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        Πεπρωµένα και Σήµαντρα της Ενοχής 
                       

Α. Ποταµιάνου  
 

 

Η αναφορά στην προβληµατική της ενοχής εµπεριέχει ένα αίτηµα που 

ξεπερνάει µονοσήµαντες προσεγγίσεις. Γιατί η έννοια της ενοχής διαποτίζει 

τους πολιτισµούς, τις θρησκείες, την ηθική, και απλώνεται πολύ πέρα από τις 

ατοµικές ιστορίες.  

Σ’ αυτή όµως την παρουσίαση ο χρόνος, αλλά και ο στόχος της δουλειάς 

µας,  δεν επιτρέπει να επεκταθώ σε εγγραφές της ενοχής άλλες εκτός από αυτές  

που αφορούν την ψυχαναλυτική και ψυχοσωµατική προσέγγιση ατόµων που 

ζητούν την βοήθεια ενός ψυχαναλυτή.  Είµαι όµως βεβαία ότι πέρα από τις 

ατοµικές περιπέτειες, οι προεκτάσεις και οι πολλές ακτίνες που έχει το θέµα δεν 

θα απουσιάζουν από την σκέψη όλων µας κατά την παρουσίαση αυτή.     

Μένω λοιπόν στις ατοµικές περιπέτειες, εκεί όπου η µαζοχιστική 

οργάνωσις, οι κινήσεις εναντίον εαυτού, οι αναστολές, οι αποτυχίες και οι 

αρνητικές θεραπευτικές αντιδράσεις εγγράφουν οδυνηρά  στην ανθρώπινη ζωή 

την δράση της ενοχής. Αναφερόµενος στην αρνητική θεραπευτική αντίδραση ο 

Freud (1923) είχε πει : «Τελικά  διαπιστώνοµε ότι πρόκειται για έναν 

παράγοντα (το αίσθηµα ενοχής) που βρίσκει ικανοποίηση στην κατάσταση της 

αρρώστιας και δεν παραιτείται από την τιµωρία  µέσω όσων το άτοµο 

υποφέρει».   

Όταν εδώ ο Freud  µιλάει για ικανοποίηση στην κατάσταση αρρώστιας, 

δεν είναι βέβαιο µέχρι ποιο σηµείο περιελάµβανε τα της  σωµατικής ασθένειας, 

γιατί τον  απασχολούσε εκείνη την στιγµή κυρίως η ψυχική παθολογία, όπως 

φαίνεται και από το κείµενο της διαλέξεως 32.  Ωστόσο στην Περατούµενη και 

µη περατούµενη ανάλυση (1937, σελ. 243) σχετίζει  την ανάγκη  τιµωρίας µε 

εκφράσεις της ενορµήσεως θανάτου,  η οποία ως καταστροφικότης δρα, όπως 

λέει,  «οπουδήποτε υπό µορφή δεµένη ή ελεύθερη».  Οπουδήποτε… άρα και 

στο σώµα.    
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Ωστόσο, ξέροµε ότι το θέµα των σωµατικών εκδηλώσεων και 

διαταραχών είναι πολύπλοκο. Η ενέργεια που δρα στο σώµα σε συνθήκες 

αρρώστιας δεν ορίζεται απλά από τις λεγόµενες «εκφράσεις του ενορµητικού». 

Αλλά στο σηµείο αυτό επανέλθω αργότερα.   

Προς το παρόν, µένοντας στο πεδίο της ενοχής θα πω ότι ο Freud 

θεωρούσε την παρουσία αυτού του συναισθήµατος ως αναπόφευκτη σε κάθε 

νεύρωση και ως επιβεβαιούµενη  από τις αντιστάσεις και ιδίως από την 

αρνητική θεραπευτική αντίδραση (1923, 1924, 1932). Οι αποτυχίες που 

ακολουθούν την πραγµάτωση επιθυµιών, όπως και η ανακούφισις που η 

τιµωρία παρέχει σε πολλούς, τον έπειθαν για του λόγου το αληθές, αφού οι 

συγκρούσεις που αφορούν την δυάδα ικανοποίησις – απαγόρευσις εµµένουν 

κατά την διάρκεια της ζωής και επιβάλλουν την ανάγκη διεργασίας τους.   

