«Ο κόσµος των διαπροσωπικών µας σχέσεων. Η λειτουργία τους ως αστείρευτη πηγή
ζωής, η παθολογία τους ως βασανιστικό αδιέξοδο».

Σειρά βιωµατικών διαλέξεων «ΕΠΕΚΕΙΝΑ»
Εισηγητής: Σάββας Μπακιρτζόγλου, Ψυχολόγος-Ψυχαναλυτής

H ψυχική µας οργάνωση διέπεται από ενορµητικές ώσεις (ενορµήσεις) άλλως ειπείν
εντάσεις οι οποίες αενάως γυρεύουν αυτό το οποίο θα µπορέσει να τις κατευνάζει
(προστασία του Εγώ από τις εσωτερικές «τρικυµίες»).
Οι ενορµήσεις: πρόκειται για έσωθεν ερεθισµούς (ενορµητικές διεγέρσεις). Τις
καταλαβαίνουµε και σε σωµατικό επίπεδο και αντιστοιχούν σε διάφορες ανάγκες π.χ.
πείνα, δίψα, η ανάγκη µας για ύπνο, για σεξουαλική δραστηριότητα κ.λ.π. Οι ενορµήσεις
µας διεγείρουν θέτοντας το Εγώ µας σε µια δυσφορική κατάσταση ανάγκης.
Κάθε φορά που βρισκόµαστε σε κατάσταση ανάγκης (χρειαζόµαστε επίµονα κάτι), αυτή
δε σιγεί, δεν υποχωρεί παρά µόνο µε την ικανοποίηση της. Συχνά θα ευχόµασταν να
ζούµε σε µια κατάσταση ισορροπίας, ει δυνατόν στο – ουτοπικό – σηµείο 0 (µηδέν) των
διεγέρσεων, σε µια κατάσταση «νιρβάνα» σ’ ένα τοπίο απόλυτης ηρεµίας και πληρότητας
χωρίς καθόλου έσωθεν αναταράξεις και αναστατώσεις. Η ενόρµηση ικανοποιείται – και
τότε η ανάγκη µας υποχωρεί – όταν βρει το αντικείµενο που γυρεύει για να κατευναστεί,
φερ’ειπείν όταν πεινάω γυρεύω το αντικείµενο της πείνας µου που είναι η τροφή, όταν
διψάω το αντικείµενο είναι το νερό ενώ το αντικείµενο των σεξουαλικών µας διεγέρσεων
είναι εξαιρετικά ποικιλόµορφο για τον καθένα µας και πρόκειται γι αυτό που κάθε φορά
ευχαριστεί τη σεξουαλική µας ορµή.
Η ενόρµηση, η οποία σηµαίνει κίνηση «προς», ψάχνει αενάως το αντικείµενο, κινείται
ασταµάτητα προς αυτό που θα την ικανοποιήσει. Αυτό είναι το πεπρωµένο της.

Οι

ενορµήσεις σχετίζονται µε το αντικείµενο, πάνε στο αντικείµενο.
Η έννοια του αντικειµένου : Πρόκειται για οτιδήποτε πράγµα βρίσκεται απέναντι από
εµάς,

το «έναντι ηµών κείµενον» προς το οποίο εκδηλώνεται ένα συναίσθηµα, µια

ενέργεια. Είναι αυτό στο οποίο η ενόρµηση ψάχνει να ικανοποιήσει το σκοπό της µε

το µη – ΕΓΩ. (Γνωρίζουµε ότι κάποιες µορφές αϋπνίας µπορεί να οφείλονται στο ότι δεν
υπάρχει το αντικείµενο που θα κατευνάσει την ορµή (εντάσεις) του υποκειµένου ). Μπορεί
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πράγµατα ή πρόσωπα πραγµατικά. Είναι το πέρα και έξω από εµένα, η ετερότης, ο Άλλος
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αποτέλεσµα τη λύση της έντασης και του ανικανοποίητου. Τα αντικείµενα µπορεί να είναι

να είναι και φανταστικό, φερ’ ειπείν όταν ονειροπολούµε να φανταζόµαστε πρόσωπα,
πράγµατα, καταστάσεις, τοπία, σχέσεις κ.λ.π. τα οποία
ικανοποιούν) ενώ επί του πραγµατικού

µας ευχαριστούν (µας

όλα αυτά δεν υπάρχουν, δεν τα κατέχουµε

στ’αλήθεια.
Ο ενορµητικός άξονας της σεξουαλικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε το σύµπαν
των διαπροσωπικών µας σχέσεων και δεσµών.
O Freud φαίνεται να µη διαφοροποιεί την έννοια της ενόρµησης από αυτήν του ενστίκτου
έτσι ώστε να µιλάει µε ισοδύναµο τρόπο για σεξουαλική ενόρµηση ή σεξουαλικό
ένστικτο. Στην ψυχαναλυτικά κείµενα χρησιµοποιείται ευρέως η λέξη libido ( ή λιβιδώς)
ως ισοδύναµη του σεξουαλικού ενστίκτου. Στα λατινικά σηµαίνει «επιθυµία», «πόθος» . Η
libido, γράφει ο Freud, είναι η δυναµική εκδήλωση µέσα στην ψυχική ζωή µας της
σεξουαλικής ενόρµησης και εκδηλώνεται ως ενέργεια. Αρχικά, κατά τους πρώτους µήνες
της ψυχοσεξουαλικής µας εξέλιξης (προιδιπόδεια φάση) η λιβιδώς (ή σεξουαλικότητα)
του µωρού ικανοποιείται µέσω των ερωτογενών ζωνών. Οι ερωτογενείς ζώνες είναι
ευαίσθητες περιοχές του σώµατος πρωτίστως τα γεννητικά όργανα, το στόµα, το στήθος, ο
πρωκτός κ.λ.π. οι οποίες ερεθιζόµενες προξενούν στο υποκείµενο ερωτική διέγερση.
Γνωρίζουµε σε ποιο βαθµό µέσω του θηλασµού το µωρό αντλεί ηδονική ευχαρίστηση η
οποία εντοπίζεται στην περιοχή της στοµατικής της κοιλότητας. Λίγο αργότερα
ευχαριστιέται

