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Χριστίνα Μιχαλοπούλου 

Σχολιασµός του κειµένου του Φώτη Μπόµπου 

"Διασικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική διεργασία" 

 

Όταν πρωτοάκουσα την παρουσίαση του κου Μπόµπου στο περσινό 

συµπόσιο η αίσθηση που µου δηµιούργησε ήταν ενός πολύ πυκνού κειµένου 

που πράγµατι αφορούσε µία «προσωπικότητα σε Αρχιπέλαγος» όπως 

εύστοχα σηµειώνει ο ίδιος. Σε αυτό το βαθµό και ίσως σε σχέση µε τη δική 

µου φαντασίωση και προσδοκία που έχτιζε αποδιοργανωτικές ασθένειες ως 

αντικείµενο παρουσίασης, καταστάσεις οξείες που διαγιγνώσκονται κατά τη 

διάρκεια µιας ανάλυσης – ένιωσα ότι ο εν λόγω ασθενής του κου Μπόµπου 

παλινδροµούσε µεν σωµατικά, δοµικά όµως παρέπεµπε σε µία ενεστώσα 

νεύρωση. Μία ενεστώσα νεύρωση που πιθανώς ενυπάρχει στον πυρήνα 

όλων µας – υπό τραυµατικές συνθήκες εκλύεται, εν δυνάµει παράγοντας µια 

σωµατοποίηση. Όταν παρ’ όλα αυτά παρέλαβα το γραπτό κείµενο, σε µία 

πρώτη ανάγνωση (και µία δεύτερη και µία τρίτη) η ασθένεια του κου Α. 

εύληπτα συνδεόταν µε τις διαδικασίες σωµατοποίησης που µελετά η 

ψυχοσωµατική. Ο κος Α µιλούσε για τον εαυτό του µέσω πράξεων και 

σωµατικών συµπτωµάτων εκφράζοντας µε αυτόν τον τρόπο την ανάγκη του 

για αναπαραστατικό ιστό. Λέει ο ίδιος: «Δεν είχα την ηρεµία µεταφοράς της 

σκέψης µου σε λόγο. Δεν είχα λεξιλόγιο…. χρειάζοµαι θόρυβο, δεν αντέχω 

την ηρεµία». Οι sifneos + Nemial στις Η.Π.Α. ακούγοντας τον θα µιλούσαν για 

«αλεξιθυµία» (δεν έχω λέξεις για τα συναισθήµατα), έχοντας περιγράψει το 



φαινόµενο όπου χαρακτηριστικά προσωπικότητας ή ναρκισσιστικές αξίες 

αντικαθιστώ τις άµυνες, σε ψυχικές οργανώσεις: τραυµατισµένες πριν την 

κατάκτηση της γλώσσας. Στις περιπτώσεις αυτές, η σωµατική οδός ως λύση, 

είναι συχνή. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Marty & Demuzan 

ονόµασαν την ίδια κλινική οντότητα «χρηστική σκέψη», την απουσία δηλαδή 

ψυχικών συστηµάτων, την έλλειψη συναισθήµατος και άγχους καθώς και 

σκέψης (αντικειµενικής και όχι µεταφορικής) αποκοµµένης από τις 

αναπαραστάσεις. Οι σύγχρονοι ψυχοσωµατιστές βέβαια (Smadja, 

Aisenstein), υποστηρίζουν ότι πρόκειται περί άµυνας (πρώιµες 

ενδοσωµατικές αντιλήψεις διχοτοµούνται σε σχέση µε τον ψυχικό χώρο, άρα 

διχοτοµήσεις µεταξύ σώµατος και ψυχής, όχι µόνο του Εγώ).  

Στη φράση αυτή, ο κος Α µέσα από το παράδοξο: «δεν είχα ηρεµία = δεν 

αντέχω την ηρεµία», αναδυκνύει το έλλειµα της αναπαραστατικής λειτουργίας 

και των «παραγωγών» της (σκέψη, φαντασίωση, συµβολισµό).  

Μοιάζει, τον θόρυβο να τον δηµιουργεί ο ίδιος, µέσα από την πολύβουη 

καθηµερινότητά του – που του κρατά ψηλά τον πήχη – και τα ξεσπάσµατά του 

προς τους οικείους του, προκειµένου ν’ αποφύγει την ηρεµία. Ο Fain 

υποστηρίζει ότι η ηρεµία στους σωµατικούς ασθενείς δεν ισοδυναµεί µε την 

ικανοποίηση καθώς αφορά περισσότερο την καταστολή των διεγέρσεων, 

παρά την ικανοποίηση µέσω της σύνδεσης της ενόρµησης µε το αντικείµενο.  

Κατά τον ίδιο τρόπο µπορούµε ν’ ακούσουµε και την φράση «στην ηρεµία 

αντιδρά το σώµα µου» που απευθύνει ο κος Α. στον αναλυτή του.  



Μπορεί ν’ ακούσει το σώµα του, τις εσωτερικές διεγέρσεις, όταν οι 

διεγέρσεις του περιβάλλοντος και του αντικειµένου κοπάζουν. Στην ηρεµία 

αναδύεται το αναπαραστατικό του κενό.  