Η ενοχή θεωρήθηκε συναίσθηµα υπόλογο για αναστολές, καταστολές, 

κινήσεις εναντίον εαυτού, για ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις που γλαφυρά 

περιέγραψε τόσο η M. Klein (1952, 1957, 1977), όσο και πλείστοι άλλοι 

ψυχαναλυταί. Λέω συναίσθηµα όχι µόνον µε την έννοια της περιγραφής της 

συγκινησιακής απηχήσεως που έχει µία εµπειρία έντονη, αλλά κυρίως ως 

ποσότητα επενδύσεων που φέρεται επί ωρισµένων αναπαραστάσεων , δηλαδή 

ως φόρτο διεγέρσεων που έχουν µετατραπεί από µία ποιοτική τους έκφραση.   

Οπωσδήποτε,  δεχόµενοι την άποψη ότι ο,τιδήποτε βιώνει ο άνθρωπος 

εγγράφεται σε διάφορα ψυχοσωµατικά επίπεδα και ότι οι ψυχικές απαιτήσεις 

προκαλούν απαντήσεις / αντιδράσεις τόσο του κόσµου των αντικειµένων, όσο 

και του σώµατος, µπορούµε άραγε να βεβαιώσωµε ότι η ενοχή εµπλέκεται και 

στα σωµατικά γεγονότα και στις οργανικές ασθένειες ; Εάν ναι, ποια 

περάσµατα σκάβονται, και πώς, µεταξύ ψυχικού και σωµατικού ;  

 Πριν προσπαθήσω να δώσω µία απάντηση στο ερώτηµα, θα  αναφερθώ 

κατ’αρχήν σε µία περίπτωση και κατόπιν σε µερικά σηµεία που αφορούν γενικά 

την προβληµατική της ενοχής και τις θέσεις που υιοθετώ σχετικά.  
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[Παρουσιάζεται το κλινικό υλικό µιας περίπτωσης το οποίο για λόγους 

δεοντολογικούς δεν εκτίθεται δηµοσίως] 

  

  

Θα διατυπώσω  κάποιες γενικές σκέψεις για την προβληµατική της 

ενοχής που απασχόλησαν και  εξακολουθούν να απασχολούν τον κόσµο των 

θεραπευτών. Και όχι µόνον αυτούς, εξ’άλλου.  Επίσης θα επερωτήσω την 

σχέση ενοχής και σωµατικών γεγονότων. 

                                                          

Ακολουθώντας τον Freud  οι ψυχαναλυταί µιλούν για συνειδητή και για 

ασυνείδητη ενοχή. Αλλά ο ίδιος ο Freud κάποια στιγµή εγκατέλειψε τον όρο 

‘ασυνείδητη ενοχή’ και τον αντικατέστησε µε τον όρο «ανάγκη τιµωρίας» ο 

οποίος όµως αναφέρεται σε αποτέλεσµα της διακινήσεως της ενοχής  Πιστεύω 

ότι η αντικατάστασις έγινε διότι  ασυνείδητη ενοχή ως συναίσθηµα που 

δουλεύει στο σύστηµα του ασυνειδήτου δεν νοείται, αφού το ασυνείδητο αγνοεί 

το ‘πρέπει’ και το ‘απαγορεύεται’. Την «ασυνείδητη ενοχή» µπορούµε  όµως να 

την σκεφθούµε σχετικά µε άλλες παραµέτρους, στις οποίες θα αναφερθώ. 

Μελετώντας την προβληµατική και την πολυπλοκότητα της 

συγκροτήσεως της ενοχής, (Ποταµιάνου, Α. 1995, 2001, 2008, 2009, 2011, 

2012)  έχω υιοθετήσει την θέση ότι το συναίσθηµα  της ενοχής  είναι ένα  

ψυχικό σηµαίνον στο οποίο συµπυκνώνονται στοιχεία από διαφορετικούς 

χρόνους και επίπεδα ψυχικής λειτουργίας. Δεν αφορά µόνον παραβάσεις 

σχετικές µε επιθυµίες ερωτικές ή επιθετικές του φαλλικού και του Οιδιπόδειου 

πλέγµατος οι οποίες µε την εγκατάσταση του Υπερεγώ θεωρούνται παράνοµες. 

Η κλινική πράξις δείχνει ότι όταν το Υπερεγώ συγκροτείται η ενοχή που 

διακινείται από την ηθική διάσταση επιφορτίζεται και µε όσα έχουν οργώσει 

πολύ πρωιµότερες εµπειρίες που ανακατατάσσονται  σύµφωνα µε  την 

µετέπειτα ενορµητική προβληµατική. Οι επιθυµίες του φαλλικού σταδίου, όπως 

και οι οιδιπόδειες ευχές, ερωτικές και επιθετικές, διαπλέκονται µε παλαιότερες 

ώσεις, µέχρι εκείνες που φέρουν τον ήχο  του χρόνου κατά τον οποίον το 
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πρώιµο Εγώ2 αναζητάει την καθολική και αδιαµφισβήτητη κτήση – έως, θα 