καθώς η µάζα των κοπράνων του διασχίζει τον βλεννογόνο που παχέος

εντέρου και τον πρωκτό του, ενώ λίγο µετά αντλεί ανάλογη ευχαρίστηση από την περιοχή
των γεννητικών του οργάνων του µέσω της ψηλάφησης και της ούρησης.
‘Έτσι, στα πρώτα στάδια της ψυχοσεξουαλικής µας εξέλιξης, στη διάρκεια των πρώτων
δώδεκα περίπου µηνών της ζωής µας, το αντικείµενο της σεξουαλικής ενόρµησης
( σεξουαλικό αντικείµενο) δεν είναι κάποιος άλλος (έτερος) -έναντι ηµών κείµενος- αλλά
αυτό το ίδιο µας το σώµα. Το ίδιο το σώµα του νηπίου αποτελεί το – κατ’ ευφηµισµόν –
αντικείµενο µέσω του οποίου ψάχνει να σβήσει τις ανάγκες του. Πρόκειται εδώ για µια
φυσιολογική αυτοερωτική ναρκισσιστική περίοδο όπου η ικανοποίηση προσφέρεται
πρωτίστως από ένα µέρος του σώµατος. Το υποκείµενο

αντλεί ευχαρίστηση από

κάποιο(α) επί µέρους όργανο(α) (π.χ. τη στοµατική κοιλότητα, τον βλεννογόνο της
πρωκτικής περιοχής κ.λ.π.). Κατά την εποχή (στάδιο) της αυτοερωτικής (παιδικής)

Γύρω στους 12 πρώτους µήνες της ζωής µας (στοµατικό στάδιο) υπήρξαµε «κολληµένοι»
πάνω στο µητρικό µαστό. Είχαµε µια κολλώδη σχέση µε τη µαµά κατά την οποία δεν
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σώµα του ατόµου και όχι έξω απ’ αυτό.
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σεξουαλικότητας η σεξουαλική ενόρµηση ικανοποιείται «επί τόπου», επάνω στο ίδιο το

υπήρχε διαφοροποίηση ανάµεσα στο δικό µας Εγώ και σ’αυτήν δε διαφοροποιούσαµε
ακόµα τον εαυτό µας από τους άλλους (από τη µαµά),

αντιθέτως νιώθαµε ότι

αποτελούσαµε µια ενότητα, το Εγώ και το µη Εγώ ήταν ένα και το αυτό.
Κατά τη διάρκεια τουλάχιστον αυτών των πρώτων εβδοµάδων το ψυχικό µας όργανο ήταν
πρωτόγονο, αδιαφοροποίητο και σε κατάσταση απόγνωσης, δε µπορούσαµε να τα
βγάλουµε πέρα µόνοι µας. Εξαρτιόµασταν υπαρξιακά από τη µαµά (ή όποια την
υποκαθιστούσε). Η ίδια η επιβίωσή µας ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη από τις µητρικές
φροντίδες της. Τουλάχιστον για τους 12 περίπου πρώτους µήνες της ζωής µας η παρουσία
της µαµάς ήταν αναγκαία . Η µαµά αποτελούσε τότε ένα «αντικείµενο ανάγκης». Τότε δεν
την αναγνωρίζαµε ως µια άλλη ξεχωριστή οντότητα εποµένως δεν µας ενδιέφερε, δεν την
λαµβάναµε υπ’ όψη ως κάτι διαφορετικό από εµάς, το µόνο που µας ένοιαζε ήταν να µας
δίνει το στήθος της άµεσα και επί τόπου για να εκφορτίζουµε τις (στοµατικές) ανάγκες
µας. Είχαµε ανάγκη τη µαµά µόνο ως αντικείµενο χρηστικό, ως αντικείµενο άµεσης
ικανοποίησης για να µας γεµίζει τα κενά της ύπαρξης. Την χρησιµοποιούσαµε όποτε την
χρειαζόµασταν για να την «πετάξουµε» στη συνέχεια και να την ξαναχρησιµοποιήσουµε
όποτε θα την ξαναχρειαζόµασταν. Το µόνο που είχαµε ανάγκη ήταν η αποφόρτιση και η
µαµά τότε αποτελούσε-καλώς εχόντων των πραγµάτων- το τέλειο «δοχείο» αδειάσµατος
των εντάσεων µας.
Τα χαρακτηριστικά των πρώτων φάσεων της ψυχοσεξουαλικής µας εξέλιξης είναι
καθοριστικά του τρόπου µε τον οποίο είµαστε µε τους άλλους, πώς δεσµευόµαστε ή δε
δεσµευόµαστε µαζί τους.
Κατά τη M.Klein κατά τους 6 πρώτους µήνες της ζωής (σχιζοπαρανοειδής θέση) το
πρωτόγονο Εγώ

του βρέφους

διχάζει (διχοτοµεί ) το µητρικό αντικείµενο σε καλό

µητρικό αντικείµενο ή κακό µητρικό αντικείµενο. Όταν η µαµά άµεσα ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του είναι καλή, τότε η µαµά είναι το καλό στήθος. Όταν η µαµά δεν είναι εκεί για
να του δώσει (να το τροφοδοτήσει) τότε αυτή η µαµά µεταµορφώνεται στη φαντασία του
σε κακιά, στερητική οπότε γίνεται το κακό στήθος. Με τον ίδιο τρόπο το πρωτόγονο
ακόµα µωρό διχοτοµεί, διχάζει τον πατέρα (το πατρικό αντικείµενο) είτε σαν καλό όταν
προστατεύει τη µητέρα δηλαδή το στήθος από το οποίο το µωρό εξαρτάται είτε σαν κακό
όταν εκείνος απασχολεί την µαµά και του στερεί το στήθος.

