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..Τὸ πρόσωπό μας νὰ φορεῖ φρίκης γκριμάτσα τραγική, 
φιλάρεσκα ν᾿ ἀφήνουμε νὰ λὲν πὼς μᾶς πηγαίνει 
νὰ βλέπουμε νὰ φεύγει ἡ ζωὴ μακριά μας ξένη, βιαστικὴ 
καὶ νὰ περνᾶμε, ἀθόρυβα μισώντας, μισημένοι…. 

…………………………………………………………….. 

Νὰ λαχταροῦμε σὰν παιδάκια εὐαίσθητα κι ἀσθενικὰ 
-δικαίωση καὶ παρηγοριὰ τῆς ζωῆς μας- τὴν ἀγάπη  
κι ἂν κάποτε τὴ βρήκαμε νὰ μᾶς προσμένει μυστικὰ 
ὅμως τὸ χέρι ν᾿ ἁπλωθεῖ ζητώντας την ἐντράπη. 

…………………………………………………………… 

Δειλοὶ καὶ στὴν ἀγάπη μας μὰ καὶ στὸ μῖσος πιὸ δειλοὶ 
κι ἀνίσχυροι κι ἀσάλευτοι νὰ ζοῦμε ἀνάμεσά τους, 
νὰ μᾶς πληγώνουν καὶ τὰ δυὸ καὶ νὰ μετρᾶμε σιωπηλοὶ 
στὰ παγωμένα δάχτυλα τοὺς ἴδιους μας θανάτους. 

 

                                          Γιάννης Ρίτσος , ΟΙ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΙ 

                                              Τρακτέρ, Ποιήματα 1930-1960, Ἀθήνα, ἐκδ. Κέδρος, 1972, σσ. 41-42  

 

Ὅ,τι ἔφυγε, ριζώνει ἐδῶ, στὴν ἴδια θέση, λυπημένο, ἀμίλητο 
ὅπως ἕνα μεγάλο βάζο τοῦ σπιτιοῦ, ποὺ πουλήθηκε κάποτε 
        σὲ δύσκολες ὧρες, 
καὶ στὴ γωνιὰ τῆς κάμαρας, ἐκεῖ ποὺ στέκονταν τὸ βάζο, 
ἀπομένει τὸ κενὸ πυκνωμένο στὸ ἴδιο σχῆμα τοῦ βάζου, ἀμετάθετο, 
ν' ἀστράφτει διάφανο στὴν ἀντηλιά, ὅταν ἀνοίγουν πότε-πότε 
        τὰ παράθυρα, 
καὶ μέσα στὸ ἴδιο βάζο, πούχει ἀλλάξει τὴν οὐσία του 
μὲ ἴδια κ' ἰσόποσην οὐσία ἀπ' τὸ κρύσταλλο τοῦ ἄδειου, 
μένει καὶ πάλι τὸ ἴδιο ἐκεῖνο κούφωμα, λίγο πιὸ ὀδυνηρὰ ἠχητικὸ 
        μονάχα.  
Πίσω ἀπ' τὸ βάζο διακρίνεται τὸ χρῶμα τοῦ τοίχου 
πιὸ σκοτεινό, πιὸ βαθύ, πιὸ ὀνειροπόλο, 
σὰ νἄμεινε ἡ σκιὰ τοῦ βάζου σχεδιασμένη σὲ μία σαρκοφάγο…….. 

………………………………………………………………………………….. 

                                                                   Γιάννης Ρίτσος, ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 

                                                                      (ἀπὸ τὰ Ποιήματα 1930-1960, B´, Κέδρος 1961) 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση ,μέσα από μια 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, δεδομένων και ερευνών που αφορούν στον καθοριστικό 

ρόλο των αντικειμενοτρόπων σχέσεων ( σχέσεις αγάπης ,ζεστασιάς) στην ζωή του 

ατόμου από την στιγμή της γέννησης του και καθ’όλη την πορεία της ζωής του. 

Επίσης κάνει λόγω για τον σημαντικό ρόλο των ‘αγαπημένων άλλων’ στην ζωή του 

ανθρώπου και τις ψυχικές , επώδυνες επιπτώσεις σε περίπτωση ‘απώλειας’ του. Με 

άλλα λόγια η παρακάτω εργασία προσπαθεί να αναδείξει πως οι πρωταρχικές σχέσεις 

αγάπης , μίσους , ασφάλειας η ανασφάλειας , επηρεάζουν το άτομο από την παιδική 

έως την ενήλικη ζωή , το χαρακτηρίζουν στις διαπροσωπικές σχέσεις του και τις 

αλληλεπιδράσεις του με τους ‘σημαντικούς άλλους’ (γι ‘αυτό) αλλά και με τον ίδιο 

του τον εαυτό( αυτοεκτίμηση). Επίσης θέλει να τονίσει πόσο σημαντικό είναι το 

συναίσθημα της αγάπης και του ‘υπάρχειν’ (μέσα από την εικόνα του άλλου) και η 

ανατροφοδότηση που παίρνει η ψυχή , έστω και αν αυτό γίνεται μέσα από τον πόνο. 

Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια και των ρόλο των αντικειμενοτρόπων σχέσεων 

και κατά πόσον αυτές επιδρούν στην ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 

του ατόμου. Αυτό γίνεται με την παρουσίαση διαφόρων εκπροσώπων και των 

θεωριών τους ( Fairbairn, , Ferenczi,Freud, Kohut, Lacan, Melanie Klein, , Mahler , 

Winnicot, Balint).  Κατόπιν γίνεται λόγος για την έννοια του ‘αγαπημένου άλλου’ ή 

της πρωταρχικής αγάπης. Αναφέρεται επίσης το τραύμα της γέννησης και η σημασία 

του στην ψυχική εξέλιξη όπως και ο ρόλος του ναρκισσισμού. Παρακάτω αναλύονται 

οι θεωρίες προσκόλλησης ή δεσμού και η σημαντικότητά τους στην ανάπτυξη του 

παιδιού . Στη συνέχεια διευκρινίζεται η σχέση της επιθετικότητας με ην πρωταρχική 

αγάπη και ο ρόλος των γονιών στην διάπλαση της προσωπικότητας του 

παιδιού( Winnicot, Bion, Erikson).  

Επιπλέον αναλύονται οι συνέπειες από την έλλειψη της αγάπης , όπως και οι 

επιδράσεις των εμπειριών ( καλών ή κακών) στην συγκρότηση του Εγώ.  
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Κατόπιν περιγράφονται οι επιδράσεις στην ενήλικη ζωή από τα εσωτερικά μοντέλα 

σχέσεων της παιδικής ηλικίας και σε αυτό το σημείο γίνεται λόγος για τις σχέσεις 

εξάρτησης των ενηλίκων μέσα από τον έρωτα. 

 Πόσο οι πρωταρχικές σχέσεις ζωής μπορούν να γίνουν καθρέπτης των μετέπειτα 

διαπροσωπικών σχέσεων στην πορεία του ατόμου και να το στιγματίσουν χωρίς να το 

καταλάβει, ‘παγιδεύοντας το σ΄ένα φαύλο κύκλο. Παρακάτω  αναφέρονται οι 

συνέπειες από την απώλεια του ‘σημαντικού άλλου’, όπως επίσης αναλύεται ο πόνος 

που έπεται  του ψυχικού τραύματος το οποίο επέρχεται ως άμυνα στην ρήξη του 

δεσμού με το αγαπημένο αντικείμενο και τον κλονισμό του εγώ από αυτή την 

απώλεια. Τέλος γίνεται αναφορά στην αντιμετώπιση του πόνου σύμφωνα με τον 

Nasio και παρατίθενται τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με τα 

βιβλιογραφικά ( και ερευνητικά) επιστημονικά δεδομένα αλλά και τα προσωπικά μου 

πορίσματα . 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο άνθρωπος από τις πρώτες στιγμές της ζωής του, όντας βρέφος αντιλαμβάνεται ότι 

έχει πολύ περιορισμένες ικανότητες και εξαρτάται κυρίως από το άτομο που το 

φροντίζει. Έχει απόλυτη ανάγκη την/τον τροφό του σε συναισθηματικό και βιολογικό 

επίπεδο.  

Η ποιότητα της πρώτης αυτής σχέσης που το παιδί δημιουργεί με την μητέρα του 

καθορίζει αρχικά την βάση του εαυτού και κατόπιν την νοητική , 

ψυχοσυναισθηματική του υγεία όπως επίσης και την κοινωνική του προσαρμογή και 

ισσοροπία . Ο δεσμός ανάμεσα στην μητέρα και το βρέφος επηρεάζει επίσης και την 

ποιότητα των δεσμών που το άτομο δημιουργεί κατά την διάρκεια της ζωής του όπως 

και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα κοινωνικά μηνύματα από το 

περιβάλλον του. Συγχρόνως προκαθορίζει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον 

οποίο συμπεριφέρεται στο συντροφικό και το γονεικό του ρόλο ( Bowlby , 1969). 

Σύμφωνα με την Klein, τα ανθρώπινα βιώματα ιδιαίτερα αυτά των πρώτων χρόνων, 

τείνουν να προσωποποιούνται. Πόνοι οι οποίοι προκαλούνται από πείνα ή κωλικό 

γίνονται , στο συναισθηματικό κόσμο του παιδιού , κακές , αιχμηρές και επικίνδυνες 

ενδοβολές.  Διατυπώνοντας το διαφορετικά μια συναισθηματική εμπειρία δεν μπορεί 

να βιωθεί  ανεξάρτητα από την σχέση της προς κάτι ( Bion, 1962). Για την Klein 

(1929) οι συναισθηματικές εμπειρίες συγκεκριμενοποιούνται και προσωποποιούνται 

στο εσωτερικό του παιδιού στην μορφή εσωτερικού αντικειμένου ή ενδοβολής. Αυτές 

οι εσωτερικές σχέσεις αποκτούν χρονικότητα και στην συνέχεια οργανώνουν τον 

παιδικό εαυτό και συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο της διαμόρφωσης του. Ο χώρος 

μέσα στον οποίο εμφανίζονται αυτές οι σχέσεις και συνεχίζουν να υπάρχουν είναι ο 

εσωτερικός κόσμος ( Klein, 1986). 
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Ο Freud θεώρησε ότι η ανάπτυξη των παιδιών είναι μια μακροχρόνια και συχνά 

επώδυνη  διαδικασία , η οποία ξεδιπλώνεται αργά και σταδιακά καθοδηγούμενη από 

ενστικτώδεις δυνάμεις. Η κλασσική ψυχαναλυτική θεωρία συγκεντρώθηκε απόλυτα 

στον εσωτερικό, ενδοψυχικό κόσμο του αναπτυσσόμενου παιδιού και στις 

συγκρούσεις που παράγονται μέσα σ΄αυτόν. Το παιδί σύμφωνα με τον ίδιο περνά από 

τις στοματικές ανάγκες στις πρωκτικές και μετά στις φαλλικές , για να αντιμετωπίσει 

τελικά το οιδιπόδειο σύμπλεγμα , το οποίο θα καθορίσει το σημαντικότερο τμήμα της 

προσωπικοτητάς του. Σύμφωνα με την κλασσική ψυχαναλυτική άποψη , το βασικό 

κίνητρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς  είναι η εκτόνωση της έντασης η οποία 

προκαλείται μέσα από την ικανοποίηση των εντστικτωδών ορμών. Ο Freud θέωρησε 

ότι η κεντρική τραγωδία του ανθρώπινου όντος πηγάζει από την σύγκρουση  ανάμεσα 

στις εγγενείς ορμές και τις κοινωνικές απαγορεύσεις οι οποίες επιβάλλονται στις 

ορμές αυτές . Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σημαντικότερη ενδοψυχική σύγκρουση είναι 

αυτή που προκαλείται από την κοινωνική απαγόρευση της εκδήλωσης του 

οιδιπόδειου συμπλέγματος. Δηλαδή την ερωτική έλξη προς το γονέα του αντιθετου 

φύλλου , η οποία βιώνεται από το παιδί στην ηλικία των τριών με τεσσάρων περίπου 

ετών. ( Freud, 1953) 

Σύμφωνα με τον Freud ο τρόπος με τον οποίο λύνεται το οιδιπόδειο σύμπλεγμα 

καθορίζει τα βασικά στοιχεία της προσωπικότητας και η μη ικανοποιητική λύση της 

συγκεκριμένης λύση της συγκεκριμένης σύγκρουσης αποτελεί την βάση των 

νευρώσεων. Η κλασσική ψυχαναλυτική άποψη υποστηρίζει πως η δημιουργία και η 

διατήρηση όλων των συναισθηματικά φορτισμένων σχέσεων υποκινούνται από την 

ανάγκη την οποία έχουν οι άνθρωποι να ικανοποιήσουν τις ενστικτώδεις και 

βιολογικές τους ορμές. Επίσης ο Freud τόνισε τις επιδράσεις των παιδικών εμπειριών 

στη διαμόρφωση προτύπων τα οποία διαρκούν για ολόκληρη την ζωή. Επιπλέον 

παρατήρησε και σχολίασε την ύπαρξη βρεφικού άγχους το οπίο εκδηλώνεται προς 

ξένα πρόσωπα και υποστήριξε ότι αυτό αποτελεί μια από τις αντιδράσεις του παιδιού 

στην αγωνία της μητρικής απώλειας. ( Pervin, 1999) 
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Ο ίδιος επισήμανε την ανικανότητα του βρέφους να διαφοροποιεί την προσωρινή 

μητρική απουσία από την μόνιμη εγκατάλειψη και προειδοποίησε ότι τα μικρά παιδιά 

είναι πιθανόν να βιώνουν με τραυματικό τρόπο ακόμα και έναν απλό και βραχύ 

αποχωρισμό . Τέλος ο ίδιος επισήμανε πρώτος το γεγονός ότι σε όλες τις σχέσεις 

αγάπης των ανθρώπων κρύβεται κάποιο βρεφικό πρότυπο.
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Ο ΡΟΛΟΣ  ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΡΟΠΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ 

Κάθε εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος την βιώνει σε δυο επίπεδα, αφενός στο 

επίπεδο που αγγίζει την πραγματικότητα το λογικό και αφετέρου στο ασυνείδητο , το 

παράλογο . Στο ασυνείδητο αυτό επίπεδο ο άνθρωπος τείνει να αντιλαμβάνεται τα 

βιώματα και τις εμπειρίες του μέσα από ‘φακούς’ που αποτελούν οι βασικές 

αντικειμενοτρόπες σχέσεις του. Αυτό έχει ως συνέπεια να τείνει , συνειδητά ή 

ασυνείδητα, να ερμηνεύει μια επίκαιρη εξωτερική κατάσταση με την ορολογία των 

εσωτερικευμένων του μοντέλων από το παρελθόν. Μέσω μιας εκλεκιστικης 

αντίληψης συχνά καταφέρνει να επιλέγει τα στοιχεία εκείνα μιας επίκαιρης 

κατάστασης  που του φαίνονται πασίγνωστα και που επικυρώνουν εσωτερικές 

συνειδητές και ασυνείδητες προσδοκίες . Αυτό συμβαίνει σε όλες τις μορφές σχέσεων  

και είναι ένα φυσικό στοιχείο της καθημερινότητας . ( Igra, 1998) 

Αυτοί οι ασυνείδητοι καθοδηγητικοί κανόνες μπορούν να συμβάλλουν σε μια έντονη 

παραμόρφωση της εξωτερικής πραγματικότητας, όσον αφορά στις περιοχές εκείνες  

που είναι ιδιαίτερα συγκρουσιακές για ένα άτομο. Σε μια τέτοια περίπτωση η 

εξωτερική πραγματικότητα που βιώνει το άτομο θα κυριαρχηθεί από την λογική και 

τους νόμους του εσωτερικού κόσμου , σύμφωνα δηλαδή με τα εσωτερικευμένα 

σχήματα που έχουν εγκατασταθεί στον εσωτερικό κόσμο του ατόμου. Αυτές οι 

αντικειμενοτρόπες σχέσεις αναπαριστούν έναν ‘εσωτερικό χάρτη’ σύμφωνα με τον 

οποίο το άτομο προσανατολίζεται αλλά και επιδιώκει συνεχώς να επικυρώνει στην 

σχέση του. Αυτός εκφράζει τη συνειδητή και ασυνείδητη εικόνα του ατόμου για τον 

κόσμο – οπότε και τις ασυνείδητες προσδοκίες και απαιτήσεις του.    
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ FAIRBAIRN  ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Σύμφωνα με τις θεωρητικές θέσεις του Fairbairn ο οποίος ασχολήθηκε με τη σημασία 

των αντικειμενοτρόπων σχέσεων στο ψυχικό κόσμο του ατόμου : 1. Το βρέφος 

αναζητά από την αρχή ένα αντικείμενο 2. Η λειτουργία αυτή γίνεται με την 

μεσολάβηση ενός μοναδικού Εγώ ή εαυτού και η αρχή της πραγματικότητας 

λειτουργεί από την αρχή. Οι ενορμήσεις υφίστανται μόνο διαμέσου της 

ενεργοποίησης του Εγώ ή Εαυτού. 3. Η ευχαρίστηση συνοδεύει τις σχέσεις με τα 

αντικείμενα. 4. Η επιθετικότητα είναι αντίδραση σε ματαίωση και είναι έντονη στις 

πρώιμες εμπειρίες. 5. Το πρωταρχικό άγχος αφορά στον αποχωρισμό από τη μητέρα . 

6.για να αντιμετωπίσει το μη ικανοποιούν αρχικό αντικείμενο ( στήθος , μητέρα) το 

ενδοβάλλει και έτσι εγκαθιδρύει μια δομή μέσα στον ψυχισμό του. 7. Αυτό το μη 

ικανοποιούν αντικείμενο προκαλεί διέγερση επειδή είναι αναγκαίο και ματαίωση 

διότι απορρίπτει. Αυτές οι δυο ποιότητες διαχωρίζονται μαζί με τμήματα του εαυτού 

που σχετίζονται με την κάθε μια και αποτελούν υποτμήματα του εαυτού. 8. Ο κύριος 

πυρήνας του ενδοβεβλημένου αντικειμένου γίνεται , τότε ένα ιδανικό αντικείμενο η 

το ιδεώδες του Εγώ και το τμήμα του Εγώ που σχετίζεται μαζί του ως κεντρικό Εγώ- 

Εαυτός. 9. Έτσι δημιουργούνται τρείς δομές- μερικοί Εαυτοί. Ο πρώτος είναι ο 

Κεντρικός Εαυτός που σχετίζεται με το  Ιδεώδες του Εγώ, ο δευτερος είναι Ο σε 

ανάγκη λιβιδινικος εαυτός που σχετίζεται με το διεγερτικό αντικείμενο και τέλος ο 

αντιλιβιδινικός εαυτός που σχετίζεται με το απορριπτικό αντικείμενο.10. Το Υπερεγω 

περιλαμβάνει το ιδεώδες του Εγώ τα, τον αντιλιβιδινικό Εαυτό και το απορριπτικό 

αντικείμενο. ( Igra, 1998) 
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( Λούτβικ Ιγκρα  - ‘ Αντικειμενοτρόπες σχέσεις και Ψυχοθεραπεία) 

Συμπερασματικά  αυτό που θέλει να τονίσει ο Fairbairn είναι ουσιαστικά ότι οι 

σχέσεις με τα αντικείμενα επηρεάζονται από ενδοβολές και όχι από τους 

‘πραγματικούς γονείς’ δηλαδή από την υποκειμενική εκδοχή του ατόμου για τις 

σχέσεις του με τα πρωταρχικά αντικείμενα. Στη μεταβίβαση διαπιστώνονται η 

ύπαρξη των εξωτερικευμένων γονέων ως συνδυασμός  της πραγματικότητας και των 

προβολών , έτσι που το εσωτερικό αντικείμενο περιέχει παραμορφωμένο το 

εξωτερικό. 
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Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΡΟΠΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ 

Ο όρος ‘αντικείμενο’ χρησιμοποιήθηκε αρχικά από την κλασσική ψυχαναλυτική 

θεωρία για να δηλώσει οποιοδήποτε στοιχείο μέσω του οποίου μπορεί να εκτονωθεί η 

ενέργεια της λίμπιντο. Στη θεωρία του Freud  το αντικείμενο μπορεί να είναι κάποιος 

άνθρωπος , κάποιο έμβιο ον, αλλά μπορεί να είναι επίσης κάποια μη ζωντανή 

υπόσταση, ένα πράγμα ή μια κατάσταση. Δηλαδή, το αντικείμενο μέσα στην 

ψυχαναλυτική θεωρία μπορεί να πάρει τη μορφή ενός υφάσματος , ενός παιχνιδιού , 

ενός έργου τέχνης ή ενός ρυθμού. Συνεπώς μπορεί να είναι οποιαδήποτε υπόσταση 

έχει την ιδιότητα να αποφορτίζει η να εκτονώνει την ενέργεια κάποιου.( Cashdan, 

1988).Από την άλλη πλευρά στη θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων τη θέση 

του αντικειμένου κατέχει κάποιος άνθρωπος με τον οποίο κάποιος άλλος έχει 

αναπτύξει ένα ισχυρό  συναισθηματικό δεσιμο. Η συγκεκριμένη θεωρία χρησιμοποιεί 

τον όρο άντικείμενο’ παρότι αναφέρεται πάντα σε κάποιον άνθρωπο για να κάνει μια 

σαφή διάκριση ανάμεσα στην πραγματική εξωτερική υπόσταση του ανθρώπου 

δηλαδή το ‘υποκείμενο’ και στο είδωλο του ίδιου ανθρώπου όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί μέσα στο νου κάποιου άλλου δηλαδή το αντικείμενο. Το ‘αντικείμενο’ 

κάποιου ανθρώπου βρίσκεται λοιπόν πάντα μέσα στο νου κάποιου άλλου , δηλαδή 

αποτελεί μια απόλυτα προσωπική αντίληψη ή μια καθαρά υποκειμενική εμπειρία. Για 

παράδειγμα το ‘αντικείμενο μητέρα’ είναι το είδωλο της μητέρας όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί μέσα στο νου του παιδιού της. Ουσιαστικά είναι η αντίληψη που έχει το 

παιδί για τη μητέρα του. Ωστόσο το ‘αντικείμενο μητέρα’ δεν συμπίπτει  

αναγκαστικά με το τι είναι η μητέρα στην πραγματικότητα . Αντίστοιχα, ο όρος 

‘σχέση αντικειμένου’ δηλώνει το συναισθηματικό δεσμό ο οποίος υπάρχει ανάμεσα 

στον άνθρωπο που αγαπά και στο είδωλο του αγαπημένου του προσώπου όπως αυτό 

υπάρχει στο μυαλό του πρώτου.( Scharff, 1991). 
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Σύμφωνα με την θεωρία των σχέσεων του αντικειμένου όλοι οι άνθρωποι 

σχηματίζουν εσωτερικευμένα είδωλα των σημαντικών για την ζωή τους ανθρώπων τα 

οποία αποκαλούνται αντικείμενα των σημαντικών άλλων όπως για παράδειγμα 

μητέρα ή πατέρας. Η συγκεκριμένη θεωρία άρχισε να διαμορφώνεται με τις θέσεις τις 

οποίες διατύπωσε ο ίδιος ο Freud στα τελευταία χρόνια της ζωής του , οι οποίες 

αφορούσαν την σημαντικότητα των διαπροσωπικών σχέσεων στην ανάπτυξη των 

ανθρώπων . Ωστόσο οι πνευματικοί απόγονοι του προχώρησαν  περισσότερο και 

τοποθέτησαν τους συναισθηματικούς δεσμούς των ανθρώπων στο πλέον κεντρικό 

σημείο της προσωπικότητας. Κάποιοι από τους βασικούς εκπρόσωπους της θεωρίας 

των αντικειμενοτρόπων σχέσεων είναι οι : Melanie Klein, Winnicot, Kohut, Michael 

Balint και ο Fairbairn  . 

Η Melanie Klein δημιουργώντας τη μέθοδο θεραπείας μέσω του παιχνιδιού 

χρησιμοποίησε κούκλες , πηλό και ζωγραφική δηλαδή μη λεκτικές τεχνικές για να 

αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στον εσωτερικό ψυχικό κόσμο των μικρών παιδιών. 

Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας επαφής της με παιδιά διαπίστωσε ότι: Το 

κεντρικό σημείο της ανάπτυξης των παιδιών είναι οι συναισθηματικοί τους δεσμοί 

και ότι ο εσωτερικός τους κόσμος είναι ο κόσμος των διαπροσωπικών σχέσεων. 

Σύμφωνα με την ίδια οι διαπροσωπικές σχέσεις παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην 

απόκτηση στην απόκτηση και τη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας. Η Klein 

απομακρύνθηκε απο το βιολογικό μοντέλο του Freud το οποίο μιλά για ικανοποίηση 

των ενστικτωδών ορμών και ισχυρίστηκε ότι το πλέον βασικό και πρωτογενές 

κίνητρο της ανθρώπινης πορείας είναι η δημιουργία ικανοποιητικών σχέσεων. 

Επιπλέον υποστήρηξε ότι η ψυχκή ισορροπία και η συναισθηματική ωρίμανση δεν 

επέρχοντια με την κατανόηση ή με την μείωση των ενδοψυχικών συγκρούσεων , 

αλλά το φυσικό αποτέλεσμα των θετικών βιωμάτων τα οποία οι άνθρωποι 

αποκομίζουν από τις πρώτες τους , σημαντικές σχέσεις αγάπης .( Klein, 1986) 
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Πιο συγκεκριμένα , σύμφωνα με την ίδια η υγιής ανάπτυξη και η εξατομίκευση των 

ανθρώπων εξασφαλίζονται μόνο εάν υπάρχουν θετικές εμπειρίες από την πρώτη 

σημαντική σχέση με τη μητέρα στη διάρκεια των πρώτων παιδικών χρόνων( Klein & 

Tribich, 1981).  Στα στάδια ανάπτυξης της Klein περιγράφονται οι προσπάθειες των 

παιδιών να δράσουν θετικά με τους ‘σημαντικούς άλλους’ ανθρώπους για τη ζωή 

τους , στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί αρκετά την Klein από τον Freud καθώς στη νέα 

αυγή ψυχαναλυτική άποψη τα κίνητρα της αναζήτησης της ευχαρίστησης και της 

ελάττωσης της έντασης αντικαθίσταται από ένα ισχυρό κίνητρο , το οποίο αποβλέπει 

στη δημιουργία ασφαλών και ικανοποιητικών αγάπης. Εξίσου σημαντικό είναι πως η 

Klein ανέδειξε για πρώτη φορά το στοιχείο της υποκειμενικότητας στην αντίληψη του 

κόσμου, καθώς απομακρύνθηκε από τα βιολογικά στοιχεία της ανθρώπινης φύσης.  

Παρολαυτά διατήρησε την πίστη της στην ύπαρξη μιας εσωτερικής καταστροφικής 

δύναμης , το ένστικτο του θανάτου η οποία σύμφωνα με την ίδια , οδηγεί του 

ανθρώπους στην αυτοκαταστροφή και την αυτοεξαφάνιση αεν αφεθεί ανεξέλεγκτη. Η 

ίδια συνέχισε να στηρίζει την ύπαρξη επιθετικών δυνάμεων που βρίσκονται μέσα 

στους ανθρώπους . Πίστευε ότι η διαρκής  εσωτερική μάχη των ανθρώπων ανάμεσα 

στις δυνάμεις της ζωής και του θανάτου προβάλλεται στον εξωτερικό τους κόσμο και 

υποκινεί τις συγκρούσεις ανάμεσα στα άτομα , τα κράτη ή τις κοινωνίες. Επίσης 

υποστήριξε ότι στην ζωή των ανθρώπων κυριαρχεί ένας διαρκής και πανίσχυρος 

αγώνας ανάμεσα στις δυνάμεις της καταστροφής και τις δυνάμεις της δημιουργίας και 

ότι όταν προκύπτει ανισορροπία ανάμεσα στις συγκεκριμένες δυνάμεις  οι άνθρωποι 

οδηγούνται σε ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές Η φαινομενολογία που οικοδόμησε 

είχε μάλλον ως κεντρικούς της όρους τις αντικειμενοτρόπες σχέσεις , την ασυνείδητη 

φαντασιωσική δραστηριότητα και τα εσωτερικά αντικείμενα και όχι τις ενορμητικές 

πιέσεις ή παρορμήσεις, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η  Klein απορρίπτει τις 

στοματικές , πρωκτικές ή γενετήσιες μορφές σχέσεων. Ωστόσο στη θεωρία της αυτές 

εμφανίζονται λιγότερο σαν βιολογικά δεδομένες. Πρόκειται μάλλον για φυσιολογικές 

μορφές σχέσης οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού σε 

συνδυασμό με την αναγκαία αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιού και φροντιστή με σκοπό 

την ικανοποίηση των πρωτογενών αναγκών του παιδιού. .( Igra, 1998) 
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Αξιοσημείωτο είναι πως η Klein περιγράφει το βρέφος σαν ένα πλάσμα που εξαρχής 

έχει κατεύθυνση προς το αντικείμενο , δηλαδή το αναζητά. 

