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Σπόποι κλινικήρ έκθπαζηρ και η καηανόηζη ηος θεπαπεςηή

Γπ. Δςγενία οςμάκη
Παιδοτςσίαηπορ

Δγκςμοζύνη. Η θ. Α. ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο θχεζεο έρεη κηα δηαθνξεηηθή
ςπρηθή θηλεηηθφηεηα απφ ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. Έξρεηαη ινηπφλ ζηε
ζπλεδξία κε δχν φλεηξα:
«Βξίζθνκαη ζ’ έλα βάιην θαη πξνρσξάσ παξακεξίδνληαο ηα ρφξηα ζε κηα
πξνζπάζεηα λα κε βπζηζηψ ζηα λεξά ηνπ έινπο, αιιά θαη λα βξσ ην δξφκν
κνπ πξνο ηα έμσ. Έλησζα αγσλία αιιά θαη ζηγνπξηά. Γελ ζα ραζψ,
ζθεθηφκνπλα, είκαη δπλαηή».
Σην πξψην απηφ φλεηξν θαηαιαβαίλεη θαλείο ηε βαζηά θαη αζπλείδεηε
ηαχηηζε ηεο κεηέξαο κε ην κσξφ ηεο ζηα πιαίζηα ηεο εηδηθήο ςπρηθήο
θαηάζηαζεο

γλσζηήο

σο

ππυηαπσική

μηηπική

εναζσόληζη

θαηά

Winnicott (1960).20
Τελ επφκελε κέξα ε θ. Α. πεξηγξάθεη ην δεχηεξν φλεηξν:
«Καζφκνπλ ήζπρε θαη ακέξηκλε. Ξαθληθά βιέπσ ην κσξφ κνπ λα πεηάγεηαη
θαη λα ζπάεη κε θφξα ηνλ ηνίρν ηνπ απέλαληη ζπηηηνχ. Σηελ αξρή θνβήζεθα
πνιχ γη’ απηφ. κσο κεηά άξρηζα λα θξπψλσ θαη λα θιαίσ. Γελ ήκνπλ πηα
δπλαηή. Ήκνπλ ληπκέλε παξάινγα, ζαλ παιηάηζνο. Δίρα θαηαθιπζζεί απφ
έλα θφβν αδπλακία. Αηζζαλφκνπλ ηφζν κφλε κνπ».
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Η θ. Α. κε ην φλεηξν απηφ ζπδήηεζε ην θφβν ηεο λα εγθαηαιείςεη απηή ηελ
πξνλνκνηαθή θάζε δχλακεο πνπ δνχζε κέζα απφ ηελ εγθπκνζχλε ηεο
μαλαγπξλψληαο ζην ζψκα ηεο. Θα ήηαλ πηα κφλε θαη αδχλακε, φπσο πξηλ.
Μεηά ηνλ ηνθεηφ παξνπζίαζε ζηνηρεία θαηάζιηςεο ινρείαο.
Η γέννα και η γέννηζη. Τν λενγέλλεην έξρεηαη ζηνλ θφζκν ζπλνδεπκέλν
απφ ηηο θξαπγέο ηεο κεηέξαο ηνπ κέζα ζε κηα θαηάζηαζε νδχλεο θαη ησλ
δχν. Η είζνδνο ινηπφλ ζηε δσή ηνπ ζπληειείηαη ππφ ηνλ αζηεξηζκφ ηεο
βίαο.
Μεηά απ’