στερητικό αντικείµενο στο οποίο φαντασιακά επιτίθεται και το οποίο κατακερµατίζει. .
Αντιλαµβανόµαστε σε ποιο βαθµό, κατά τους πρώτους µήνες της ζωής του, η αγάπη του
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κόσµο σε καλό και κακό. Αγαπά το καλό εξιδανικευµένο αντικείµενο και µισεί το κακό
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Σύµφωνα µε την Klein, κατά τους πρώτους 6 µήνες της ζωής του, το βρέφος διχοτοµεί τον

βρέφους για τη µαµά του είναι εγωκεντρική, ναρκισσιστική. Αγαπά τη µαµά µόνο όταν
αυτή του δίνει, όταν του προτάσσει το στήθος της τη στιγµή που

το έχει ανάγκη ενώ

µισεί την ίδια µαµά όταν αυτή δεν είναι εκεί. Αυτήν την περίοδο του βρέφους την
ονοµάζουµε ναρκισσιστική επειδή η µαµά του υπάρχει αποκλειστικά και µόνο επειδή την
έχει ανάγκη, για την ικανοποίηση των δικών του αναγκών.
Μετά τους πρώτους έξι µήνες προοδευτικά– καλώς εχόντων των πραγµάτων – το βρέφος
αρχίζει ν’ αντιλαµβάνεται το στήθος (το µητρικό αντικείµενο) ως ένα όλον (ενοποίηση του
διχοτοµηµένου αντικειµένου), ως αντικείµενο ταυτόχρονα και καλό και κακό, ως
αντικείµενο µε διάφορες και ποικίλες πλευρές αµφοτέρων των προσήµων, και µε καλές
και µε κακές πλευρές (αµφιθυµικό αντικείµενο), το οποίο ταυτόχρονα και αγαπά και µισεί..
Το βρέφος έχει πλέον αποµακρυνθεί από την προηγούµενη φάση της ψυχοσεξουαλικής
εξέλιξης (σχιζοπαρανοειδής) οπότε σιγά – σιγά κατακτά την καταθλιπτική θέση. Τώρα
είναι σα να κατανοεί ότι το κακό µητρικό αντικείµενο, το κακό στήθος το οποίο είχε
µισήσει και στο οποίο είχε επιτεθεί είναι το ίδιο, ένα και το αυτό µε το καλό αντικείµενο,
οπότε νιώθει τύψεις και αγωνία εξ’ αιτίας της προηγηθείσης εχθρότητας, µίσους και
επιθετικότητας εναντίον του. Τότε είναι που αρχίζουν στην ψυχική- εσωτερική ζωή του
βρέφους οι προσπάθειες επανόρθωσης και αποκατάστασης του κατακερµατισµένου από τη
βία του αντικειµένου το οποίο, στη φαντασία του, θα µπορούσε να είχε βλαφθεί και
πεθάνει εξαιτίας του.
Ας σηµειώσουµε αυτήν την κορυφαία περίοδο στην ψυχοσεξουαλική εξέλιξη του βρέφους.
Πρόκειται για την απαρχή µιας αναγνώρισης της ύπαρξης του άλλου, το ξεκίνηµα ενός
πραγµατικού ενδιαφέροντος ενός νοιαξίµατος για την ετερότητα (το µη Εγώ). Αφορά
στην προσπάθεια περιφρούρησης του µητρικού αντικειµένου δηλαδή του Μη Εγώ, του
διαφορετικού απ’ αυτό το ίδιο. Αυτό σηµαίνει την

προοδευτική αποµάκρυνση του

βρέφους από την εγωκεντρική ναρκισσιστική περίοδο των προηγούµενων µηνών.

Η

µητέρα (ο άλλος) αναγνωρίζεται πλέον ως ξεχωριστό πρόσωπο. Tο βρέφος αρχίζει να
διαφοροποιείται από τον άλλο, οπότε µιλάµε για διαχωρισµό Εγώ– Μη Εγώ. Αρχικά η
αναγνώριση του αντικειµένου-το γεγονός υπάρχει κάτι άλλο διαφορετικό πέρα και έξω
από το ίδιο-είναι ένα πλήγµα για το Εγώ του (ναρκισσιστικό πλήγµα) ένα χτύπηµα στο
αίσθηµα της παντοδυναµίας που είχε µέχρι τότε (στην φαντασία του αποτελούσε το

αντικείµενο απλά και µόνο επειδή αυτό «τολµά» να είναι διάφορο, να ξεχωρίζει, να
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αυτονοµείται από αυτό το ίδιο. Το αντικείµενο πρωτοαναγνωρίζεται µέσα από το µίσος.
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επίκεντρο του κόσµου). Κατά συνέπεια το βρέφος αρχικά µισεί το πρωτοαναγνωρισθέν
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Αφού ξεπεραστεί το στάδιο του µίσους το µητρικό αντικείµενο (η ετερότης)
αναγνωρίζεται και ως πηγή ευχαρίστησης (η µαµά φροντίζει το βρέφος, παίζει µαζί του, το
νανουρίζει κ.λ.π.), οπότε το βρέφος αρχίζει να το αγαπά. Η µαµά γίνεται ένα αντικείµενο
αγάπης, ένα αγαπώµενο αντικείµενο.