 Η ίδια υποστήριξε πως ακόμα και η αυτοερωτική δραστηριότητα είναι μια 

καλυμμένη αντικειμενοτρόπη σχέση. Κατά την αποψή της , από την αρχή το παιδί 

είναι προσανατολισμένο προς το αντικείμενο και είναι λιγότερο αυτοερωτικό. Γίνεται 

όμως αυτοερωτικό σε στιγμές ματαίωσης, αποχωρισμού ή απώλειας. Στρέφεται τότε 

προς τον εαυτό του επιδιώκοντας μέσα από το ίδιο του το κορμί να δημιουργήσει το 

αντικείμενο που του λείπει. Το παιδί έτσι επιδιώκει να διατηρήσει την νηπιακή του 

παντοδυναμία σαν μια άμυνα ενάντια στην απόγνωση του, όταν οι σχέσεις του με τα 

πρωτογενή αντικείμενα υποσκάπτονται. Ταυτόχρονα αυτό αποτελεί και την βάση του 

παιδικού άγχους.( Klein, 1977) 

Ο Fairbairn είναι επίσης ένας από τους βασικούς  εκπροσώπους της θεωρίας των 

σχέσεων του αντικειμένου. Όπως και η Klein και ο ίδιος υποστήριξε ότι η ανάγκη για 

επαφή με άλλους ανθρώπους αποτελεί το βαθύτερο κίνητρο της ανθρώπινης φύσης. 

Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι ο τελικός στόχος της ανθρώπινης συμπεριφοράς δεν είναι η 

απλή ικανοποίηση των σωματικών αναγκών , αλλά η επίτευξη στενών και 

ικανοποιητικών σχέσεων . Συγχρόνως , η βασική κινητήρια δύναμη των ανθρώπων 

είναι η ανάγκη την οποία έχουν να δημιουργούν ικανοποιητικές σχέσεις αγάπης. 

Σύμφωνα με την νέα αυτή άποψη η λίμπιντο δεν αναζητάει την ‘ευχαρίστηση’ αλλά 

το ‘αντικείμενο’ . Διατυπώνοντας το διαφορετικά η πρώτη και βαθύτερη επιθυμία του 

ανθρώπου είναι η δημιουργία και η διατήρηση ενός δεσμού με τη μητέρα, γεμάτου 

αγάπη και ικανοποίηση και όχι ικανοποίηση των ενστικτωδών ορμών όπως 

υποστηρίζει η κλασσική ψυχανάλυση. Επιπλέον , το σημαντικότερο άγχος στους 

ανθρώπους είναι το άγχος του αποχωρισμού, το οποίο πηγάζει από τον τρόμο που 

έχουν τα παιδιά μήπως τυχόν χαθεί ο άνθρωπος από τον οποίο εξαρτάται η φυσική 

και ψυχολογική ισορροπία και επιβίωση τους . Το κομμάτι στο οποίο επικεντρώθηκε 

ο  Fairbairn ήταν η σημασία της πρώτης σχέσης ανάμεσα στη μητέρα και το βρέφος 

και επεσήμανε ιδιαίτερα τον ρόλο τον οποίο παίζει η κατάσταση της απόλυτης 

εξάρτησης του παιδιού από την συγκεκριμένη σχέση. Σύμφωνα με τον Fairbairn όλοι 

οι άνθρωποι  στην αναπτυξιακή τους πορεία περνούν από τρεις διαφορετικές φάσεις 
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οι οποίες σηματοδοτούν την πορεία των ανθρώπων προς την ωριμότητα και προς την 

ανεξαρτησία και χαρακτηρίζονται από τρείς διαφορετικές μορφές συσχέτισης. 

 

Η πρώτη φάση είναι αυτή της πρώιμης βρεφικής εξάρτησης η οποία ακολουθείται 

από αυτή της μεταβατικής περιόδου για να καταλήξει στην Τρίτη φάση της ώριμης 

αλληλεξάρτησης. Στην πρώτη μορφή συσχέτισης  το μικρό παιδί είναι απόλυτα 

απορροφημένο και εξαρτημένο από την μητρική φιγούρα . Στην τρίτη φάση , δηλαδή 

την ώριμη μορφή συσχέτισης των ανθρώπων , επικρατεί μια αλληλεξάρτηση των 

αλληλεπιδρώντων η οποία είναι αμοιβαία και αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική 

μορφή ανεξαρτησίας την οποία μπορούν να επιτύχουν οι άνθρωποι. Η μεταβατική 

περίοδος χαρακτηρίζεται από σχέσεις  οι οποίες εμπεριέχουν στοιχεία και από τις δυο 

διαφορετικές μορφές συσχέτισης . Συνεπώς και από τη βρεφική εξάρτηση αλλά και 

από την ώριμη αλληλεξάρτηση. Σύμφωνα με τον  Fairbairn μέρος της 

ψυχοπαθολογίας παράγεται διότι οι άνθρωποι εκδηλώνουν αδυναμία ή ανικανότητα 

να εγκαταλείψουν τα ακραία επίπεδα της βρεφικής εξάρτησης και να μετακινηθούν 

σε πιο ώριμους τρόπους συσχέτισης. (Μιχαηλίδη, 2006) 

Ο Fairbairn ασχολήθηκε με σχιζοειδείς προσωπικότητες για μεγάλο χρονικό 

διάστημα όπου μέσα από την εργασία του παρατήρησε ότι τα διάφορα νευρωσικά 

συμπτώματα τα οποία αυτοί οι ασθενείς επιδεικνύουν , όπως , για παράδειγμα : 

φοβίες , ψυχαναγκασμοί ή υστεροειδή χαρακτηριστικά αισθήματα κενού και έντονα 

βιώματα ματαιότητας μπορούν να εννοηθούν ως μια άμυνα απέναντι σε μια βαθιά 

θαμμένη σύγκρουση . Διαπίστωσε μεταξύ άλλων , ότι ο σχιζοειδής αποτραβιέται π.χ 

από τη σχέση του με τον αναλυτή , επειδή αυτή η σχέση απειλεί με 

επανενεργοποίηση μιας πολύ πρώιμης αγχωτικής κατάστασης , που βιώθηκε σε 

σχέση με τη μητέρα και που είναι συνδεδεμένη με μια αγνά ασυνείδητη φαντασίωση 

πως η δική του αγάπη είναι καταστροφική και εξολοθρευτική για την μητέρα. Κατά 

τον Fairbairn, η φαντασίωση αυτή στηρίζεται στο ότι το βρέφος δε νιώθει 

ευπρόσδεκτο και αποδεκτό από την μητέρα. Επειδή το παιδί εκτίθεται σε ματαιωτικές 

καταστάσεις, πραγματικές ή φαντασιωτικές ενισχύεται η αίσθηση του ότι οι 

εκδηλώσεις αγάπης του δεν αξίζουν να γίνουν δεκτές. Εξαιτίας αυτής της 

ανικανοποίησης , ξυπνούν τα επιθετικά συναισθήματα του παιδιού. ( Igra, 1998) 
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Επιπλέον ο Fairbairn παρατήρησε στα σχιζοειδή άτομα έναν τρόμο εξάρτησης.  Όταν 

ο σχιζοείδης συναντά ένα καλό αντικείμενο του περιβάλλοντος του, τότε ξυπνούν 

όλες του οι υποβόσκουσες ανάγκες για τον ‘άλλο’. Επειδή κάθε λιβιδινική σχέση 

συνεπάγεται ενός είδους εξάρτηση , αυτό ενεργοποιεί έντονο άγχος στο σχιζοειδή. 

Άγχος μήπως εγκλωβιστεί και δεν γίνει ποτέ πια ελεύθερος. Φαινόμενο το οποίο 

κλινικά μπορεί να παρατηρηθεί στην πολύ συνηθισμένη κλειστοφοβία, στο φόβο του 

εγκλωβισμού. Από την άλλη πλευρά το άγχος το οποίο προκαλείται από την εικόνα 

του εαυτού ‘είμαι απελευθερωμένος από ανάγκες και αυτάρκης’ αρχίζει να 

υποβαθμίζεται εξαιτίας της επιθυμίας για το ‘καλό’ αντικείμενο , η οποία όλο και 

μεγαλώνει. Στην προσπάθεια του να ξεφύγει από αυτές τις αγχωτικές καταστάσεις ο 

σχιζοειδής αμύνεται βάλλοντας ενάντια και υποτιμώντας τον μέχρι τώρα αγαπημένο 

του σύντροφο. Αρχίζει να βρίσκει λάθη στον άλλο ξαφνικά , νιώθει παγερός και 

βιώνει τον σύντροφο του σαν κάποιον που κολλάει πάνω του και γίνεται 

αποπνικτικός . Ο σχιζοειδής σύμφωνα με τον Fairbairn έχει συνεχώς προδιάθεση να 

μεταβάλλει ένα πιθανώς καλό αντικείμενο σ’ ένα επικίνδυνο ή περιφρονημένο κακό.  

Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται ο ίδιος , ότι δηλαδή οι κοντινές σχέσεις με άλλους 

ανθρώπους είναι επικίνδυνες και ματαιωτικές γι’ αυτό ενισχύει το βίωμα του που 

συνίσταται στο ότι η ασφάλεια μπορεί να υπάρχει μόνο στον εσωτερικό κόσμο. 

Συνεπώς αποτραβιέται από τον άλλο για να αποκαταστήσει την ισορροπία στο 

εσωτερικό του ‘βασίλειο’. Σύμφωνα με τον Fairbairn οι καταστάσεις εκείνες όπου 

είναι κυρίαρχη η ‘αρχή της ηδονής’ με αυτοερωτική μορφή είναι εκφράσεις 

διαταραχής της αντικειμενοτόπης σχέσης. Το παιδί με τη βοήθεια των μελών του 

σώματος  του, προσπαθεί να επαναδημιουργήσει ψευδαισθητικά τη σχέση με το 

εξωτερικό λιβιδινικό αντικείμενο , που δεν το έχει υπό τον έλεγχο του. Συνηθισμένα 

τέτοια φαινόμενα είναι το βύζαγμα του δαχτύλου , που είναι ένας τρόπος 

αναπλήρωσης της απουσίας του ‘στοματικού αντικειμένου’. Επίσης ο 

καταναγκαστικός αυνανισμός , ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιείται σαν ένας τρόπος 

κυριαρχίας πάνω στον τρόμο που προκαλεί η γενετήσια συνουσία ή η έκφραση 

απόσυρσης από τα πρόσωπα της εξωτερικής πραγματικότητας. Ο Fairbairn ασπάζεται 

την υπόθεση που έκανε ο Freud πως οι δυο κεντρικού δυναμικοί παράγοντεςτης 

ψυχοδιανοητικής ζωής είναι ο λιβιδινικός ( αγάπη) και ο επιθετικός (μίσος). 

(Fairbairn , 1955).  
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Κατά την άποψη του Fairbairn η επιθετικότητα είναι μια τάση που ενεργοποιείται  

κυρίως στο πλαίσιο μιας σχέσης που είναι ματαιωτικού ή απορριπτικού χαρακτήρα . 

Ο ίδιος έκανε λόγο και για διχασμό του πρωτόγονου Εγώ ο οποίος συντελείται στη 

διάρκεια της αρχαϊκής ανάπτυξης. Το παιδί μέσω της άμυνας του προσπαθεί να 

διαχωρίσει τα καλά από τα κακά αντικείμενα και να κρατήσει χωριστά τις καλές 

αντικειμενοτρόπες ή εμπειρίες που προσφέρουν ικανοποίηση από τις κακές. Τα 

αντικείμενα τα οποία βιώνει ως κακά , το βρέφος τα ενδοβάλλει στον εσωτερικό του , 

δηλαδή απωθούνται. Ωστόσο κάθε εσωτερικό αντικείμενο προϋποθέτει μια 

εσωτερική σχέση με αυτό , υπάρχει πάντα κάποιο μέρος του πρωτόγονου Εγώ του 

παιδιού που ταυτίζεται με το αντικείμενο , ακόμα και όταν το βιώνει σαν κακό και 

επικίνδυνο. Κατά τον Fairbairn ένα αντικείμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη 

ικανοποιητικό με δυο έννοιες μπορεί να είναι απορριπτικό ή μπορεί να είναι 

διεγερτικό (ερεθιστικό) δηλαδή να ξυπνά ανάγκες χωρίς να τις ικανοποιεί. Μετά τους 

διαχωρισμούς υπάρχει μια κατάσταση εσωτερική σύμφωνα με τον ίδιο την οποία έχει 

περιγράψει ωα σχιζοειδή. (Fairbairn , 1955).  

 

Ο Kohut είναι εξίσου μια πολύ σημαντική μορφή στο νεοψυχαναλυτικό χώρο. 

Ασπάστηκε τις θέσεις των Klein και Fairbairn στηρίζοντας την άποψη ότι η 

ανθρώπινη συμπεριφορά ενεργοποιείται από την ανάγκη για στενές σχέσεις αγάπης. 

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το υλικό του νου είναι αποτέλεσμα της εσωτερίκευσης των 

σημαντικών σχέσεων της ζωής και όχι το προϊόν των ορμών της λίμπιντο. 

Υποστήριξε πως η έννοια του εαυτού δημιουργείται από τις εσωτερικεύσεις των 

σχέσεων με τους σημαντικούς ανθρώπους στα πρώτα χρόνια της ζωής . Σύμφωνα με 

τον  Kohut, το αναπτυσσόμενο βρέφος έχει ναρκισσιστική φύση προκειμένου να 

καταφέρει να εξισορροπήσει το άγχος που του δημιουργούν η απόλυτη αδυναμία και 

τα ακραία επίπεδα της εξάρτησης. ( Μιχαηλίδη, 2006) 

 

 

 



 

 

19 

 

 

Για να ικανοποιηθεί η ναρκισσιστική αυτή φύση του βρέφους  , θα πρέπει οι 

σημαντικοί άλλοι για αυτό να το αποδέχονται απόλυτα , να το θαυμάζουν και να  

επικροτούν τις εξελισσόμενες ικανότητες του. ( Freud, 1954).Ο θαυμασμός και η 

αποδοχή των άλλων βοηθάει στο να σχηματιστεί στο βρέφος η πεποίθηση ‘ οι άλλοι 

λένε ότι είμαι πολύ καλός , άρα θα πρέπει να είμαι πολύ καλός’ δηλαδή κάτι σαν το 

φαινόμενο της ‘αυτοεκπληρούμενης προφητείας’. Παράλληλα με την διεργασία αυτή 

το βρέφος δημιουργεί ένα εξιδανικευμένο γονεεικό είδωλο συνήθως της μητέρας και 

συγχωνεύεται με το είδωλο αυτό. Με αυτό τον τρόπο σχηματίζεται στο παιδί η 

πεποίθηση ότι η μητέρα του είναι τέλεια άρα θα πρέπει να είναι και το ίδιο από την 

στιγμή που είναι τμήμα της. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες της ικανοποίησης της 

ναρκισσιστικής φύσης του βρέφους είναι όχι μόνο φυσιολογικές αλλά και 

απαραίτητες για να μπορέσει να αναπτυχθεί η ψυχοσυναισθηματική του πλευρά.  

Η διαδικασία της αποδοχής και του θαυμασμού από τους σημαντικούς άλλους 

δημιουργεί στο βρέφος μια υγιή αίσθηση παντοδυναμίας η οποία αντισταθμίζει το 

άγχος που παράγουν στο παιδί οι καταστάσεις της απόλυτης εξάρτησης και της 

πλήρους αδυναμίας. Παράλληλα, η διαδικασία της συγχώνευσης με το 

εξιδανικευμένο γονεεικό είδωλο ικανοποιεί την υγιή ανάγκη του παιδιού για μια 

ισχυρή συναισθηματική σύνδεση μ’ έναν ‘παντοδύναμο ενήλικα’ . (Klein, 1977) 

Οι συγκεκριμένες ναρκισσιστικές  πεποιθήσεις δεν είναι παθολογικές, αντίθετα είναι 

στοιχεία απαραίτητα για τον εσωτερικό κόσμο όλων των παιδιών. Παρολαυτά όσο οι 

άνθρωποι μεγαλώνουν και ωριμάζουν αποκτώντας πραγματικές προσωπικές 

ικανότητες θα πρέπει να αποβάλλουν σταδιακά τις ναρκισσιστικές και μη ρεαλιστικές 

πεποιθήσεις τους. Διότι οι ώριμες σχέσεις των ενηλίκων δεν θα δεν θα πρέπει να 

στηρίζονται μονάχα στην απλή ικανοποίηση των προσωπικών ναρκισσιστικών 

αναγκών. Σύμφωνα με τον Kohut μέρος της ψυχοπαθολογίας , παράγεται από την 

ανικανότητα ορισμένων ανθρώπων να υπερβούν τις ναρκισσιστικές εσωτερικεύσεις 

τις οποίες δημιούργησαν όταν ήταν ακόμη βρέφη. (Klein, 1986) 
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Η Mahler είναι και αυτή μια πολύ σημαντική εκπρόσωπος των νεοψυχαναλυτικών 

απόψεων η οποία επικεντρώθηκε και έδωσε βάρος στην ψυχολογική σημασία της 

πρώτης σχέσης την οποία δημιουργεί το νεογέννητο παιδί με τη μητέρα του. Η ίδια 

παρατηρεί ότι μέσα στον πρώτο συναισθηματικό δεσμό της ζωής εξελίσσεται μια 

μακροχρόνια ενδοψυχική διαδικασία η οποία αρχίζει από την απόλυτη συγχώνευση 

του παιδιού με την μητέρα του  και έχει ως τελικό προορισμό την δημιουργία μιας 

ταυτότητας ανεξάρτητης , ξεχωριστής και σταθερής. Αυτή την διαδικασία η Mahler 

την ονόμασε ‘ ψυχολογική γέννηση του ανθρώπου’. Υποστηρίζει πως για να 

εξελιχθεί σωστά η διαδικασία της ψυχολογικής γέννησης , θα πρέπει στα πρώτα 

χρόνια της ζωής του ανθρώπου να επικρατούν συγκεκριμένες ευνοϊκές συνθήκες . 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Mahler η επιθυμία των ανθρώπων για απόκτηση 

αυτονομίας συχνά συγκρούεται με την βρεφική τους ανάγκη για συγχώνευση. Η 

ψυχική υγεία μπορεί να κινδυνέψει εάν η συγκεκριμένη σύγκρουση πάρει μεγάλες 

διαστάσεις. ( Μιχαηλίδη, 2006) 

Ο Winnicot αρχικά ως παιδίατρος και στην συνέχεια ως παιδοψυχιατρικός σύμβουλος 

ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις εσωτερικές εκείνες συγκρούσεις τις οποίες βασάνιζαν 

παιδί ή γονιό ή και τους δυο μαζί. Ο ανεξάρτητος τρόπος σκέψης του ήταν 

περισσότερο συνέπεια των κλινικών του εμπειριών με παιδιά και ενήλικους ασθενείς 

με σοβαρές διαταραχές. Ο Winnicot ασχολήθηκε με το φαινόμενο των μεταβατικών 

αντικειμένων και ήταν ο πρώτος που ανήγαγε την ψευδαίσθηση σε κεντρικό 

φαινόμενο στην ψυχαναλυτική και ψυχοθεραπευτική εργασία . Ωστόσο δεν 

προσπαθεί να περιορίσει τον ρόλο της ψευδαίσθησης εντός των ορίων της 

ψυχοθεραπευτικής κατάστασης . Συνδέει την ψευδαίσθηση με περιοχές της ζωής , 

όπως η δημιουργία και η κουλτούρα (Winnicot, 1971). 

Η προσφορά του Winnicot στη θεωρία των σχέσεων αντικειμένου θεωρείται 

μοναδική καθώς τόνισε με πολύ γλαφυρό τρόπο την απόλυτη ανάγκη που έχουν οι 

άνθρωποι και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά για κοντινές συναισθηματικές σχέσεις. Ο 

ίδιος υποστήριξε ότι αυτό το οποίο αποκαλείται ‘βρέφος’ στην πραγματικότητα δεν 

υπάρχει ως ξεχωριστή οντότητα.  
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Για να υπάρχει βρέφος θα πρέπει να υπάρχει μαζί ένας ενήλικας ο οποίος θα το 

φροντίζει , θα το αγαπά και θα νοιάζεται γι’ αυτό. Σύμφωνα με τον ίδιο, το βρέφος 

καταφέρνει να αναπτύξει έναν προσωπικό εαυτό, μονάχα εάν βιώσει την απόλυτη 

αφοσίωση και τη φροντίδα από μια αρκετά καλή μητέρα. Επιπλέον ο Winnicot 

υπογράμμισε πως  η τέλεια μητέρα δεν υπάρχει και πως οι ματαιώσεις των επιθυμιών 

του παιδιού είναι αναπόφευκτες στην πορεία της ζωής. Παρολαυτά σε σωστές δόσεις 

συμβάλλουν ιδιαίτερα στην συναισθηματική ωρίμανση και στην ψυχική επεξεργασία. 

 Ο ίδιος αποκάλεσε την μητρική αφοσίωση ‘πρωτογενή μητρική ενασχόληση και 

υποστήριξε πως η συμβίωση της μητέρας με το βρέφος  βοηθάει στην εξάλειψη του 

άγχους το οποίο προέρχεται από την απόλυτη αδυναμία και εξάρτηση του βρέφους 

από την/ον τροφό του . Όταν η μητέρα προσφέρει στο βρέφος ασφάλεια , αγάπη και 

φροντίδα αυτό νιώθει παντοδύναμο . Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου οι 

δραστηριότητες μητέρας – παιδιού ανεξαρτητοποιούνται και σταδιακά το παιδί  

αρχίζει να αντιλαμβάνεται την ατομικότητα του και τις προσωπικές του ικανότητες , 

στις οποίες μπορεί να στηριχτεί . Οι προσωπικές αυτές ικανότητες του παιδιού 

συμβάλλουν στην δημιουργία της δικής του ξεχωριστής ταυτότητας. Όμως πάντα 

στον κεντρικό πυρήνα της ταυτότητας των ανθρώπων η κατάσταση της 

ομοιογενοποίησης ή της συμβίωσης με την μητέρα. ( Toman, 1976) 

Ως μεταβατικό αντικείμενο ο Winnicot  εννοεί τη γέφυρα που δημιουργεί το 

φαινόμενο του κόσμου και με τις εξωτερικής αντικειμενικής πραγματικότητας . Για 

παράδειγμα το μεταβατικό αντικείμενο  μπορεί να είναι το μαξιλάρι , το καρεκλάκι ή 

το αρκουδάκι το οποίο είναι το πρώτο μη Εγώ στοιχείο. Το αντικείμενο αυτό παίζει 

πολλούς ρόλους για το παιδί να το παρηγορεί , να το νανουρίζει στον ύπνο του , 

αντέχει  τις επιθετικές του δραστηριότητες και μέσα από όλες τις εκδηλώσεις αγάπης 

και μίσους του παιδιού να παραμένει αναλλοίωτο. Ίσως το αρκουδάκι φθαρεί λίγο με 

το χρόνο ή το μαξιλάρι να αρχίσει  να μυρίζει από ιδρώτα , δάκρυ ή σάλια . Αλλά 

ακόμα και οι μυρωδιές προσαρμόζονται στο βασικό χαρακτήρα του μεταβατικού 

αντικειμένου αφού αυτή η βαθμιαία μεταβολή του μαξιλαριού είναι δημιούργημα του 

ίδιου του παιδιού. (Winnicot, 1971). 
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Ο Winnicot θεώρησε πως τα λάθη και οι ελλείψεις  που δημιουργούνται κατά τη 

διάρκεια της φροντίδας των παιδιών στην περίοδο της βρεφικής εξάρτησης είναι η 

κύρια αιτία ανάπτυξης ψυχοπαθολογίας .  

Από την άλλη υποστήριξε πως δεν πρέπει να κατηγορούνται οι μητέρες για τα πιθανά 

προβλήματα των παιδιών τους , καθώς το οικογενειακό και κοινωνικό τους 

περιβάλλον είναι εξίσου υπεύθυνο για την στήριξη και φροντίδα της ίδιας της 

μητέρας έτσι ώστε η ίδια να βρίσκεται σε ψυχική ισορροπία και να είναι σε θέση να 

μεγαλώσει υγιή παιδιά σε ψυχή και σώμα. 

Σύμφωνα με τον Sandor Ferenczi (1913) στην αρχή της ανάπτυξης του το νεογέννητο 

προσπαθεί να φτάσει σε μια κατάσταση ικανοποίησης εμμένοντας αποκλειστικά σε επιθυμίες 

(φαντασιωσικά), με αποτέλεσμα ούτε λίγο ούτε πολύ να αγνοεί (απωθεί) την πραγματικότητα 

που αρνείται να του τις ικανοποιήσει. Αντ' αυτού φαντάζεται πως η ικανοποίηση, που τόσο 

πόθησε και που ποτέ δεν έγινε πραγματικότητα, παρ' όλα αυτά, επιτεύχθηκε. Αυτός είναι ο 

λόγος που προσπαθεί να αποκρύψει και από τον... ίδιο του τον εαυτό όλες του τις ανάγκες κα-

ταφεύγοντας σε θετικές και αρνητικές ψευδαισθήσεις. 

 

Είναι φανερό ότι Ο Ferenczi, στηρίχθηκε στην υπόθεση του Freud για την πρωτογενή 

αντικειμενότροπη σχέση. Οι ψευδαισθήσεις υπάρχουν πάντα ως ψευδαισθήσεις σε σχέση 

με κάτι. Από την άλλη ο ίδιος πιστεύει πως η άμυνα της απώθησης υπάρχει από την 

αρχή και πως δεν είναι συνέπεια των μετέπειτα οιδιποδειακών συγκρούσεων της παιδι-

κής ηλικίας. Ο Ferenczi  ασχολήθηκε περισσότερο με τον τρόπο τον οποίο το παιδί 

αντιμετωπίζει την έλλειψη και την απουσία του ‘αγαπημένου άλλου’. Υποστήριξε πως 

το παιδί προσπαθεί να διατηρήσει την παντοδυναμία μέσα από μια ψευ-δαισθητική 

κατάσταση. Αυτό που προσπαθεί να πετύχει το παιδί ψευδαισθητικά, σύμφωνα με τον 

Ferenczi, αναπαριστά μια επιστροφή στην ενδομήτρια ζωή, «την απόλυτη παντοδυνα-

μία» και την ολοκληρωτική, μαγική ικανοποίηση όλων των αναγκών του 

εμβρύου.( Igra, 1998) 
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΓΑΠΗΣ   -  ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΑΛΛΟ 

Μια από τις αφετηρίες της σκέψης του Balint αποτελεί η υπόθεση του Ferenczi η οποία 

στηρίζεται στην ύπαρξη ενός πρώτου σταδίου παθητικού αντικείμενου αγάπης ή 

τρυφερότητας (tenderness). Σ' ένα άρθρο του 1933 ο Ferenczi αναπτύσσει ένα σκεπτικό, 

που παρουσίασε για πρώτη φορά ο Freud, με το οποίο υποστηρίζει πως η ικανότητα για 

ανεπτυγμένη αντικειμενότροπη αγάπη έπεται ενός σταδίου ταυτοποίησης του παιδιού. 