έλεγα, και την απορρόφηση– του αντικειµένου στο µέτρο που το αντικείµενο 

ανθίσταται στην άλωση κατά τον διαχωρισµό  Εγώ / µη Εγώ3. Προσωπικά 

θεωρώ ότι απόηχοι αυτών των πρώτων χρόνων βιώνονται αργότερα ως κινήσεις 

ιδιοποιήσεως που φωλιάζουν και µέσα σε πολλές διαδικασίες ταυτίσεως 

(παράδειγµα τα λεγόµενα δάνεια ενοχής λόγω ταυτίσεως) ως ώσεις  

εξαφανίσεως διαφορών.  

Δεν θεωρώ λοιπόν δόκιµο τον όρο «πρώιµη ενοχή». Θα έλεγα ότι η 
ενοχή ως πόλος αυτοβασανισµού µετά την συγκρότηση του Υπερεγώ 
αναλαµβάνει όσα έχουν οργώσει πρώιµες κινήσεις κτήσεως προσκτήσεως 
αντικειµένων, στοιχειωµένων τόσο από στοιχεία προβλητικά, όσο και από 
καταστροφική λύσσα επειδή συχνά επιβαρύνονται και από ίχνη εικόνων 
ανταλλαγών µε εξωτερικά αντικείµενα που έχουν βιωθεί από το υποκείµενο ως 
αγχογόνα, τιµωρητικά ή εισβάλλοντα στο ψυχικό του χώρο, δηλαδή ως 
διαβρωτικά στοιχεία προς εξαφανισµόν. Στον χρόνο της συγκροτήσεως των 
διαδικασιών του Υπερεγώ οι προϋπάρχουσες ευχές της αρπακτικής 
ιδιοποιήσεως ή αντίθετα της καταστροφικής αποσυνδέσεως από αντικείµενα 
και µορφώµατα ψυχικά, απορροφώνται στις προβληµατικές αιµοµιξίας και 
φόνου.  

Στον ίδιο χρόνο –  και κυρίως στις ναρκισσικές  προσωπικότητες  – η 

ενοχή αναλαµβάνει και την ντροπή που προέρχεται  από αποτυχίες των 

προσδοκιών του ιδεώδους Εγώ της παιδικής παντοδυναµίας, για το οποίο όλα 

είναι δυνατά. Το ενοχικό συναίσθηµα που φέρει τα ίχνη στοιχείων τα οποία 

εγγράφουν την έλξη και τον φόβο που ασκεί η βίαιη ανάδυσις του ενορµητικού, 

εκφράζεται καλά από µία αναλυόµενη. Έλεγε: «Δεν ησύχαζα, µε θέριζαν οι 

επιθυµίες». Ενοχή λοιπόν  για όσα άφησε να δράσουν γινόµενη  υποκείµενο της 

σεξουαλικότητός της.  

                                                
2 Την πρωιµότητα ενοχής, και λειτουργίας του Υπερεγώ, τόνισε µε δικούς της όρους η M. Klein (The 

Psychoanalysis of children, London, Hogarth Press, 1954). Μέσω της αναλύσεως ενός παιδιού τριών ετών, 
της Ρίτας, η M. Klein εντάσσει στο θεωρητικό της σύστηµα τις ιδέες της πρωιµότητος τόσο των αρχών του 
οιδιποδείου, όσο και των Υπερεγωτικών εκδηλώσεων και της ενοχής. Συνδέει την ενοχή µε την 
καταστροφικότητα (1952, σελ. 254) και µε το µίσος, εµπνεόµενη από απόψεις του Abraham και του Ferenczi 
για τους προάγγελους του Υπερεγώ και για την ενοχή ως ένταση µεταξύ του Εγώ και των αυστηρών, 
απειλητικών, διαστάσεων της προσωπικότητος.  

 
3  Ο R.Roussillon (1999) µιλάει για την πρώιµη ενοχή ως οφειλόµενη σε συγχυτικά βιώµατα του Εγώ / µή Εγώ 
που το 1991 τα είχε σχετίσει µε τον αδυσώπητο χαρακτήρα των προσπαθειών προκτήσεως του αντικειµένου. 
Βλ. και την περίπτωση στην οποία αναφέρθηκα στο κείµενο του 2012, ‘Λόγος και Πράξις στην 
Ψυχανάλυση’, σελ. 86-87. 
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Όταν η απώθησις λειτουργεί µε επιτυχία, αποσύρει από το συνειδητό 

πεδίο όσα προκαλούν την ενοχή αποµακρύνοντας ευχές που κρίνονται 

απαράδεκτες, οπότε σβήνει και το συναίσθηµα της ενοχής που τις συνοδεύει. 