Πρώτα µισήσαµε τη µαµά όταν την νιώσαµε σαν ξεχωριστή από εµάς και µετά την
αγαπήσαµε. Στην πορεία της ψυχοσεξουαλικής µας εξέλιξης το µίσος προηγείται της αγάπης.

Καθώς το βρέφος αρχίζει ν’ αναγνωρίζει την ετερότητα της µητέρας του και την αγαπά,
την ενδοβάλει (την εσωτερικεύει). Αυτό σηµαίνει ότι την εισάγει ενδοψυχικά (εγγραφή στο
ασυνείδητο) ως ένα αντικείµενο καλό, τρυφερό, τροφοδοτικό. Μπορεί να την σκέπτεται,
να τη φαντάζεται, να την αναπολεί όταν την χρειάζεται (αµυντική αυτοερωτική διαδικασία
στροφής επί εαυτού). Τώρα η µαµά έχει πλέον «γράψει» στον εσωτερικό του κόσµο, έχει
αφήσει µέσα του ίχνη («αποτυπώµατα»), έναν απόηχο

θετικού προσήµου τον οποίο

ονοµάζουµε µνηµονικό ίχνος. Το βρέφος επενδύει ψυχικά (λιβιδινικά) αυτό το µνηµονικό
ίχνος καθώς συλλογίζεται τη µαµά συνειδητά ή ασυνείδητα. Λέµε τότε ότι είναι σε θέση
να την αναπαριστά και έτσι µπορεί να την κατέχει ενδοψυχικά ακόµα και όταν αυτή
απουσιάζει επί του πραγµατικού π.χ. όταν αργεί να το θηλάσει, όταν είναι έξω από το
δωµάτιο του κ.λ.π.
Μέσω

της αναπαράστασης της µαµάς µπορεί ψευδαισθητικά να την κατέχει και να

ευχαριστιέται. Η φυσική απουσία της µαµάς (του αντικειµένου) γίνεται παρουσία µέσα
του (έννοια του εσωτερικού-ψυχικού αντικειµένου). Χρειάζεται το παιδί να φτάσει στην
ηλικία των περίπου δυόµιση ετών, στο οιδιπόδειο στάδιο της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης,
για να πούµε ότι αρχίζει να δένεται πραγµατικά, να σχετίζεται µε τους γονείς του. Στο
οιδιπόδειο στάδιο η πρωτοκαθεδρία βρίσκεται στην περιοχή των γεννητικών οργάνων,
αυτά αποτελούν την προεξάρχουσα ερωτογενή ζώνη της σεξουαλικής ευχαρίστησης του
παιδιού. Η ύπαρξη του άλλου (ετερότητα) έχει ήδη αναγνωρισθεί.

Η λιβιδώς (η

σεξουαλική ενέργεια του Εγώ) έχει µετακινηθεί κάπως, δεν είναι µόνο ναρκισσιστική δεν
επενδύει µόνο στο Εγώ του αλλά µπορεί να επενδύει και στον άλλο, στο αντικείµενο,
(στους γονείς του) οπότε το παιδί δύναται να σχετιστεί µαζί τους .

εδώ δεν είναι χειριστική προς το αντικείµενο, το αντικείµενο δεν είναι προς ανάλωσιν –
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παιδί επιθυµεί γενετικά (ερωτικά, σεξουαλικά), τον ένα από τους δυο γονείς. Η ενόρµηση
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Προεξάρχουσα σ’ αυτήν τη φάση είναι η επιθυµία η οποία τώρα αναδύεται ατόφια. Το

όπως κατά την ναρκισσιστική περίοδο-αλλά είναι ένα αντικείµενο για να κάνει σχέση µαζί
του .
Η ερωτική (σεξουαλική) επιθυµία η οποία αρχίζει να πρωτοεµφανίζεται περίπου στα 2
χρόνια της ζωής είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την απαρχή των πρώτων
πραγµατικών σχέσεων του παιδιού µε τους γονείς του και κατ’ επέκταση µε τον κόσµο. Η
επιθυµία για τον άλλον προϋποθέτει την αναγνώριση της οντότητας του άλλου και
εποµένως προεξοφλεί το ενδιαφέρον για τον άλλον. Πρόκειται για µια

φυγόκεντρο

δύναµη στο µέτρο κατά το οποίο προσανατολίζει το υποκείµενο πέραν της κεντροµόλου
ενασχόλησης µε τον εαυτό του. Η επιθυµία για τον άλλο αποµακρύνει το υποκείµενο από
το ναρκισσιστικό στάδιο κατά το οποίο η λιβιδώς (η ενόρµηση) επενδύει επί εαυτού. Λέµε
τότε ότι η λιβιδώς από ναρκισσιστική γίνεται αντικειµενοτρόπος.
Πριν από την ηλικία των περίπου 2 χρόνων το βρέφος δεν έχει ερωτική επιθυµία ενδιαφέρον για τη µαµά ή τα άλλα αντικείµενα του περιβάλλοντος του. Συνδέεται µε τη
µαµά µόνο για εκφορτιστικούς-εγωκεντρικούς λόγους για ν’ αδειάζει, να ξεσπάει επάνω
της τις εντάσεις του, να κατευνάζει τις ανάγκες του και να την ξαναθυµηθεί, όταν εκ νέου
θα την έχει ανάγκη: η µαµά

ως αντικείµενο προς ανάλωσιν και όχι ως (ερωτικό)

αντικείµενο αγάπης και ενδιαφέροντος.

