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6o Συµπόσιο Ψυχοσωµατικής 

Η λειτουργία του ονείρου στην ψυχοσωµατική 
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Οι τρεις οµόκεντροι κύκλοι 

Ας ξεκινήσω µε µια δήλωση: όλα τα φαινόµενα είναι ψυχοσωµατικά. Αυτό δεν 

προκύπτει από κάποια µονιστική  δογµατική θέση (monisme). Θεωρώ ότι ο 

δυϊσµός (dualisme) ως  επινόηση του διαχωρισµού του σώµατος και της  

ψυχής, αποτελεί µέγιστο βήµα στην πορεία της ανθρωπότητας. 

Δηµιουργήθηκε µε την έξοδό της  από την ανιµιστική αντίληψη κατά την οποία 

όλα τα φαινόµενα του σώµατος και της ψυχής προέρχονταν από τη δράση 

κάποιου θεού ή δαίµονος. Το τέχνασµα του δυϊσµού αποτελεί την έδρα της 

αυτονόµησης, του αυτοπροσδιορισµού του ατόµου. Ο νους δεν ελέγχεται 

πλέον από τους άνωθεν θεούς, και φυσικά δεν υπάρχει η ωριµότητα για να 

διατυπωθεί το ότι µπορεί να ελέγχεται από το κάτωθεν σώµα. Τη στιγµή αυτή, 

που οι ιστορικοί αποκαλούν και «γένεση του πνεύµατος», την τοποθετούν , 

τουλάχιστον για τη Δυτική σκέψη, στα οµηρικά χρόνια. Έκτοτε ο δυισµός 

«καλά κρατεί» µέχρι την άφιξη του Φρόυντ και την επικύρωση των απόψεών 

του από τους ψυχοσωµατιστές, µε την οριστική θα έλεγα επιστροφή του 

µονισµού , τουλάχιστον για την επιστηµονική κοινότητα. 

Επανέρχοµαι λοιπόν στην αρχική µου διατύπωση ότι όλα τα φαινόµενα είναι 

ψυχοσωµατικά. Αν το έγραφα µαθηµατικά, ο τύπος θα ήταν: Σύµπτωµα 

=αψ+βσ+φ, όπου ψ=ψυχικό σ=σωµατικό, α,β=ποσοτικές µεταβλητές και φ το 

ποσό της αδέσµευτης ενέργειας. Ο τύπος ισχύει για όλα τα συµπτώµατα µόνο 

που στην περίπτωση των λεγόµενων ψυχικών δίνουµε στο β σχεδόν 

µηδενικές παραµέτρους και άρα σχεδόν µηδενίζουµε το σωµατικό, και 

αντιστρόφως, ενώ συχνότατα αγνοούµε το φ. Πρόκειται για πράξεις 

δηµιουργίας «αρνητικού» που όπως γνωρίζουµε «πάντα το πληρώνουµε». 
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Ο Michel de M’Uzan βασιζόµενος  στη φροϋδική σκέψη υποστήριξε ορθώς ότι 

στον πυρήνα και της πιο συµβολοποιηµένης άρα και ιστορικοποιηµένης 

νεύρωσης υπάρχει µια ασυµβολοποίητη ενεστώσα νεύρωση. Ανάµεσα στον 

ασυµβολικό πυρήνα και στην συµβολοποιηµένη περιφέρεια πρέπει να 

προσθέσουµε κατά τη γνώµη µου τη ζώνη της σωµατοποιηµένης δυσχέρειας. 

Δηµιουργούµε λοιπόν τρεις οµόκεντρους κύκλους. Εννοείται πως αυτή η 

άποψη είναι άµεση εφαρµογή του εξελικτικού µοντέλου ψυχικοποίησης 

(mentalisation) του Pierre Marty. To µοντέλο αυτό δεν είναι στατικό, δεν 

προεξοφλεί  καµιά  θέση στην εξέλιξη ως εσαεί παγιωµένη, αλλά αντιθέτως 

δηλώνει ότι στην καλύτερη περίπτωση έχουν κατασκευασθεί και παραµένουν 

επενδεδυµένοι οι οδοί ψυχικοποίησης και αποψυχικοποίησης (mentalisation, 

démentalisation) και η συνεχής κινητικότητα σε αυτές. 

Αν θελήσουµε να δούµε τα πεπρωµένα του τραύµατος µε αυτό το µοντέλο, το 

ίδιο τραύµα, σε διαφορετικές εποχές , για να µην πω στιγµές, της ζωής του 

ατόµου µπορεί να πάρει τη µορφή ενεστώσας νεύρωσης, σωµατικής 

δυσλειτουργίας, ψυχικής δυσχέρειας. Η δυσχέρεια θα µοιάζει στην 

υποκειµενική ανάγνωση του πάσχοντος αντιστοίχως ως διέγερση φ, ως 

σωµατικό σύµπτωµα και ως ψυχικό σύµπτωµα. Αντίστοιχη ανάγνωση θα 

γίνεται από τον ψυχοσωµατιστή  αλλά αυτός συµπληρωµατικά δεν θα ξεχνά 

την αρνητικοποίηση των παραµέτρων που δεν φαινοµενολογικά εµφανίζονται. 