απηή ηε δσηηθή θαη βηνινγηθή βία αθνινπζεί κηα ζεηξά

επεκβάζεσλ,

ρεηξνλνκηψλ,

θαηαλαγθαζκψλ,

ήρσλ

έληνλσλ

πνπ

δεκηνπξγνχλ ζην λενγέλλεην έλα αίζζεκα θφβνπ, βίαο θαη αγσλίαο, έλα
είδνο άγρνπο αθαληζκνχ. Δθδειψλεηαη κφλν κε κηα θξαπγή πξνηνχ
μαλαπέζεη ζηελ λάξθε θαη εζπρία ηεο παιηλδξφκεζεο, ηνπ χπλνπ.
Δηθφλα πξψηε πνπ ππάξρεη ζβεζκέλε κέζα καο, αθππλίδεηαη ίζσο φκσο ζηα
πξφζσπα ησλ λενγέλλεησλ πνπ ζαλ γηαηξνί βιέπνπκε, κηα «κάζθα
αγσλίαο θαη θξίθεο» φπσο πεξηγξάθεη ν Φξεληεξίθ Λεκπνπαγηέ ζην βηβιίν
ηνπ (1974), «Γηα κηα γέλλα δίρσο βία».12 Ο Otto Rank (1924), ην νλνκάδεη
«ηξαχκα ηεο γέλλεζεο» θαη ζηε βάζε απηή επεμεξγάδεηαη κηα νιφθιεξε
ζεσξία ηεο αλζξψπηλεο δνκήο. Σχκθσλα κε ηνλ Rank φιε ε αλζξψπηλε
χπαξμε θαη ν πνιηηηζκφο δελ είλαη παξά κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα γα ηελ
αληηκεηψπηζε θαη ηελ επαλφξζσζε ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηεο γέλλεζεο.17
Έηζη εξρφκαζηε ζ’ επαθή κε ην πξψην ηξαχκα θαη ην πξψην πέλζνο, ηελ
εγθαηάιεηςε ηνπ πξψηνπ παξάδεηζνπ ηεο καθαξηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ
ελδνκήηξηνπ

πεξηβάιινληνο

θαη

ηελ

2

απνδνρή

ελφο

άιινπ

θφζκνπ

άγλσζηνπ, επηζεηηθνχ θαη έληνλνπ. Αληίδξαζε πξψηε: ην θιάκα θαη ν
χπλνο. Σ’ φιεο βέβαηα ηηο παξαηεξήζεηο ππάξρεη πάληα θαη ν αληίινγνο. Γηα
παξάδεηγκα, ν Spitz18 δε ζεσξεί σο εθδήισζε άγρνπο ηελ θξαπγή ηεο
γέλλεζεο, ελψ ε Margaret Ribble πξνζπαζεί λ’ απνδείμεη φηη νη αλάγθεο ηνπ
λενγέλλεηνπ ζε νμπγφλν πξνθαινχλ αληηδξάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
ηα «πξφηππα ηνπ άγρνπο». (Golse, 1987).8
Η δηθή κνπ ζέζε ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο είλαη πσο θάζε λέα
θάζε ζηελ εμέιημε κπνξεί λα είλαη αιιά κπνξεί θαη λα κελ είλαη
ηξαπκαηηθή. κσο, νχησο ή άιισο, απνηειεί κηα εγθαηάιεηςε ζέζεσο
αζθάιεηαο, δεζηαζηάο, ζπλήζεηαο… Μ’ απηή ηελ έλλνηα ππνζηεξίδσ φηη γηα
λα πεξάζεη θαλείο ζηελ επφκελε αλαπηπμηαθή θάζε θαη λα πξνζαξκνζηεί ζ’
απηήλ, νθείιεη λα θιείζεη ηελ πξνεγνχκελε απνζχξνληαο σο εθ ηνχηνπ ηε
δεζκεπκέλε libido. Η πιαζηηθφηεηα ηεο libido αληαλαθιά ηελ ηδέα,
ζεκαληηθή ζηελ ςπραλάιπζε, φηη απηή παξακέλεη πάληνηε ηθαλή λ’ αιιάμεη.
ηαλ

δειαδή

ππάξρεη

κε

ηθαλνπνίεζε

κηαο

κεξηθήο

ελφξκεζεο,

αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε θάπνηαο άιιεο ή απφ κηα κεηνπζίσζε.
Απηφ ζπληζηά δηαδηθαζία πέλζνπο. Αξθεί βέβαηα λα έρεη ππάξμεη ζπλάληεζε.
Πσο δειαδή λα πελζήζεη θαλείο θάηη πνπ δελ γλψξηζε, δελ κνηξάζηεθε ή
δελ ρφξηαζε; Αιιά θαη πψο λα αλαδεηήζεη ην «δηαθνξεηηθφ», φηαλ φια
δηέπνληαη απφ ηνλ θίλδπλν ηνπ αθαληζκνχ, είηε δειαδή απφ «άδεηαζκα»
είηε απφ «πιεκκχξηζκα» θαη εηζβνιή. Ίζσο θαηαθεχγνληαο ζηα ζηαζεξά
πνπ είλαη ην ζψκα, νη πξσηαξρηθέο κλήκεο, νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα
πνπ απνηεινχλ ηελ απφδεημε ηεο χπαξμεο απέλαληη ζε θάζε αγψλα
αθαληζκνχ.
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Θξήλνο