Βέβαια, στο σύστηµα του ασυνειδήτου οι παιδικές επιθυµίες δεν απαλείφονται. 

Κρατούν οι επενδύσεις των απωθηµένων.  Όµως αφού για το ασυνείδητο 

«παράνοµο» και «απαγορευµένο» δεν υπάρχουν,  δεν υπάρχει στο πεδίο του και 

ενοχή.  

Σε τι λοιπόν αντιστοιχεί η ασυνείδητη ενοχή που προκαλεί την ανάγκη 

τιµωρίας ; Θεωρώ ότι εντοπίζεται στο πλαίσιο της ασυνείδητης διαστάσεως του 

Εγώ, στην οποίαν αναφέρεται  ο Freud στο πρώτο κεφάλαιο του «Εγώ και 

Εκείνο» (1923), του Εγώ ως δοµής της δεύτερης θεωρίας, εν σχέσει προς 

µηχανισµούς διαψεύσεων / απαρνήσεων, ή ανεπαρκών προβολών που το Εγώ 

χρησιµοποιεί όταν άναρχες ώσεις έχουν διαφύγει την απώθηση – οπότε εµµένει 

το αίτηµα ικανοποιήσεώς τους – ή εάν εν σχέσει µε καινούργια  δεδοµένα4 

υπάρχει αδυναµία να λειτουργήσει η απώθησις. Η παράλληλη εµµονή 

ενορµητικών αιτηµάτων και αµυνών συνθέτει βάρος αβάσταχτο στο πεδίο του 

Εγώ. Λύσις : διέξοδοι στην συµπεριφορά µέσω επαναλήψεων, αλλά και 

επανασεξουαλικοποίησις της διαστάσεως του Εγώ που συνθέτει την ηθική 

συνείδηση  (Freud, 1923, σελ. 53).    Το  Εγώ αναζητεί τώρα  τιµωρία όχι γιατί  

αναγνωρίζει την ενοχή, αλλά για την ευχαρίστηση της εσωτερικής 

σαδοµαζοχιστικής συναλλαγής (ηθικός µαζοχισµός). Η ενοχή απουσιάζει 

λοιπόν από την ψυχική σκηνή όχι λόγω απωθήσεως, αλλά λόγω των ειδικών 

µηχανισµών άµυνας τους οποίους το Εγώ χρησιµοποιεί για να παραµερίσει ένα 

µέρος της ψυχικής πραγµατικότητος. Όµως η πραγµατικότης αυτή ανιχνεύεται 

είναι εµφανής στους ψυχαναγκασµούς επαναλήψεων που µαρτυρούν ότι 

αυτοτιµωρητικές κινήσεις είναι σε δράση, εκφραζόµενες και σε 

σαδοµαζοχιστικούς σχηµατισµούς στην συµπεριφορά σε προσπάθειες 

επαναλειτουργίας της σχέσεως µε το αντικείµενο. Εκφράζεται επίσης και µε 
                                                
4   Όταν  π.χ. λόγω της ψυχαναλυτικής εργασίας διαµορφώνονται καινούργια δεδοµένα και αρχίζει µία ψυχική  
επανακινητοποίησις  (1995 ‘Processus de répétition et offrandes du Moi’, σελ. 145-148. και 2002  ‘Fixations 
psychiques, liages somatiques’, Rev. Fr. de Psychosom. τευχ. 22 , σελ 166).         
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βιώµατα τού «κακώς έχειν» όπου βρίσκει εφαρµογή το φροϋδικό: «Το άτοµο 

αισθάνεται άρρωστο, όχι ένοχο». (Freud, 1923, σελ. 50). Εδώ η αναφορά είναι 

σε gefühl, feelings, δηλαδή σε αισθήµατα που παρακάµπτουν το προσυνειδητό 

και δεν έχουν ανάγκη συνδέσεων,  (Freud, 1923, σελ. 22– 23), όπως απαιτείται 

για τις ιδέες.   