Αυτό ο Ferenczi το αποκαλεί παθητική αντικειμενότροπη αγάπη. Η ταυτοποίηση, 

ακόμα κι όταν είναι «πρωτογενής», απαιτεί οπωσδήποτε ένα αντικείμενο για ταύτιση. 

Στον Balint αυτή η θέση αναπτύσσεται στη θεωρία για την πρωτογενή ή πρωταρχική 

αντικειμενότροπη αγάπη. Θεωρώντας δεδομένη την ύπαρξη μιας πρωταρχικής 

αντικειμενότροπης σχέσης, ο Balint προχωρεί κατ' ανάγκη στην υποβάθμιση της 

θεωρίας του Freud (1914) για τον πρωτογενή ναρκισσισμό. Δηλάδή από την μια ο Freud 

υποστηρίζει πως στο πρώτο αυτό αναπτυξιακό στάδιο το παιδί στερειτε αντικειμένου 

αντίθετα Ο Balint (1937) υποστηρίζοντας την ύπαρξη αντικειμένοτρόπης αγάπης 

αυτόματα δηλώνει και την ύπαρξη ‘αγαπημένου άλλου’. 

 H Βασιλική Κανελλοπούλου στο βιβλίο της ‘Ψυχαναλυτική Θεώρηση του Πόνου’ κάνει 

λόγο για το ‘αγαπημένο άλλο  ́και το αναφέρει ως το αντικείμενο της αγάπης που διεγείρει 

την επιθυμία του ατόμου , αλλά που παράλληλα δεν μπορεί (ως άνθρωπος) και δεν θέλει 

(ως νευρωτικός) να το ικανοποιήσει απόλυτα. Με αυτό τον τρόπο εγγυάται στο άτομο 

την έλλειψη ικανοποίησης που είναι απαραίτητη για να ζήσει και οριοθετεί πάλι την 

επιθυμία του. Κρατάει δηλαδή τον άνθρωπο σε μια διαδικασία εγρήγορσης , αναζήτησης, 

ανάγκης ,πόνου αλλά και ζωής. Το αντικείμενο της αγάπης δεν είναι απαραίτητα ένα 

αγαπημένο πρόσωπο το οποίο πενθεί κάποιος όταν ξαφνικά χάνεται. Μπορεί να είναι η 

αγάπη που του απευθύνει το αντικείμενο, η αγάπη που τρέφει το άτομο για τον εαυτό 

του όπως αναγνωρίζεται από τους άλλους (π.χ. μέσα από την τιμή ή την κοινωνική θέση), 

η σωματική του ακεραιότητα. Μπορεί ακόμη να είναι ένα υλικό αντικείμενο όπως το σώμα, 

η πατρική γη ή το πατρικό σπίτι.  
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Αντικείμενα αγάπης που όταν ξαφνικά χάνονται προκαλούν αντίστοιχα τον ψυχικό πόνο 

του πένθους, της εγκατάλειψης, της ταπείνωσης και του ακρωτηριασμού. Στο «Πένθος 

και μελαγχολία» ο Freud υποστηρίζει ότι ο πενθών αγνοεί την αξία του απολεσθέντος: 

«Ο πενθών ξέρει ποιον έχασε, αλλά δεν ξέρει τι έχασε χάνοντας τον αγαπημένο του» 

(Freud, 1915, σ. 151). Χρησιμοποιώντας τη λέξη «τι» ο Freud τονίζει ότι, πέρα από το 

αγαπημένο πρόσωπο που είναι ο απολεσθείς, το άτομο ουσιαστικά αγνοεί, προπαντός, το 

ασυνείδητο κομμάτι μέσα του το οποίο θα καταρρεύσει με την απώλεια του άλλου.  

Ο Lacan φανερά επηρεασμένος από τον Freud για να ορίσει αυτό που αγνοεί το άτομο, 

δηλαδή την άπιαστη παρουσία του άλλου μέσα του, αυτό που χάνει όταν ο 

αγαπημένος άλλος χάνεται στην εξωτερική πραγματικότητα επινόησε  το «αντικείμενο 

α». Αυτός (ο αγαπημένος άλλος ) που αγαπάει κάποιος λοιπόν είναι παράλληλα το 

ζωντανό πρόσωπο που βρίσκεται μπροστά του στην πραγματικότητα και το διπλότυπο 

του ( αγαπημένου άλλου) που βρίσκεται μέσα στο άτομο. Το διπλότυπο του που 

βρίσκεται μέσα στο άτομο είναι αυτό το φαντασιακό αντικείμενο που οριοθετεί την 

επιθυμία του, αφήνοντας την ανικανοποίητη στα όρια του υποφερτού. Είναι αυτή η 

φαντασίωση -δηλαδή η πραγματική, φαντασιακή και συμβολική παρουσία του άλλου 

στο ασυνείδητο- που λειτουργεί ως ρυθμιστής της έντασης της επιθυμίας. Είναι αυτή 

η ασυνείδητη συγκόλληση του υποκειμένου με το πρόσωπο του αγαπημένου άλλου.  

Συγκόλληση που αποτελείται από εικόνες και σημαίνοντα που ζωντανεύουν από την 

πραγματική δύναμη της επιθυμίας που ο άλλος μου προκαλεί, που του προκαλώ και που 

μας συνδέει. Αυτή η φαντασίωση κυριαρχεί οπωσδήποτε στη ζωντανή παρουσία του 

άλλου, αφού τα συναισθήματα, οι σκέψεις, η συμπεριφορά απέναντι στον άλλο 

καθορίζονται από αυτήν. Η φαντασιακή παρουσία του άλλου μπορεί να κυριαρχεί, όμως η 

πραγματική παρουσία του είναι απαραίτητη για να υπάρξει φαντασίωση. Και αυτό γιατί η 

πραγματική παρουσία του άλλου είναι για τον άνθρωπο πηγή διέγερσης, επιθυμίας, και 

ως εκ τούτου φαντασίωσης. Είναι η ζωντανή φιγούρα η οποία θα επιτρέψει την εγγραφή 

στο ασυνείδητο του της φιγούρας του εκλεκτού άλλου. Ουσιαστικά το άτομο πονάει από 

την απώλεια του εκλεκτού άλλου που  φαντασιώνεται ( του εξιδανικευμένου). 

( Κανελλοπούλου, 2000) 
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Ο φαντασιακός δεσμός του ατόμου με τον ‘αγαπημένο άλλο’ θα είναι ακόμη πιο 

δυνατός εάν το άτομο γι' αυτόν ό,τι είναι για μένα: ο εκλεκτός άλλος που 

φαντασιώνεται. Θα πονέσω από την απώλεια του άλλου που ήταν για μένα ό,τι ήμουν 

εγώ για εκείνον: ο εκλεκτός άλλος που φαντασιώνομαι. 

Σύμφωνα με τον Lacan ο άνθρωπος λειτουργεί σε τρία επίπεδα στο φαντασιακό , το 

συμβολικό και το πραγματικό με συνέπεια το ‘αγαπημένο άλλο’ να παρουσιάζεται στο 

ασυνείδητο σε τρείς διαστάσεις  την πραγματική, τη συμβολική και την φαντασιακή. 

Ο πραγματικός άλλος δεν είναι ένα εξωτερικό από μένα άτομο. Είναι η δύναμη της ζωής 

που διακατέχει και ζωντανεύει τον άλλο και η οποία πραγματώνει το δεσμό μας και στο 

ασυνείδητο μου. Πρόκειται για τη λακανική έννοια του πραγματικού. «Το πραγματικό 

είναι το μη αναπαραστήσιμο, είναι η ενέργεια που εξασφαλίζει παράλληλα την ψυχική 

οντότητα του καθενός από τους δύο συντρόφους και του δεσμού αγάπης τους» (Nasio, 

1996, σ. 119). Η ενέργεια που συνδέει σαν γέφυρα τους δύο συντρόφους. 

Η συμβολική παρουσία του εκλεκτού άλλου στο ασυνείδητο μου είναι ο ρυθμός 

αυτής της ενέργειας, αυτής της δύναμης. Ρυθμός σημαίνει συμβολική δομή, 

οργάνωση του χρόνου, επανάληψη σε τακτά διαστήματα. Ο ρυθμός είναι η πιο 

αρχαϊκή συμβολική έκφραση της επιθυμίας. Η επιθυμία είναι πραγματική γιατί 

είναι μη αναπα-ραστήσιμη, αλλά οι ρυθμικές διακυμάνσεις της επιθυμίας είναι 

συμβολικές γιατί είναι αναπαραστήσιμες. Ο άλλος λοιπόν που αγαπώ είναι αυτός 

που έχω απέναντι μου, είναι ένα διεγερτικό και ένα  αντικείμενο ανικανοποίησης, 

όλα αυτά συμπυκνωμένα στο ρυθμό του δεσμού της αγάπης που υπάρχει μεταξύ μας.  

Ο αγαπημένο άλλος είναι ο μόνος που μπορεί να συντονιστεί τόσο καλά με το 

ρυθμό της επιθυμίας μου (η διέγερση είναι συντονισμένη, όχι όμως και η 

ικανοποίηση), γι' αυτό και τον θεωρώ αναντικατάστατο. Όταν τον χάνω, χάνω, 

κατά κύριο λόγο, το σκελετό της επιθυμίας μου, δηλαδή το ρυθμό της. Στη 

συμβολική παρουσία του άλλου ξαναβρίσκουμε την έννοια της φροϋδικής 

απώθησης ως φράγμα στο ξεχείλισμα της επιθυμίας. Όπως επίσης και την 
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αντίστοιχη λακανική έννοια του «ονόματος-του-πατέρα», που οριοθετεί και δίνει 

οντότητα στο συμβολικό σύστημα. ( Κανελλοπούλου, 2000) 

 

Είτε πρόκειται για το ένα είτε το άλλο, και τα δυο είναι  στοιχεία που διοχετεύουν 

τις δυνάμεις της επιθυμίας και οργανώνουν ένα σύστημα. Ο εκλεκτός, ως ψυχικό 

χρονόμετρο, έχει τη συμβολική λειτουργία να αναγκάζει την επιθυμία να 

ακολουθεί το ρυθμό του δεσμού μας. Επίσης, ο εκλεκτός, κύριος του μέτρου που 

επιβάλλει η επιθυμία μου, με εμποδίζει να τρελαίνομαι περιορίζοντας την 

απόλαυση μου. Με προστατεύει και με κάνει ανικανοποίητο. Ο συμβολικός 

εκλεκτός είναι τελικά μια φιγούρα της απώθησης και η πιο παραδειγματική φιγούρα 

του «ονόματος-του-πατέρα» (Nasio, 1996, σ. 122). 

 Όσον αφορά στη  Φαντασιακή παρουσία του εκλεκτού στο ασυνείδητο του ατόμου, είναι 

ο εσωτερικός καθρέφτης που αντικατοπτρίζει τις δικές του (ατόμου) εικόνες (εικόνα 

εκθειασμένη, απογοητευτική ή εξαρτημένη). Για να αντικατοπτρίζονται όμως αυτές, οι 

εικόνες και να αντικατοπτρίζονται αρκετά ζωντανά ώστε να προκαλούν συναισθήματα στο 

άτομο, θα πρέπει ο αγαπημένος άλλος να είναι ζωντανός. Διότι αυτό που δίνει ενέργεια στις 

εικόνες και τις καθιστά ικανές να προκαλέσουν συναισθήματα είναι η δύναμη της επιθυμίας. 
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ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Κατά την ψυχαναλυτική θεωρία , πρόκειται για το άγχος και το φόβο που έχει 

βιώσει το παιδί με το γεγονός της γέννησης. Τον  όρο εισήγαγε ο Ράνκ  ( Otto 

Rank). Αποτελεί το πρωταρχικό ψυχικό τραύμα που προκύπτει από την 

απομάκρυνση του ατόμου από το ζεστό και  φιλόξενο ενδομήτριο περιβάλλον και 

την είσοδο του στον πραγματικό, «σκληρό  και  αφιλόξενο» κόσμο. Σύμφωνα με 

τον Ράνκ όλες σχεδόν οι μορφές νεύρωσης ανάγονται και προέρχονται από αυτό το 

πρωταρχικό ψυχικό τραύμα της γέννησης.( Παπαδόπουλος ,2005).  

Η διαδικασία της γέννησης αποτελεί, ένα αναπόφευκτο τραύμα. Καθώς το βρέφος 

υφίσταται την απώλεια ενός περιβάλλοντος ‘αγαπημένου΄ γιαυτό και γεμάτο ασφάλεια Η 

ισορροπία της ενδομήτριας ζωής ανατρέπεται βίαια. To έμβρυο υποτίθεται πως έχει μια 

έντονη προσκόλληση σε αυτό το περιβάλλον, του οποίου παράλληλα αποτελεί και μέρος.  

Γι' αυτό και σύμφωνα με τον Balint, το βρέφος γεννιέται σε μια κατάσταση έντονης 

επαφής με το καινούριο του περιβάλλον, τόσο βιολογικά όσο και λιβιδινικά. Το παιδί 

διακατέχεται από μια πείνα που είναι τόσο βιολογική όσο και ψυχολογική. Αυτό που το 

βρέφος προσπαθεί να πετύχει είναι μια μαγική επαναδιευθέτηση της προηγούμενης και 

τώρα πια για πάντα χαμένης κατάστασης. Δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αποδεχτεί το 

γεγονός ότι δε θα ξαναγυρίσει ποτέ πλέον στον παράδεισο. 

Με την προϋπόθεση ότι το καινούριο περιβάλλον είναι αρκετά καλό, το παιδί μπορεί 

να εγκαθιδρύσει ζωτικές σχέσεις με τα πρωτογενή του αντικείμενα, όπου το κεντρικό 

αντικείμενο είναι η μητέρα ή το κύριο πρόσωπο που παρέχει φροντίδα (τροφός). Από 

εκεί και πέρα ενδεχομένως και το μη ανθρώπινο περιβάλλον να επιτελεί την ίδια 

λειτουργία: το νερό, ο αέρας και η γη (η μητέρα γη). Μέσα από τους λιβιδινικούς του 

δεσμούς με το πρωταρχικό αντικείμενο -πρωταρχικό αντικείμενο αγάπης- το βρέφος 

προσπαθεί συνεχώς να πλησιάσει και να επανακτήσει την παραδείσια αρμονία. Το 

άτομο ποτέ δεν παραιτείται εντελώς από αυτή την επιθυμία. Την αναζητά στη" 

θρησκευτική και πολιτιστική σφαίρα, όπου αυτή η αρχέγονη επιθυμία μεταβάλλεται σε 

δημιουργικές, συμβολικές εκφράσεις. Την αναζητά επίσης στη σεξουαλική επαφή και 

ένωση.     (Searles, 1960) 
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Ο ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΨΥΧΗ. 

Ο ναρκισσισμός , όρος τον οποίο πήρε η ψυχανάλυση από την ελληνική μυθολογία  

αφορά την υπερβολική αγάπη του ατόμου για τον εαυτό του και την ενασχόληση του 

με αυτόν . Στοιχεία τα οποία το άτομο απορροφά συνειδητά η ασυνείδητα κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον από την βρεφική 

ακόμη ηλικία . Ο ναρκισσισμός σε συγκεκριμένη ένταση μπορεί να αποδειχθεί 

ιδιαίτερα παραγωγικός και βοηθητικός από την άλλη πλευρά εάν ξεπεράσει κάποια 

όρια μπορεί να αποβεί για το άτομο καταστροφικός και διαστρεβλωτικός ως προς την 

αντίληψη της πραγματικότητας. ( Freud, 1953) 

Σύμφωνα με την ψυχανάλυση χαρακτηρίζει μια πρώιμη φάση της ψυχοσεξουαλικής 

ανάπτυξης που εντοπίζεται μεταξύ αυτό-ερωτισμού και αγάπης προς τον άλλο, όπου 

το σεξουαλικό αντικείμενο είναι ο ίδιος ο εαυτός. Στην ψυχαναλυτική θεωρία γίνεται 

λόγος για πρωταρχικό ναρκισσισμό , δευτερεύοντα ναρκισσισμό και ναρκισσιστική 

νεύρωση δηλαδή ψύχωση. Στην ψυχιατρική γίνεται λόγος για διαταραχή 

ναρκισσιστικής προσωπικότητας . Ο πρωτογενής ναρκισσισμός αναφέρεται στην 

επένδυση της λιβιδικής ενέργειας πάνω στον ίδιο τον εαυτό. Χαρακτηρίζει τα πρώιμα 

στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης του ατόμου. Ο δευτερογενής ναρκισσισμός 

αναφέρεται στην απόσυρση της λιβιδικής ενέργειας από κάποιο πρόσωπο και την 

επιστροφή και επενδυσή της στον εαυτό. Τα άτομα που χαρακτηρίζονται από 

ναρκισσισμό έχουν έντονη την δίψα για την αναγνώριση και την εξουσία επειδή κατά 

βάθος αμφιβάλλουν για την προσωπική τους αξία. (Παπαδόπουλος , 2005) 

Κατά τον Φρόιντ όλα τα βρέφη αρχικά κυριαρχούνται από εγωκεντρικές απαιτήσεις 

για ανακούφιση από τον πόνο και ευχαρίστηση. Απέδωσε αυτή την πρωτογενή 

κατάσταση ναρκισσισμού με την έκφραση: «η Αυτού Μεγαλειότης το μωρό». Το 

αρχικό αυτό στάδιο δίνει βαθμιαία τη θέση του σε μιαν αυξανόμενη δυνατότητα του 

παιδιού να αντιλαμβάνεται και να εκτιμά την παρουσία των άλλων, και τελικά να 

τους αγαπά.  
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Δηλαδή ενώ το παιδί αρχικά νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του και τις ανάγκες με το 

πέρασμα του χρόνου , σταδιακά αποκόβεται από αυτό τον εγωκεντρισμό και 

μεταφέρει την αγάπη στο ‘αγαπημένο άλλο’ του , στο οποίο και αρχίζει να επενδύει. 

Βέβαια μέσα από το αγαπημένο άλλο αναβιώνει τον ‘προσωπικό του ναρκισσισμό’ 

καθώς όσο επενδύει σε αυτό , τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα 

από την ‘εικόνα’ που έχει για το αγαπημένο άλλο και τόσο περισσότερο φοβάται για 

τις συνέπειες τις απώλειας του. 

Η Κλάιν είχε διαφορετική άποψη: Πίστευε ότι το βρέφος διαθέτει μια έμφυτη 

δυνατότητα για ευγνωμοσύνη, που μπορεί να εκφραστεί από τα αρχικά στάδια της 

ζωής του, απέναντι στους ‘καλούς άλλους’ που το προστατεύουν και το βοηθούν να 

επιβιώσει. Συνεπώς, για την Κλάιν δεν υπάρχει πρωτογενής κατάσταση 

ναρκισσισμού. Τα αισθήματα ευγνωμοσύνης προς τους άλλους αποτελούν την πρώτη 

εκδήλωση των ενορμήσεων της ζωής.( Klein, 1986) 

Η ίδια έκανε λόγο και για άλλα αισθήματα, που απορρέουν από την ενόρμηση του 

θανάτου και προκαλούν στο βρέφος και τον ενήλικα - φόβο για την ίδια του την 

επιβίωση. Συνήθως κατονόμαζε αυτόν το φόβο ως «διωκτικό άγχος» και όχι ως 

ναρκισσισμό. Σταδιακά το ζήτημα αυτό άρχισε να παίζει σημαντικό ρόλο στις 

θεωρίες της. Η Κλάιν θεώρησε ότι η σχιζοειδής κατάσταση, δηλαδή η κατάσταση 

σχάσης του ψυχισμού, αποτελεί μείζονα πηγή τρόμου, που κινητοποιεί σημαντικές 

κινήσεις αυτοπροστασίας σε όλους τους ανθρώπους. Οι κινήσεις αυτές θυμίζουν 

έντονα τα φαινόμενα που οι φροϋδικοί χαρακτηρίζουν ναρκισσιστικά. Οι διαδικασίες 

που αποτελούν τη βάση της σχιζοειδούς κατάστασης προέρχονται από την ενόρμηση 

του θανάτου που κατευθύνεται εναντίον του εαυτού. Γι’ αυτό, η τάση να στραφεί η 

καταστροφικότητα εναντίον του εαυτού ονομάστηκε «αρνητικός ναρκισσισμός». 
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O Balint (1937) έκανε επίσης κριτική στον Freud για το φαινόμενο του 

ναρκισσισμού παραθέτοντας τα παρακάτω επιχειρήματα: 

 Ακόμα και ο Freud παραδέχτηκε ότι ένας απόλυτος ναρκισσισμός είναι 

αδύνατος. Μια ζωντανή ύπαρξη είναι κάτι το ασύλληπτο. Μια πρωτογενής 

κατάσταση είναι δυνατή μονάχα με τη μορφή της ενότητας μητέρας-παιδιού. 

 Είναι αλήθεια πως η πιο απλή υπόθεση συνίσταται στο ότι η ψυχή δεν έχει 

εξαρχής καμιά σχέση με τον εξωτερικό κόσμο. Ωστόσο κάτι τέτοιο 

συνεπάγεται πως η πιο απλή μορφή, λογικά, θα πρέπει να είναι η αρχαιότερη 

ή η πιο πρωτόγονη. 

 Ακόμα και ο Freud έχει υποδείξει πως «ο πρωτογενής ναρκισσισμός» δεν 

μπορεί να παρατηρηθεί ποτέ απευθείας, ως φαινόμενο.  

 Ναρκισσιστικά φαινόμενα τα οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε, όπως, για 

παράδειγμα, αναπαραστάσεις μεγαλομανιακές, υπνηλία, παντοδυναμία, 

αυτοερωτισμός (εδώ ανήκει η φυσιολογική αγάπη των πραγματωθέντων 

ιδανικών) είναι όλα αυτά μορφές δευτερογενούς ναρκισσισμού, πρόκειται 

δηλαδή για μια σχέση του εσωτερικού κόσμου  ή μια άμυνα στη ματαίωση 

προσδοκιών. 

 

 

Παρατηρώντας τις απόψεις και θεωρίες είτε του Freud, είτε της Klein αλλά και του 

Balint είναι φανερό πως και οι τρείς δέχονται την επιρροή ( μικρή η μεγάλη) του 

ναρκισσισμού στην διάπλαση της προσωπικότητας , ωστόσο αναλύουν το φαινόμενο 

αυτό από διαφορετικές διαστάσεις  και οπτικές γωνίες ο καθένας ξεχωριστά , με 

συνέπεια η σύνδεση και ανάλυση των θεωριών τους να βοηθάει σε μια πιο ολιστική 

προσέγγιση του ναρκισσισμού και περισσότερο κατανοητή.  
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Σύμφωνα με έρευνες οποίες αναφέρονται στο βιβλίο ‘Ψυχοδυναμικές προοπτικές 

στην αρρώστια και την υγεία’ (Χατήρα, 2007) αλλά και στο βιβλίο ‘Κλινική και 

ψυχολογική Παρέμβαση στο Παιδί και τον έφηβο με βαρύ και χρόνιο νόσημα’ 

(Χατήρα   )ο ναρκισσισμός σε μια ‘παραγωγική δόση’ μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα 

ωφέλιμος για τον ψυχικό πόνο του ανθρώπου αλλά και την αυτοθεραπεία ακόμη και 

του σώματος  του από ασθένειες.  Παρόμοια στοιχεία αναφέρονται και στο βιβλίο: ‘Η 

Συναισθηματική Νοημοσύνη’ του Goleman σε επιμέλεια του Ι. Νέστορος & Ξενάκη 

(1998).  
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ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ 

Το βρέφος  στην ηλικία των έξι μηνών περίπου αρχίζει σταδιακά να καταλαβαίνει ότι 

είναι ένα ον διαφορετικό και ξεχωριστό από τη μητέρα του. Ταυτόχρονα η μητέρα 

απομακρύνεται από την αρχική συμβιωτική κατάσταση στην οποία βρισκόταν με το 

βρέφος και αρχίζει να αναλαμβάνει τη δική της ξεχωριστή ζωή. Η παράλληλη εξέλι-

ξη των συγκεκριμένων διαδικασιών διαλύει σταδιακά την ψυχολογική συμβίωση των 

δύο ατόμων. Μόλις το παιδί αντιληφθεί τη ότι είναι διαφορετικό από την μητέρα, 

συνειδητοποιεί επίσης ότι και εκείνη είναι ξεχωριστή , ανεξάρτητη και έχει τη 

δυνατότητα να απομακρυνθεί από κοντά του όποτε το επιθυμήσει. Συγχρόνως όμως 

το παιδί κατανοεί ότι εξαρτάται πλήρως από την μητέρα του καθώς είναι η μόνη που 

μπορεί να του εκπληρώσει τις ανάγκες του , η μόνη που ξέρει τη χρειάζεται το ίδιο. 

Επειδή λοιπόν το βρέφος αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα την ξεχωριστή του ύπαρξη, την 

ξεχωριστή ύπαρξη της μητέρας και τη φυσική του αδυναμία και εξάρτηση, αρχίζει να 

αντιδρά με έντονο φόβο και άγχος σε κάθε απομάκρυνση της μητέρας. (Μιχαηλίδη, 

2006) . 

 Η διάλυση αυτής της ‘πλήρους ένωσης’ και η αναγνώριση της αυτονομίας από την 

πλευρά του παιδιού αποτελεί μια πολύ δύσκολη και συχνά οδυνηρή υπόθεση, αφού  

το παιδί καταλαβαίνει πλέον ότι η μητέρα του είναι αυτόνομη και πρέπει να αρχίσει 

να γίνεται και αυτό. Η απόλυτη ασφάλεια και προστασία που του παρείχε η μητέρα 

στο ψυχισμό του αρχίζει να κλονίζεται . Διατυπώνοντας το διαφορετικά, η 

αυτογνωσία στη βρεφική ηλικία προκαλεί συναισθήματα άγχους, αγωνίας και 

ανασφάλειας τα οποία πηγάζουν από τις «άγνωστες» για το παιδί προθέσεις της 

μητέρας. ( Bowlby, 1980). 

Από την στιγμή λοιπόν που το παιδί ανακαλύψει την ατομικότητα του, αρχίζει να 

εκδηλώνει αντιδράσεις φόβου και έντονες διαμαρτυρίες, προσπαθώντας να 

διατηρήσει κοντά του τη μητέρα όσο περισσότερο γίνεται. Η αναπάντεχη και μεγάλη 

ένταση των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνει το παιδί στην περίοδο αυτή 

μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή, αν ληφθεί υπόψη ότι στην ηλικία των έξι 

μηνών το βρέφος δεν έχει ακόμα κατακτήσει την έννοια της μονιμότητας των 

αντικειμένων (την οποία περιέγραψε αναλυτικά ο Piaget).  
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Με άλλα λόγια, το παιδί δεν διαθέτει ακόμα τη γνωστική ικανότητα η οποία 

απαιτείται για να κατανοήσει ότι τα αντικείμενα του εξωτερικού περιβάλλοντος 

συνεχίζουν να υπάρχουν, παρά το γεγονός ότι το ίδιο είναι πιθανό να μην τα βλέπει. 

Έτσι τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται έξω από το οπτικό πεδίο του παιδιού για το 

ίδιο είναι σαν να μην υπάρχουν. Κατά συνέπεια, κάθε φορά που η μητέρα 

απομακρύνεται από το οπτικό του πεδίο, το βρέφος βιώνει μια επικίνδυνη και 

τραυματική κατάσταση, δηλαδή βιώνει το «χαμό ή τον αφανισμό» της μητέρας του, 

του ‘αγαπημένου άλλου’. ( Klein, 1986) 

Επίσης , το παιδί ηλικίας έξι μηνών δεν έχει ακόμα αποκτήσει την ικανότητα 

διαχωρισμού της προσωρινής απουσίας από τη μόνιμη απώλεια. Έτσι σε οποιαδήποτε 

απομάκρυνση της μητέρας του προκαλείται πόνος, ενώ ο κίνδυνος της μητρικής 

απουσίας του δημιουργεί έντονο άγχος (Emde, 1997). Αυτό το οδυνηρό για το παιδί 

φαινόμενο ονομάζεται «άγχος του αποχωρισμού» και κορυφώνεται στην περίοδο από 

έξι έως εννέα μηνών περίπου. Από την ηλικία των εννέα μηνών και μετά το άγχος 

του αποχωρισμού αρχίζει σταδιακά να μειώνεται και (σε ομαλές καταστάσεις) 

εξαλείφεται ολοκληρωτικά στην ηλικία των τριών ετών περίπου.  