είλαη

ην

ζχλνιν

ησλ

ζπλαηζζεκαηηθψλ

αληηδξάζεσλ

θαη

εθδειψζεσλ πνπ θπζηνινγηθά εκθαλίδνληαη κεηά ηελ απψιεηα κε ηε
γεληθφηεξε αθεξεκέλε έλλνηα.19 (Τζηάληεο, 1991)
Οη δηαδηθαζίεο ηνπ ζξήλνπ ζρεηίδνληαη κε ην αίζζεκα απνρσξηζκνχ ην
νπνίν ζα πάςεη φηαλ ε απψιεηα ζα’ λαη πηα γεγνλφο. Τν πψο ινηπφλ ζα
εμειηρζεί ε δηαδηθαζία ηνπ πέλζνπο, αλ δειαδή ζα είλαη θπζηνινγηθή ή
παζνινγηθή, εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Η δηαδηθαζία πέλζνπο
ζε παηδηά θαη εθήβνπο είλαη ζπρλά δχζθνιν λα αληρλεπζεί, θαζψο
εθθξάδεηαη κέζα απφ θαηαζιηπηηθά ηζνδχλακα ή δηαηαξαρέο δηάζεζεο. Ο
φξνο πέλζνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηά απφ αλαιπηέο φπσο ε A. Freud
(1958), Bowlby (1960), Laufer (1966), Lamp de Grout (1983), Root
(1957), Sugar (1968), Jacobson (1964), Wolfenstein (1966.1699), πνπ
πεξηγξάθνπλ ηηο αληηδξάζεηο ζηηο απνγνεηεχζεηο, καηαηψζεηο, απψιεηεο
αγάπεο, εκπεηξίεο αδπλακίαο.
Ο S. Freud θαηά ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ είρε
ηεζεί απφ λσξίο, αλ δειαδή ηα παηδηά πελζνχλ. Σε έλα πξψην νξηζκφ ε
δηαδηθαζία

ηνπ

πέλζνπο

απαηηεί

δπλαηφηεηα

ζπλεηδεηνπνίεζεο

ηνπ

ακεηάθιεηνπ θαη ηνπ ηεηειεζκέλνπ. Έηζη νη Krueger (1983) θαη Nagera
(1970)5 νξίδνπλ ηελ πξνεθεβεία ζαλ πξψηε θάζε δπλαηφηεηαο γηα πέλζνο.
Σην άιιν άθξν ν Bowlby (1961)2 ζπδεηνχζε δπλακηθά ηελ παξνπζία
ζιίςεο