Σε σχέση µε το λεξιλόγιο, που δεν έχει ο κος Α, αναρωτιέµαι εδώ, σχετικά 

µε τη διγλωσσία της  µητέρας του: τον νανούριζε άραγε στη δική της γλώσσα; 

Πόση σηµασία έχει για τις πρώτες αναπαραστάσεις πράγµατος και κατόπιν 

λέξεων, η επιπλέον αυτή δυσκολία;  

Λέµε συχνά «τα λόγια σου µ’ αγγίζουν» συνάντηση της αναπαράστασης 

λέξης µε την αναπαράσταση πράγµατος (το σώµα) και στο βαθµό που οι 

σωµατοποιήσεις του κου Α. αφορούν στο δέρµα, δεν µπορώ παρά να σκεφτώ 

εδώ τον Anzieu. O Anzieu, που δίνει στο Εγώ, τη διάσταση δέρµατος, µε τη 

διπλή του έννοια: ως περιέχον/φάκελος που περικλείει αλλά και όριο 

(επιτρέπει τη διήθηση των ερεθισµάτων/ άµυνες του Εγώ) µίλησε για την 

αναστοχαστικότητα που δηµιουργεί η σχέση «δέρµατος – αγγίγµατος». Η αφή 

είναι η µόνη από τις 5 εξωτερικές αισθήσεις που διαθέτει αναστοχαστική 

δοµή: το παιδί που αγγίζει µε το δάχτυλό του τα µέρη του σώµατός του, του 

έχει την εµπειρία των 2 συµπληρωµατικών αισθήσεων: νιώθει ότι είναι ένα 

κοµµάτι του σώµατος που αγγίζει και συγχρόνως ένα κοµµάτι του δέρµατος 

που αγγίζεται. Με βάση το µοντέλο της οπτικής αναστοχαστικότητας 

κατασκευάζεται η αναστοχαστικότητα που αφορά τις άλλες αισθήσεις και 

κατόπιν η αναστοχαστικότητα της σκέψης.  

Μ’ έναν εµβληµατικό τρόπο ο Anzieu δηλώνει ότι: «είναι το δέρµα που 

µοιάζει να αφηγείται την ιστορία της σχέσης µε το αντικείµενο».  



Η επιφάνεια διεπαφών που δηµιουργείται κατά τη διάρκεια των πρώτων 

µητρικών φροντίδων, απεικονίζεται κατά τον Anzieu, µε τη µορφή κοινού 

δέρµατος µητέρας-παιδιού. Το κοινό δέρµα που τους συνδέει, εξασφαλίζει µία 

κολλώδη ταύτιση, µια αδιαµεσολάβητη επικοινωνία και συντονίζει τις 

αισθήσεις και τους ζωτικούς ρυθµούς και των δύο. Το επόµενο στάδιο, αφορά 

στην αναγνώριση ότι ο καθένας από τους δύο συντρόφους έχει το δικό του 

δέρµα και άρα το δικό του Εγώ. Η συνθήκη αυτή σίγουρα δεν επιτυγχάνεται 

χωρίς αντιστάσεις και πόνο.  

Η υπόθεσή µας είναι ότι λόγω των συχνών νοσηλειών της µητέρας, η 

απουσία της βιώθηκε ως απώλεια πραγµατική. Συνέβη δε σε µία στιγµή που 

δεν είχε διαφοροποιηθεί το Εγώ/µη-Εγώ (άρα απώλεια εαυτού, ναρκισσιστική 

απώλεια) και δεν µπόρεσε να ενταχθεί στον ψυχισµό.  

Μιλάµε δηλαδή για καθήλωση στη φαντασίωση του αποσπασµένου 

δέρµατος που κατά τον Anzieu διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις δερµατικές 

παθήσεις (και το µαζοχισµό).  

Στην µεταβίβασή του ο κος Α. βιώνει τον αναλυτή του ως απειλητικό 

αντικείµενο στην ταυτισιακή γραµµή µε τον απειλητικό πατέρα. Σκέφτοµαι ότι 

πρέπει να επιβιώσει και πρωτίστως να µην καταστραφεί ο αναλυτής από µία 

επιθετικότητα, ένα µίσος προς τον πατέρα που αισθάνεται ο κος Α, 

προκειµένου να διασώσει το πρωταρχικό αντικείµενο µητέρα.  

(λευκό πένθος: µαζική αποεπένδυση του πρωτογενούς αντικειµένου, 

συνθήκη που δηµιουργεί τρύπα στον ψυχικό ιστό.  



Στην τρύπα επανεπενδύονται συναισθήµατα και κατασκευάζονται 

δευτερογενείς επενδύσεις – βλ. πρωιµότητα του Εγώ).  

Το χτίσιµο των αναπαραστάσεων που κατασκευάζει ο αναλυτής εντός του 

µητρικού περιβάλλοντος, έχει σαν αποτέλεσµα το σωµατικό σύµπτωµα να 

παράξει πόνο (σωµατικό) και ψυχικό- στο βαθµό που ο αναλυτής υφίσταται 

ως αντικείµενο.  

Οι ερµηνευτικές παρεµβάσεις ας είναι χάδι για τον κο Α που τόσο 

υποφέρει το δέρµα του.  

 