Κατά το οιδιπόδειο στάδιο στο κορίτσι η αγάπη πάει -καλώς εχόντων των πραγµάτων-προς
τον πατέρα και το µίσος προς την (αντίζηλο) µητέρα. Στην περίπτωση του αγοριού η
αγάπη πάει προς τη µαµά και το µίσος προς τον (αντίζηλο) πατέρα. Έχουµε εδώ τους
γονείς ως αντικείµενα επιλογής (και όχι αντικείµενα ανάγκης).
Στην εφηβεία η σεξουαλική αγάπη του παιδιού προς τον ένα από τους δυο γονείς του – αν
όλα πάνε καλά – µετατίθεται σε εξωοικογενειακά πρόσωπα.
Το Εγώ καθώς εξελίσσεται ψυχοσεξουαλικά βασίζεται στη λειτουργία της επιλογής του
αντικειµένου. Στην προηγηθείσα ναρκισσιστική περίοδο η συναλλαγή του µικρού παιδιού
µε τ’ αντικείµενο δεν είναι επιλεκτική. ∆εν ενδιαφέρεται για τον άλλο, δεν υπάρχει
άλλος, δε νοιάζεται για το πώς και ποιός είναι ο άλλος, του αρκεί να έχει ένα δοχείο για
ν’ αδειάσει πάνω του.
Το οιδιπόδειο στάδιο της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης είναι το πρότυπο των λειτουργικών

τα παιδιά µας, για φιλικές σχέσεις, συναδελφικές κ.λ.π. Εδώ η ενόρµηση (λιβιδώς) δεν
καταστρέφει ή χειρίζεται το αντικείµενο αλλά το αγαπά και κάνει σχέση µαζί του. Επειδή
6
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πληρότητα είτε πρόκειται για ερωτικές σχέσεις είτε για τις σχέσεις µε τους γονείς µας ή µε
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σχέσεων στην ενήλικη ζωή µας από τις οποίες αποκοµίζουµε χαλάρωση, χαρά, ηδονή,

επιθυµώ το αντικείµενο, νοιάζοµαι γι’ αυτό, οπότε το περιφρουρώ δεν το αναλώνω. Στο
µέτρο κατά το οποίο έχω δεχτεί την ετερότητα δίνω στο αντικείµενο χώρο ύπαρξης
διαθέτω χώρο και για την δική του επιθυµία. Σέβοµαι το αντικείµενο,
αντικειµενοτρόπος.

είµαι

Ο άλλος ( φίλος, εραστής, παιδί, σύζυγος ) αναγνωρίζεται ως

πρόσωπο του οποίου τα συναισθήµατα και οι ανάγκες είναι εξ ίσου σηµαντικά όπως τα
δικά µου, τα λαµβάνω εξ’ ίσου υπ’ όψιν µου. Ό άλλος έχει τα ίδια δικαιώµατα όπως και
εγώ.
Η αποδοχή της ετερότητας, της διαφορετικότητας, του Μη Εγώ είναι η προϋπόθεση για
την πλήρη ανάπτυξη των διαπροσωπικών (αντικειµενοτρόπων) σχέσεων.

Σχετίζοµαι

διαπροσωπικά µε κάποιον σηµαίνει ότι επενδύω λιβιδινικά σ’ αυτόν, τον επιθυµώ υπάρχει
συνδιαλλαγή µαζί του, ένα συνεχές πάρε- δώσε.

Στον έρωτα, τουλάχιστον στις πρώτες φάσεις του πάθους, ο ερωτευµένος προικίζει το
αντικείµενο της επιθυµίας του µε όλα τα καλά. Σαν υπνωτισµένος ο ερωτευµένος χάνει τις
δικές του ιδιότητες για χάρη του αγαπώµενου. ∆έχεται να χάσει ένα µέρος του
ναρκισσισµού του. Το Εγώ του γίνεται ολοένα και λιγότερο απαιτητικό, ολοένα
σεµνότερο, ενώ το αγαπώµενο αντικείµενο γίνεται ολοένα πιο υπέροχο και πολυτιµότερο
έλκοντας πάνω του όλη την αγάπη την οποία ακριβώς το Εγώ του υποκειµένου θα
µπορούσε να νιώθει για τον ίδιο τον εαυτό του. Πρόκειται εδώ για µια ναρκισσιστική
κατάρρευση που οδηγεί σε αποδυνάµωση του Εγώ του. Αυτή η κατάσταση σε πολλές
περιπτώσεις µπορεί αργά ή γρήγορα να οδηγεί σε κατάσταση επανάστασης του
ερωτευµένου. Πράγµατι, κάποια στιγµή, ο ερωτευµένος µπορεί ν’ απελευθερώσει µίσος
απέναντι στο αγαπώµενο αντικείµενο για το οποίο έχει θυσιαστεί.

Στην ενήλικη ζωή οι διάφορες δυσλειτουργίες µας στις αντικειµενοτρόπες σχέσεις είναι
οικουµενικές και οφείλονται σε καθηλώσεις της λιβιδούς. Αυτό σηµαίνει ότι ενώ η
βιολογική µας ηλικία είναι αυτή προχωρηµένη εντούτοις

το Εγώ µας

παλινδροµεί

(παλινδρόµηση της λιβιδούς) σε προηγούµενα στάδια της ψυχοσεξουαλικής µας εξέλιξης
οπότε συµπεριφερόµαστε όπως στο παρελθόν (εκεί και τότε), δηλαδή σαν παιδιά.