Ωρισµένοι  αναλυταί, µεταξύ τους και ο A. Green, µιλούν για ασυνείδητα 

συναισθήµατα τονίζοντας το προεξάρχον της συγκινησιακής συνιστώσας στην 

σύνθεση του Εκείνο, δηλαδή επέκεινα του Εγώ. Ο Green (2010, σελ. 157) 

υπογράµµισε ότι το Εκείνο είναι καταθέτης φορτίσεων οι οποίες προέρχονται 

από σωµατικούς ερεθισµούς και εγγράφονται στο ψυχικό πεδίο ως 

συγκινησιακά στοιχεία.  Νοµίζω όµως ότι παραβλέπεται εδώ το ότι στην 

φροϋδική θεωρία το Εκείνο περιγράφεται ως θεµέλιος ψυχικός τόπος, ως ένα 

είδος χύτρας, ένας λέβης  που δέχεται ωµές ακατέργαστες φορτίσεις ενεργείας, 

χωρίς να έχει καµία οργανωτική δυνατότητα (Εισαγωγική διάλεξις 31,St. E. 22, 

σελ. 73). Τα υποτυπώδη συγκινησιακά στοιχεία εδώ δυνάµει µόνον είναι 

εξελίξιµα σε συναισθήµατα (Freud, 1915, σε. 178). Στις παρυφές του Εκείνο 

οργανώνεται το δυναµικό ασυνείδητο5 από την αντικάθεξη που εδραιώνει την 

πρωτογενή απώθηση και τις ακόλουθες διαδικασίες απωθήσεων και επιστροφής 

του απωθηµένου. Αλλά στο σύστηµα του ασυνείδητου οι αναπαραστάσεις δεν 

συνοδεύονται από συναισθήµατα. Ο Freud  το λέει ήδη από το 1915 (σελ. 152 

Απώθησις και σελ. 179 Ασυνείδητες συγκινήσεις ). Το «συναίσθηµα» δεν 

απωθείται. Μετατοπίζεται, αντιστρέφεται ή δεν αναπτύσσεται ή καταστέλλεται. 

Μόνον η αναπαράστασις απωθείται.  

Στην δεύτερη θεωρία  τα περί ασυνειδήτου της πρώτης θεωρίας δεν 

σβύνουν. Απλώς  εντάσσονται διαφορετικά στον ψυχικό χώρο. Δεν συµφωνώ 

λοιπόν µε την άποψη του Α. Green (2010, σελ. 159) ότι το δυναµικό 

ασυνείδητο πέθανε, όταν το Εκείνο πήρε την θέση του. Το δυναµικό 

                                                
5 Στο πεδίο του δυναµικού ασυνειδήτου εγγράφονται τα µνηµονικά ίχνη που θα δώσουν τα µορφώµατα 
αναπαραστάσεων αντικειµένου. Στο επίπεδο του προσυνειδητού τα µορφώµατα αυτά θα συνδεθούν µε 
αναπαραστάσεις λέξεων.  

    Στο κείµενο για το ‘Εγώ και το Εκείνο’ (1923), ο Freud  λέει ότι το απωθηµένο είναι µέρος του Εκείνο.  
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ασυνείδητο απλώς στην δεύτερη θεωρία έδωσε χώρο για να ερευνηθούν τα 

θεµέλια του,  τα οποία είναι σε επικοινωνία µε το σώµα.   

Όταν στην κλινική µιλάµε για ασυνείδητα συναισθήµατα, αναφερόµαστε 

όχι στα θεµέλια  του ψυχισµού –  το Εκείνο – αλλά σε έναν ψυχισµό που ήδη 

είναι σε λειτουργία µε επίπεδα,  περισσότερο ή λιγότερο, διαφοροποιηµένα. 

 Οπωσδήποτε για τον ψυχαναλυτή το σηµαντικό είναι να 

παρακολουθήσει τί  διαδικασίες οργανώνονται εξ’ αιτίας της δράσεως της 

ενοχής : Καταιγίδες που επαναληπτικά πληµµυρίζουν το Εγώ, επιχειρώντας την 

συντριβή του αντί της καταστροφής του αντικειµένου σύµφωνα µε την 

δυναµική και οικονοµία της µελαγχολίας ;  

Εξαφάνισις της ενοχής µέσω απωθήσεων που δηλώνουν παραιτήσεις ή 
µέσω µηχανισµών απαρνήσεως και διαψεύσεως; Στην δεύτερη  περίπτωση τί 
παίζεται και πώς στο πεδίο της επιστροφής του αποκλεισµένου µέσω της 
εξωτερικής πραγµατικότητος, όπου η ενοχή ανήκει στον άλλον και το 
υποκείµενο είναι το θύµα;   
- Απορρόφησις της ενοχής από την σωµατική κακουχία και την ασθένεια; 

Αλλά πάλι σε τι αστερισµό εγγράφονται τα πράγµατα; Σε παλινδρόµηση 

σωµατική που έχει δυνατότητες επανορθώσεων ή σε πορεία καταστροφικής 

αποδιοργανώσεως ;   

                                                    