θαη

πέλζνπο

αθφκα

θαη

ζε

πνιχ

κηθξά

παηδηά,

φηαλ

απνρσξηδφληνπζαλ ηε κεηέξα ηνπο.
Ο Freud (1916)6 επίζεο γηα ην ζέκα ηνπ απνρσξηζκνχ απφ ηε κεηέξα
ζεσξνχζε πσο ην παηδί κε έρνληαο θαηαθηήζεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ
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αληηθεηκέλνπ, έλνησζε ζα λα ράλεη ηε κεηέξα θάζε θνξά πνπ ηελ έραλε
απφ ηα κάηηα ηνπ. Η A. Freud (1960) επηκέλεη πσο ην παηδί πελζεί κφλνλ
φηαλ αλαπηχμεη αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε Furman αξγφηεξα
(1974) ζπκθσλεί κ’ απηή ηε ζέζε.7
κσο φινη έρνπκε παξαηεξήζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ κηθξνχ παηδηνχ ζηνλ
απνρσξηζκφ, φπσο πεξηγξάθνληαη θαη απφ ηνλ Bowlby (1961)2 κέζσ ηεο
δηακαξηπξίαο, απειπηζίαο θαη απνθφιιεζεο, θαη απηφ κνπ θαίλεηαη ζαλ
δηαβεβαίσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ παηδηνχ λα ιππεζεί θαη λα πελζήζεη.
Έηζη ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο, νξγήο θαη κνλαμηάο πνπ αθνινπζνχλ ηελ
απνπζία ελφο ζεκαίλνληνο πξνζψπνπ πηζηνπνηνχληαη σο αληηδξάζεηο
ζξήλνπ, αλ θαη παξάιιεια κπνξεί λα κελ ππάξρεη ψξηκε θαηαλφεζε ζε
ζρέζε κε ην ηεηειεζκέλν θαη ηε ζεκαζία ηεο απψιεηαο.
Δγθαηληαζκέλε θάησ απφ παξφκνηνπο νησλνχο ε παηδηθή ειηθία γίλεηαη
ζέαηξν επηθίλδπλσλ ηνικεκάησλ πνπ επηβάιινληαη σο εμσηεξηθή βία απφ
ην πεξηβάιινλ, γελλάλε φκσο θαη ζε αλάινγα πνζά κηαλ εζσηεξηθή βία
αληεθδίθεζεο, ζπζηαηηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ ςπρηζκνχ.
Αθνινπζεί ν θηλαζμόρ. Η κεηέξα θξνληίδεη ην κσξφ ηεο θαη ην θξαηά
ζηελ αγθαιηά ηεο πξνζθέξνληάο ηνπ κηα «αξρατθή θνηιφηεηα» κέζα ζηελ
νπνία εθείλν θαηαθεχγεη θαη αγαπηέηαη. Πίλνληαο ην γάια ηεο κπνξεί λα
μαλαζπκεζεί εκβξπτθέο γεχζεηο, ην άθνπζκα ησλ θηχπσλ ηεο θαξδηάο ηεο
θαη λα εθεζπραζηεί. Σην ζέκα ηνπ ζειαζκνχ εζηηάδεη ε M. Klein10 θαη
πεξηγξάθεη ηηο επηζεηηθέο ελνξκήζεηο ηνπ παηδηνχ πνπ ζηξέθνληαη πξνο ηε
κεηέξα θαη αξρηθά πξνο ην ζηήζνο ηεο, ην νπνίν παίδεη ξφιν κεξηθνχ
αληηθεηκέλνπ. Πεξηγξάθνληαο ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο απφ ηηο νπνίεο πεξλάεη

5

ην άγρνο, επαθφινπζν ηεο επηζεηηθφηεηαο, νξίδεη ηελ θαηαζιηπηηθή ζέζε σο
θάζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην παηδί είλαη ηθαλφ λα
αλαγλσξίζεη ην αληηθείκελν. Τν άγρνο θαηάζιηςεο πξνέξρεηαη ηφηε απφ ηελ
ελνρή θαηαζηξνθήο ηνπ θαινχ αληηθεηκέλνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ επηζπκία
ηνπ

αηφκνπ

λα

απνθαηαζηήζεη

ην

θαηεζηξακέλν

αληηθείκελν

μαλαθέξλνληάο ην ζηελ πξνεγνχκελή ηνπ θαηάζηαζε. Απηφ έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε απφ ην παηδί ηεο αδπλακίαο θαη ηεο εμάξηεζήο
ηνπ. Η αγσλία ηνπ επηθεληξψλεηαη ζην θφβν απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο ηνπ
ελνξκήζεηο. Δλδνβάιινληαο ινηπφλ ην αληηθείκελν, ην πξνζηαηεχεη. Τν
παηδί,

ζεκεηψλεη

ε

Klein,

λνηψζεη

απειπηζκέλν

γηα

ηελ

απψιεηα

αληηθεηκέλνπ θαη έληνλα ελνρνπνηεκέλν.
Ο Winnicott (1960)20 αλαθεξφκελνο ζηελ θαηαζιηπηηθή ζέζε ηεο M. Klein,
ηνλίδεη φηη αθνχ πξφθεηηαη γηα θπζηνινγηθή δηεξγαζία δελ ζα έπξεπε λα
ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «θαηάζιηςε» πνπ νξίδεη ςπρνπαζνινγία. Ο ίδηνο
ζπλδέεη ηελ θαηαζιηπηηθή ζέζε κε ηελ πεξίνδν ηνπ απνγαιαθηηζκνχ. Η
πεπίοδορ ηος απογαλακηιζμού, ινηπφλ, δελ ζεκαηνδνηεί κηαλ άιιε
θάζε

«ππνρξεσηηθήο

πνξείαο»