Η εκδήλωση του άγχους του αποχωρισμού είναι μια αναγκαία αντίδραση για όλα τα 

παιδιά και ένα φυσιολογικό φαινόμενο για την συγκεκριμένη ηλικία . Οι εκδηλώσεις 

θλίψης, έντασης και φόβου για τον αποχωρισμό, όπως και οι εκδηλώσεις χαράς για 

την επανένωση, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι έχει δημιουργηθεί ένας ισχυρός 

συναισθηματικός δεσμός προσκόλλησης ανάμεσα στο βρέφος και τη μητέρα, ο 

οποίος αργότερα θα αποτελέσει τη βάση της ψυχικής υγείας του παιδιού (Τσιάντης, 

2000).Ο Freud (1958) επισήμανε πρώτος τον έντονο πόνο και τα σπαραχτικά 

κλάματα τα οποία εκδηλώνουν τα μικρά παιδιά της ηλικίας αυτής σε κάθε 

απομάκρυνση της μητέρας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι  η αγωνία και ο συναισθηματικός 

πόνος είναι ο αρχικός λόγος που τα παιδιά αντιδρούν με αυτό τον τρόπο. Αργότερα ο 

Winnicott (1986) τόνισε ότι το βρεφικό άγχος του αποχωρισμού μπορεί να πάρει 

επικίνδυνες διαστάσεις, ειδικά στη διάρκεια της περιόδου από έξι έως εννέα μηνών. 

Για το λόγο αυτόν, σύμφωνα με τον ίδιο, οι αποχωρισμοί από τη μητέρα κατά το 

διάστημα αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο.  
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Ιδιαίτερα οι μακροχρόνιοι αποχωρισμοί των παιδιών από τη μητέρα είναι πολύ 

βλαπτικοί και προκαλούν όχι Το βρεφικό άγχος τον αποχωρισμού μπορεί να πάρει 

επικίνδυνες διαστάσεις μόνο προσωρινό ψυχικό πόνο αλλά και επικίνδυνα ψυχο-

συναισθηματικά τραύματα. Επίσης ανέφερε ότι ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται όταν τα 

παιδιά στη διάρκεια της μητρικής απουσίας δεν καταφέρνουν να δημιουργήσουν μια 

εναλλακτική σχέση προσκόλλησης με κάποιο άλλο κοντινό τους πρόσωπο. 

( Μιχαηλίδη, 2000) 

Σύμφωνα με τον Winnicott εξήγησε ότι όλα τα παιδιά βιώνουν κάποτε το φόβο του 

χαμού της μητέρας τους. Από την άλλη πλευρά μια αρκετά ‘καλή μητέρα, η οποία 

παρέχει με συνέπεια την απαραίτητη καθημερινή φροντίδα στο παιδί της και του 

δίνει αγάπη, έχει τη δυνατότητα να καθησυχάζει τους φόβους και τις εντάσεις του. 

Τα παιδιά στην προσπάθεια τους να προσαρμοστούν στο άγχος το οποίο τους 

παράγει η απουσία της μητέρας εκφράζονται συχνά μέσα από τα παιχνίδια τους. Το 

κρυφτό είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία εμφανίζονται με ποικίλες μορφές, σε 

πολλά και πολύ διαφορετικά πολιτισμικά συστήματα. Το κεντρικό θέμα στο κρυφτό 

στρέφεται γύρω από το «αγαπημένο πρόσωπο» το οποίο εξαφανίζεται από το οπτικό 

πεδίο του παιδιού και επανεμφανίζεται ξαφνικά λίγη ώρα αργότερα. Τα παιδιά 

αντιδρούν με  θλίψη και φόβο για την εξαφάνιση, αλλά επίσης χαρά και  

ενθουσιασμό για την επανεμφάνιση του αγαπημένου προσώπου, συναισθήματα τα 

οποία είναι οικουμενικά και εμφανίζονται σε διαφορετικά διαπολιτισμικά πλαίσια. 

Έτσι λοιπόν, το κρυφτό δεν αποτελεί  μονάχα ένα απλό διασκεδαστικό παιχνίδι, αλλά 

και έναν πρωτόγονο μηχανισμό ο οποίος χρησιμοποιείται από τους γονείς για να 

βοηθήσουν το παιδί τους να συμβιβαστεί με τους φόβους της εγκατάλειψης. 

( Bowlby, 1988) 
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Μέσα από το κρυφτό τα παιδιά μετατρέπουν τη μητρική εξαφάνιση σε παιχνίδι 

και με αυτό τον τρόπο διασκεδάζουν και ταυτόχρονα επιχειρούν να ελέγξουν τα 

αρνητικά κατακλυσμικά συναισθήματα τα οποία τους δημιουργεί η σκέψη του χαμού 

της μητέρας. Προσπαθούν με αυτό τον τρόπο να βρουν παραγωγικούς- 

ικανοποιητικούς τρόπους διεκδίκησης του ‘αγαπημένου άλλου’ και να καταπραΰνουν 

τις ψυχικές τους εντάσεις και ενδοψυχικές συγκρούσεις που τα βασανίζουν. Όπως 

ήδη αναφέρθηκε η εμφάνιση του άγχους αποχωρισμού είναι ένα βασικό σημείο της 

ανθρώπινης εξέλιξης, που σηματοδοτεί τη διάκριση των ανθρώπινων προσώπων και 

τη δυνατότητα σύναψης σχέσεων μαζί τους. Ωστόσο θεωρείται διαταραχή, όταν οι 

αντιδράσεις του παιδιού στον αποχωρισμό ή στην απειλή αποχωρισμού είναι ακραίες 

και ασύμβατες με το στάδιο ανάπτυξής του. Ο τρόπος εκδήλωσης του εκφράζεται με 

σωματικά συμπτώματα, έντονο αίσθημα απελπισίας και λειτουργική ανικανότητα. 

Αποτελεί τη συχνότερη αγχώδη διαταραχή, με έναρξη στην παιδική ηλικία. Επιπλέον 

μπορεί να παραταθεί και στην ενήλικη ζωή. ( Μιχαηλίδη, 2000) 
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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ - ΔΕΣΜΟΥ 
 

 

Σύμφωνα με την εξελικτική βιολογία , οι απόγονοι του ανθρώπου είναι από τα πλέον 

ευαίσθητα , αβοήθητα και εξαρτημένα πλάσματα της φύσης , επομένως η επιβίωση 

τους είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την προστασία και την φροντίδα από τους γονείς 

τους. Η θεωρία της προσκόλλησης τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η γονεική 

αφοσίωση και φροντίδα αποτελούν απαραίτητες προυποθέσεις για την επιβίωση των 

μικρών απογόνων και υπογραμμίζει ότι οι ιδιότητες αυτές είναι αναγκαίες για την 

επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Οι  συμπεριφορές προσκόλλησης αρχίζουν να 

εκδηλώνονται μόλις το παιδί έρθει σε επαφή με το εξωτερικό του περιβάλλον. Ο 

κυριότερος στόχος των συμπεριφορών αυτών είναι η δημιουργία  και διατήρηση 

ισχυρών και σταθερών συναισθηματικών δεσμών ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της μεταξύ τους στενής επαφής. 

(Μιχαηλίδη,2006). 

 

 

Η θεωρία δεσµού ακολουθεί µια συστηµική προσέγγιση για το πώς οι σχέσεις στα 

πρώτα στάδια της ζωής επηρεάζουν τόσο ενδο-ατοµικές (αυτοεκτίµηση, ρύθµιση 

συναισθήµατος, κα) όσο και διαπροσωπικές διαδικασίες (σχέσεις µε τους άλλους και 

τις κοινωνικές οµάδες εν γένει). Η θεωρία του Bowlby εντάσσεται κατά ένα µεγάλο 

µέρος στις συστηµικές θεωρίες καθώς εξηγεί την επίδραση των σχέσεων πάνω σε 

άλλες σχέσεις αλλά και συνακόλουθα επίπεδα ανάλυσης (π.χ. οµαδικό, πολιτισµικό 

Hinde, 1997). Δηλαδή η θεωρία του έχει την τάση να βλέπει το παιδί ολιστικά - 

συμπεριλαμβάνει δηλαδή εκτός από τα ενδογενη  του χαρακτηριστικά και τα 

περιβαλλοντολογικά που το πλαισιώνουν αλλά και την αλληλεπίδραση των δυο.  

Στο ενδοατοµικό επίπεδο ανάλυσης, προχωρά όµως πέρα από την απλή σύνδεση 

επιπέδων πουέχουν για να εµβαθύνει στις γνωστικές και συγκινησιακές δοµές που 

καθορίζουν την συµπεριφορά και την ποιότητα της σχέσης.  
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Ο Bowlby ξεκίνησε από την θεµελιώδη παρατήρηση ότι ο άνθρωπος, όπως και όλα 

τα θηλαστικά, διακρίνεται από το σύστηµα δεσµού (attachment system), που είναι 

ένα συµπεριφορικό, επανατροφοδοτούµενο σύστηµα για την διασφάλιση της 

επιβίωσης του νεογέννητου. Το σύστηµα αυτό λειτουργεί ως γενετικά καθορισµένη 

προδιάθεση που οδηγεί τις συµπεριφορές του νηπίου, την τάση να ‘προσδεθούν’ σε 

άτοµα που έχουν την δυνατότητα να του παρέχουν φροντίδα. Παράδειγµα τέτοιων 

συµπεριφορών είναι το κλάµα, που ελέγχει επανατροφοδοτικά την απόσταση µε τον 

γονέα όταν αυτή αυξάνεται απειλητικά για το σύστηµα δεσµού του βρέφους. Με την 

ωρίµανση των γνωστικών διεργασιών στην παιδική ηλικία, το σύστηµα δεσµού 

ενσωµατώνει γνωστικές (π.χ. αναγνώριση και έλεγχος του γονέα) και 

συναισθηµατικές (π.χ. φόβος για την εγκατάλειψη) λειτουργίες στο υπάρχον 

συµπεριφορικό υπόβαθρο.( Καφέτσιος & Κουρκούτας, 2004). 

                                                                                                         
 

 

Αναλυτικότερα ο Bowlby,  ασχολήθηκε με τις συνέπειες του πρόωρου αποχωρισμού 

μητέρας-παιδιού, διαμόρφωσε τη θεωρία της «προσκόλλησης» ή του «δεσμού» 

(attachment theory) και έθεσε τις βάσεις για τη μελέτη του άγχους αποχωρισμού. 

Αντλώντας έννοιες από την ηθολογία, τη συμπεριφορά των ζώων,  την αναπτυξιακή 

ψυχολογία και την ψυχανάλυση, διαμόρφωσε τις βασικές αρχές της θεωρίας του, 

αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος τη σχέση του 

παιδιού με τη μητέρα. Ο ίδιος χαρακτήρισε την ‘προσκόλληση’ εξελικτική λειτουργία, 

με  βασικό στόχο την προστασία 

του βρέφους από τον κίνδυνο. Επίσης υποστήριξε ότι υπάρχει ένα ένστικτο της 

«προσκόλλησης», που ορίζει την αντίστοιχη συμπεριφορά από τον 7ο μήνα μέχρι τα 

δύο χρόνια της ζωής. ( Bowlby, 1969) 
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 Η συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να περιγραφεί με 5 διαδοχικές καταστάσεις: α) 

το πιπίλισμα, β)τον εναγκαλισμό, γ)το κλάμα, 

δ)το χαμόγελο και τη ε) βλεμματική επαφή- παρακολούθηση, που ωριμάζουν σχετικά 

ανεξάρτητα η μια από την άλλη. Σταδιακά, μετά το δεύτερο εξάμηνο απαρτιώνονται  

και εστιάζονται στη μητέρα. Στον εναγκαλισμό και στη βλεμματική παρακολούθηση 

αποδίδεται σημαντικότερος ρόλος απ’ όσο στο πιπίλισμα και στο κλάμα. 

 

 

Η  λειτουργία της συμπεριφοράς  της «προσκόλλησης» είναι διπλή: από την μια 

προσφέρει το αναγκαίο αίσθημα προστασίας και ασφάλειας και από την άλλη 

επιτρέπει την κοινωνικοποίηση με τη μετάθεσή της κατά τη διάρκεια της ζωής, από 

τη μητέρα στους κοντινούς ανθρώπους κι αργότερα στο ευρύτερο περιβάλλον. 

Δηλαδή το παιδί μαθαίνει μέσα από αυτή την συμπεριφορά να κοινωνικοποιείτε 

αρχικά σε οικογενειακό πλαίσιο και κατόπιν σε ευρύτερο όπως στο σχολείο. Αρχίζει 

να καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται την συναισθηματική επαφή , την αγάπη , 

την αποδοχή , την φιλία για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί εξελικτικά, 

συναισθηματικά και να φτάσει στην ανάλογη  ωρίμανση.    Επιπλέον η συμπεριφορά 

της προσκόλλησης είναι καθοριστική για τη δόμηση της προσωπικότητας και 

θεωρείται ως μια βιολογική λειτουργία ίσης αξίας με τη συμπεριφορά 

του ζευγαρώματος ή τη γονεϊκή συμπεριφορά. Με βάση τα παραπάνω ο Bowlby 

μελέτησε τον αποχωρισμό. ( Bowlby, 1969) 

 

 

Στα παιδιά( και στους ενήλικες πολλές φορές) μια πραγματική απώλεια προκαλεί 

απελπισία και κατάθλιψη, ενώ η απειλή της απώλειας προκαλεί άγχος. 

Το παιδί αντιδρά στον αποχωρισμό με παρόμοιο τρόπο. 

Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από απελπισία, αποθάρρυνση και, τελικά, 

αποδέσμευση.( ανάγκης αποεπένδυσης από το αγαπημένο άλλο’) 

Τα βρέφη και τα παιδιά βιώνουν το άγχος αποχωρισμού, όταν ένα γεγονός 

ενεργοποιεί τη συμπεριφορά προσκόλλησης αλλά το πρόσωπο της προσκόλλησης δεν 

είναι διαθέσιμο. 
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Καταστάσεις όπως : αντίξοες οικογενειακές συνθήκες, αρνητικά βιώματα ή απειλές 

εγκατάλειψης ή απόρριψης από μέρους των γονέων , πυροδοτούν το άγχος 

αποχωρισμού των παιδιών τα οποία νιώθουν ανήμπορα και φοβισμένα μπροστά στις 

συνέπειες των καταστάσεων αυτών.  Επίσης αρνητικά γεγονότα ζωής, όπως η 

ασθένεια ή ο θάνατος ενός γονέα ή αδελφού και το διαζύγιο, συμβάλλουν στην 

έκφραση υπερβολικού άγχους αποχωρισμού. 

Τέλος ο Bowlby  πρότεινε πέντε βασικά βιολογικά κίνητρα των ανθρώπων τα οποία 

αντικατέστησαν τα ένστικτα της σεξουαλικότητας και της επιθετικότητας τα οποία 

υποστήριζε η κλασσική ψυχανάλυση. Τα βασικά αυτά κίνητρα της συμπεριφοράς 

είναι : η δημιουργία καλών σχέσεων , η εξερεύνηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, η 

φροντίδα των απογόνων, η ανάγκη για φαγητό και η εκδήλωση της σεξουαλικής 

συμπεριφοράς. Ουσιαστικά όλες αυτές οι συμπεριφορές άλλοτε εξυπηρετούν 

λειτουργίες προστασίας, άλλοτε παροχής φροντίδας όπως επίσης βοηθούν στην 

κάλυψη αναγκών διατροφής και αναπαραγωγής. ( Bowlby, 1980) 

 

Η συμβολή της M. Ainsworth 

 

Η M. Ainsworth από την πλευρά της επικεντρώθηκε στην έννοια που έχει για το παιδί  

το πρόσωπο της προσκόλλησης, θεώρησε το πρόσωπο αυτό μια ασφαλή βάση από 

την οποία το βρέφος μπορεί να εξερευνήσει τον κόσμο. Επιπλέον, ασχολήθηκε με την 

περιγραφή της μητρικής ευαισθησίας στα σήματα του βρέφους και το ρόλο της στην 

ανάπτυξη της προσκόλλησης (ως διαδικασίας ανάπτυξης συναισθηματικού δεσμού) 

βρέφους-μητέρας . Σύμφωνα με την Ainsworth (1989), υπάρχουν έξι κοινά 

χαρακτηριστικά σε όλους τους τύπους προσκόλλησης : α) οι συγκεκριμένοι δεσμοί 

δεν είναι παροδικοί αλλά αντέχουν στον χρόνο, β) οι δεσμοί προσκόλλησης αφορούν 

δυο άτομα και μόνο αυτά( τα συγκεκριμένα άτομα κατέχουν ο ένας για τον άλλο μια 

θέση μοναδική και αναντικατάστατη, γ) οι σχέσεις της προσκόλλησης θεωρούνται 

σημαντικές και από τους δυο άτομα που αλληλεπιδρούν, δ) τα άτομα τα οποία 

εμπλέκονται στην προσκόλληση επιθυμούν και επομένως επιδιώκουν διαρκώς την 

εγγύτητα, ε) οι δυο αλληλεπιδρώντες έχουν ως κύριο ζητούμενο μέσα στις σχέσεις 

προσκόλλησης την άνεση και την ασφάλεια και τέλος και οι δύο εμπλεκόμενοι 

βιώνουν έντονο στρες όταν απειλείται ο αποχωρισμός τους. Στην περίπτωση που οι 
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αλληλεπιδρώντες του δεσμού προσκόλλησης επιτύχουν στην σχέση τους να 

ικανοποιήσουν την ανάγκη της ασφάλειας και της άνεσης , ο δεσμός αυτός 

ονομάζεται ασφαλής . Αντίθετα όταν αυτές οι ανάγκες δεν καλύπτονται η 

προσκόλληση ονομάζεται ανασφαλής. 

Επίσης η Brehm (1992) υποστήριξε ότι τόσο η ευτυχία όσο και η ψυχοσωματική 

ισορροπία των ανθρώπων στηρίζονται ιδιαίτερα στις ασφαλείς διαπροσωπικές 

σχέσεις προσκόλλησης  τις οποίες καταφέρνουν να δημιουργήσουν και να 

διατηρήσουν στη διάρκεια της ζωής τους. Επιπλέον , οι Ryff και Singer (2001) 

τόνισαν ότι η έλλειψη ασφαλών και ικανοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων μπορεί 

να έχει τραγικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. ( Holmes, 1993) 

 

O Bowlby υποστηρίζει ότι οι ανθρώπινες ψυχές συνήθως τραυματίζονται από κάποια 

εξωτερικά γεγονότα και ελάχιστα επηρεάζονται από τις υποκειμενικές ή τις 

φανταστικές εμπειρίες. Σύμφωνα με τον ίδιο , η βασική απειλή της ψυχικής υγείας 

και το κύριο αίτιο των συναισθηματικών διαταραχών είναι οι δυσάρεστες 

οικογενειακές εμπειρίες, όπως είναι ο αποχωρισμός , η απειλή του αποχωρισμού ή η 

απώλεια του ‘αγαπημένου άλλου’ προσώπου που πρωταγωνιστεί στη ζωή του ατόμου. 

O ίδιος ανέφερε ότι μια αναπόφευκτη δευτερογενής αντίδραση στα ανθρώπινα 

ψυχικά τραύματα (τα οποία προκαλούνται κατά την παιδική ηλικία) είναι η έκφραση 

επιθετικότητας.   Συνήθως τα τραύματα αυτά είναι συνέπεια της ανεπαρκούς και 

ασυνεπούς φροντίδα από μέρους των αγαπημένων άλλων είτε είναι αποτέλεσμα του 

πόνου ο οποίος συνοδεύει την απώλεια-αποχωρισμό από τα αγαπημένα μας άτομα 

ιδιαίτερα κατά την ευαίσθητη παιδική περίοδο. ( Bowlby, 1969) 
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Η  ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ‘ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ’ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Παρόλο που ο Balint ονομάζει την θεωρία του (με τα αγαπημένα πρωτογενή αντικείμενα) 

Πρωταρχική Αγάπη ,τονίζει πως δεν απορρίπτει την επιθετικότητα και καταστροφικότητα 

του ανθρώπου . Θεωρεί, ωστόσο, το μίσος, το σαδισμό και την επιθετικότητα δευτερογενή 

φαινόμενα, δηλαδή ανταπαντήσεις προς αναπόφευκτες ματαιώσεις. Υποστηρίζει ότι 

όλες οι ανθρώπινες επιδιώξεις έχουν ως σκοπό μια καθολική αρμονία με το περιβάλλον. 

Επιπλέον η επιθετικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να είναι απολαυστική κατά τη 

διάρκεια της φάσης που προηγείται της πολυπόθητης αρμονίας. 

Η θεωρία του Balint (1937) δε συνδέεται με κάποια ερωτογενή ζώνη, δηλαδή δεν είναι 

δεσμευμένη σε στοματικές, πρωκτικές ή γενετήσιες μορφές σχέσης μπορεί να 

εκφραστεί σε όλες αυτές τις μορφές και συγχρόνως να αποτελεί ένα φαινόμενο που έχει 

δικό του χαρακτήρα. Στοματικές μορφές σχέσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για να 

εκφράζουν την πρωταρχική αγάπη. Αρχίζοντας από αυτή τη θεωρία, ο Balint (1959) 

ανέπτυξε δύο κλινικές μορφές-τύπους όσον αφορά στον τρόπο επεξεργασίας της πρωταρ-

χικής αντικειμενότροπης αγάπης. Οι οποίες είναι: 

Η ΟΚΝΟΦΙΛΗ ΣΧΕΣΗ 

Ο οκνόφιλος βιώνει το αντικείμενο σαν μια καθολικής  σημασίας  υποστήριξη. Χωρίς το 

αντικείμενο προκαλείται πανικός και φουντώνει το άγχος. Η απειλή του αποχωρισμού 

οδηγεί σε μια «προσκολλητική» στάση. Στο αντικείμενο δεν επιτρέπεται να είναι 

αυτόνομο και με δικές του ανάγκες. Υπάρχει μόνο στο βαθμό που είναι πάντα προσιτό 

στον οκνόφιλο. Γι' αυτό και υπερεκτιμάται το αντικείμενο, το οποίο οδηγεί τον 

οκνόφιλο σε μια γενική αναστολή όλων όσα σχετίζονται με την εξέλιξη των 

προσωπικών του δεξιοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες θα μπορούσαν να συντελέσουν 

στην ανεξαρτητοποίηση του από το αντικείμενο.( Ιgra, 1983)  
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Η  ΦΙΛΟΒΑΤΙΚΗ  ΣΧΕΣΗ 

Στην φιλοβατική σχέση , ο φιλοβάτης δημιουργεί έναν αντίθετο τύπο πρωταρχικής 

σχέσης. Βασικό του ‘πιστεύω’ είναι πως τα αντικείμενα είναι αναξιόπιστα και 

επικίνδυνα. Με συνέπεια να προσπαθεί να τα αποφύγει. Έτσι, υπεραναπληρώνει και 

στην θέση' αυτών( αντικειμένων) αναπτύσσει τις ατομικές του ικανότητες, όπως 

διανόηση, χαρίσματα και ξεχωριστές εγωκεντρικές λειτουργίες. Ο Balint υποστηρίζει 

ότι αυτό το οποίο προσπαθεί να πετύχει είναι μια ελευθερία κινήσεων και μια αρμονία 

χωρίς εμπόδια. Γι' αυτόν, ο κόσμος είναι εκτάσεις απέραντες χωρίς αντικείμενα, όπως, 

για παράδειγμα, λίμνες, έρημοι, βουνά και αέρας. Κάποια παραδείγματα αυτού του τύπου 

σχέσης βρίσκονται στο πρόσωπο του αιώνιου εξερευνητή, του μοναχικού ιστιοπλόου ή του 

μανιώδους ορειβάτη. Οι συγκεκριμένοι τύποι προσωπικότητας αναζητούν μια αρμονική 

σχέση μ' ένα πρωταρχικό αντικείμενο που δεν είναι κάποιος άλλος άνθρωπος. Με 

αποτέλεσμα ο φιλοβάτης, να αντιμετωπίζει  σοβαρά προβλήματα στις διαπροσωπικές 

του σχέσεις και γενικά στις σχέσεις οικειότητας. 

 

Και οι τρεις μορφές σχέσης είτε πρόκειτε για αρμονική συγχώνευση είτε για  

οκνοφιλική προσκόλληση στο αντικείμενο, αλλά και για φιλοβατική αναζήτηση «ε-

λεύθερων» εκτάσεων δίχως αντικείμενα, ενυπάρχουν σε ποικίλο βαθμό σε κάθε άνθρωπο. 

Κατά την άποψη του Balint  αν επιτραπεί στον ψυχαναλυόμενο ή ψυχοθεραπευόμενο μια 

βαθύτερη παλινδρόμηση, τότε εμφανίζονται ξεκάθαρα αυτές οι μορφές 

σχέσης. .Σύμφωνα με τον ίδιο αυτό που αναζητά το κάθε άτομο στα βαθύτερα 

επίπεδα της ψυχής του είναι η ‘τέλεια’ κατάσταση της πρωταρχικής  

αντικειμενότροπης  αγάπης ( Ιgra, 1983) 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 

Ο Winnicott (1949) έχει αποδείξει τον σημαντικό ρόλο που παίζει στην ενδυνάμωση και 

σταθεροποίηση του εαυτού του βρέφους , η ενσυναισθητική επαφή του γονιού . Καθώς το 

βρέφος διαπλάθεται εσωτερικά αλλά και εξωτερικά έχει ανάγκη από γονείς που θα 

κατανοούν τις ανάγκες του (σωματικές ή ψυχικές) ,θα το τροφοδοτούν και θα 

αλληλεπιδρούν μαζί του θετικά. Αυτός ο εαυτός μπορεί να θεωρηθεί ως μια υπό 

ανάπτυξη ψυχοσωματική ολότητα.  Για να διατηρηθεί ακέραιη αυτή η ολότητα του  

‘συνεχούς γίγνεσθαι.’ θα πρέπει η μητέρα να προσαρμόζεται ενεργά στις ανάγκες του 

παιδιού. Με τρόπο τέτοιο που στο παιδί να επιτρέπεται τόσο η ανάπαυση όσο και η 

κίνηση μέσα στο πλαίσιο της παντοδύναμης αυταπάτης. Με τη βοήθεια της θετικής 

ψυχο-διανοητικής ικανότητας της μητέρας, τη μορφή ενσυναισθητικών χειρισμών και 

φροντίδας, μπορούν να διατηρηθούν οι δεσμοί μεταξύ ψυχής και σώματος. Η μητέρα 

καταλαβαίνει το παιδί της, χωρίς αυτό να χρειάζεται να «καταλαβαίνει» τον εαυτό 

του.( Μιχαηλίδη, 2006) 

Σε περίπτωση που οι πρωτογενείς ανάγκες του παιδιού να αναπτυχθεί 

διαταράσσονται συνεχώς εξαιτίας τρομακτικών διεισδύσεων, αποσύρσεων και 

τραυματικών ματαιώσεων που προκαλεί η μητέρα, τότε αναγκάζει το παιδί  σε μια 

πρώιμη ψυχοδιανοητική δραστηριότητα. Καθώς το ίδιο εξωθείτε να αντιδρά συνέχεια 

(να βρίσκεται σε μια αρνητική εγρήγορση) αντί απλώς να υπάρχει και να απολαμβάνει 

την ασφάλεια και φροντίδα του γονέα.. Το παιδί εξωθείται  να αντιμετωπίσει τη 

διαταραγμένη εσωτερική του κατάσταση. Χάνει την εμπιστοσύνη  του σ' ένα 

ενσυναισθητικό και προσαρμόσιμο περιβάλλον, και αναγκάζεται να αναπτύξει 

ψυχοδιανοητικές λειτουργίες σαν να είναι ενήλικας για να αναλάβει τον ίδιο του τον 

εαυτό. Με αποτέλεσμα το παιδί να μην αναπτύσσεται με τους δικούς του ρυθμούς και να 

καταβάλλει συνεχώς προσπάθεια να αντισταθμίσει ια έλλειψη του περιβάλλοντος. 