Για τις ανταλλαγές  µεταξύ ψυχικού και σωµατικού και για την επίδραση 

που ασκούν στο σώµα τα συναισθήµατα και οι συγκινήσεις,  όπως και η 

σηµασία που µπορεί να έχουν για ωρισµένες οργανικές δυσλειτουργίες, ο Freud  

µίλησε ήδη από το 1905 (σελ. 287). Τόνισε (σελ. 288), ότι δεν υπάρχει νοητικο-

συναισθηµατικό βίωµα το οποίο να µην έχει και κάποιο σωµατικό αντίκτυπο 

και να µην τροποποιεί σωµατικές διαδικασίες. Αλλά και ο S. Ferenczi το 1933 

στους συλλογισµούς του για το τραυµατικό (σελ. 139) έλεγε ότι ένα πλήγµα 

µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνον τον αφανισµό ικανοτήτων σκέψεως 

και δραστηριοτήτων, αλλά και κάµψεις ή και αφανισµό οργανικών λειτουργιών 

που εξασφαλίζουν την αυτοσυντήρηση. Αιτιολογεί  την θέση του 

αναφερόµενος στο αίσθηµα εγκαταλείψεως και µοναξιάς που κατέχει εκείνον 

που υφίσταται το τραύµα· έτσι κινητοποιείται η ενόρµησις θανάτου ως 
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αυτοκαταστροφικότης στο επίπεδο του ψυχικού, όσο και του σωµατικού. 

Τελευταία οι Bria και Lombardi (2008) αναφέρθηκαν στην θεωρία της 

σωµατικής αναταραχής (body turmoil), όταν καυτά και οδυνηρά συναισθήµατα 

τελούν υπό διάψευση ή καταστολή. Πρόκειται για συγκινησιακά βιώµατα που 

δηµιουργούν αναταραχή,  η οποία τελικά πλήττει το σώµα (Matte Blanco 

1975).   

Πράγµατι, η ενοχή  είναι συναίσθηµα που µπορεί να ξεσηκώσει  ψυχικές 

θύελλες, όπως και τον τρόµο της προβλεπόµενης τιµωρίας. Οι απαρνήσεις και 

οι διαψεύσεις παραµερίζουν όσα απειλούν το Εγώ, αλλά και τροποποιούν την 

ψυχική πραγµατικότητα. Κρατώντας εκτός συνειδήσεως την ενοχή 

µετατρέπουν την ποιότητα ωρισµένων ψυχικών επενδύσεων, όπως και τα 

συναισθηµατικά βιώµατα στις σχέσεις. Εξ’ άλλου η διάψευσις ενός µέρους της 

εσωτερικής πραγµατικότητος πολλές φορές σηµατοδοτεί υπερφορτίσεις ενός 

άλλου µέρους ή διεγέρσεις αισθητηριοκινητικών δραστηριοτήτων. Ούτως ή 

άλλως η οικονοµία του Εγώ τροποποιείται. Στην µελέτη του για το αρνητικό ο 

A. Green (1993, σελ. 139-148) υπογράµµισε την σηµασία των διαιρέσεων του 

Εγώ όταν διαποτίζεται από την ενοχή και περιέγραψε την σχέση ναρκισσισµού 

και µορφών του µαζοχισµού. 

Θεωρώ ότι στο πλαίσια του  ναρκισσισµού η ενοχή εκφράζει µίσος του 

Εγώ προς εαυτόν. Ένα καταστροφικό πάθος που βρίσκει την ακραία του 

έκφραση στην µελαγχολία, όπου η σχέσις µε το πρωταρχικό αντικείµενο – 

εκπρόσωπο της παντοδυναµίας του υποκειµένου – ορίζει «το υποφέρω» ως 

δώρο και δεσµό ακατάλυτο, όσο και εξουθενωτικό για το αντικείµενο, όπως και 

για το Εγώ. Όταν το άγχος  και  οι συγκινησιακές φορτίσεις αποδεικνύονται µη 

διαχειρίσιµες ψυχικά το σώµα παύει να είναι ένας σιωπηλός υποδοχεύς.  

Γίνεται φορεύς λειτουργικών διαταραχών ή ασθενειών, µάρτυρας – µε τις δυο 

έννοιες της λέξεως – της ψυχικής αναταραχής. 