πνπ

πηζαλψο

λα

ζπλνδεχεηαη

απφ

θαηαζιηπηηθά ζηνηρεία ιφγσ δηαδηθαζίαο πέλζνπο; Γελ έρνπκε φινη δερζεί
ηειεθσλήκαηα απφ ηνλ ζεξάπνληα παηδίαηξν φηαλ έρεη λ’ αληηκεησπίζεη
ηελ αλνξεμία ηνπ 2νπ εμακήλνπ, πεξίνδν δειαδή αιιαγψλ θαη ζε επίπεδν
δηαηξνθήο,

αιιά

θαη

ζε

επίπεδν

ςπρηθήο

νξγάλσζεο;

(θάζε

«αλαγλψξηζεο» ηεο κεηέξαο θαη «αληίδξαζεο κπξνζηά ζηνλ μέλν»). Απηή
ινηπφλ ε ελεξγεηηθή άξλεζε ηνπ βξέθνπο λα δερηεί ηελ ηξνθή πνπ ηνπ
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πξνζθέξεη ε κεηέξα είλαη ε αληίδξαζή ηνπ κπξνζηά ζηελ αιιαγή, πνπ
εηζπξάηηεηαη γηα άιιε κηα θνξά ζαλ «πξνδνζία» απ’ ηε κεξηά ηεο.
Τν άγσορ ηος 8ος μήνα, κηα επφκελε θπζηνινγηθή θαηαζιηπηηθή ζηηγκή.
Σχκθσλα κε ην Spitz (1954)18 πξφθεηηαη γηα ηνλ δεχηεξν νξγαλσηή, κνξθή
αληίδξαζεο δπζαξέζθεηαο ή θφβνπ ηνπ παηδηνχ φηαλ αληηκεησπίδεη έλα
πξφζσπν πνπ δελ ηνπ είλαη νηθείν. Αθνξά κηα θαηλνχξηα ηθαλφηεηα ηνπ
λεπίνπ λα πξνβαίλεη ζε εζσηεξηθέο ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε «αληηθείκελα»
πνπ αληηιακβάλεηαη κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη ζηηο κλεκνληθέο εγγξαθέο ηεο
δηθήο

ηνπ

αλαθνξάο

ζηηο

ζρέζεηο

κε

ηε

κεηέξα

ή

θάζε

κεηξηθφ

ππνθαηάζηαην.
Η M. Mahler (1973)13 αλαθέξεη φηη θαηαζιηπηηθέο απαληήζεηο κπνξεί λα
παξνπζηαζζνχλ ζην λήπην θαηά ηελ πεπίοδο ηηρ εξαηομίκεςζηρ, θαζψο
αληηιακβάλεηαη φηη δελ είλαη πηα παληνδχλακν. Παληνδπλακία. πνηνο δελ
πελζεί φηαλ αηζζαλζεί πσο ηελ έραζε; Τν λήπην ινηπφλ δπζθνιεχεηαη
αξθεηά ζηηο θαηαθηήζεηο ηνπ θαη θαηαθιχδεηαη απφ άγρνο θαη ςπρηθφ πφλν.
Μπνξεί λα εκθαλίζεη ηφηε άγρνο απνρσξηζκνχ, ζπκφ, απνγνήηεπζε, ζιίςε,
ζηνηρεία δειαδή πέλζνπο, γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. ιεο απηέο βέβαηα
νη θπζηνινγηθέο θαηαζιηπηηθέο ζηηγκέο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ηνλίδεη ν
Rye, δελ εμειίζζνληαη ζε θαηάζιηςε αξγφηεξα θαη δελ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παηδηθή θαηάζιηςε.
Σαλ ζεξαπεπηέο ζα πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λ’ αλαγλσξίζνπκε ηηο
θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο ήδε απφ ην βξέθνο. Ο Spitz θαη’ αξρήλ
πεξηέγξαςε ην θιηληθφ θαηλφκελν ηνπ καξαζκνχ ζε παηδηά πνπ είραλ
εγθαηαιεηθζεί,

σο

αλαθιεηηθή

θαηάζιηςε

7

θαη

ν

Kreissler

(1981)11

δηεξσηάηαη κήπσο ε δηαηαξαρή πνπ πεξηέγξαςε ν Spitz ζπληζηά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα

ην

πξφηππν

θάζε

θαηαζιηπηηθνχ

θαηλνκέλνπ

κε

ζπκπηψκαηα δηαηαξαρήο ηνπ ζπκηθνχ, αλαζηνιή θηλεηηθφηεηαο, έλδεηα
ζηελ επηθνηλσλία, ςπρνζσκαηηθή επζξαπζηφηεηα.
Ο Field (1984)5 παξαηεξψληαο βξέθε ειηθίαο ηξηψλ κελψλ παξαηήξεζε
«ζπκπεξηθνξέο θαηαζιηπηηθνχ ζηπι» πνπ έκνηαδαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηάζιηςε ηεο κεηέξαο. Πάλησο ε θαηάζιηςε ηνπ βξέθνπο, πξντφλ
ζπλήζσο

απνπζίαο

ηεο κεηέξαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζσκαηηθή

παζνινγία πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο ν κεξπθαζκφο, ν ςπρνγελήο λαληζκφο,
νη απηνάλνζεο λφζνη.
Παξφι’ απηά ε πνξεία ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο εμεηάδεηαη ζε
ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ην παηδί δηαλχεη ηηο δηάθνξεο θάζεηο εμέιημεο ηεο
ζρέζεο ηνπ κε ηνλ εαπηφ θαη ηνλ θφζκν. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα
κελ

θαζειψλεηαη

ζ’

έλα

ηξφπν

ιεηηνπξγίαο

πνπ

αληηζηνηρεί

ζε

ζπγθεθξηκέλν ζηάδην εμέιημεο ή ηχπν αιιειεπηδξάζεσλ π.ρ. έλα παηδί ζην
πξψην έηνο κπνξεί λα κελ παξνπζηάζεη θαζφινπ άγρνο γηα αγλψζηνπο,
παξνπζηάδεη φκσο κηα ηδηαηηεξφηεηα ζηελ επηθνηλσλία πνπ κπνξεί λα
ζπληζηά έλδεημε δηαηαξαρήο ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο.
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παηδηθή ειηθία νη ζπλεηξκνί κνπ κε νδήγεζαλ
ζηελ ηζηνξία πνιιψλ πνιηηηζκψλ θαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε γέλλεζε θαη ε
εθεβεία ζεκαδεχνληαη απφ ηειεηέο πνπ εηζάγνπλ ην άηνκν ζηελ θνηλσλία.
Οη ηειεηέο απηέο νξίδνληαη σο κχεζε. Ο Μηξζέα Διηάληε14 αλαθεξφκελνο
ζηε δηαδηθαζία κχεζεο ζην βηβιίν ηνπ «Πξαγκαηεία πάλσ ζηελ ηζηνξία ησλ
ζξεζθεηψλ» ηε ρσξίδεη ζε 7 ζηάδηα:
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1. Φσξηζκφο απφ ηε κεηέξα.
2. Σπκβνιηθή γέλλεζε θαη αλαγέλλεζε.
3. Δπηζηξνθή ζηε κήηξα θαη αλαγέλλεζε
4. Φπγή ζηε θχζε (ζην δάζνο θιπ).
5. Ο ήξσαο κάρεηαη ην θαθφ κε καγηθή ή δσηθή βνήζεηα.
6. Κάζνδνο ζηνλ θάησ θφζκν.
7. Γχζθνιεο δνθηκαζίεο θαη αλαθάιπςε ηεο θξπκκέλεο αιήζεηαο.
Σε θάζε δηαδηθαζία κχεζεο βιέπνπκε κηα πιήξε ξήμε κε ηε κεηέξα ή θαη
κε φιε ηελ νηθνγέλεηα. Αξρηθά ην παηδί είλαη κέξνο κηαο θιεηζηήο θαη
πξνθπιαγκέλεο θνηλφηεηαο. Καηά ηε κχεζε πξαγκαηνπνηείηαη ε απφηνκε
απνκάθξπλζε ηνπ αγνξηνχ ή ηνπ θνξηηζηνχ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ε
είζνδφο ηνπ ζηνλ θφζκν ησλ ελήιηθσλ. Απηή ε δηαδηθαζία ηνπ κχζνπ
μεθάζαξα αθνινπζείηαη ζην παξακχζη.
Σηα παξακχζηα ινηπφλ απηφ ζπκβαίλεη μαλά θαη μαλά, είηε κε ηνλ ζάλαην
ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα, θαη ηελ εκθάληζε ηεο θαθηάο κεηξηάο, φπσο ζηε
Σηαρηνπνχηα θαη ζηε Φηνλάηε, είηε κε ηελ απφξξηςε ηνπ παηδηνχ απ’ ηνπο
γνλείο, πνπ ην ζηέιλνπλ ζ’ έλαλ μέλν θαη ερζξηθφ θφζκν, φπσο ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Φάλζει θαη ηεο Γθξέηει. Απηή ηε δηαδηθαζία ηε ζπλαληάκε
επίζεο ζηνπο ειιεληθνχο κχζνπο ηνπ Ιάζνλα θαη ηνπ Πεξζέα, ζηελ Παιαηά
Γηαζήθε κε ηνλ Ισζήθ, θαζψο θαη ζε πνιινχο άιινπο πνιηηηζκνχο, φπνπ
βιέπνπκε ηνλ απνδησγκέλν λα ζξηακβεχεη ζην ηέινο. Σε πνιιέο θπιέο ε
ηειεηή ηεο κχεζεο αξρίδεη φηαλ ν γνληφο νδεγεί ην παηδί ηνπ ζηνλ ηφπν ηεο
ηειεηήο θαη ην αθήλεη εθεί.
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Κάζε ηειεηή κχεζεο είλαη δξακαηηθή. Τν πέξαζκα απφ ηελ παηδηθή ειηθία
ζηελ σξηκφηεηα θαη ε ζπκβνιηθή απψιεηα ηεο κεηέξαο δξακαηνπνηνχληαη
ζε ηειεηέο, πνπ άιιεο θνξέο είλαη απιέο, πξσηφγνλεο θαη θπζηθέο, ελψ
άιινηε