Ταυτόχρονα όμως αυτό οδηγεί στη διάσπαση της παιδικής ψυχοσωματικής ενότητας.  
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Από την άλλη, αν το παιδί δεν υφίσταται  και τόσο έντονες τραυματικές ματαιώσεις, ή 

οι χειρισμοί της μητέρας απέναντι του δεν είναι και τόσο αρνητικοί, η εξέλιξή του είναι 

τελείως διαφορετική. Δεν χρειάζεται πλέον να βρίσκεται σε μια παθολογική συνεχής 

εγρήγορση και αντίδραση. Η ψυχοδιανοητικη άμυνα που το χαρακτηρίζει με τη μορφή 

μιας εντελώς πρώιμης «νοημοσύνης», αρχίζει να ‘σβήνει’ 

σταδιακά(αποευαισθητοποίηση). Ως συνέπεια, το παιδί προσπαθεί να αναπτύξει βαθμιαία 

τις δικές του ψυχικές ικανότητες και μορφές σχέσης. ,οι οποίες παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην  μετέπειτα απελευθέρωση του από την βρεφική εξάρτηση. Οι ματαιώσεις ( σε 

φυσιολογικό βαθμό) αποτελούν βοηθητικές εμπειρίες για το μέλλον του παιδιού και 

δεν είναι απαραίτητα κάτι το αρνητικό. (Σμυρνώφ, 1987) 

Από την στιγμή που το παιδί αναπτύξει τις προσωπικές του δυνατότητες και γίνεται 

καθημερινά όλο και πιο αυτόνομο αποκόβεται  και απελευθερώνεται από την βρεφική 

του. Αντιθέτως, αν το ίδιο χαρακτηρίζεται από μια επιθυμία για μια τέτοια εξάρτηση 

τότε αυτή θα διατηρείται ζωντανή σε βαθύτερα επίπεδα της προσωπικότητας' ωστόσο 

θα καλύπτεται όμως και  θα παραλλάσσεται με τη μορφή μιας έντονης τάσης για 

εξυπνάδα και επιδεξιότητα και μια μεγάλη ικανότητα να φροντίζει άλλους. 

To παιδί μέσα από μια ικανοποιητική  φροντίδα το γίνεται πιο ανεξάρτητο και ν 

αναπτύσσει λειτουργίες σαν αυτές με τις οποίες η τροφός μητέρα(περιβάλλον) το είχε 

βοηθήσει από την αρχή της ζωής του. Η εξωτερική δομή που «φέρει» το παιδί 

μεταβάλλεται σε μια εσωτερική ασφάλεια. Οι λανθάνουσες δυνατότητες του παιδιού οι 

οποίες πραγματοποιούνται με το «δίνω-παίρνω», όπως επίσης και με τη διεργασία 

εξωτερικών και εσωτερικών ερεθισμάτων, μετεξελίσσονται σε μια συγκροτημένη 

εσωτερική ψυχική οργάνωση. ( Klein, 1986) 

Οι καλές εμπειρίες που συνδέονται με αναφορά-σχέση με αντικείμενο ενισχύουν τη 

γέννηση  και διαμόρφωση του εαυτού του παιδιού. Ως αποτέλεσμα αυτό να βοηθάει τις 

ζωτικές δυνατότητες και ικανότητες ή, τις μορφές διαπροσωπικών επαφών να εξελιχθούν 

και να ισορροπήσουν τόσο με εξωτερικά πραγματικά αντικείμενα όσο και με τον ίδιο τον 

εσωτερικό κόσμο του παιδιού. 
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ο Bion (1962)  υποστηρίζει πως εάν η μητέρα καταφέρνει με επιτυχία να εμπεριέχει τα 

πρωτόγονα συναισθήματα του παιδιού και μερικές φορές τις ανυπόφορες εσωτερικές του 

καταστάσεις μέσα από μια βασική στάση, αυτής του πομπού και δέκτη, τότε το παιδί 

αρχίζει να ενδοβάλλει σιγά σιγά αυτή την ικανότητα εν-συγκράτησης στη δική του 

ψυχική οργάνωση. Το παιδί  μέσα του αρχίζει να εξελίσσει  αυτές τις λειτουργίες που 

αρχικά του δόθηκαν από το εξωτερικό  περιβάλλον .Το ίδιο ιδιοποιείται την μητρική 

φροντίδα καθώς ταυτίζεται με την ικανότητα που έχει η μητέρα να φροντίζει. Έτσι το 

παιδί αποκτά, μια δική του βάση και αρχίζει να έχει τη δυνατότητα να «φέρει» τα δικά 

του συναισθήματα και τις εσωτερικές του καταστάσεις. Κατά την διάρκεια μιας τέτοιας 

περιόδου η μητέρα θα πρέπει να έχει μια βασική στάση όπου η αγάπη της θα κυριαρχεί 

ακόμα και όταν το παιδί είναι απαιτητικό , στριγγλίζει , απορρίπτει με θράσος και 

απαιτεί. 

Όταν το παιδί υπόκειται σε ματαιώσεις τις οποίες δεν μπορεί να αφομοιώσει και να 

«χωνέψει» στην ψυχή του δε θεμελιώνεται καμία βασική εμπιστοσύνη προς τα 

εξωτερικά αντικείμενα (Erikson, 1950), αλλά, αντίθετα, δημιουργείται δυσπιστία στο 

παιδί.. Το ίδιο βρίσκεται μπροστά σε ένα κακό αντικείμενο. Ψάχνοντας τρόπο  να το 

ελέγξει ,το εσωτερικεύει και να το εξουσιάζει στον εσωτερικό του κόσμο. Αυτό όμως που 

εσωτερικεύεται δεν είναι ένα αποσπασμένο αντικείμενο αλλά σχέσεις προς ένα 

αντικείμενο. Τα εξωτερικά αντικείμενα δεν είναι για το παιδί αγάλματα διαφόρων ειδών. 

Το παιδί βρίσκεται σε μια ενεργή σχέση με το αντικείμενο' το ίδιο κάνει κάτι με το 

αντικείμενο και το αντικείμενο κάνει κάτι με αυτό. Όλη αυτή η συναισθηματικά 

φορτισμένη κατάσταση μεταβάλλεται από το παιδί σε εσωτερική πραγματικότητα. Η 

αλληλεπίδραση δηλαδή του εσωτερικού του με τον εξωτερικό του κόσμο σχηματίζει 

την δική του ‘πραγματικότητα’. 
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Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΜΕΙΡΙΕΣ 

Αυτό που δημιουργεί τον διαχωρισμό ανάμεσα στις καλές εμπειρίες από τις κακές είναι 

το εξής: οι καλές εμπειρίες δεν προϋποθέτουν εξαρχής κανέναν εσωτερικό έλεγχο και 

εξουσία. Μάλλον προσλαμβάνουν έναν αφηρημένο χαρακτήρα και μεταλλάσσονται σε 

σταθερές ψυχικές λειτουργίες και ικανότητες. Ως επακόλουθο έχουμε την ενίσχυση και 

ωρίμανση της πρωτογενούς παιδικής ψυχικής οργάνωσης. Η εμπιστοσύνη του παιδιού 

στην ικανότητα του να αντιμετωπίζει και να επεξεργάζεται πιεστικές καταστάσεις που 

προκύπτουν στις σχέσεις του συνεχώς αυξάνεται και έτσι ενισχύεται η αυτοπεποίθηση 

και εσωτερική –ψυχική δύναμη του.( Freud, 1974) 

Αντίθετα οι κακές εμπειρίες, οι ματαιώσεις, οι οποίες δεν είναι αφομοιώσιμες και 

εξελικτικές, μάλλον διατηρούν τον προσωποπαγή τους χαρακτήρα και δε μεταβάλλονται 

με τον ίδιο τρόπο σε αφηρημένες λειτουργίες. Ωστόσο οι πρώιμες αυτές εμπειρίες 

οργανώνονται σε σταθερές εσωτερικές αντικειμενότροπες σχέσεις, παίρνοντας τη μορφή 

που η πρώιμη απογοήτευση, το μίσος, η μοναξιά και η επιθυμία πήραν στον εσωτερικό 

κόσμο. Από εκεί και πέρα αυτές οι εσωτερικές αντικειμενότροπες σχέσεις υπάρχουν με 

αυτή τη μορφή. Στην περίπτωση μιας παθολογικής εξέλιξης, ενδέχεται ακόμα και οι 

καλές εμπειρίες να υποστούν εσωτερικό έλεγχο. Μπορεί να βιωθούν σαν αδικαιολόγητες 

εξαιτίας ασυνείδητων ενοχών. Μπορούν, αμυντικά, να υποβιβαστούν επειδή απειλούν το 

αίτημα της παντοδυναμίας του ατόμου, δηλαδή την επιθυμία του να μη χρειάζεται 

άλλους ανθρώπους. ( Ainsworth, 1982) 

Οι εσωτερικές αντικειμενότροπες σχέσεις ίσως θα μπορούσαν να θεωρηθούν  ως πρώιμα 

βιώματα που υπάρχουν στον εσωτερικό κόσμο σε μια λανθάνουσα κατάσταση, 

αναμένοντας διεργασίες που να οδηγούν στη συνειδητοποίηση, στην αφομοίωση και την 

εξαφάνιση τους. Κατά κανόνα βάζουν τη σφραγίδα τους στη χαρακτηρολογική δομή, σε 

ασυνείδητους τύπους και μορφές άγχους και κατά συνέπεια στη σχέση με τους άλλους 

ανθρώπους και στην ίδια την εικόνα εαυτού. Με άλλα λόγια επηρεάζουν κατά πολύ την 

διάπλαση του χαρακτήρα συνήθως ασυνείδητα αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις του ατόμου με το περιβάλλον  του όπως επίσης και την αυτοεικόνα 

( αυτοεκτίμηση) του. ( Holmes, 1993) 
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Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ 

Τις δεκαετίες του ‘40 και του ‘50 τα παιδιά που προορίζονταν για υιοθεσία έπρεπε να 

παραμείνουν για κάπιο διάστημα αρκετά μεγάλο σε ιδρύματα, έτσι ώστε να 

αναπτυχθεί η νοημοσύνη τους και να αρχίσει να αναπτύσσετε η προσωπικότητά τους . 

Ωστόσο ο Spitz παρατήρησε ότι τα παιδιά των ιδρυμάτων ήταν πολύ ασθενικά και 

πολύ μικρόσωμα, σε σύγκριση με τα παιδιά τα οποία μεγάλωναν σε οικογένειες.  

Ακόμα και στις περιπτώσεις που οι συνθήκες διατροφής και διαβίωσης των ιδρυμάτων 

ήταν ευνοϊκότερες από αυτές των φτωχών οικογενειών τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια. 

Το 1945 ο Spitz υποστήριξε ότι τα παιδιά καθυστερούν να αναπτυχθούν σε φυσικό 

και πνευματικό επίπεδο λόγο της ανεπαρκούς συναισθηματικής φροντίδας και της 

κατάθλιψης που βιώνουν στα ιδρύματα. Τα επίπονα αρνητικά συναισθήματα των 

παιδιών πηγάζουν από τις εμπειρίες του αποχωρισμού και από την έλλειψη της 

μητέρας. ( Μιχαηλίδη, Χατήρα , 2006). 

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις της συναισθηματικής αποστέρησης πολλές φορές 

παίρνουν καταστροφικές διαστάσεις και απειλούν τόσο την ψυχοσυναισθηματική 

επάρκεια όσο και τη σωματική υγεία και την επιβίωση του παιδιού. Αντίθετα, η 

επαρκής συναισθηματική κάλυψη αποτελεί την καλύτερη πρόληψη ενάντια στις 

νοητικές, τις κοινωνικές και τις ψυχολογικές δυσλειτουργίες (Spitz, 1983). Κατόπιν 

αποδείχτηκε ότι πολλά παιδιά βιώνουν συναισθηματική αποστέρηση παρά το γεγονός 

ότι μεγαλώνουν στις οικογένειες τους και έχουν τις μητέρες τους κοντά. Οι 

συγκεκριμένες μητέρες όμως αδυνατούν να ανταποκριθούν με ευαισθησία στις 

συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών τους.  

Σύμφωνα με τους :Bowlby (1965), Ainsworth (1979), Winnicott (1988) και πολλούς  

άλλους ειδικούς : η ανεπαρκής συναισθηματική φροντίδα και η έλλειψη  αποδοχής, 

αγάπης και υποστήριξης από τους γονείς (και ειδικότερα από τη μητέρα) έχουν 

τραγικές συνέπειες για τους ανθρώπους σε ολόκληρη τη ζωή τους. Καθώς τα μικρά 

παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα και το κατάλληλο ψυχικό σθένος  να αντεπεξέλθουν 

στα έντονα αρνητικά συναισθήματα τα οποία τους δημιουργεί η συναισθηματική 

αποστέρηση. Επιπλέον τα συγκεκριμένα παιδιά ( και ως ενήλικες) σχεδόν πάντα 

αναπτύσσουν ψυχοπαθολογία σε διάφορες διαστάσεις. 
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Η έλλειψη της αναγκαίας για την επιβίωση αγάπης οδηγεί πολλές φορές σε 

διαταραχές που μπορούν να εκδηλωθούν με μόνιμο άγχος, με συναισθηματική 

εξάρτηση, με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με επιθετικότητα, με ενοχές, με κατάθλιψη, με 

αδυναμία συγκέντρωσης, με ροπή προς τις ασθένειες ή με ελλιπή σωματική 

ανάπτυξη. Η στέρηση της συναισθηματικής φροντίδας των παιδιών είναι πιθανό να 

οφείλεται σε παραπληροφόρηση ή σε άγνοια της μητέρας. Η συναισθηματική 

στέρηση τις περισσότερες φορές οφείλεται : είτε στην ασυνείδητη μητρική 

επιθετικότητα (η οποία έχει παραχθεί από τις αρνητικές εμπειρίες της παιδικής 

ηλικίας της μητέρας) είτε στη διαταραγμένη σχέση που υπάρχει στο ζευγάρι. Στην 

περίπτωση που η μητέρα καταφέρει να αποδεχτεί τα αρνητικά συναισθήματα τα 

οποία έχει για το παιδί της και να κατανοήσει την προέλευση τους, θα είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσει να κατανοήσει το πρόβλημα και ταυτόχρονα να το αντιμετωπίσει . 

(Holmes, 1993) 

Η έλλειψη αυτή της αγάπης και η μη θωράκιση του παιδιού από τα πρώτα του χρόνια 

το κάνει μη λειτουργικό στο κοινωνικό και ευρύτερο περιβάλλον του και του 

δημιουργεί αισθήματα μειονεξίας ακόμη και σε ασυνείδητη μορφή.(επιθετικότητα). 

Με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται στ5ην ζωή του ατόμου έκπτωση σε όλα τα 

επίπεδα. Με αυτό τον τρόπο η προσωπικότητα υφίσταται μερικές από τις πλέον 

επιβλαβείς μακροχρόνιες επιπτώσεις . Η αποστέρηση αυτή μειώνει (και μερικές 

φορές καταστρέφει ολοκληρωτικά) την ικανότητα των ανθρώπων να δημιουργούν 

σταθερές και ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις στη ζωή τους. Για τον λόγο 

αυτό όταν ένα μικρό παιδί βιώσει έντονη συναισθηματική αποστέρηση για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, τότε στην ενήλικη ζωή του έχει πολλές πιθανότητες είτε να 

αποσυρθεί στον εαυτό του εκδηλώνοντας απάθεια για τους ανθρώπους, είτε να μάθει 

να δημιουργεί κενές ή επιφανειακές σχέσεις αποφεύγοντας τη συναισθηματική 

εμπλοκή του σε μόνιμους δεσμούς.  

Κατά την άποψη του  Bowlby (1965), όταν το παιδί πονέσει πολύ στις αρχικές του 

προσπάθειες να πάρει αγάπη, κάποια στιγμή δεν εμπιστεύεται πλέον την καρδιά του 

στους άλλους ανθρώπους από φόβο μήπως την πληγώσουν ξανά. Αυτή όμως η 

άρνηση του παιδιού να εμπλακεί σε συναισθηματικούς δεσμούς οδηγεί σε αδιέξοδο, 
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διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αγάπη και προστασία, και η ανάγκη τους 

αυτή παραμένει ζωντανή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  

Για να μπορέσουν οι άνθρωποι που έχουν απωθήσει τις συναισθηματικές τους 

ανάγκες να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και να τις κάνουν πιο 

εποικοδομητικές, πρέπει να αντιμετωπίσουν τα οδυνηρά συγκρουσιακά 

συναισθήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από σχέσεις του παρελθόντος τους.   

Συχνά όμως οι συγκεκριμένοι άνθρωποι φοβούνται να έρθουν αντιμέτωποι με τις 

συναισθηματικές καταιγίδες των παλιών σχέσεων και επιλέγουν το καταφύγιο της 

φαινομενικά ανώδυνης απόσυρσης από τις στενές σχέσεις. Έτσι υπάρχουν πολλοί 

άνθρωποι οι οποίοι αποκαλούν τον εαυτό τους «μοναχικό» και αποφεύγουν τις 

συναισθηματικές εμπλοκές για να αποφύγουν να βιώσουν ξανά τον ψυχικό πόνο ή 

από φόβο  μήπως τον βιώσουν ξανά. Από την άλλη, η απωθημένη ανάγκη αυτών των 

ανθρώπων για αγάπη και φροντίδα δεν σβήνει ποτέ. Όσο μάλιστα μένει 

ανικανοποίητη έχει πολλές πιθανότητες να εξωτερικευτεί με αντικοινωνικές 

συμπεριφορές, όπως είναι η αρπαγή ξένης περιουσίας, οι εκδηλώσεις θυμού και 

εκδίκησης ή η εκδήλωση βίαιων ή έκφυλων σεξουαλικών συμπεριφορών. 

( Cashdan,1988) 

Σύμφωνα με τον Winnicott (1987), πολλά παιδιά των οποίων η οικογενειακή ζωή 

είναι διαταραγμένη, ανεπαρκής ή διαλυμένη βιώνουν έντονη συναισθηματική 

αποστέρηση, αφού από το συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον απουσιάζει η 

διαρκής και σταθερή γονεϊκή φροντίδα και το κλίμα ζεστασιάς και αγάπης.. Τα 

συγκεκριμένα παιδιά δεν μπορούν να νιώσουν εμπιστοσύνη ή ασφάλεια στη ζωή τους 

και συχνά υιοθετούν μια επιθετική στάση απέναντι στους ανθρώπους για να 

προστατευτούν, νιώθοντας έτσι πως κανείς δεν μπορεί να τους πονέσει αφού δεν θα 

τον αφήσουν.  Οι καταστροφικές τάσεις και η επιθετικότητα είναι σχεδόν πάντα οι 

δευτερογενείς αντιδράσεις των τραυματογόνων εμπειριών από την αρχή της ζωής. Τα 

παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον δεν μπορούν 

να βιώσουν τον εαυτό τους ως μέλος μιας αρμονικής οικογένειας και κατ' επέκταση 

δεν μπορούν να αισθανθούν ότι είναι ανοίκουν σε μια κοινωνία η οποία τα 

αποδέχεται απέναντι και ότι απέναντι σ’αυτήν έχουν κάποιες υποχρεώσεις.  
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Γίνεται φανερό λοιπόν πως οι αντικοινωνικές αυτές τάσεις συνήθως παράγονται από  

τα τραύματα που δημιουργεί στα παιδιά η συναισθηματική αποστέρηση . Συχνά οι 

αντικοινωνικές τάσεις απελευθερώνονται κάθε φορά που δημιουργείται στο παιδί η 

ελπίδα να πάρει αυτό που του στερήθηκε , δηλαδή αγάπη ,φροντίδα και αποδοχή με 

αποτέλεσμα να οδηγείτε σε διαμαρτυρίες για να τα διεκδικήσει. . 

 Συνήθως τα  συναισθηματικά στερημένα  παιδιά έχουν πολλές πιθανότητες να 

οδηγηθούν σε κλοπές τις οποίες διαπράττουν με (ασυνείδητο) κίνητρο «να πάρουν 

πίσω την αγάπη που τους έχουν κλέψει». Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις το παιδί 

απαιτεί από την κοινωνία τη χωρίς όρους αγάπη και αποδοχή που απέτυχαν να του 

δώσουν οι δικοί του γονείς. Είναι επίσης πιθανό οι αντικοινωνικές τάσεις του παιδιού 

να πάρουν τη μορφή καταστροφής αντικειμένων, με την οποία εκφράζει το θυμό του 

και την ανάγκη του για έλεγχο και όρια. Για τα παιδιά τα όρια στη συμπεριφορά είναι 

απολύτως αναγκαία, θα πρέπει όμως να τίθενται ήρεμα και χωρίς εντάσεις ή εκδικητι-

κές τάσεις από την πλευρά των ενηλίκων. (Μιχαηλίδη,2006) 

Τα παιδιά τα οποία στερούνται τη ζεστασιά και τη συναισθηματική εγγύτητα στην 

αρχή της ζωής τους συχνά εμφανίζουν διαταραχές στο νοητικό τομέα και ειδικότερα 

στην ικανότητα τους να συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα (Rutter, 1982). 

Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι η συναισθηματική αποστέρηση στις πρώτες σχέσεις της 

παιδικής ηλικίας επηρεάζει αρνητικά τις αντοχές του ατόμου στις στρεσογόνες 

καταστάσεις (Sroufe & Waiters, 1977). Συνολικά θα πρέπει να τονιστεί ότι τα θετικά 

συναισθήματα τα οποία παρέχονται κατά τις πρώτες σχέσεις δεν είναι πολύ 

σημαντικά μόνο επειδή οι ψυχοσωματικές και οι κοινωνικές δυσλειτουργίες οι οποίες 

προκαλούνται από την αποτυχία των δεσμών είναι τρομακτικές. Τα θετικά 

συναισθήματα στην αρχή της ζωής είναι πολύ σημαντικά κυρίως διότι ο πλούτος της 

προσωπικότητας, η δύναμη του χαρακτήρα και η ικανότητα των ανθρώπων να ζουν 

μια ευτυχισμένη ζωή είναι μερικές από τις επιθυμητές ιδιότητες των επιτυχημένων 

σχέσεων αγάπης. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ 

Τα εσωτερικά μοντέλα λειτουργίας των σχέσεων  

Ο Bowlby (1973), τόνισε πως οι κοινωνικές εμπειρίες τις οποίες έχουν τα παιδιά από 

τις αρχαϊκές τους σχέσεις είναι πρωταρχικές, σταθερές και καθημερινά επαναλαμβα-

νόμενες. Με αποτέλεσμα  οι συγκεκριμένες εμπειρίες  να δημιουργούν αργά και 

σταθερά στο νου των παιδιών κάποιους ασυνείδητους μηχανισμούς, οι οποίοι 

αποκαλούνται «εσωτερικά μοντέλα λειτουργίας των σχέσεων ή εσωτερικά μοντέλα 

της προσκόλλησης». Τα εσωτερικά μοντέλα λειτουργίας των σχέσεων μορφοποιούνται 

σε σημαντικό βαθμό από τις εμπειρίες των παιδιών με τη μητέρα τους. Όμως 

παράλληλα, σπουδαίο ρόλο παίζουν επίσης οι εμπειρίες των παιδιών από τις 

υπόλοιπες σημαντικές σχέσεις της ζωής τους μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών 

περίπου. Τα μοντέλα λειτουργίας των σχέσεων τα οποία σχηματίζονται στην παιδική 

ηλικία αυτοματοποιούνται με την πάροδο του χρόνου και αποτελούν στην ενήλικη 

ζωή ένα κεντρικό δομικό στοιχείο της ανθρώπινης προσωπικότητας. Με άλλα λόγια, 

οι άνθρωποι διατηρούν τα εσωτερικά μοντέλα των αρχικών προσκολλήσεων τους 

ζωντανά και ενεργά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Τα συγκεκριμένα μοντέλα περικλείουν τις βασικές μνήμες, τα πιστεύω και τα 

συναισθήματα από τις κυριότερες σχέσεις των παιδικών χρόνων. Συνεπώς το 

περιεχόμενο των μοντέλων προσκόλλησης αποτελείται  επίσης από την αίσθηση της 

ασφάλειας (ή της ανασφάλειας) που οι άνθρωποι βίωσαν στις σχέσεις τους όταν ήταν 

μικρά παιδιά. Με άλλα λόγια, τα μοντέλα λειτουργίας των σχέσεων αντανακλούν την 

κοινωνική πραγματικότητα (θετική ή αρνητική) την οποία οι άνθρωποι βίωσαν στα 

παιδικά τους χρόνια. Όταν οι γονείς είναι ευαίσθητοι, αποκριτικοί, υποστηρικτικοί 

και συνεργάσιμοι, στα παιδιά αναπτύσσονται εσωτερικά μοντέλα προσκόλλησης τα 

οποία είναι εξοπλισμένα με ασφάλεια, αισιοδοξία, σιγουριά και αυτοπεποίθηση για 

τις κοινωνικές συναλλαγές. Αν όμως, οι γονείς είναι απορριπτικοί, ασυνεπείς ή 

παρεμβατικοί, τότε τα εσωτερικά μοντέλα προσκόλλησης των παιδιών πλημμυρίζουν 

από φόβους, απαισιοδοξία και ανασφάλεια (Bowlby, 1973). 
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Τα εσωτερικά μοντέλα λειτουργίας δημιουργούνται επειδή βοηθούν στην 

πρόβλεψη των συμπεριφορών και των αντιδράσεων των άλλων ανθρώπων μέσα στις 

διάφορες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Παράλληλα, τα μοντέλα αυτά βοηθούν τους 

ανθρώπους να σχεδιάζουν την προσωπική τους συμπεριφορά έτσι ώστε να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι τους. Με άλλα λόγια, τα εσωτερικά μοντέλα λειτουργίας 

των σχέσεων δημιουργούνται επειδή η πρόβλεψη και η προνοητικότητα του 

εξωτερικού κόσμου είναι αναγκαία στοιχεία για την επιβίωση. Τα μοντέλα 

λειτουργίας των σχέσεων βοηθούν επίσης τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις 

νέες εμπειρίες ή καταστάσεις της ζωής τους με την άνεση και τα πλεονεκτήματα του 

παλιού και του γνωστού. Όπως εξήγησε ο Bretherton (1985), τα εσωτερικά μοντέλα 

λειτουργίας είναι κάτι ανάλογο με τους χάρτες τους οποίους σχεδιάζουν οι άνθρωποι 

για να μπορούν να προβλέπουν το χώρο τους. 

