίας και συνεργασίες από πολύ 
παλιά.       
 
 Γνώρισα την Έλσα Κιτσίκη ως µεταπτυχιακός φοιτητής της, όταν είχε την έδρα 
της κλινικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης, χωρίς να καταλαβαίνω καλά-
καλά τότε τον τρόπο της σκέψης και της εργασίας της. Είχε ήδη την εκτίµηση και την 
αναγνώριση της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας, καθώς, έχοντας εργαστεί κοντά 
στον Jean Piaget, είχε ανοίξει νέους ορίζοντες στην θεωρία του και στην 
ψυχοπαθολογία, συνεισφέροντας µε την ψυχαναλυτική της σκέψη. Ο Freud, η Klein, ο 
Bion και πολλοί άλλοι θεωρητικοί της ψυχανάλυσης ήταν οι αναφορές στα µαθήµατα 
και τις έρευνές της. Είχα λοιπόν αρχίσει να υποψιάζοµαι ότι µε την Κιτσίκη, που την 
χαρακτηρίζει η συνθετική σκέψη και η συστηµατική και σε βάθος εργασία, είχα 
βουτήξει στα βαθιά και το πολύπλοκο και µου έκανε εντύπωση η άνεση που είχε να 
κινείται µε την σκέψη της στα διάφορα πεδία της γνώσης. Από εκείνα τα χρόνια 
κράτησα την διαπίστωση µέσα από την προσωπική µου εµπειρία ότι η εργασία µας 
είναι δύσκολη κι η πορεία προς τη γνώση πολύπλοκη.  
 
 Το χαρακτηριστικό όµως της Έλσας Κιτσίκη ως προς την απαίτηση 
συστηµατικής εργασίας που είναι προϋπόθεση προχωρήµατος, το ξανασυνάντησα 
πολλά χρόνια αργότερα όταν αρχίσαµε να εργαζόµαστε για την µετάφραση του βιβλίου 
της για τον Bion αλλά και για ορισµένα άρθρα της αναφορικά µε την επιστηµολογία της 
ψυχανάλυσης.  
 
 Για τους ερασιτέχνες µεταφραστές, που είµαστε η Αµαλία Ατσαλάκη κι εγώ, 
ήταν σηµαντικό στήριγµα η εκδοτική εµπειρία µε τα προηγούµενα δύο βιβλία της 
Έλσας Κιστίκη και η προσεκτική επιµέλεια της µετάφρασης και της όλης έκδοσης από 
την Κλαίρη Συνοδινού. Επιπλέον, είχαµε την σηµαντική δυνατότητα να µπορούµε να 
συνεργαστούµε µε την συγγραφέα κι η Έλσα Κιτσίκη ήταν κοντά µας ακούραστα, από 
την αρχή ως το τέλος. Μολονότι εγώ φανταζόµουν στην αρχή ότι θα µας εξηγούσε 
σχολικά τα δύσκολα νοήµατα ή περάσµατα και θα µας βοηθούσε στην µετάφραση των 
όρων, εκείνη ακολούθησε την δική της µέθοδο, ψυχαναλυτική και µπιονική: «µάθε 
µέσα από την προσωπική εµπειρία»!  
 
 Μία χαρακτηριστική στιγµή της συνεργασίας µας είναι όταν η Έλσα Κιτσίκη είχε 
έλθει στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές κι είχαµε την ευκαιρία να 
συναντηθούµε για την πρόοδο της µετάφρασης και τις ενδεχόµενες δυσκολίες που 
αντιµετωπίζαµε. Ανεβήκαµε µαζί 80 σκαλοπάτια για το σπίτι της κι ενώ της 
παρουσίαζα τα θέµατα που είχα συγκεντρώσει, µε ρωτούσε µόνο πώς καταλαβαίνω τον 
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Bion κι αν έχω γνωρίσει καλά το έργο του. Έφυγα τελικά από εκεί µε το ογκώδες 
βιβλίο «Συλλογισµοί» (Cogitations) του Bion που µου έδωσε να διαβάσω για να βρω 
τις απαντήσεις που ζητούσα, θεωρώντας φυσικά ότι τα άλλα τα είχα ήδη διαβάσει. 
Κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια, σκεπτόµουν τον στίχο: «είναι υψηλή, πολύ υψηλή της 
ποιήσεως  η σκάλα …». Κι όταν πρόκειται για την ποίηση εαυτού στις ψυχαναλυτικές 
διαδροµές, «µέχρι να βρούµε το νόηµα του «άλλου» µέσα µας και να αναλάβουµε την 
ευθύνη του ενδοψυχικού µας γίγνεσθαι…»2, o δρόµος είναι µακρύς.  
 
 Με το βιβλίο της, η Έλσα Κιτσίκη, ως ελληνίδα της διασποράς που δεν ξεχνά τις 
γενεαλογικές της εγγραφές, απαραίτητες στην διαδικασία της γνώσης, µας ανοίγει 
δρόµους της ψυχανάλυσης. Ο αγώνας όµως για την γνώση προσκρούει, όπως σηµειώνει 
ο Bion στα ιταλικά σεµινάρια, στην εντυπωσιακή ποσότητα τοµών που σηµαδεύουν την 
γέννηση των ιδεών. Κι όπως λέει η ίδια στον πρόλογό της για την ελληνική τούτη 
έκδοση, µε τα λόγια του Bion: «κάθε φορά που κάποιος έχει µία καινούργια ιδέα, πχ 
ψυχαναλυτική, αυτή αµέσως γίνεται ένας φραγµός, κάτι που είναι δύσκολο να 
διαπεραστεί. Αντί να απελευθερώνει, εγκλωβίζει. Έτσι κι όταν προσπαθούµε να 
διατυπώσουµε µια ιδέα που θα µπορούσε να είναι απελευθερωτική, διατυπώνουµε ήδη 
µια άλλη τοµή που κινδυνεύει να γίνει αδιαπέραστη.  
 
 Ελπίζω να καταφέραµε µε την µετάφραση του κειµένου της Έλσας Κιτσίκη να 
µεταδώσουµε λίγο από το νόηµα της δουλειάς και της σκέψης της.  
 
           Πέτρος Κεφάλας 

   Μάρτιος 2012 

                                                
2 Ποταµιάνου, Α.: Το τραυµατικό, Εστία 2005, σελ.213. 