Η αρνητικοποίησή τους θα διαβάζεται ως συνέπεια «ελλείµατος» κατά την 

εξέλιξη του υποκειµένου ή ως αποτέλεσµα παλίνδροµης κίνησης (αµυντικής ή 

αποδιοργανωτικής). Η ορθή ανάγνωση του συµπτώµατος ορίζεται από την 

αξία που παίρνει µέσα στην ψυχοσωµατική εξελικτική πορεία του ατόµου. 

Δεν θα µακρηγορήσω στις ζώνες του συµπτώµατος ως διέγερση ή ως 

σωµατική δυσλειτουργία αλλά θα δω κάποια θέµατα που αφορούν  τη θεωρία 

του ονείρου, ως «βασιλικής οδού» για την ψυχικοποίηση. 

Το όνειρο 

Με την «Ερµηνεία των ονείρων», ο Ζίγκµουντ Φρόυντ, µας δίνει στα 1900, τη 

βασική γραµµατική για τη διαµόρφωση του ονείρου και τους δύο µεγάλους 

στόχους που επιδιώκει: α) στο βιολογικό επίπεδο, να «σώσει» τον ύπνο β) 

στο ψυχικό, να πραγµατοποιήσει µια απωθηµένη επιθυµία της παιδικής 
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σεξουαλικότητας. Όµως, στα 1918, µε τη δηµοσίευση της περίπτωσης του 

«Ανθρώπου µε τους λύκους», ο Φρόυντ αποδίδει µια νέα διπλή διάσταση στο 

όνειρο: α) το όνειρο µορφοποιεί και εγγράφει ψυχικά το µέχρι τότε µη 

αναπαρασταθέν   τραύµα β) το όνειρο µπορεί να προκαλεί ψυχική νόσο αφού 

µεταφέρει το τραύµα στο ψυχικό επίπεδο. Το όνειρο δηλαδή είναι : 

α)«ψυχοποιητικό», 

 β) «θεραπευτικό», αποτρεπτικό της δηµιουργίας σωµατικού συµπτώµατος, 

µε βάση το αξίωµα της Ψυχοσωµατικής ότι όσο περισσότερο ανεπτυγµένη η 

ψυχικοποίηση τόσο µικρότερος ο κίνδυνος σωµατικής αποδιοργάνωσης, 

γ) «ψυχονοσογόνο» αφού µεταφέρει στο ψυχικό επίπεδο το τραύµα 

δ) «ψυχοθεραπευτικό» εφόσον ερµηνευθεί, θεραπεία που αντανακλά και στο 

σύνολο της ψυχοσωµατικής ενότητας και συµπεριφοράς, λόγω των 

υπαρχουσών πλέον συνδέσεων µεταξύ σωµατικού και ψυχικού. 

Θεωρώ  ότι η βασική γραµµατική για τη δηµιουργία συµπτώµατος σωµατικού, 

ψυχικού και ονείρου ισχύει και για τα τρία επίπεδα του ίδιου ατόµου ενώ οι 

παραλλαγές οφείλονται στην ποιότητα του ψυχικού οργάνου. Εδώ να θυµίσω 

ότι ο Pierre Marty (1984)  θεωρεί το Προσυνειδητό ως κεντρικό ρυθµιστή για 

τη δηµιουργία των ονειρικών µηχανισµών και των µηχανισµών 

σωµατοποίησης. Τα φαινόµενα ορίζονται από τις τρεις ποιοτικές του 

διαστάσεις: α)  Πάχος (épaisseur) του συνόλου των στρωµάτων 

αναπαραστάσεων β) Ρευστότητα (fluidité) της κίνησης µεταξύ των στρωµάτων 

γ)σταθερότητα (consistance) της ψυχικής λειτουργίας. 

(Ακολούθησε παρουσίαση κλινικού υλικού  όπου το σωµατικό σύµπτωµα κατά 

την ψυχανάλυση ψυχοποιήθηκε µέσα από τις µεταβιβαστικές κινήσεις  και τα 

όνειρα. Λόγω του ιατρικού απορρήτου δεν µπορεί να αναρτηθεί στο σάιτ, αλλά 

κατά τη διάρκεια του Μετασυµποσίου θα δοθεί περίληψη της κλινικής 

περίπτωσης.) 

 