αθνινπζνχλ

ηηο

εμαηξεηηθά

αλεπηπγκέλεο

ηειεηνπξγίεο

ησλ

ζξεζθεηψλ θαη ησλ κπζηηθψλ θνηλσληψλ.
Δπφκελνο ζηαζκφο γηα ηελ ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ε
οιδιπόδεια θάζη. Ο B. Golse (1987)8 αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζιηπηηθή ηάζε
ηεο νηδηπφδεηαο πεξηφδνπ, ηνλίδνληαο φηη ε έιμε ηνπ παηδηνχ πξνο ηνλ
εηεξφθπιν γνληφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απεηιή απψιεηαο ηεο αγάπεο ηνπ
γνληνχ ηνπ ίδηνπ θχινπ. Ο θφβνο απηφο, ηνπ λα ραζεί ε αγάπε ηνπ γνληνχ
ηνπ ίδηνπ θχινπ, εμεγεί ηε ζπρλφηεηα ησλ θαηαζιηπηηθψλ αλαηαξαρψλ ζηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο.
Τν πέλζνο ζπλνιηθά παξαπέκπεη ζηελ νξηζηηθή απψιεηα ηνπ ζηήζνπο ηεο
κεηέξαο, εθείλεο ηεο αξρηθήο εηδπιιηαθήο επνρήο κε ηε κεηέξα, πνπ δελ
κπφξεζε ζηε ζπλέρεηα λα βξεη δξφκν επαλφξζσζεο.
Γηα ην κηθξφ θνξίηζη πάλησο ε αλαδήηεζε ηεο επραξίζηεζεο ηεο κεηέξαο
απφ ηνλ παηέξα θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηήζνπο ηεο ζηα κηθξφηεξα αδέξθηα,
πνπ ζπρλά αθνινπζνχλ, ην γεκίδνπλ κε αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο θαη ελνρήο.
Τν θνξίηζη βξίζθεηαη απφ πνιχ λσξίο αληηκέησπν κε ηε δηπιή δηαθνξά ησλ
θχισλ θαη γνλέσλ. πσο γξάθεη ε Nestour (Παλαγησηνπνχινπ, 2005)16,
«δελ έρσ ην θχιν πνπ επηζπκεί ε κεηέξα κνπ. Τν ζηήζνο ηεο είλαη κηα
πεγή πνπ ζηέξεςε θαη ε θνηιηά ηεο αλήθεη ζηνλ παηέξα κνπ θαη ηα παηδηά
πνπ ζα γελλήζεη», δειαδή θζφλνο γηα ην κεηξηθφ ζψκα θαη ην πεξηερφκελφ
ηνπ.
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Παξάιιεια ελψ βιέπεη ηε κεηέξα ηνπ λα «γεκίδεη παηδηά θαη λα
αδεηάδεη», ην κηθξφ θνξίηζη αλαθαιχπηεη ην ζψκα ηνπ θαη εηδηθφηεξα ηελ
ηξχπα πνπ έρεη ζηε γελλεηηθή πεξηνρή. Τν ζψκα δειαδή γίλεηαη ν ηφπνο
πνπ θπξηνιεθηηθά ελζαξθψλεη ηηο αγσλίεο ζηε ζρέζε κε ηε κεηέξα ηνπ.
Πνηα άξαγε είλαη ε δηέμνδνο πνπ δίλεη ν ςπρηζκφο ηνπ ψζηε ην πέξαζκα
πξνο ηε ζεμνπαιηθφηεηα λα κελ αλαζηαιεί; Η ππφζεζε ηεο Parat
(Παλαγησηνπνχινπ, 2005)16 ζα ήηαλ κηα απάληεζε. Αλαθέξεηαη ζην κηθξφ
θνξίηζη. Η επηζεηηθφηεηα ηνπ αξρηθά πξνο ην ζηήζνο θαη θαηφπηλ ζην πένο
εκπνδίδεη ηελ θφξε λα πξνζεγγίζεη κηα ζέζε εληφο πξσηαξρηθήο ζθελήο, ε
νπνία έηζη κπαίλεη ζ’ έλα ξφιν δηηηφ, ελεξγεηηθφ θαη’ αξρήλ ζε ζρέζε κε ηε
κεηέξα, θαζψο επηζπκεί ηελ θαηνρή ελφο πένπο. Δλ ζπλερεία ζηξέθεηαη
ελεξγεηηθά, θηεηηθά θαη ζαδηζηηθά πξνο ηνλ παηέξα γηα λα ηεο δψζεη απηφ
ην πένο πνπ δελ πήξε απφ ηε κεηέξα.
Σ’