Ερυθηµατώδη Λύκο) . Κατά τον δεύτερο χρόνο της θεραπείας εξέφρασε την επιθυµία
διακοπής

(αντίσταση) επειδή, όπως µετέδωσε, η κατάσταση στο

γόνατό

της είχε
7
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συνεδρίας την εβδοµάδα. Πάσχει από χρόνιο αυτοάνοσο νόσηµα (Συστηµατικό
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Κλινικό παράδειγµα : Νεαρά γυναίκα γύρω στα 35. Σε ψυχοθεραπεία µε συχνότητα µιας

επιδεινωθεί και έπρεπε ν’ ασχοληθεί µ’ αυτό. Η ασθενής ενδεχοµένως παλινδρόµησε.
Αποεπένδυσε από το αντικείµενο (τον θεραπευτή) και επένδυσε σ’ ένα µέρος του ίδιου του
σώµατος της (το γόνατο). Ήθελε ν’ ασχοληθεί µ’ αυτό. Η λιβιδώς παλινδρόµησε και από
αντικειµενοτρόπος (σχέση µε το θεραπευτή) έγινε ναρκισσιστική (σχέση µε το σώµα της).

Ένα ερώτηµα: Σε ποιο βαθµό είναι η ναρκισσιστική λιβιδώς που ευθύνεται για την µοναξιά
µας;
Παραθέτουµε µερικούς από τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να εκδηλώνεται η
κεντροµόλος -ναρκισσιστική παλινδρόµηση :
-

Με την συνεχή τάση µας για αποµόνωση –απόσυρση. Πρόκειται για µια στροφή
επί εαυτού µε προεξάρχουσα την αποκλειστική ενασχόληση επί των θεµάτων του
«άξονα» µας.

-

Με επίµονες υποχονδριακές ενασχολήσεις. Ο υποχόνδριος παλινδροµεί και έχει
ναρκισσιστικό αντικείµενο. Μέσω της συνεχούς ενασχολήσεως µε το σώµα γίνεται
µια υπερεπένδυση του σωµατικού οργάνου, µια ερωτικοποίηση του σώµατος. Το
αντικείµενο δε φεύγει έξω από το σώµα του . Ο υποχόνδριος κάνει σχέση, δεσµό
µε το ναρκισσιστικό αντικείµενο (το σώµα του), οπότε χωλαίνουν οι σχέσεις µε τον
άλλο. Τυχόν επίµονες υποχονδριακές µας ενασχολήσεις συνιστούν προστασία του
εαυτού µας (άµυνα του Εγώ) από το άγχος των αντικειµενοτρόπων σχέσεων. Το
υποκείµενο υπερ(απα)σχολείται µε τον εαυτό του (σώµα), υπερεπενδύει

επί

εαυτού ως άµυνα κατά των αντικειµενοτρόπων επενδύσεων (σχέσεις µε άλλους) η
προοπτική των όποιων θα το κατάκλυζε µε άγχος. Ό,τι είναι πέρα και έξω από το
Εγώ, το έτερο, το διάφορο, το ανοίκειο, συνιστά πηγή άγχους, οπότε µπορεί να το
αποφεύγει και να προτιµά την ασφάλεια της ναρκισσιστικής σχέσης (σχέση µε το
κατοπτρικό του είδωλο).

Οι διαπροσωπικές (αντικειµενοτρόπες) σχέσεις µας δυσλειτουργούν όταν καθηλωµένοι
στη ναρκισσιστική φάση της παιδικής µας ηλικίας γυρεύουµε στον άλλο να βρούµε όχι
την ετερότητα (το Μη Εγώ) αλλά τον ίδιο µας τον εαυτό(«εµείς οι δυό µοιάζουµε σαν δυό
σταγόνες νερό»)… Επιλέγουµε
χρειαζόµαστε

τότε κάποιον για να έχουµε τον καθρέφτη µας,

να βρίσκουµε το κατοπτρικό µας είδωλο (π.χ. κάποιες περιπτώσεις
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ανδρικής οµοφυλοφιλίας).

8

Κλινικό παράδειγµα : Άνδρας 56 ετών σήµερα σε θεραπεία, εδώ και 8 χρόνια. Ζήτησε
ψυχοθεραπευτική βοήθεια µετά από εγχείρηση στο καρδιαγγειακό σύστηµα (bypass). Στην
πρώτη, προκαταρκτική συνεδρία µετέδωσε : «Νοµίζω πως εµείς θα τα πάµε καλά,
καθηγητής εσείς, καθηγητής κι εγώ». Του απάντησα : «∆ε σας καταλαβαίνω». Βλέπουµε
εδώ την (ασυνείδητη) προσπάθεια του θεραπευοµένου να καταργήσει την ετερότητα (τον
άλλο, τον θεραπευτή). Πρόκειται