Οι πρώιμες συναισθηματικές εμπειρίες (που εμπεριέχονται στα μοντέλα 

προσκόλλησης) διαμορφώνουν παράλληλα τις υποθέσεις τις οποίες κάνουν οι 

άνθρωποι για το τι είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις και πώς μπορεί να αισθάνεται και 

να φέρεται κανείς μέσα σε αυτές. Ειδικότερα, η αρχέτυπη σχέση ανάμεσα στη μητέρα 

και το παιδί προκαθορίζει την ανάπτυξη της βασικής εμπιστοσύνης των ανθρώπων 

και προδιαγράφει τις προσδοκίες για την ομορφιά, την ικανοποίηση και την 

προβλεπτικότητα της ζωής. Τα μοντέλα προσκόλλησης προκαθορίζουν λοιπόν σε 

μεγάλο βαθμό τα συναισθήματα, τις αντιδράσεις, τις ελπίδες και τις προσδοκίες που 

έχουν οι άνθρωποι από τις σχέσεις που δημιουργούν, επομένως προδιαγράφουν (σε 

σημαντικό βαθμό) την ποιότητα των δεσμών αυτών (Yarrow, Rubenstein, & 

Pedersen, 1975). Σύμφωνα με τους: Simpson, Rholes και Nelligan (1992) και οι 

Collins και Read (1994), τα μοντέλα προσκόλλησης στρέφονται γύρω από τη 

ρύθμιση και την ικανοποίηση των συναισθηματικών αναγκών των ανθρώπων. Γι' 

αυτό τα συγκεκριμένα μοντέλα ενεργοποιούνται και δρουν ανεξέλεγκτα σε όλες τις 

σχέσεις προσκόλλησης της ενήλικης ζωής. Η ενεργοποίηση αυτή είναι ιδιαίτερα 

έντονη όταν στις σχέσεις επικρατούν αυξημένα επίπεδα έντασης. Μόλις τα εσωτερικά 

μοντέλα προσκόλλησης ενεργοποιηθούν, οι συναισθηματικές εμπειρίες του 

παρελθόντος αναβιώνουν και αντανακλώνται ανεξέλεγκτα στις σχέσεις του παρόντος.  
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Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι που είχαν την ατυχία να μεγαλώσουν μέσα σε δυ-

σλειτουργικές σχέσεις έχουν την τάση να αναπαράγουν τους διεστραμμένους ρόλους 

και τα καταστροφικά πρότυπα των αλληλεπιδράσεων του παρελθόντος τους στις σχέ-

σεις της ενήλικης ζωής τους. Σύμφωνα με την Brehm (1987), η τάση των 

συγκεκριμένων ανθρώπων να εμπλέκονται σε καταστροφικά και επαναληπτικά 

πρότυπα σχέσεων βασίζεται στην ανάγκη τους να παραμείνουν σε ένα γνωστό και 

οικείο κόσμο, διότι (λόγω της έντονης ανασφάλειας τους) το νέο και άγνωστο 

αποτελεί γι αυτούς μια τρομακτική εμπειρία. 

Επιπλέον, τα εσωτερικά μοντέλα λειτουργίας των σχέσεων επηρεάζουν και το 

γνωστικό πεδίο των ανθρώπων δημιουργώντας προκαταλήψεις στην εγγραφή και την 

ανάκληση της μνήμης. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που έχουν βιώσει στο παρελθόν 

θλίψη και ανασφάλεια αναζητούν διαρκώς στο περιβάλλον τους για να βρουν κάποια 

στοιχεία τα οποία θα επιβραβεύσουν την αρνητική τους εικόνα για τον κόσμο. 

Παράλληλα, οι ίδιοι άνθρωποι συνηθίζουν να ανακαλούν αποκλειστικά και μόνο τις 

άσχημες και δύσκολες στιγμές της ζωής τους και να συγκεντρώνονται στις αποτυχίες 

τους. Τέλος, οι άνθρωποι αυτοί διατηρούν την πεποίθηση ότι οι άλλοι άνθρωποι που 

βρίσκονται τριγύρω τους (επομένως και οι σύντροφοί τους) δεν είναι άξιοι της 

εμπιστοσύνης τους, και πιστεύουν ότι όλα τα προβλήματα των σχέσεων τους 

πηγάζουν αποκλειστικά και μόνο από τους συντρόφους τους (Collins & Read, 1994). 
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OΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣHΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΑ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ. 

Η ανάγκη των ανθρώπων για δεσμούς προσκόλλησης, δηλαδή για σταθερούς 

δεσμούς αγάπης, ασφάλειας και φροντίδας, δεν περιορίζεται στη διάρκεια των 

πρώτων χρόνων. Αντίθετα, η συγκεκριμένη ανάγκη παραμένει αναλλοίωτη για 

ολόκληρη τη ζωή. Δεσμοί προσκόλλησης θεωρούνται όλοι οι μακροχρόνιοι 

συναισθηματικοί δεσμοί οι οποίοι στοχεύουν στη διατήρηση της εγγύτητας με κάποιο 

σύντροφο που είναι μοναδικός και αναντικατάστατος (Bowlby, 1969 Ainsworth, 

1989). Διατυπώνοντας διαφορετικά, όπως όρισε η Brehm (1992), οι σχέσεις της κάθε 

ηλικίας οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονες συναισθηματικές ανταλλαγές, 

αλληλεξάρτηση της συμπεριφοράς, αναζήτηση της εγγύτητας και αμοιβαία κάλυψη 

των αναγκών των δυο συντρόφων είναι σχέσεις προσκόλλησης.  

Οι σχέσεις των γονέων με τα παιδιά τους, λίγες φιλικές σχέσεις και οι μακροχρόνιες 

ερωτικές σχέσεις είναι οι πλέον σημαντικές προσκολλήσεις της ενήλικης περιόδου. 

(Ainsworth, 1979). Επειδή η ευτυχία και η ψυχική ισορροπία στηρίζονται στις καλές 

σχέσεις προσκόλλησης, η αποφυγή των σχέσεων δεν είναι δυνατόν να αποτελεί 

πρωτογενές κίνητρο των ψυχικά υγιών ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Kohut, (1971) 

και Brehm (1992), ο χωρισμός, η ανεξαρτησία, η αυτονομία και η απελευθέρωση από 

τις σχέσεις δεν είναι υγιείς στόχοι της ανθρώπινης ανάπτυξης . Συχνά όμως ο πόνος 

που προκαλείται από την αποτυχία των δεσμών κάνει πολλούς ανθρώπους να 

φοβούνται και να αποφεύγουν τη δημιουργία στενών σχέσεων. Έτσι, ένας από τους 

βασικότερους στόχους της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει τους 

ανθρώπους να αναπτύξουν ασφαλείς προσκολλήσεις και εποικοδομητικές 

αλληλεξαρτήσεις, από τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να αντλούν χαρά, ανεξαρ-

τησία και αυτοδυναμία (Kohut, 1971, 1977). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα πρότυπα των σχέσεων της παιδικής ηλικίας ασκούν 

πολύ έντονες επιρροές σε όλες τις σημαντικές σχέσεις των ενηλίκων. Ο Freud ήταν 

από τους πρώτους κλινικούς που επισήμαναν τις ισχυρές επιδράσεις τις οποίες οι 

αρχαϊκές σχέσεις ασκούν στους ερωτικούς δεσμούς των ενηλίκων.  
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Σύμφωνα με τον ίδιο, σε κάθε σχέση αγάπης της ενήλικης περιόδου κρύβεται κάποιο 

βρεφικό πρότυπο. Δηλαδή, για κάθε πράξη αγάπης της ενήλικης ζωής υπάρχει ένας 

πρόλογος ο οποίος έχει γραφτεί στη διάρκεια της βρεφικής περιόδου και ειδικότερα 

στην πρώτη και γεμάτη πάθος σχέση προσκόλλησης. Μάλιστα η επιλογή συντρόφου 

στις σχέσεις της ώριμης ηλικίας βασίζεται στα πρώιμα πρότυπα του αρχαϊκού δεσμού. 

Ο Freud διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να αναπαράγουν στις σχέσεις 

τους τις οδυνηρές αναμνήσεις του μακρινού παρελθόντος τους, παρά το γεγονός ότι 

από μόνοι τους αδυνατούν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους το υλικό της βρεφικής 

περιόδου. Ο ψυχαναγκασμός αυτός της επανάληψης του παρελθόντος δεν είναι 

δυνατόν να αποφευχθεί, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι 

«θυμούνται» το παρελθόν τους (Freud, 1958).  

Ο Bowlby (1979) ασπάστηκε τις απόψεις του Freud και υπογράμμισε ότι το 

πρωταρχικό μοντέλο της προσκόλλησης με τη μητέρα παίζει κυρίαρχο ρόλο στον 

κύκλο της ζωής του κάθε ανθρώπου και χαρακτηρίζει όλες τις σημαντικές σχέσεις 

του από την αρχή της ζωής έως το τέλος. Πλήθος ερευνητικών και κλινικών 

στοιχείων έχουν επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη θέση, αποδεικνύοντας ότι το 

πρωταρχικό μοντέλο προσκόλλησης δεν παραμένει απλώς ενεργό σε ολόκληρη τη 

ζωή, αλλά επιπλέον προκαθορίζει τους κανόνες, τη στάση και τη συμπεριφορά των 

ανθρώπων στις σημαντικές σχέσεις τους (Feeney & Nolier, 1996 Παπαδάκη-

Μιχαηλίδη, 2001). Ο Morris (1982),υποστήριξε ότι η αρχέτυπη σχέση αναγεννάτε 

στους μετέπειτα δεσμούς, επειδή είναι πολύ έντονη, πολύ βαθιά και βεβαίως 

πρωταρχική. Επομένως, η πρώτη σχέση παίζει το ρόλο ενός ισχυρού και ανθεκτικού 

προτύπου και προκαθορίζει τις ασυνείδητες ελπίδες και προσδοκίες των ανθρώπων 

για τις μετέπειτα σχέσεις τους. Έτσι οι ενήλικοι άνθρωποι στις σημαντικές τους 

σχέσεις επιχειρούν ασυνείδητα να αναπαραγάγουν τους ρόλους και τα πρότυπα των 

αλληλεπιδράσεων τα οποία βίωσαν στους πρώτους δεσμούς τους. Δυστυχώς η τάση 

αυτή είναι ιδιαίτερα ισχυρή, σχεδόν καταναγκαστική, στους ανθρώπους οι οποίοι 

μεγάλωσαν μέσα σε δυσλειτουργικούς, οδυνηρούς ή καταστροφικούς δεσμούς. Οι 

συγκεκριμένοι άνθρωποι, για να μπορέσουν να επιβιώσουν συναισθηματικά, 

αναγκάστηκαν να απωθήσουν από νωρίς τα αρνητικά βιώματα τους βαθιά στο 

ασυνείδητο τους. Έτσι τα οδυνηρά βιώματα παραμένουν απρόσιτα από τη λογική 

σκέψη και συνεχίζουν να δρουν ανεξέλεγκτα (Sroufe Sc Fleeson, 1986). 
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Κάποια στιγμή της ζωής του ατόμου ο πρώτος στενός σύντροφος της ζωής του  

αντικαθίσταται λοιπόν από τον ερωτικό σύντροφο, αναγεννώντας τον απόηχο του 

πρωταρχικού γονεϊκού μοντέλου αγάπης. Κατά την άποψη του Lidz (1976),από τις 

πρώτες στιγμές της συνάντησης δυο ανθρώπων ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του 

μελλοντικού ερωτικού συντρόφου αναγεννά τον απόηχο του γονεϊκού μοντέλου αγάπης. 

Το χαρακτηριστικό αυτό πιθανώς να μη γίνει ποτέ συνειδητό λόγω του φόβου που 

έχουν οι άνθρωποι για τα αιμομικτικά τους συναισθήματα. Όμως η ύπαρξη του 

συγκεκριμένου χαρακτηριστικού συμβάλλει στη σχεδόν στιγμιαία επιλογή του 

ερωτικού συντρόφου π.χ κεραυνοβόλος έρωτας. Όταν το άτομο επιλέγει ερωτικό 

σύντροφο με αυτό τον τρόπο δεν χαρακτηρίζεται από απόλυτα συνειδητό έλεγχο της 

σκέψης του  και συχνά ξεκινάει από μια πολύ ισχυρή έλξη για ένα συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό το οποίο «μοιάζει να είναι γνωστό». Είναι τυπική η έκφραση πολλών 

ερωτευμένων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι όταν συνάντησαν το σύντροφο τους ένιωσαν 

σαν να τον γνώριζαν μια ολόκληρη ζωή. Η γνώριμη αυτή αίσθηση ευθύνεται σε 

μεγάλο βαθμό για την υπέρμετρη ένταση και την ξαφνική και απότομη ανάπτυξη του 

ερωτικού συναισθήματος (Pincus &Dare, 1978). 

Στους ερωτευμένους ενήλικες αρχικά ανασταίνεται η «χρυσή φαντασίωση» του 

βρέφους για την απόλυτη συγχώνευση με κάποιο άλλο άτομο και το όνειρο για 

διαρκή φροντίδα, ασφάλεια, τρυφερότητα και τέλεια συντροφιά (Liebowitz, 1983 

Feeney & Nolier, 1996). Έτσι οι ερωτευμένοι ξαναζούν την απόλυτη εγγύτητα με το 

σύντροφο (συγχώνευση), ο οποίος παρέχει φροντίδα και τρυφερότητα και αναβιώνει 

την αγαλλίαση που βίωσαν στη συμβιωτική τους περίοδο (πριν ακόμα αντιληφθούν 

την ατομικότητα και τη μοναχικότητα τους). Όμως ταυτόχρονα με τις φαντασιώσεις 

της συγχώνευσης, μέσα στην ερωτική σχέση αναγεννώνται και οι στενοχώριες, οι 

ματαιώσεις, οι ανασφάλειες και οι εντάσεις οι οποίες «διαδραματίστηκαν» στις 

αρχαϊκές σχέσεις των οικογενειών προέλευσης των δύο συντρόφων. Αναγεννώνται 

επίσης οι μνήμες της απογοήτευσης την οποία ένιωσαν όταν ήταν βρέφη και κατά-

λαβαν ότι η πλήρης συνένωση είναι μια ανέφικτη κατάσταση. Επομένως, η ερωτική 

σχέση φέρνει στην επιφάνεια τους φόβους του αποχωρισμού, την αίσθηση του χαμού 

και τη χειρότερη απειλή των ανθρώπων, τον εφιάλτη της εγκατάλειψης.  
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Πολύ γρήγορα λοιπόν η συγκεκριμένη σχέση μετατρέπεται σε πεδίο 

αναπαραγωγής των άλυτων διλημμάτων και των οδυνηρών συγκρούσεων οι οποίες 

είχαν βασανίσει τους δύο συντρόφους στα πρώτα βήματα της ζωής τους (Dicks, 

1963).  

Όπως έγραψε ο Bowlby (1969), ένα μεγάλο μέρος της ψυχοπαθολογίας των 

ερωτικών σχέσεων οφείλεται στην αναβίωση των ανεπαρκών και ασυνεπών σχέσεων 

του παρελθόντος των δύο συντρόφων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παλιές 

δυσλειτουργικές σχέσεις αρχίζουν να αναδύονται αμέσως μόλις εγκαθιδρυθεί ο 

καινούριος δεσμός. Οι άνθρωποι βιώνουν ξανά ( σε ασυνείδητο επίπεδο) την σχέση 

τους με το πρωταρχικό αντικείμενο αγάπης και παράλληλα νιώθουν και τα 

συναισθήματα αγάπης , πόνου, ματαίωσης , απόρριψης ή αποδοχής. 

Οι Pincus και Dare (1978)  επισήμαναν επίσης το γεγονός ότι η επιλογή 

συντρόφου γίνεται πολύ σύντομα. Παρότι η επιλογή αυτή είναι σχεδόν στιγμιαία, οι 

προσωπικότητες των δύο συντρόφων, όπως και οι βασικές παλιές τους εμπειρίες, 

ταυτίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό ,έχουν δηλαδή παρόμοια βιώματα. Οι δύο 

σύντροφοι είναι πιθανό να διαπιστώσουν τη συγκεκριμένη ταύτιση των 

προσωπικοτήτων τους πολύ αργότερα ή μπορεί να μην τη διαπιστώσουν ποτέ. Όμως 

είναι γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι, με κάποιο «φαινομενικά ανεξήγητο» τρόπο, 

καταλαβαίνουν πολύ σύντομα ποιος είναι ο σύντροφος ο οποίος θα μπορέσει να τους 

βοηθήσει να έρθουν σε επαφή με τις απωθημένες πλευρές του άγνωστου εαυτού τους. 

Έτσι οι άνθρωποι επιλέγουν συντρόφους με τους οποίους . έχουν τη δυνατότητα να 

αναστήσουν το συναισθηματικά φορτισμένο παρελθόν τους, σε μια ύστατη 

προσπάθεια να δοθεί μια καλύτερη λύση στις άλυτες συγκρούσεις τους. Γι' αυτό στα 

παλιά ζευγάρια διαπιστώνεται ότι τα ελκυστικά στοιχεία που πρωτοτράβηξαν τους 

δύο συντρόφους τον ένα κοντά στον άλλο μετατρέπονται αργότερα στις κυριότερες 

πηγές των συγκρούσεων τους. Δηλαδή, οι «ελκυστικές ιδιότητες»  (τα 

πλεονεκτήματα )των δυο συντρόφων με την πάροδο του χρόνου μετατρέπονται στα 

«δύσκολα ή αρνητικά στοιχεία της προσωπικότητας τους», από τα οποία ξεκινούν οι 

περισσότερες συγκρούσεις. Για παράδειγμα, ο άνδρας ο οποίος αρχικά ενθουσιαζόταν 

από «τη ζεστασιά και την κοινωνικότητα» της συντρόφου του αργότερα ερμηνεύει το 

ίδιο χαρακτηριστικό ως «παρεμβατικότητα» ή «επιδεικτικότητα». Και η γυναίκα η 
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οποία αρχικά ενθουσιαζόταν με τη «σταθερότητα και την προβλεπτικότητα» του 

συντρόφου της αργότερα θεωρεί τον άνδρα της «βαρετό και περιοριστικό» (Pincus & 

Dare, 1978 Feeney & Nolier, 1996). Με τον έμμεσο αυτό τρόπο της αναδημιουργίας 

των συγκρουσιακών θεμάτων των δύο συντρόφων, οι άνθρωποι μοιάζουν να μην 

απομακρύνονται ποτέ από τις αρχικές οικογένειες από τις οποίες προήλθαν. 

Κατάσταση η οποία  διακρίνεται από έντονα αμφιθυμικά συναισθήματα στα οποία το 

άτομο δεν μπορεί( η δεν θέλει)  να βρει την πραγματική αιτία αλλά μπορεί πολλές 

φορές να χαρακτηρίζεται και από έντονο ψυχικό πόνο και υποβόσκουσες  νευρώσεις 

η οποίες μπορεί να εξελιχθούν σε κάτι χειρότερο εάν δεν γίνουν συνειδητές και 

αποδεχτές από το άτομο έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ταχύτερα και πιο 

ικανοποιητικά. Ο φόβος της απώλειας για το ‘αγαπημένο άλλο’ που κάνει το άτομο 

να νιώθει ότι ανήκει κάπου , να βλέπει , να οργανώνει και να αναπλάθει τον εαυτό 

του μέσα από αυτό, κάνει το ίδιο(το άτομο) να αγχώνεται, να πιέζεται και να αντιδρά 

πολλές φορές με τρόπους δυσλειτουργικούς  ως προς  την διεκδίκηση 

του( αγαπημένου άλλου). Με αποτέλεσμα το άτομο να πετυχαίνει πολλές φορές το 

αντίθετο αποτέλεσμα δηλαδή να το χάνει., και να βρίσκεται διαρκώς σε μια 

κατάσταση αναζήτησης  της ‘αγάπης’ που του ‘χρωστάνε’ ,που έχει ανάγκη και που 

του αξίζει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος χάνει το ‘αγαπημένο του άλλο’ τραυματίζεται 

ψυχικά και πονάει. Ο εσωτερικός του κόσμος υφίσταται ισχυρό κλονισμό ο οποίος 

αντιμετωπίζεται από τον κάθε άνθρωπο με διαφορετικά ‘όπλα’ καθώς δεν έχουν όλοι 

το ίδιο ψυχικό σθένος, τις ίδιες άμυνες (λειτουργικές η μη) και την ίδια 

‘ναρκισσιστική δύναμη’ για να τον αντιμετωπίσουν. Με αποτέλεσμα , σε κάθε άτομο 

να υπάρχει και κάπως μια πιο διαφοροποιημένη εξέλιξη στην πορεία. ( Χατήρα, 

2006) 
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ΌΤΑΝ Η ΨΥΧΗ ΠΟΝΑΕΙ - Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΑΛΛΟΥ 

Στην ψυχαναλυτική άποψη ο πόνος διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: α) ο πόνος 

ως οριακό συναίσθημα β) ο πόνος ως σύμπτωμα (εκδήλωση στο σώμα μιας 

ασυνείδητης σύγκρουσης)  γ) ο πόνος ως αντικείμενο και σκοπός ευχαρίστησης(π.χ 

μαζοχιστές).   Όταν η ψυχανάλυση κάνει λόγο για τον πόνο ως οριακό συναίσθημα 

υποδηλώνει την απουσία διαφοράς ανάμεσα στον σωματικό και τον ψυχικό πόνο. 

Δηλαδή υποστηρίζει πως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο σωματικό και τον ψυχικό 

πόνο, εφόσον ο άνθρωπος λειτουργεί ως όλον και επομένως ως όλον , σώμα και ψυχή 

βιώνει  την εμπειρία του πόνου. Ο πόνος βιώνεται σωματικά , με τις αισθήσεις και 

ψυχικά με τα συναισθήματα, για τον λόγο αυτό αποτελεί ένα πολυδιάστατο 

πανανθρώπινο φαινόμενο που πηγάζει από το σώμα ή την ψυχή και κατακλύζει τόσο 

το σώμα όσο και την ψυχή. ( Κανελλοπούλου, Χατήρα 2000) 

Ο Freud  ερμηνεύει την έννοια του σωματικού πόνου με το ίδιο μοντέλο που 

ερμηνεύει και τον ψυχικό πόνο. Για την ψυχαναλυτική θεωρία είναι αυτονόητο ότι ό 

πόνος βρίσκεται στο κέντρο του ‘είναι’ μας και συντάσσεται με αυτό . 

Διαπραγματεύεται αίσθημα και συναίσθημα ανάμεσα στο όριο του συνειδητού και 

του ασυνείδητου , δηλαδή ανάμεσα στο ‘εγω’ και την περιφέρεια, στο σώμα και τον 

ψυχισμό. Ο πόνος εμφανίζεται πάντα στο όριο ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή και 

επομένως είναι ένα οριακό συναίσθημα και ένα οριακό φαινόμενο . Επιπλέον κάθε 

ορισμός για τον πόνο εμπεριέχει τις έννοιες της αίσθησης και της δυσάρεστης 

συγκίνησης, ενώ η συμμετοχή του ψυχικού παράγοντα θεωρείται ως η κύρια πηγή 

της επίπονης συγκίνησης του οποίου τα κίνητρα  είναι ανεξερεύνητα.  

( Κανελλοπούλου Β. 2001, Παπαδόπουλος  Ν.Γ .2003,  Χατήρα Κ. 2003). 

Ο πόνος ( είτε σωματικός , είτε ψυχικός)αποτελεί μια υποκειμενική εμπειρία που 

επηρεάζεται από ένα σύνολο ψυχολογικών παραγόντων. Την ερμηνεία που δίνει το 

άτομο στον πόνο του, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την ανοχή και τον τρόπο που 

αντιδρά σ’ αυτόν. Το άγχος και την αίσθηση ελέγχου που πιστεύει ότι μπορεί να 

ασκήσει επάνω στον πόνο. Τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την αντίληψη, την ερμηνεία και την αντοχή στον πόνο.  
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Την προσοχή που επικεντρώνει στον πόνο του ή στην υπόσταση της προσοχής με την 

ενασχόληση με δραστηριότητες και ενδιαφέροντα που μειώνουν την αίσθηση του 

πόνου. Τη στάση και τις αντιδράσεις των γονιών, συγγενών και του ευρύτερου 

κοινωνικού περίγυρου. Όμως κανένας από τους προαναφερθέντες παράγοντες δεν 

καθορίζει από μόνος του την αντίληψη του πόνου υπάρχει μια δυναμική 

αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των παραγόντων και η οποία προσδιορίζει τον τρόπο 

που το άτομο θα βιώσει τον πόνο σε μια δεδομένη στιγμή. (Χατήρα, 2002). 

Ο ψυχικός πόνος (όπως και ο σωματικός)είναι και αυτός η αντίληψη που έχει το εγώ για 

μια ρήξη και έναν εσωτερικό κλονισμό. Ακόμη και αν δεν υπάρχει προσβολή των 

ιστών η αίσθηση που νιώθει το άτομο όταν πονάει ψυχικά , είναι παρόμοια με αυτήν 

που λαμβάνει όταν πονάει σωματικά. 

Με την διαφορά ότι  η ρήξη που προκαλείται, ο τραυματισμός, δεν εντοπίζεται στο 

προστατευτικό περίβλημα του εγώ, αλλά στη σχέση αγάπης με τον άλλο. Σε αυτή την 

περίπτωση ο τραυματισμός είναι τραυματισμός του ισχυρού δεσμού αγάπης με τον άλλο. 

Ο ψυχικός πόνος λοιπόν είναι το συναίσθημα που απορρέει από την αντίληψη του εγώ 

ενός εσωτερικού κλονισμού που προκαλείται από τη ρήξη όχι του εξωτερικού 

φράγματος του εγώ, όπως στην περίπτωση του σωματικού πόνου, αλλά από την 

ξαφνική ρήξη του δεσμού που μας συνδέει με τον αγαπημένο άλλο. 

Ο Freud κάνοντας λόγο για τη ρήξη του δεσμού με το αγαπημένο άλλο στο βιβλίο 

του ‘ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας’ αναφέρεται στην απώλεια του αγαπημένου 

προσώπου λέγοντας: «Ποτέ δεν είμαστε πιο αθεράπευτα δυστυχισμένοι απ' όταν 

έχουμε χάσει το αγαπημένο πρόσωπο ή την αγάπη του» {Freud, 1929, ). Επίσης: «Ποτέ 

δεν είμαστε τόσο κακώς προστατευμένοι ενάντια στον πόνο απ' όταν αγαπάμε» (Freud, 

1929). Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι: όσο περισσότερο αγαπάμε τόσο περισσότερο 

πονάμε.  Στο βιβλίο ‘ψυχαναλυτική θεώρηση του πόνου’ η Βασιλικά Καννελοπούλου 

αναφέρεται σε μια γυναίκα την Geneviève Jurgensen , η οποία είχε χάσει τα δύο 

κοριτσάκια της σε αυτοκινητικό ατύχημα (Jurgensen, in Raimbault, 1999 ) , η ίδια έλεγε 

μετά από 10 χρόνια πένθους«Ο πόνος ήταν ο τελευταίος τρόπος που είχα για να 

αγαπάω τα παιδιά μου».  Εδώ είναι φανερός λοιπόν ο λειτουργικός και ίσως 
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ψευδαισθητικός ρόλος του πόνου στη προσπάθεια του ατόμου να συνδεθεί ακόμη και με 

αυτό τον τρόπο με το χαμένο αγαπημένο άλλο.  

Δηλαδή είναι προτιμότερο να πονάω γιατί μέσα από αυτό τον πόνο δεν σε χάνω , 

είσαι πάντα εκεί, αυτός ο πόνος είναι ο συνδετικός μας κρίκος , μου θυμίζει ότι 

υπάρχεις , άρα υπάρχω και ‘γω μέσα από εσένα, για σένα.                                                                                 

                                                   

 

Στο βιβλίο του Αναστολή, σύμπτωμα και άγχος ο Freud αναφέρεται και πάλι στην 

απώλεια του αγαπημένου αντικειμένου, διαχωρίζοντας όμως τον ψυχικό πόνο από το 

άγχος. Εάν ο πόνος είναι η αντίδραση στην πραγματική απώλεια του αγαπημένου 

προσώπου, το άγχος είναι η αντίδραση στην απειλή μιας πιθανής απώλειας του 

αγαπημένου προσώπου, δηλαδή στον κίνδυνο να χάσει το άτομο το αγαπημένο 

πρόσωπο (Freud, 1926 ). Το άγχος προηγείται του τραύματος και συχνά καταφέρνει 

να το αποφύγει. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή το άγχος είναι λειτουργικό καθώς 

χρησιμοποιείτε ως άμυνα, προετοιμάζει το υποκείμενο να αμυνθεί και επομένως το 

έχει σε μια εγρήγορση για να ανταπεξέλθει την κατάλληλη στιγμή.  