Ως προς τις λειτουργικές ανωµαλίες, ο Freud  σηµείωνε το 1895, ότι  

µπορεί να είναι ισοδύναµα των κρίσεων άγχους. Τα σωµατικά συµπτώµατα,  

αντικαθιστούν το άγχος, γιατί άλλη διέξοδο δεν κατορθώνει το Εγώ να 
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διαχειρισθεί. Οι πυρετοί και οι εντερικοί σπασµοί της κ. Ζ µάλλον ανήκουν 

σ΄αυτήν την κατηγορία, µια και εµφανίζονται σε στιγµές που το επιθυµητό 

φαντάζει ως εφικτό ή όταν φουντώνει η επιθετικότης. Όµως  η παρεµβολή της 

ασθένειας του καρκίνου που διαχωρίζει τον χρόνο υπάρξεως σε «πριν και σε 

µετά» επιβάλλει και σκέψεις σχετικές µε την γραµµή των αποσυνδέσεων και 

αποµείξεων.  

Η γραµµή των αποµείξεων προσδιορίζει δυο διαδροµές παλινδροµήσεως, 

οι οποίες συχνά και διαπλέκονται. Στην µία δρούν αποσυνδέσεις που 

διαµορφώνουν ψυχικές κενώσεις, όπως π.χ. την θεµελιακή κατάθλιψη ή 

συµπεριφορές  τυφλές έως και την αδιάλειπτη αναζήτηση κινδύνων που µπορεί 

να οδηγήσουν  στο θάνατο µε τα λεγόµενα µοιραία ατυχήµατα. Η ακόµη 

ιχνογραφούν το λεγόµενο σύνδροµο εξαντλήσεως (burn out syndrome), την 

χρόνια κόπωση κλπ.  

Στην άλλη γραµµή η φθορά του λιβιδινικού – που αποσύρεται από τα 

αντικείµενα, αλλά βεβαιώνεται  και ως πτώχευσις του ναρκισσισµού –  όπως 

και η έξαρσις της ελευθερωµένης καταστροφικότητος, ευνοούν την έκλυση 

λειτουργικών διαταραχών ή ασθενειών, διότι η ενορµητική απόµειξις 

αποδιοργανώνει την ψυχική ισορροπία και µπορεί να ενεργοποιήσει ακόµη και 

φορτίσεις που έχουν µείνει εκτός ψυχικοποιήσεως.   

Βέβαια, η σωµατική ασθένεια αποτελεί ένα δεδοµένο το οποίο ασφαλώς 

δεν οφείλεται σε έναν µόνον παράγοντα και δεν βρίσκεται σε ευθύγραµµη 

µονοσήµαντη συνάφεια µε τις ψυχικές παλινδροµήσεις ή τις παλινδροµήσεις 

στην συµπεριφορά. Έστω και αν εµφανίζεται ως  προέκτασις µίας τραυµατικής 

καταστάσεως, η «ρήξις» της αρρώστιας αφορά δυο τάξεις πραγµάτων οι οποίες 

διαφέρουν λειτουργικά και  ως προς την εξέλιξη : την ψυχική και την 

σωµατική. Όµως υιοθετώντας στην 2η θεωρία των ενορµήσεων την οπτική ενός 

ψυχισµού ανοικτού στο σώµα (µέσω του Εκείνο), ο Freud ασφαλώς προσέφερε 

την δυνατότητα να σκεφθούµε τις συνηχήσεις µεταξύ ψυχικού και σωµατικού, 

διευρύνοντας την οπτική της σχέσεως µεταξύ τους ως σχέσεως που 

διαµορφώνεται από τις αναταράξεις και τις συγκρούσεις.    
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Σήµερα, η παρακολούθησις των βρεφών, η ψυχαναλυτική προσέγγισις 

ασθενών και οι παρατηρήσεις των νευροβιολόγων (J.D. Vincent, 1988) 

συµπίπτουν στην διαπίστωση ότι στα συγκινησιακά βιώµατα µετέχει το σώµα, 

όπως τα σωµατικά καλούν ψυχικές αντιδράσεις. Οι συγκρούσεις και εντάσεις 

καθορίζουν εκφράσεις ψυχικές, όπως και  σωµατικές. Ο Cl. Smadja (2008, σελ. 

212) εξέφρασε πολύ καλά τα της σύγχρονης ψυχοσωµατικής προσεγγίσεως 

λέγοντας ότι και τα δυο πεδία εκφράσεως – σωµατικό και ψυχικό – έχουν ως 

σηµείο εκκινήσεως τις µεταλλαγές τις οποίες επιφέρει στην ψυχοσωµατική 

δοµή ενός ατόµου µία κατάστασις συγκρουσιακή. 