για την ανάγκη του

να µην αναγνωρίσει τη

διαφορετικότητα του αντικειµένου (του θεραπευτή) αλλά ν’ αποτελέσει µαζί του µια
ναρκισσιστική συνέχεια, να βρεθεί σε µια σύµµεικτη συγχωνευτική σχέση µαζί του όπου ο
ένας ν’ αποτελεί προέκταση του άλλου ο ένας να µην ξεχωρίζει από τον άλλον έτσι ώστε
να µην διαταραχτεί το Εγώ του (άγχος) από το ανοίκειο, το ξεχωριστό. Απαντώντας του
«δε σας καταλαβαίνω» ο αναλυτής προωθεί τα πράγµατα, εισάγει τις διαφορές, επιχειρεί
να υπάρξει ως «κείµενο έναντι αυτού», ως άλλος για να µπορέσει να συναλλαχθεί µε τον
ασθενή του ώριµα «ενώπιος ενωπίω» ως δυο διαφορετικοί άνθρωποι. Εισάγοντας την
διαφορά των δυο ο αναλυτής τον επαναφέρει στην πραγµατικότητα την οποία εκείνος
έτεινε να διαψεύδει : ότι αναλυτής και θεραπευόµενος είναι δυο και διαφορετικοί και όχι
ένα και το ίδιο (φαντασία του θεραπευόµενου η οποία καταργεί την πραγµατικότητα). Ο
ασθενής εδώ έχει να εξελιχθεί, να βγει έξω από τον εαυτό του και να διαπραγµατευτεί (να
«σηκώσει») τη σχέση µε τον διαφορετικό άλλο ώστε να µπορέσει να προχωρήσει..

Βλέπουµε εδώ την φυσική προδιάθεση του Εγώ να τείνει να σχετιζεται περισσότερο µε
το κατοπτρικό του

είδωλο, την προέκτασή του παρά να διακινδυνεύει την εξέλιξή

αφοµοιώνοντας τη διαφορετικότητα κάνοντας χώρο για το έτερο που είναι ο άλλος. Σε
καµία περίπτωση ο άλλος είναι ίδιος «σα µια σταγόνα νερό».

Φτιάχνουµε

(κατασκευάζουµε) τον άλλο µε την φαντασία µας, φέρνουµε την πραγµατικότητα στα
µέτρα µας.
Εν κατακλείδι, το αντικείµενο δοµείται από στοιχεία του υποκειµένου. «Χτίζουµε» τον άλλο
στη φαντασία µας και ερήµην του µέσα από δικά µας στοιχεία. Προβάλλουµε σ’ αυτόν
πλευρές του εαυτού µας, τον κάνουµε τελικά να µας µοιάζει.

Οι εντονότερες και βιαιότερες συγκρούσεις µας µε τον άλλο σηµατοδοτούνται από τη

φανταζόµαστε-το «υπόλοιπο µισό του πορτοκαλιού». Η επίγνωση αυτή

συνεπάγεται

συγκινήσεις κατάρρευσης, απογοήτευσης και απίστευτου θυµού καθώς

παλινδροµούµε .Ξαναζούµε στο σήµερα τις εναγώνιες (ψυχοτραυµατικές) στιγµές του τότε,
9
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όχι-όπως τον
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στιγµή που αρχίζει η συνειδητότητα ότι τελικά ο άλλος, είναι διαφορετικός (έτερος) και

την εποχή κατά την οποία αναγνωρίζαµε ότι η µαµά είναι κάποια άλλη (Μη Εγώ) και όχι
η ναρκισσιστική µας συνέχεια.

Συχνά οι γονείς ξαφνιάζονται ή
µεγαλώνουν αλλάζουν,

τροµάζουν

βλέποντας ότι τα παιδιά τους καθώς

αποµακρύνονται και

διαφοροποιούνται απ’ αυτό που

φαντάστηκαν ότι είναι καµωµένα (όµοια µε αυτούς ως ναρκισσιστικές τους προεκτάσεις)
ή απ’αυτό που θα εύχονταν να είναι.

Όχι σπάνιας εναντιώνονται βίαια στην αναδυόµενη

ετερότητα των παιδιών τους.

Σε πολλές περιπτώσεις η παθολογία στις στενές αντικειµενοτρόπες σχέσεις µπορεί να
εντοπίζεται κάτω από συνθήκες µιας «µαζικής επένδυσης του αντικειµένου» από το Εγώ
του υποκειµένου. Τότε το υποκείµενο ορµά και «κολλάει» πάνω στο αντικείµενο. Αυτό
συνήθως έπεται από

κάποιας µορφής «µαζική αποεπένδυσή» του.. Το υποκείµενο

αποσύρεται συνολικά από το αντικείµενο, «χάνεται» ή επιτίθεται σ’αυτό. Καθώς αρχίζει
να νιώθει την εγγύτητα του αντικειµένου απειλείται ότι ο άλλος θα εισβάλλει µέσα του και
θα του επιτεθεί, θα το αλώσει θα το αλλοτριώσει οπότε το αντικείµενο βιώνεται ως κακό
και διωκτικό. Αναζωπυρώνονται στο εδώ και τώρα τα άγχη των πρώτων 6 µηνών της
βρεφικής ηλικίας (εκεί και τότε) όπου το Εγώ µας απειλείτο από την «κακιά µαµά» µέσα
µας (το «κακό στήθος»). Πρόκειται για παλινδρόµηση στην πρώιµη εποχή κατά την
ψυχοσεξουαλική εξέλιξη όπου το βρέφος διχοτοµούσε τη µαµά σε καλή και κακή (καλό
στήθος- κακό στήθος), κρατούσε όλα τα καλά για την καλή – τροφοδοτική µαµά και
επιτίθετο (φαντασιακά) στην κακιά µαµά. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το Εγώ του
υποκειµένου εσωτερικεύει µέσα το κακό στήθος, την «κακιά µαµά». Ο άλλος, η ετερότης ,
ο εξωτερικός κόσµος αναπαριστάται

ως κακός και διωκτικός (πρωτόγονα άγχη

διεισδύσεων και εισβολών). Τότε το υποκείµενο δε µπορεί παρά να το βάζει στα πόδια και
να εξαφανίζεται από το αντικείµενο.