Συνήθως  με το αντικείμενο το οποίο χάνει το άτομο μπορεί να το συνδέει αγάπη, μίσος ή 

και άγχος. Εδώ όμως γίνεται λόγος για τον πόνο του τραύματος. Το τραύμα είναι 

ακριβώς η κατάσταση που δημιουργείται όταν δεν υπάρχει άγχος για να μπορέσει το άτομο 

να αμυνθεί. Οι τραυματικές νευρώσεις όπως: νευρώσεις πολέμου, βιασμού προέρχονται από 

το γεγονός της επίθεσης που δέχεται το υποκείμενο, το οποίο δεν έχει το χρόνο όχι μόνο 

για να αμυνθεί, αλλά ούτε και για να νιώσει άγχος, δηλαδή να προβλέψει τον κίνδυνο (Freud, 

1920). Υπάρχει βέβαια και η φρίκη μιας κατάστασης παραλυσίας, η οποία επέρχεται όταν το 

υποκείμενο υφίσταται το τραύμα. Είναι η στιγμή ακριβώς πριν από τον πόνο. 
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Με άλλα λόγια, το να είναι σε θέση το άτομο να προβλέπει τον κίνδυνο σημαίνει ότι θα 

έχει και άγχος. Όταν όμως δεν προβλέπει τον κίνδυνο, παραλύει, πετρώνει, δεν μπορεί 

να κουνηθεί, τα μέλη του δεν υπακούουν στις εντολές του: μπαίνει σε μια κατάσταση 

φρίκης ( σαν μαθημένη αβοηθησία). Ο πόνος έπεται της φρίκης. Πονάω, έχω 

απορρυθμιστεί, έχω κλονιστεί. Επομένως, ενώ το άγχος είναι θετικό, ο πόνος τον οποίο 

το υποκείμενο υφίσταται παθητικά- απορρυθμίζει. 

 Σε περίπτωση λοιπόν τραύματος (απώλεια), η μαζική είσοδος ενέργειας κατακλύζει το εγώ. 

Το εγώ θα επενδύσει όχι πια το ρήγμα ή την αναπαράσταση του μέρους του σώματος, όπως 

γίνεται στο σωματικό πόνο, αλλά την ψυχική αναπαράσταση του άλλου. Το εγώ δηλαδή 

αμύνεται στο τραύμα υπερεπενδύοντας την εικόνα του αγαπημένου άλλου, η οποία βρίσκεται 

μέσα στο άτομο. Ο πόνος λοιπόν είναι η αμυντική αντίδραση του εγώ που έχει κλονιστεί. Η 

άμυνα αυτή συνίσταται στην προσπάθεια του εγώ να διατηρήσει πάση θυσία ζωντανή την 

εικόνα του άλλου, επενδύοντας όλη του την ενέργεια σε αυτή την εικόνα, σαν να θέλει να 

αναπληρώσει την πραγματική απουσία του άλλου τιμώντας την εικόνα του. Η εικόνα αυτή 

γίνεται τελικά ξένη, δεν συμφιλιώνεται δηλαδή με τις άλλες αναπαραστάσεις που έχουν 

αποεπενδυθεί. Επομένως, η αντίδραση του εγώ στον κλονισμό που υπέστη από την απώλεια 

έχει δύο σκέλη: το εγώ αποεπενδύει απότομα όλες σχεδόν τις αναπαραστάσεις του, για να 

υπερεπενδύσει τη μόνη αναπαράσταση του αγαπημένου που δεν υπάρχει πια. Και οι δύο αυτές 

κινήσεις προκαλούν πόνο. Ο πόνος της αποεπένδυσης παίρνει την κλινική μορφή μιας 

παραλύουσας αναστολής, ο δε πόνος της υπερεπένδυσης είναι οξύς. 

Η Βασιλική Κανελλοπούλου στο βιβλίο της  ΄Ψυχαναλυτική Θεώρηση του πόνου’ 

αναφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα :είναι η μαρτυρία μιας μητέρας που έχασε 

δυο παιδιά από «αιφνίδιο βρεφικό θάνατο».  Η ίδια λέει  σύμφωνα με την Β. 

Κανελλοπούλου: «Τα παιδιά μου πέθαναν, αγόρια και τα δύο, από αιφνίδιο βρεφικό 

θάνατο. Τώρα, μόνο εδώ και μερικούς μήνες, μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, να προσθέσω 

λόγια σε αυτό το δράμα. Βίωσα ένα πένθος που διήρκεσε επτά χρόνια —ήμουν 

καταθλιπτική και δεν το αισθανόμουν καν. Ένα είδος νάρκης μούδιαζε την ψυχή και το 

σώμα μου. Επτά χρόνια για να αποβάλω αυτό το πετσί πένθους που κόλλαγε στο είναι 

μου. Επτά χρόνια αγώνα ενάντια σε αυτούς τους διαδοχικούς μικρούς θανάτους που 

μου αποστερούσαν τα αντικείμενα της αγάπης μου» (Aicha, 1996, ).  



 

 

63 

 

«Μέσα μου εκρηγνυόμουν από τον πόνο. Αυτές οι εικόνες είναι για πάντα χαραγμένες 

στη μνήμη μου. Φτιάχνουν την ιστορία μου. ...Ο πόνος μου ήταν βαθύς, τα φαινόμενα 

δεν μπορούσαν παρά να απατούν. Μέσα μου έκλαιγα, η πληγή μου αιμορραγούσε. 

Αδιανόητος, ακατονόμαστος, δεν έβρισκα τα λόγια για να εκφράσω τον πόνο μου. 

Γύρω μου, όλα μου φαίνονταν μάταια, επιφανειακά. Αισθανόμουν ότι δεν είχα θέση πια 

σ' αυτό τον κόσμο ελαφρότητας. Ζούσα το μικρό μου θάνατο. ...Δεν κοιμόμουν πια, 

δεν έτρωγα. Ήμουν σε κατάσταση κλονισμού, τραυματισμένη» (Aicha, 1996, ). Με αυτή 

την γλαφυρή περιγραφή του βιώματος αυτής της μητέρας γίνεται φανερός ο πόνος 

της αποεπένδυσης, ενώ τον πόνο της υπερεπένδυσης τον εκφράζει ως εξής, για 

τον πρώτο της γιο: «Επί ένα χρόνο τιμούσα την εικόνα του (γιου της), αντλούσα κου-

ράγιο απ' την ανάμνηση της ομορφιάς του και της εφήμερης παρουσίας 

του. ...'Εβρισκα καταφύγιο σε μια εξιδανίκευση για να αποδράσω από την απώλεια» 

(Aicha, 1996, ). «Παρά το σκοτεινό θάνατο, καλλιεργούσα την αισθητική του 

"ωραίου", της αγνότητας. Επί μήνες αγόραζα και περιστοιχιζόμουν από λουλούδια 

άψογης, άμεμπτης λευκότητας. Η ομορφιά, η αισθητική, ο ιδεαλισμός ενώνονταν για 

να εξυψώσουν αυτή την αγάπη σε μια αιώνια διάσταση. Μπορούσα να πάω στο μονα-

στήρι και να προσευχηθώ για να ξαναζήσει η όμορφη ψυχή, για να την μετενσαρκώσω. 

Για να ηρεμήσω, επαναλάμβανα στον εαυτό μου ότι δεν είχε υποφέρει, ότι δεν 

υπήρξε άρρωστος. 'Ήταν ένας άγγελος, ο θεός τον είχε ξανακαλέσει κοντά του» 

(Aicha, 1996). Η μάνα αυτή έχει παραλύσει πλέον από τον πόνο , έχει δώσει όλο της το 

‘είναι’. 

Ο ψυχικός πόνος είναι λοιπόν το συναίσθημα που εκφράζει την εξάντληση του εγώ που 

είναι απασχολημένο μόνο με το να αγαπά απελπισμένα την εικόνα του αγαπημένου που 

χάθηκε. Ο μαρασμός και η αγάπη συγχωνεύονται σε καθαρό πόνο (Nasio, 1996). Αυτό που 

πονά δεν είναι η απώλεια αυτού που αγαπάμε, αλλά η δυνατότερη από ποτέ αγάπη που 

τρέφουμε γι' αυτόν, ενώ ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πια. 

Είναι φανερό  ότι η διεργασία του πένθους, ως απάντηση του υποκειμένου στην απώλεια 

του αντικειμένου, ακολουθεί αντίστροφη πορεία. «Εκτεθειμένο στον πόνο το 

υποκείμενο που βιώνει τον αποχωρισμό συναντά αυτό που δομεί το δεσμό με τον άλλο» 

(Assoun, 1994).  
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Η διεργασία του πένθους συνίσταται στην προοδευτική αποεπένδυση της 

υπερεπενδυμένης αναπαράστασης του απολεσθέντος και στην αργή διανομή της 

ψυχικής ενέργειας σε όλες τις αναπαραστάσεις, έτσι ώστε η αναπαράσταση στην οποία 

ήταν συγκεντρωμένη όλη η ψυχική ενέργεια να μπορεί και πάλι να συμφιλιωθεί με τις 

άλλες αναπαραστάσεις. Με άλλα λόγια η διεργασία του πένθους συνίσταται στην 

προσπάθεια να διατηρήσει το άτομο την αναπαράσταση του απολεσθέντος, να την 

επενδύσει, χωρίς αυτή η αναπαράσταση να χρειάζεται το διπλότυπο της στην 

πραγματικότητα και να μπορεί να δημιουργήσει καινούρια διπλότυπα που δεν 

αντιτίθενται. Επιπλέον η διεργασία του πένθους συνίσταται τελικά στο να 

διατηρήσουμε ζωντανό μέσα μας το απολεσθέν αντικείμενο, αναγνωρίζοντας παράλληλα 

ότι δεν υπάρχει πια έξω από μας. Η διεργασία του πένθους καταλήγει στο να 

γνωρίζουμε και τις δύο αυτές αλήθειες. Η παρουσία μέσα μας του απολεσθέντος 

αντικειμένου είναι πηγή ενέργειας, libido και ναρκισσισμού. Όταν η διεργασία του 

πένθους, δηλαδή το έργο της αποεπένδυσης, δεν πραγματοποιείται, το απολεσθεν 

αντικείμενο παραμένει ψυχικά παρόν και το πένθος γίνεται χρόνιο, παθολογικό. ( Bacque, 

2004).Άλλωστε, η διπλή αντίδραση του εγώ έναντι του πόνου -αποεπένδυση και 

υπερεπένδυση- δημιουργεί μια απόσταση ανάμεσα στη ζωντανή παρουσία του άλλου μέσα 

μου και την πραγματική απουσία του. 

 Ο διχασμός είναι τόσο ανυπόφορος που το άτομο προσπαθεί να τον μειώσει, όχι 

μετριάζοντας την αγάπη, αλλά αρνούμενο την απουσία του άλλου, γεγονός που 

στιγμιαία μπορεί να κατευνάζει τον πόνο αν και μετά ο πόνος είναι εξίσου έντονος είναι 

όμως κάτι που τρελαίνει. (Aicha, 1996, σ. 287). Όλη αυτή η κατάσταση τρελαίνει, με την 

έννοια ότι δημιουργεί μια αλήθεια παραισθητική, όπου το απολεσθέν αντικείμενο, που το 

εγώ έχει υπερεπενδύσει και αποβάλει, επιστρέφει εκεί, στο πραγματικό με τη μορφή 

φαντάσματος.  
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Προσωπική εμπειρία δική μου: όταν πέθανε η προγιαγιά μου,( η οποία με είχε 

μεγαλώσει  και έμενε μαζί μας καθώς είχε προβλήματα και την φροντίζαμε)  είχα την 

αίσθηση ότι άκουγα την φωνή της ( να μας φωνάζει) π.χ το μεσημέρι  και ξεχνιόμουν , 

νόμιζα πως ζούσε και κάτι της συνέβη και χρειαζόταν την βοηθειά μας. Κατόπιν βέβαια 

συνειδητοποιούσα ότι ναι είχε πεθάνει …αλλά είχα ένα περίεργο συναίσθημα ότι ήταν 

κάπου εκεί …και σε λίγο θα την έβλεπα στο μπαλκόνι με το λουλουδάτο κίτρινο, 

μαντίλι της. 
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ΓΙΑΤΙ  ΠΟΝΑΜΕ ΟΤΑΝ  ΧΑΝΟΥΜΕ  ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΑΛΛΟ 

Όταν από την ζωή του ατόμου με οποιοδήποτε τρόπο χάνεται το αγαπημένο του άλλο, 

ουσιαστικά  δεν πονάει λόγω της απώλειας του αγαπημένου προσώπου, πονάει λόγω των 

συνεπειών που προκαλούνται μέσα του από την απώλεια του άλλου. Πονάει γιατί, χάνοντας 

το ζωντανό άλλο, χάνει μια από τις πηγές διέγερσης και τροφοδότησης της δύναμης της 

επιθυμίας του.  Για παράδειγμα  πονάω γιατί, χάνοντας τη ζωντανή φιγούρα του άλλου, 

καταρρέει ο ψυχικός καθρέφτης που αντικατόπτριζε τις εικόνες μου. Ο καθρέπτης 

(άλλος) που μέσα από αυτόν έβλεπα εμένα , αναπροσδιοριζόμουνα. Πονάω γιατί 

χάνεται ο συμβολικός ρυθμός στον οποίο πάλλεται η δύναμη της επιθυμίας μου, και 

έτσι χάνω το συμβολικό άλλο που οριοθετούσε και έδινε οντότητα στο ασυνείδητο μου.  

 Ο πόνος είναι η αντίδραση όχι στην απώλεια, αλλά στην κατάρρευση της φαντασίωσης 

που μας συνέδεε με τον εκλεκτό άλλο.  Το υποκείμενο έρχεται αντιμέτωπο με μια 

εσωτερική αναστάτωση, ανακαλύπτοντας ότι η επιθυμία του είναι γυμνή, τρελή, χωρίς 

αντικείμενο. Άλλωστε αυτό είναι ο πόνος: είναι το συναίσθημα που εκφράζει την 

αυτοαντίληψη του εγώ για την αναστάτωση του, όταν χάνει το αγαπημένο του πρόσωπο. Το 

εγώ προσπαθεί την ώρα της αναστάτωσης να σώσει την ενότητα της φαντασίωσης που 

καταρρέει, συγκεντρώνοντας όλη την ενέργεια που έχει σε ένα μικρό κομμάτι της 

εικόνας του άλλου η οποία υπερπληρώνεται από συναίσθημα.  Όμως  ο πόνος δεν μειώ-

νεται, εντείνεται. Ωστόσο μέσα από την διεργασία του πένθους ο πόνος 

απαλύνει.( Kανελλοπούλου, 2000) 

Ο ψυχικός πόνος που υφίσταται το άτομο από τον χαμό του αγαπημένου του κυρίως 

αναφέρεται στο δεσμό που υπήρχε ανάμεσα στην εσωτερική αναπαράσταση του αγαπημένου 

άλλου, ( π.χ το παιδί που πέθανε) και στην πραγματικότητα του εξωτερικού παιδιού. Με άλλα 

λόγια είναι  η ρήξη ανάμεσα σε μια ψυχική αναπαράσταση και μια εξωτερική αλήθεια. Κάτι είχε 

ραγίσει, εξακολουθούσε όμως να είναι παρόν αλλά ταυτόχρονα να απουσιάζει. Αυτή η ρήξη 

(τραύμα) ανάμεσα σε μια υπέρμετρη παρουσία και μια υπέρμετρη απουσία προκαλεί τον πόνο σε 

αυτόν που έμεινε πίσω.  Σύμφωνα με την ψυχανάλυση το εγω αντιδρά με άμυνα στον 

κλονισμό (τραύμα)που επήλθε από την απώλεια του αγαπημένου αντικειμένου και την ρήξη 
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της σχέσης μαζί του. Το συναίσθημα που απορρέει από αυτή την αμυντική αντίδραση του , 

Εγώ , να αγαπά απελπισμένα την εικόνα του αγαπημένου άλλου που χάθηκε είναι ο πόνος.  

Ένας ψυχικός πόνος που προκαλείται από τον τραυματισμό  στην απώλεια του άλλου που 

μπορεί να είναι ένα υλικό αντικείμενο, μια αξία , η ακεραιότητα του σώματος μας . Αυτός ο 

πόνος σύμφωνα με την Κ. Χατήρα (2003) φαίνεται να μας ανασυγκροτεί , να μας ωριμάζει ή 

να μας οδηγεί στην ωρίμαση .Έτσι ο ψυχικός πόνος δεν είναι πάντα αρνητικό η παθολογικό 

στοιχείο. 
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ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ - Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΕΓΩ ΣΤΟΝ ΚΛΟΝΙΣΜΟ 

 

Ή ανακάλυψη του ψυχικού τραυματισμού είχε αφετηρία τις πρώτες εργασίες του 

Φρόυντ οι οποίες έκαναν λόγο για υστερικές παραλύσεις. Σύμφωνα με ένα άρθρο των 

Φρόυντ και Βρέουερ το 1893, οι παραπάνω γράφουν σχετικά « με τον σχηματισμό 

των υστερικών συμπτωμάτων, ότι « στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν 

να διευκρινίσουμε το σημείο εκκινήσεως της ασθένειας με μιαν απλή ανάκριση, στην 

οποία υποβάλλουμε τον ασθενή, έστω κι' αν προχωρήσουμε μέχρι τις απώτερες 

αναμνήσεις του,  από μια πλευρά, επειδή πρόκειται συχνά για γεγονότα πού ή 

διήγηση τους είναι δυσάρεστη στους ασθενείς, αλλά κυρίως επειδή δεν θυμούνται 

στην πραγματικότητα, ή δεν βλέπουν την αιτιώδη σχέση ανάμεσα στο αποφασιστικό 

γεγονός και στο παθολογικό φαινόμενο » . ( Σμυρνώφ, 1987) 

Ή α ν ά κ λ η σ η  αυτή του τραυματικού γεγονότος υπήρξε, τον πρώτο καιρό, ο 

σκοπός των θεραπευτικών προσπαθειών του Φρόυντ. Χάρι στην ύπνωση, στην οποία 

βυθιζόταν ο ασθενής, ή ανάκληση αυτή απέβαινε δυνατή. 'Αλλά σύντομα ο Φρόυντ 

εγκατέλειψε την ύπνωση, θεωρώντας την άχρηστη, και την αντικατέστησε με τους 

«ελευθέρους συνειρμούς», στους οποίους προέβαινε ό ασθενής σε κατάσταση 

εγρήγορσης. ( Freud, 1954) 

"Έτσι γεννήθηκε ή ψυχαναλυτική τεχνική, με τον σκοπό ναι ξαναβρεί το 

υποκείμενο τις λησμονημένες ή παραγνωρισμένες από το ίδιο αναμνήσεις, εφ' όσον 

οι αναμνήσεις αυτές είχαν υποστεί μία απώθηση και είχαν περάσει στην περιοχή του 

ασυνειδήτου. 'Από την πρώτη αυτή επαφή προέκυψαν, με τον τρόπο αυτόν, oι έννοιες 

του ασυνειδήτου, της απώθησης και του τραυματισμού, πού θα χρησίμευαν σαν βάση 

στην διεργασία ενός μοντέλου της ψυχικής λειτουργίας. 
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Αρχικά ο ψυχικός τραυματισμός θεωρήθηκε από τον Φρόυντ ως ένα γεγονός 

που προηγείτο κάπως ή ήταν σύγχρονο με την εγκατάσταση του συμπτώματος. 

Σύντομα ανεγνώρισε ότι ο τραυματικός χαρακτήρας δεν θα έπρεπε να αποδοθεί 

σ' αυτό καθαυτό το γεγονός, αλλά ότι επρόκειτο, στην πραγματικότητα, για την 

αναζωογόνηση μιας καταθλιπτικής ανάμνησης, ή για έναν ψυχικό τραυματισμό 

κατά την παιδική ηλικία. 

'Από τη στιγμή αυτή ο Φρόυντ  επέμεινε στο γεγονός ότι ο δεσμός ανάμεσα 

στον ψυχικό τραυματισμό και το σύμπτωμα, δεν μπορούσε να είναι μια απλή 

σχέση ανάμεσα στο γεγονός και στις συνέπειες, πού απέρρεαν για το υποκείμενο, 

αλλά ότι επρόκειτο, αντίθετα, για έναν συμβολισμό της συγκίνησης πού είχε 

συνοδεύσει αυτό το τραυματικό αρχικό γεγονός. Στην συγκεκριμένη περίπτωση , 

ή αιτιώδης σχέση δεν ήταν δυνατόν να διευκρινιστεί, παρά από την ανάλυση του 

υλικού, πού προέκυπτε από τους ελευθέρους συνειρμούς, οι οποίοι, 

εγκαθιστώντας μια σχέση ανάμεσα σε διαφόρους «ειρμούς» του σημαντικού 

υλικού — φαινομενικά άσχετους μεταξύ τους —, βοηθούν την ανάκληση να 

γίνει ευκολότερα και υπερπηδούν το εμπόδιο της απώθησης .Για ορισμένο 

χρονικό διάστημα, ή πρακτική της ανάλυσης, πού από τον Φρόυντ ονομάστηκε 

«μέθοδος καθάρσεως», είχε σαν σκοπό της την ανάκληση των αναμνήσεων πού 

ήταν δεμένες με τον τραυματισμό. Ή συνειδητοποίηση θεωρούταν τότε 

παράγοντας της ίασης και η  πιο κατάλληλη στιγμή της θεραπείας. (Freud, 1954) 
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'Ακριβώς, επάνω στην φύση τού τραυματικού αυτού γεγονότος θα στρέψει 

τις έρευνες του ο Φρόυντ. Στην αρχή ο Φρόυντ απέδιδε σ' αυτόν τον 

τραυματισμό μια πραγματική ύπαρξη: επρόκειτο, σύμφωνα με τις διηγήσεις και 

τις αναμνήσεις τού ασθενούς, για σκηνές πού ξεκινούσαν από την πρώτη 

παιδική ηλικία των τεσσάρων ή πέντε χρόνων και ανακαλούσαν μια σεξουαλική 

εμπειρία, στην οποία τα παιδιά είχαν μυηθεί από έναν ενήλικα. Ή επιμονή και ή 

ακρίβεια, με την οποία oι ασθενείς είχαν αφηγηθεί παρόμοια περιστατικά, θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν την υπόθεση πώς ή καταγωγή των νευρώσεων 

έπρεπε πραγματικά να αποδοθεί σε παρόμοια πραγματικά γεγονότα και ότι το 

παιδί είχε διατηρήσει ίχνη ανεξάλειπτα, μολονότι ασυνείδητα. Ό καταθλιπτικός 

και μάλιστα δυσβάστακτος χαρακτήρας μιας τέτοιας ανάμνησης είχε 

προσδιορίσει την απώθηση. 

Αργότερα ο Φρόυντ, αναγνώρισε πώς ή διήγηση αυτών των «αναμνήσεων» δεν ήταν 

τίποτε άλλο, παρά ή έκφραση μιας επιθυμίας, ένα φάντασμα, πάρα μια 

πραγματικότητα. ( Pervin, 1999) 

Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι ο όρος του ψυχικού τραυματισμού σχετιζόταν 

επίσης με  την βιωμένη απ' το παιδί πραγματικότητα. Ή ζωή τού παιδιού μπορεί 

πραγματικά να σημαδευτή από γεγονότα περισσότερο ή λιγότερο δραματικά, πού α-

φήνουν τη σφραγίδα τους με την μορφή των απωθημένων, και επομένως 

λησμονημένων αναμνήσεων. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά βιώματα ,μια ζωή 

μπορεί να είναι περισσότερο «ταραγμένη» από μια άλλη και τα πραγματικά γεγονότα 

να παίζουν ένα ρόλο σημαντικό στον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί διανύει τα παιδικά 

του χρόνια, δηλαδή στην οικοδόμηση των αντικειμενικών του σχέσεων. "Έτσι, ο 

θάνατος τού ενός από τους γονείς, ή κακή συνεννόηση, ή διάλυση της οικογένειας, ή 

παρουσία στην οικογενειακή εστία ενός γονέως ψυχοπαθούς ή αλκοολικού, μπορούν 

να βιωθούν από το παιδί με τρόπο δραματικό. Αλλά πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, 

ορισμένες καταστάσεις, λιγότερο δραματικές στην έκφραση τους, είναι δυνατόν να 

σημαδέψουν το παιδί στο γίγνεσθαι του με τρόπο πιο αποφασιστικό, όπως π.χ. Ένας 

πατέρας «ανεπαρκής» να εξασφάλιση στο παιδί την ταύτιση, ή η περίπτωση μιας 

μητέρας πού, κάτω από μια υπερπροστατευτική συμπεριφορά, επιζητεί να καλύψει 

μιαν ασυνείδητη συναισθηματική απόρριψη για το παιδί της. (Σμυρνώφ, 1987) 
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Η νεύρωση θα μπορούσε να είναι  ή συνέπεια των πραγματικών διαταραχών, πού θα 

έχει ζήσει το παιδί στα πρώτα χρόνια του, παρολαυτά ή σημασία τού ψυχικού 

τραυματισμού μπορεί να έρμηνευθεί διαφορετικά. ( Σμυρνώφ, 1987) 

Ή γέννηση, σαν θεμελιώδης χωρισμός τού παιδιού από το μητρικό περιβάλλον, ο 

αποθηλασμός σαν πέρασμα από την πλήρη παιδική εξάρτηση σε μια πρώτη βαθμίδα 

ανεξαρτησίας, το οιδιπόδειο σύμπλεγμα σαν απάρνηση τού αντικειμένου της πρώτης 

επιθυμίας, αποτελούν σίγουρα τους «σταθμούς» πού αποφασίζουν για την 

ιδιοσυστασία της προσωπικότητας ή της νεύρωσης. Oι στιγμές αυτές θα παίξουν ένα 

παθογόνο ρόλο, εφόσον oι μεταγενέστερες περιστάσεις θα αναζωογονήσουν την 

συγκίνηση πού είναι σύμφυτη με αυτούς τους «τραυματισμούς», πού δημιούργησαν 

καταστάσεις σύγκρουσης, οι οποίες δεν βρήκαν τη λύση τους, άλλα απωθήθηκαν. 

Οι αντικειμενικές σχέσεις του παιδιού διαταράσσονται πολύ περισσότερο από τις 

ανεπάρκειες ή διαταραχές της οικογενειακής δομής πού, διαστρέφοντας το νόημα της 

σχέσης ανάμεσα στους γονείς και στο παιδί, εισάγουν τα πρώτα νευρωτικά 

στοιχεία.Αυτές οι καταστάσεις σύγκρουσης και ή συμβολική τους άξια θα 

αποτελέσουν αυτό πού αργότερα θα πάρει την αξία τραυματισμού.( Freud, 1954) 

"Έτσι, με αφετηρία την έννοια του τραυματισμού, επιβεβαιώθηκε ή σπουδαιότητα 

του παιδικού βιώματος, πού θα αποτελέσει το συστατικό, όχι μονάχα της νεύρωσης, 

αλλά όλης της δομής της προσωπικότητας του υποκειμένου. 
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Η ΨΥΧΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

Για να διευκρινιστεί η έννοια της νεύρωσης, είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι 

στη βάση του σχηματισμού κάθε νεύρωσης, βρίσκετε αυτό πού ο Φρόυντ ονόμασε 

ψυχική σύγκρουση. 