O M. Fain (1992) έλεγε ότι το Εγώ έχει τόσες δυνατότητες 

ξεστρατήµατος, ώστε µπορεί να βάλει το σώµα σε κίνδυνο. Έχω και εγώ δείξει 

(Potamianou, A. 2011) το πώς ένα Εγώ σε εξάντληση από τρανταγµούς που το 

σείουν –οφειλόµενους σε βίαια συγκινησιακά βιώµατα– συστέλλεται6 στην 

αλεξιερεθιστική βάση του, αποµακρυνόµενο ή εγκαταλείποντας το αντικείµενο. 

Οι απώλειες του αντικειµένου συµβαδίζουν µε απώλειες ναρκισσικές που 

ανοίγουν τον δρόµο σε σωµατικές διαταραχές, γιατί ο ναρκισσισµός στις 

αρνητικές του διαστάσεις ωθεί προς  την φθορά του ερωγόνου µαζοχισµού.          

     Οι ασθένειες θεωρούνται συνήθως πλήγµατα της µοίρας. Η ψυχανάλυσις 

έθεσε το ερώτηµα του ρόλου της αυτο-καταστροφικότητος σ’ αυτές· η 

ψυχοσωµατική ανέδειξε την σηµασία της ψυχικής οικονοµίας7 και δυναµικής 

σε  συνεργία µε την σωµατική.  

Η αρρώστια δεν είναι ξένη προς όσα ο θεραπευόµενος ζει ψυχικά ως «µή 

έχοντα διέξοδο». Όταν κατέχει τον ψυχισµό, η ενοχή συνθέτει έναν «µη πόρο», 

αφού ξεχύνεται από ανενδοίαστες και ακατάλυτες επιθυµίες που ανθίστανται σε 

νόµους και κώδικες της κοινωνικής ζωής. Είναι όµως αξιοσηµείωτο ότι 

σταµατά να µας κάνει να υποφέροµε, όπως λέει ο Freud, όταν αντικατασταθεί 

από τους πόνους σωµατικών διαταραχών. Εγώ θα έλεγα ότι µέσα από 
                                                
6      Συρρικνώσεις του Εγώ µπορεί να εµφανισθούν   και µε την απαρχή ψυχικών κινήσεων που δείχνουν  

πιθανότητες να οδηγήσουν σε µεταλλαγές στην ψυχική οικονοµία και δυναµική. (Potamianou, Α. 2001).   
7   Πρόσφατα µία  µελέτη για τον Αίλιο Αριστείδη, ρήτορα του 2ου µ.Χ. α , έδειξε την πλειάδα των  οργανικών 

ασθενειών που ήταν συνδεδεµένες γι’αυτόν µε την επιτέλεση του έργου του (Ελισάβετ  Κούκη : « Άίλιος 
Αριστείδης – Ιεροί λόγοι », Αθήνα,  Σµίλη 2012).  
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ποικίλλεις διακυµάνσεις και διαδροµές, η εγκατάστασις πόνων και µόχθων στο 

σώµα ευνοείται από τον ενοχικό ορυµαγδό ιδιαίτερα όταν ο ψυχισµός αγνοεί 

και αποκλείει την οδυνηρή δράση του στον χώρο του. Οι ενοχικές αγωνίες 

µπορεί να αντικατασταθούν από σωµατικά ισοδύναµα. Αφ’ετέρου, οι 

µακροχρόνιες, συνειδητές και µη εντάσεις, µπορεί να αλλοτριώσουν την 

ενορµητική µείξη παραδίνοντας τον χώρο σε οργανικές αλλοιώσεις και 

αποδιοργανώσεις, όπως είναι η περίπτωσις ενός καρκίνου8.  

    Θεωρώ, όµως, ότι οι παλµοί που εισάγονται  από µία ψυχαναλυτική 

αναζήτηση  και πρακτική  όχι µόνον µπορούν να αντιστρέψουν το «αγνοώ» σε 

γνώση περί των «εαυτού πραγµάτων», αλλά οδηγούν και στην διαµόρφωση 

µίας εσωτερικής πραγµατικότητος δεκτικής των πολλαπλών διαστάσεων και 

του πολυσύνθετου δυναµικού που την εγκαθιστά.   

Τελικά πρόκειται για το πλάσιµο ενός χώρου σκέψεως και 

συναισθηµατικής αποδοχής. Μία ποίησις… που ξαναγράφει την ψυχοσωµατική 

ατοµική ιστορία και της παρέχει ανάσες απροσδόκητα ανακουφιστικές. Συχνά 

και θεραπευτικές.       
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8     Έρευνες σχετικές µε τον καρκίνο, αλλά και άλλες  ασθένειες, έχουν δώσει τραγικές µαρτυρίες για το  θέµα 

αυτό (Bahnson, C.B. 1969, Meerwein, Fr. 1987).  
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