Γενικότερα ο φόβος της εγγύτητας του αντικειµένου

κάνει ώστε το Εγώ συχνά ν’

αµύνεται στη σύναψη στενών και δη ερωτικών σχέσεων. Ένας τρόπος ν’ αµύνεται στο
άγχος της εγγύτητας είναι η καταστολή της επιθυµίας (πρωτίστως στις οριακές διαταραχές

καταστέλλει «πνίγει» την επιθυµία οπότε παύει να κινείται προς τους άλλους. Είναι η
επιθυµία η οποία συνιστά την κίνηση προς που µας προσανατολίζει προς στην ένωση µας
µε τους άλλους µε σκοπό την ικανοποίηση.
10
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προσωπικότητας). Μέσω του αµυντικού

Επίσης µια

δυσλειτουργία στις σχέσεις µας – πρωτίστως τις ερωτικές – µπορεί να

ερείδεται στην ύπαρξη ενός σαδοµαζοχιστικού πυρήνα ο οποίος όµως, τελικά, είναι αυτός
που τρέφει λανθανόντως τη σχέση. Η σχέση αυτή να συντηρείται µέσα από την ένταση,
τη διέγερση που προκύπτει
αµοιβαίο παιχνίδι

όταν υποκείµενο και αντικείµενο συµµετέχουν σ’ένα

πόνου καθώς εναλλάξ τον υφίστανται (παθητική θέση) και τον

προκαλούν (ενεργητικός ρόλος). Εδώ έχουµε ένα µοτίβο σχέσεων πρωτόγονο, βασισµένο
σε καθηλώσεις της λιβιδούς στις σαδοµαζοχιστικές επιθυµίες της προοιδιπόδειας ηλικίας
(πρωκτικό στάδιο της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης) . Πρόκειται για ανθρώπους που
χρειάζονται

τη

διέγερση

και

τον

ερεθισµό

προερχόµενους

από

τον

πόνο

(σεξουαλικοποίηση του πόνου) για ν’ αντλούν ικανοποίηση (πονάω άρα υπάρχω). Είναι
σύνηθες το παράδειγµα γυναικών κυρίως οι οποίες µπορεί επί µακρόν να κακοποιούνται
από βίαιους άντρες χωρίς όµως να µπορούν να τους εγκαταλείπουν (γυναικείος
µαζοχισµός). Αυτό που τις κρατάει εκεί µολονότι υποφέρουν είναι η ασυνείδητη
µαζοχιστική ικανοποίηση του Εγώ τους και η τάση τους να οργανώνουν «κολλώδεις»
σχέσεις µε το αντικείµενο. Έχουµε εδώ µια από τις πολλές εκφάνσεις του
αυτοκαταστροφικού φαινοµένου της ενόρµησης του θανάτου (Freud). Oι γυναίκες αυτές
υποφέρουν αλλά δε µπορούν να θυµώνουν αρκετά για όσα υφίστανται έτσι ώστε η οργή τους
ν’ αποτελέσει κάποια στιγµή το διαχωριστικό µέσον ανάµεσα σ’ αυτές και το κακοποιό
αντικείµενο. Η ψυχοθεραπεία εδώ θα

είχε να

υποστηρίξει το Εγώ τους ώστε να

απελευθερώσει οργή εναντίον του αντικειµένου (και όχι εναντίον εαυτού) .

Στην ποικιλοµορφία των δυσλειτουργικών-παθολογικών σχέσεων θα επιπροσθέσουµε
τις περιπτώσεις όπου οι στενοί δεσµοί αποτυγχάνουν, οι σχέσεις δεν κρατάνε παρά τις
προσπάθειες του υποκειµένου να τις συνάπτει και την αµιγή του επιθυµία για δέσµευση.
Μάλιστα συνήθως οι άνθρωποι αυτοί άνδρες ή γυναίκες παραπονιούνται συχνά πως δεν
υπάρχουν σήµερα αληθινοί άντρες ή ότι οι πραγµατικές γυναίκες χάθηκαν, ότι δεν είναι
αρκετά τυχεροί,

δε βρήκαν ποτέ τον άνδρα ή τη γυναίκα που τους ταιριάζει κ.λ.π.

Συνήθως τέτοιοι ισχυρισµοί µπορεί να συνιστούν τόσο εκλογικεύσεις ενός ενδόµυχου
φόβου εγγύτητας µε την ετερότητα (το ανοίκειο) όσο και µια ένδειξη παράτασης των
θέσεων της παιδικής ηλικίας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις συνήθως το υποκείµενο δε διαθέτει

παιδικής µας ηλικίας από τα παιδικά αντικείµενα αγάπης πρωτίστως γονείς αδέλφια κ.λ.π.
Ο σχετικός αποχωρισµός µας από τους πρώτους αγαπώµενους της παιδικής ηλικίας
11

Σελίδα

προϋπόθεση για να υπάρξει αυτός ο χώρος είναι το «διαζύγιο» από τους αγαπηµένους της
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ενδοψυχικά ένα χώρο δόκιµο, λειτουργικό για να χωρέσει κάποιον άλλο. Βασική

συνιστά εξέλιξη (ωρίµανση). Αυτή δεν είναι πάντα εφικτή στο µέτρο κατά το οποίο
προϋποθέτει µια ολόκληρη και επώδυνη διαδικασία ψυχικής εργασίας πένθους την οποία
προκειµένου να µην την υποστεί το Εγώ αµύνεται παρατείνοντας την σχέση µε τα πρώτα
οικεία αντικείµενα αγάπης. Τότε όµως είναι που στερούµαστε την εξέλιξή µας ως καρπό
του «µπέρδεµατος» µε τα καινούρια ερεθιστικά

αντικείµενα τα οποία προτείνει η

περιπέτεια της ζωής .
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