Πρόκειται για μια σύγκρουση η οποία αν δεν μπορέσει να βρει την λύση της με μια 

συμφωνία, ανάμεσα στους τρόπους που επιτρέπουν την ικανοποίηση των 

ενστικτωδών ορμών και στις ενδεχόμενες απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

πού αντιτίθενται ή περιορίζουν τις δυνατότητα εκπλήρωσης αυτής της ψυχικής 

ανάγκης, ή παρώθηση θα  απωθηθεί  υπό μορφή ασυνείδητη, χωρίς ωστόσο να έχει 

χάσει και τον δυναμισμό της: επανεμφανίζεται στη ζωή του υποκειμένου 

μ ε τ α μ φ ι ε σ μ έ ν η  μ ε  τη μορφή του συμπτώματος. Είναι αυτό πού ο Φρόυντ 

ονομάζει       « επιστροφή του απωθημένου». Ψυχική σύγκρουση, απώθηση, 

επιστροφή του απωθημένου, αντιπροσωπεύουν την ψυχοπαθολογική ορολογία του 

σχηματισμού του νευρωτικού συμπτώματος. ( Freud, 1953) 

Ή ψυχική σύγκρουση, σύμφωνα με το νόημα πού της αποδίδουν οι ψυχαναλυτές, δεν 

είναι μια απλή αντιπαράθεση του ατόμου στους όρους του περιβάλλοντος. Για να 

γίνει αυτό φανερό, αρκεί ν' αναφερθούν οι θεωρίες προσαρμογής του Σέλυ. Για τον 

Σέλυ, ή παθολογική κατάσταση ενός οργανισμού είναι το αποτέλεσμα μιας 

δυσαρμονίας, ανάμεσα στο άτομο και στο εξωτερικό περιβάλλον: το άτομο είναι 

υποταγμένο σ' ένα «στρες», σε μια ένταση, πού προκύπτει από την παρέμβαση των 

εξωτερικών συνθηκών, πού προσκρούουν σε μια ανεπαρκή άμυνα του οργανισμού. 

Σε μια τέτοια προοπτική  η νεύρωση δεν θα ήταν παρά μια έλλειψη προσαρμογής, μια 

αντίδραση του άτομου στους εξωτερικούς παράγοντες, με συνέπεια την έλλειψη μιας 

αντισταθμίσεως. 

'Αλλά μια τέτοια κατάσταση «στρες» δεν προκαλεί, οπωσδήποτε, μια νεύρωση. Οι 

δυσκολίες, πού συναντά το υποκείμενο, εξαιτίας του περιβάλλοντος του, δίνουν 

αφορμή στις λεγόμενες  δ ι α τ α ρ α χ έ ς  α ν τ ί δ ρ α σ η ς ,  δηλαδή σε μια 

συμπτωματολογία πού υποχωρεί όταν οι ευνοϊκές συνθήκες άρουν τα εμπόδια πού 

συναντά το υποκείμενο. ( Σμυρνώφ, 1987) 
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 Σύμφωνα με τους «κουλτουραλιστές», ή ψυχική σύγκρουση καθορίζεται, κατά 

κύριο λόγο, από τους όρους του περιβάλλοντος, και ότι ή νεύρωση επομένως 

αποτελεί, πριν απ' όλα, μια έλλειψη προσαρμογής του υποκειμένου στο εξωτερικό 

περιβάλλον. Οι ψυχαναλυτές, αντίθετα, θεωρούν ότι ή ψυχική σύγκρουση γεννιέται 

μέσα στο ίδιο το υποκείμενο, πού σαν υποκείμενο βρίσκεται αντιμέτωπο με το 

περιβάλλον. Ή νεύρωση δεν είναι το απλό αποτέλεσμα των δυσκολιών, πού συναντά 

το υποκείμενο: για vα ύπαρξη νεύρωση, πρέπει ή σύγκρουση αυτή να γίνει 

ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ,  δηλαδή ή σύγκρουση αυτή να μην θεωρηθεί σαν προκαλούμενη από 

τις εξωτερικές περιστάσεις. Πρόκειται, για τους ψυχαναλυτές, για μια 

ενδοψ υ χ ι κ ή  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η .  Οι πραγματικές δυσκολίες πού συναντά το 

υποκείμενο, πρέπει να υποστούν έναν μεταβολισμό πρέπει να υποβληθούν σε μια 

μεταμόρφωση, για να γίνουν ενεργητικές, με την έννοια των παθογόνων παραγόντων 

της νευρώσης. ( Σμυρνώφ, 1987) 

Τα νευρωτικά συμπτώματα ή μια νευρωτική συμπεριφορά εμφανίζονται κάτω από 

συνθήκες, όπου το υποκείμενο είναι υποχρεωμένο να κάνει μια εκλογή, ή αυτό το 

ίδιο να εγκαταλείψει ορισμένους πόθους ή ικανοποιήσεις. 

'Η ψυχική σύγκρουση ορίζεται έτσι σαν μια κατά μέτωπο προσβολή των 

ενστικτωδών ορμών εναντίον μιας εσωτερικής δομής, του Εγώ. Αυτή ή σύγκρουση, 

πού διέπεται από τις εσωτερικές της ανάγκες και συγχρόνως από τις πραγματικές ή 

φανταστικές απαιτήσεις των ερωτικών της αντικειμένων, πού έχουν 

«εσωτερικοποιηθεί», είναι βασική για την ψυχαναλυτικό προσδιορισμό των 

νευρώσεων. ( Freud, 1953) 

 Οι αναλυτικές θεραπείες, πού εφάρμοσε ο Φρόυντ, του έδειξαν ότι πρόκειται για μια 

σύγκρουση σ χ ε τ ι κ ή  με την σ ε ξ ο υ α λ ι κ ό τ η τ α  του υ π ο κ ε ί μ ε ν ο υ . Αυτή 

ή σεξουαλική  καταγωγή  των  νευρώσεων  εξηγείται  από το  γεγονός, ότι οι 

σεξουαλικές ορμές διακρίνονται από τις άλλες «ενστικτώδεις» ορμές, από ορισμένα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά. Ή σεξουαλική ορμή πραγματικά φαίνεται ότι 

εναντιώνεται στην προσαρμογή τού υποκειμένου στους εξωτερικούς όρους, εφόσον οι 

ορμές αυτές δεν αφορούν ουσιώδεις λειτουργίες για τη διατήρηση του άτομου. 
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'Αντίθετα απ' ότι συμβαίνει με την πείνα ή την δίψα, οι σεξουαλικές ορμές είναι 

επιδεκτικές μιας αυτό-ερωτικής ικανοποίησης και μπορούν  ακόμη να πληρωθούν, 

στιγμιαία, από μια «παραισθητική» ικανοποίηση.  

"Έτσι, οι σεξουαλικές ορμές ξεφεύγουν από την αδυσώπητη αναγκαιότητα της 

προσαρμοστικής ανάγκης στο περιβάλλον, πράγμα πού τις διακρίνει από τις άλλες 

ορμές πού αποβλέπουν στην διατήρηση του άτομου και στην επιβίωση του, όπως 

λόγου χάριν από τις ορμές προς θρέψη, για τις όποιες καμιά αυτοϊκανοποίηση δεν 

είναι δυνατή, και oπου καμιά παραισθητική ικανοποίηση δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει τα  εξωτερικά αντικείμενα, τα απαραίτητα για την ικανοποίηση της 

ανάγκης. "Έτσι, τ ο υ π ο κ ε ί μ ε ν ο  της σ ε ξ ο υα λ ι κ ή ς   ο ρ μ ή ς  έχει μια θέση 

ολωσδιόλου ιδιαίτερη σε σχέση με τα αλ λα αντικείμενα. 

  Αυτή ή ανακάλυψη επέτρεψε να επανασυνδέσουν τις νευρωτικές καταστάσεις τον 

ενηλίκων με την   π α ι δ ι κ ή  νεύρωση,   όπως την περιέγραψε ο Φρόυντ  στα Τρία 

δοκίμια για τη    θ ε ω ρ ί α  τ η ς    σεξουαλικότητας (1905) . 

 

Ό Φρόυντ αναφέρεται στο οιδιπόδειο σύμπλεγμα και στην αγωνία για 

ευνουχισμό, όταν κάνει λόγο για τη  δ ε σ μ ι κή   σ ύ γ κρ ο υ σ η, πού δίνει δομή στις 

νευρώσεις και πού μπόρεσε  να πιστοποίησει σε μια κλινική περίπτωση: την 

παρατήρηση της πρώτης «ανάλυσης» σε παιδί, την περίπτωση του Μι κ ρ ο ύ  Χ ά νς. 

Αυτή ή νεύρωση φοβίας σ' ένα παιδί 5 χρόνων, αναλύθηκε από τον Φρόυντ γύρω 

στα 1906 (δημοσιεύθηκε στα 1909) και του επέτρεψε να επαληθεύσει τις θεωρίες για 

την παιδική σεξουαλικότητα, όπως την είχε συγκροτήσει με το υλικό πού 

συγκέντρωσε κατά την διάρκεια των αναλύσεων των ενηλίκων. 

"Αν αυτή ή σύγκρουση δεν μπορέσει  να ξεπερασθεί, αν αυτή ή παιδική νεύρωση δεν 

μπορέσει να εκκαθαριστεί», θα αποτελεί μια αφορμή για τον σχηματισμό 

μεταγενεστέρων νευρώσεων. Ή μη - λύσι αυτής της σύγκρουσης μπορεί να οφείλεται 

σε πολλές αίτιες. ή στο ότι, οι συγκρούσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες και δεν μπορούν 

ρουν να απομακρυνθούν με μια επιτυχή απώθηση και, επομένως, παραμένουν 

ενεργητικές και εκδηλώνονται με την μορφή αγωνίας ή συμπτωμάτων. "Η στο oτι μια 

απώθηση, δραστική για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, διατηρεί σε λανθάνουσα 
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κατάσταση μια σύγκρουση, πού δεν βρήκε τη λύση της, αφήνεται όμως να εκραγεί 

κάτω από ορισμένους όρους «εντάσης» και δίνει αφορμή στο φανέρωμα των 

νευρωτικών συμπτωμάτων. 

Αυτό, πού στην τελευταία αυτή περίπτωση αποδίδεται στο «στρες», δεν είναι παρά ή 

εξ αιτίας του «στρες» αναζωπύρωση των παλιών συγκρούσεων πού δεν βρήκαν τη 

λύση τους, άλλα έμειναν σε λανθάνουσα κατάσταση, όσον καιρό το υποκείμενο 

διέθετε αρκετή ενεργητικότητα για να διατηρήσει την απώθηση. 

Εξαιτίας της ψυχολογικής δομής του παιδιού, οι συγκρούσεις παίρνουν ιδιαίτερη 

οξύτητα. Από τη μια το παιδί διαθέτει λίγους τρόπους για να μεταβάλει τους όρους 

μέσα στους όποιους ζει και επομένως, δεν μπορεί να επενεργήσει πάνω στο περιβάλ-

λον και να το συμμορφώσει σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Από την άλλη, το παιδί, 

εξαιτίας της σχετικής μη - συγκρότησης των γνωστικών του λειτουργιών και του 

οργανικού του εξοπλισμού, δεν αντέχει στις πραγματικές διαψεύσεις πού του επιβάλ-

λουν από το περιβάλλον. Οι δύο αυτοί όροι εξηγούν το ότι το παιδί δεν είναι 

κατάλληλα εφοδιασμένο για να λύση την ψυχική σύγκρουση, πού δημιουργείται από 

την αντίθεση ανάμεσα στις ενστικτώδεις ορμές του και στις απαιτήσεις της 

«πραγματικότητας». 

Ό Φρόυντ επέστησε την προσοχή στο ότι δεν πρέπει να κρίνουμε την βιωμένη ένταση 

αυτών των ψυχικών συγκρούσεων, με την νοοτροπία των ενηλίκων. "Όπως και ή 

«ελαχίστη» τραυματική προσβολή που ασκείται επάνω στα πρώτα γεννητικά κύτταρα 

κατά την διάρκεια της εμβρυακής ανάπτυξης, μπορεί να επιφέρει στη συνέχεια 

σημαντικές φθορές και να εκδηλωθεί με δυσπλασίες, όταν ο οργανισμός θα έχει 

λάβει την πλήρη ανάπτυξη του, έτσι κι' ένας ψυχικός «τραυματισμός» φαινομενικά α-

κίνδυνος μπορεί να έχει συνέπειες, πού δυνατόν να φαίνονται δυσανάλογες προς την 

αρχική τους αίτια. ( Freud, 1953) 
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ 

Το ασυνείδητο, σαν ουσιώδης διάσταση τον ψυχικών φαινομένων, υπήρξε ή 

θεμελιώδης ανακάλυψη του Φρόυντ. Χαρακτηρίζεται σαν ασυνείδητο, «κάθε ψυχική 

διεργασία, πού ή ύπαρξη της γίνεται φανερή από τις εκδηλώσεις της, αλλά πού γι' 

αυτήν αγνοούμε τα πάντα, αν και εκτυλίσσεται μέσα μας. . ., κάθε διεργασία , για την 

oποία παραδεχόμαστε ότι   τώρα   βρίσκεται σε ενέργεια, χωρίς όμως και να 

γνωρίζουμε    την   ιδ ι α  στιγμή τίποτα  γι'  αυτήν»    (Φρόυντ,  1933).    Ένας 

τέτοιος περιγραφικός ορισμός βασίζεται στην ύπαρξη  ψυχικών παραγόντων που το 

υποκείμενο δεν μπορεί να έχει αντίληψη κατά τρόπο συνειδητό και πού ή ανακάλυψη 

τους έγινε, είτε με την ανάλυση των ονείρων ( λ α ν θ ά ν ο υ σ α    σ η μ α σ ί α    του   

ον ε ί ρου )  είτε με τους ελεύθερους συνειρμούς. Το ασυνείδητο απαρτίζει το βάθος 

κάθε ψυχικής ζωής, πού τα συνειδητά φαινόμενα της είναι δεν είναι παρά εκδηλώσεις. 

Εισάγοντας την έννοια του ασυνειδήτου, ο Φρόυντ:  οικοδομεί τη λεγόμενη   

ψ υ χ ο λ ο γ ί α    α β ύ σ σ ο υ    ή   β ά θο υ ς .  Τα συνειδητά φαινόμενα δεν 

αντιπροσωπεύουν παρά τα πιο επιφανειακό  μέρος της ψυχικής ζωής. Το  

ασυνείδητο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος , δομεί και καθορίζει την συμπεριφορά 

αλλά και τα νευρωτικά συμπτώματα. Με τις εργασίες του επί της υστερίας ο Φρόυντ 

μπόρεσε να δείξει ότι τα συμπτώματα των ασθενών δεν ήταν παρά η έκφραση των 

ασυνείδητων ψυχικών απωθημένων, απλησίαστες ωστόσο στο υποκείμενο, κάτω 

από ομαλές συνθήκες. Την νοσηρή κατάσταση , δηλαδή το σύμπτωμα , την 

συντηρούσαν οι ασυνείδητες δικαιολογίες, εφόσον αυτές εκφράζανε την επιθυμία 

του υποκειμένου.  

Μια παρόμοια ασυνείδητη λογική βρίσκεται στην καταγωγή των ονείρων, όπου 

πίσω από την διήγηση , που μπορεί να κάνει το υποκείμενο για το φανερό , 

φαινομενικά παράλογο περιεχόμενο η ανάλυση επιτρέπει  στο λανθάνον , 

ασυνείδητο περιεχόμενο να ξαναβρεθεί. Το λανθάνον αυτό περιεχόμενο είναι η 

έκφραση μιας επιθυμίας, μένει όμως κρυμμένο εξαιτίας των απαγορεύσεων του 

υποκειμένου.   (Φρόυντ,  1933) 
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 Το ίδιο συμβαίνει και με τις μορφές συμπεριφοράς, πίσω από  τις όποιες, ή 

ανάλυση επιτρέπει  να ανακαλύψουμε μια βαθύτερη σημασία, πού  βρίσκεται  

συχνά σε  αντίφαση  με τις   εκφρασμένες ή τις πραγματικές πράξεις του 

υποκειμένου  και που επιτρέπει να εξηγήσουμε όχι μόνο τις νευρωτικές μορφές 

συμπεριφοράς, αλλά επίσης και τις ασυνείδητες αιτίες των καθημερινών 

μορφών συμπεριφοράς. Το ασυνείδητο , εν αγνοία του συνειδητού, διαφαίνεται 

έτσι έστω και μεταμφιεσμένο, τόσο στα όνειρα  , στη λήθη, τις αποτυχημένες 

πράξεις, τα λάθη, όσο και στην ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής (1901), 

όπως απέδειξε ο Φρόυντ. 
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Ο ΡΟΛΟΣ  ΤΗΣ  ΑΠΩΘΗΣΗΣ 

Ή έννοια της απώθησης είναι στενά δεμένη με την έννοια του ασυνειδήτου. 

Ορισμένες παρορμητικές συγκινήσεις και ορισμένες ψυχικές παραστάσεις 

προσκρούουν σε κάποιες αντιστάσεις, πράγμα, πού τις εμποδίζει να 

προχωρήσουν προς τη συνείδηση: Ό Φρόυντ ονόμασε α π ώ θ η σ η  τον 

ψυχικό μηχανισμό πού εμποδίζει την συνειδητή αντίληψη των παραστάσεων 

και συγκινήσεων του. 

Ή απώθηση λοιπόν επισυμβαίνει κάθε φορά, πού ή πραγματοποίηση μιας 

ικανοποίησης των ορμών, προσκρούει, έ ξ αιτίας των π ε ρ ι σ τ ά σ ε ω ν  πού 

την σ υ ν ο δ ε ύ ο υ ν ,  σε μια δυσαρέσκεια πού υπερτερεί της ευχαρίστησης της 

προερχομένης από την ικανοποίηση, δηλαδή, όταν αυτή ή ικανοποίηση 

προσκρούει σε μιαν απαγόρευση προερχόμενη από το 'Εγώ. 

Ό Φρόυντ (1915), επιμένει στο γεγονός ότι, ή απώθηση άφορα τις 

ψ υ χ ι κ έ ς  π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  της  ο ρ μ ή ς "  οι ψυχικές αυτές παραστάσεις, 

απαράδεκτες για το 'Εγώ, απορρίπτονται σ' ένα πρώτο στάδιο, πού ό Φρόυντ το 

ονομάζει πρωτογενή απώθηση, έξω από το συνειδητό. 'Αλλά στη συνέχεια, 

κάθε βιωμένο γεγονός, κάθε ταραχή, κάθε ιδέα, εφόσον με την συνειρμική οδό 

βρίσκονται συνδεμένα μ' αυτήν την απωθημένη ψυχική παράσταση, θα 

υποστούν με τη σειρά τους την απώθηση. Αν η ορμή διατηρήσει την δύναμη 

της  , ή αναζωογονηθεί χάρη σένα καινούριο περιστατικό , γίνεται ξανά 

δραστική . Από την στιγμή αυτή και μετά ζητάει μια υποκατάστατη 

ικανοποίηση , που εμφανίζεται με την μορφή ενός συμπτώματος , κι όλα αυτά 

χωρίς την συγκατάθεση ή την κατανόηση του. "Όλα τα φαινόμενα του σχη-

ματισμού του συμπτώματος, μπορούν να θεωρηθούν σαν έ π ι σ τ ρ ο φ έ ς  τ ο υ  

α π ω θ η μ έ ν ο υ .   

Υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στην έννοια του ασυνειδήτου και στην 

έννοια της απώθησης, δυναμικού όρου πού εκφράζει την τάση πού έχουν όλα 

τα ψυχικά ενεργήματα να γίνουν συνειδητά, άλλα προσκρούουν σε μια 

ανταγωνιστική δύναμη, σε μια ασυνείδητη αντίσταση. ( Pervin, 1999) 
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'Ανάμεσα στο συνειδητό και στο ασυνείδητο βρίσκεται τοποθετημένο ένα 

ενεργητικό φράγμα, πού ο Φρόυντ το ονομάζει «λογοκρισία». Πρόκειται για 

μια δραστική δύναμη, πού απωθεί στo ασυνείδητο τις καταθλιπτικές 

συγκινήσεις, πού τo υποκείμενο δεν μπορεί να ανεχτεί, όπως ακριβώς 

απαγορεύει και το πέρασμα στη συνείδηση ορισμένων απωθημένων ήδη 

συγκινήσεων και διατηρεί έτσι την απώθηση. 

Από πλευρά ψυχικής οικονομίας, ή άρση της απώθησης αποτελεί μια σημαντική 

απελευθέρωση ενεργείας, ή οποία μπορεί να επενδυθεί σε άλλες ψυχικές 

λειτουργίες. ( Σμυρνώφ, 1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

 

 

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ NASIO 

 

Σύμφωνα με τον Nasio, (1996)  για να  απαλύνει κάποιος τον ψυχικό πόνο του  πρέπει να 

τον δει ως έκφραση κάποιου άλλου πράγματος, να τον αποσφραγίσει από το πραγματικό, 

μετατρέποντας τον σε σύμβολο. Το να αποδίδουμε συμβολική αξία σε ένα πόνο που είναι 

αυτός καθεαυτός καθαρά πραγματικός, παραμένει τελικά ο μόνος θεραπευτικός δρόμος που 

τον κάνει υποφερτό. Ο ψυχαναλυτής είναι ένας μεσολαβητής που δέχεται τον μη 

αφομοιώσιμο πόνο του ασθενούς του και τον μετατρέπει σε συμβολικό πόνο (Nasio, 1996). 

Κάνει την κραυγή απόγνωσης του θεραπευόμενου αναγνωρίσιμη ( τον βοηθάει να  

αντιληφθεί την διάσταση της ) αυτή την κραυγή την οποία μόνο το ανιδιοτελές ακούειν 

(του αναλυτή)ενός άλλου μπορεί να μετατρέψει σε λόγο αναγνώρισης (Vasse, 1983). 

Βοηθάει τον θεραπευόμενο  είτε με το να ακούσει τον πόνο, είτε με το να σιωπήσει ή ακόμα 

και να προφέρει τις λέξεις που θα επιτρέψουν τη συμβολοποιησή του από τον αναλυομενο. Με 

άλλα λόγια τον βοηθάει να εκφράσει αυτό που νιώθει , να του δώσει διάσταση , να το συμβολίσει 

για να μπορέσει έτσι να το κατανοήσει και να το αντιμετωπίσει. Ο αναλυτής θα δώσει στον πόνο 

μια θέση μέσα στη μεταβίβαση, ώστε ο αναλυόμενος να μπορεί να μιλήσει, να φωνάξει, να 

κλάψει γι' αυτόν. Θα πλαισιώσει συμβολικά τον πόνο ώστε να τον καταπραΰνει. Αυτό το 

συμβολικό πλαίσιο ο αναλυτής το προσφέρει με το να γίνεται ο ίδιος ένας συμβολικός άλλος, 

ο οποίος θα αποτυπώσει ένα ρυθμό στην ενορμητική αταξία που προκαλείται από τον πόνο, ώστε 

ο πόνος να καταπραΰνεται. (Κανελλοπούλου, 2000). 
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Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με την παράθεση όλων των παραπάνω δεδομένων και ερευνών δεν θα ήταν 

τολμηρό να πούμε πως το συναίσθημα της αγάπης θα μπορούσε να θεωρηθεί 

πρωτογενή ανάγκη( όπως το φαγητό και το νερό) για την επιβίωση  και την ανάπτυξη 

του ανθρώπου σε ψυχοσυναισθηματικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο . Σε όσες 

θεωρίες , έρευνες ( Winnicot. Klein, Kohut, Balint , Mahler) και αν ανέτρεξε η 

παρούσα εργασία ένας ήταν ο κοινός παρανομαστής για όλες : πως η συναισθηματική 

στέρηση , η  έλλειψη αποδοχής και αγάπης οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα για την 

ψυχική αλλά και την σωματική υγεία (Spitz, 1945) . Επίσης χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι αυτό με τον Freud και την κόρη του, οι δυο τους είχαν μια πολύ 

ισχυρή σχέση εξάρτησης και αλληλοσύνδεσης μέσα από την οποία ο Freud έπαιρνε 

δύναμη και κρατούσε σε καλή υγεία των οργανισμό του( είχε καρκίνο) . Όταν όμως 

πέθανε η κόρη του από φυματίωση, ο ίδιος κατέπεσε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. 

 Συνεπώς καθοριστική σημασία έχουν οι πρωταρχικές σχέσεις αγάπης – δεσμού 

( αντικειμενοτρόπες) στην ζώη του παιδιού και κατόπιν του ενήλικα καθώς 

δημιουργούν ένα εσωτερικό καλούπι στον ψυχισμό ,πολλές φορές ασυνείδητο , 

σύμφωνα με το οποίο το άτομο αλληλεπιδρά , συνάπτει σχέσεις,  νιώθει ( αγαπάει, 

μισή, ),  αποδέχεται , αντιμετωπίζει, τον εαυτό του ή τους άλλους. Επίσης σημαντικό 

ρόλο παίζουν οι καλές και κακές εμπειρίες στην ζωή ενός ατόμου , αλλά και οι 

συνέπειες αυτών. Κατά τον Moses( 1978) ‘πάντα αντιδρούμε σε παρελθόντα 

γεγονότα σύμφωνα με παιδικές εμπειρίες ειδικά αυτοί που έχουν χάσει κάποιο 

αγαπημένο πρόσωπο/αντικείμενο ή έχουν τύψεις και μελαγχολία’ Πολλές φορές τα 

ψυχικά τραύματα που δημιουργούνται μέσα μας και ο ψυχικός ή και σωματικός 

πόνος που τα ακολουθεί μας διαπλάθει σαν προσωπικότητες και μας προσδίδει 

συμπεριφορές σύμφωνα με αυτά. Η ψυχική δύναμη που αποκτά το παιδί μέσα στο 

οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο , η αίσθηση του ‘κύκλου των δικών του’ και η 

υποστήριξη τους , βοηθάει το παιδί να ισχυροποιήσει έναν παραγωγικό ναρκισσισμό 

ο οποίος θα υπάρχει μέσα του ως ‘ένα ισχυρό όπλο’ που θα τον βοηθάει να 

αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δυσκολία με μια θετική και ‘αγωνιστική’ οπτική. 
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Η λύση της σχέσης ενός δεσμού προκαλεί δυσαρέσκεια και ψυχικό πόνο , ποτέ δεν 

θέλουμε να χάσουμε αυτό που έχουμε κερδίσει. Όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το 

ναρκισσιστικό πλήγμα τόσο μεγαλύτερο είναι το πένθος. Το Εγώ πρέπει να 

αποεπενδύση γρήγορα και να επενδύση στην καινούρια αναπαράσταση του ίχνους 

του παλιού του αγαπημένου, ουσιαστικά υπάρχει το παλιό γίνεται μια ‘αναπαλαίωση’ 

και έτσι δεν χάνεται τελίως το αγαπημένο άλλο . Η ανάγκη του ατόμου είναι τόσο 

δυνατή για αυτό το ‘σημαντικό άλλο’ που για να μην το χάσει προτιμάει να το 

αγαπάει μέσα από τον πόνο. 

 Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο αγαπάμε και έχουμε υπερεπενδύση τόσο 

περισσότερο πονάμε. Όπως εκείνη η μητέρα (Genevieve Jurgensen) στο βιβλίο της 

Β.Κανελλοπούλου  που έχασε τα δυο κοριτσάκια της σε ατύχημα και είπε μετά από 

δέκα χρόνια πως ο πόνος ήταν ο τελευταίος τρόπος που είχε να αγαπάει τα παιδιά της. 

Με άλλα λόγια το άτομο ανάλογα με τις επενδύσεις που έχει κάνει στο αγαπημένο 

άλλο , ανάλογο ψυχικό πόνο θα υποστεί όταν το χάσει και ανάλογο άγχος θα  έχει 

φοβούμενος  μήπως το χάσει. Ο άνθρωπος καθημερινά απορροφά , αφομοιώνει , 

συσσωρεύει πόνο και τον βιώνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Ωστόσο ο πόνος 

είναι αναγκαίος για να ορίσουμε τον εαυτό μας. Πονάω άρα υπάρχω..  
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Επέστρεφε 
Επέστρεφε συχνά και παίρνε με, 
αγαπημένη αίσθησης επέστρεφε και παίρνε με -- 
όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη, 
κ' επιθυμία παλιά ξαναπερνά στο αίμα· 
όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται, 
κ' αισθάνονται τα χέρια σαν ν' αγγίζουν πάλι. 
 
Επέστρεφε συχνά και παίρνε με την νύχτα, 
όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται.... 
 
                                                                              Κωνσταντίνος Π. Καβάφης 
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