απηφ

πξνυπφζεζε

ην

ζηάδην

είλαη

ε

ηεο

εμέιημεο,

εθηξνπή

ησλ

ηελ

νηδηπφδεηα

ζαδηζηηθψλ

ηξηγσλνπνίεζε,

ελνξκήζεσλ

πνπ

θαηεπζχλνληαη ζην πένο ηνπ παηέξα, ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη ε
αλαγλψξηζε ηνπ «δηαθνξεηηθνχ», ε απνζπκπίεζε ηνπ θζφλνπ θαη ε
απεκπινθή ηεο δηεξγαζίαο ηνπ πέλζνπο.
ζνλ αθνξά ην αγφξη πάληα ππάξρεη ε πξνβιεκαηηθή ηνπ επλνπρηζκνχ.
Η απεηιή απφ κφλε ηεο δελ πξνθαιεί κεγάιε εληχπσζε θαζψο ην παηδί
αξλείηαη λα πηζηέςεη φηη ζα ράζεη έλα ηκήκα ηνπ ζψκαηνο ηνπ πνπ ραίξεη
ηέηνηαο εθηίκεζεο. Σηε ζέα ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ζα
κπνξνχζε ίζσο λα πεηζζεί γηα κηα ηέηνηα πηζαλφηεηα, αιιά ην αγφξη δελ
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θαηαιήγεη ζ’ απηφ αθελφο δηφηη ε απέρζεηα ηνπ είλαη ππεξβνιηθή, αθ’
εηέξνπ γηαηί δελ έρεη θαλέλα θίλεηξν γηα λα ην θάλεη.
Δξεπλψληαο ηνλ παηδηθφ ςπρηζκφ, ν Freud έδεημε ζε πνην βαζκφ ην παηδί
κεγαιψλνληαο «παξαδίλεηαη» ζρεδφλ, ρσξίο λα έρεη θαηαθχγην, ζηηο
ελνξκήζεηο ηνπ θαη «θαθνπνηείηαη», ζχκθσλα κε ην θείκελν ηνπ «Δλα παηδί
θαθνπνηήζεθε» (1919).
Σην ζεκείν απηφ ζ’ αλαθεξζψ ζηηο αλαξίζκεηεο πξαγκαηηθέο

ή

θαληαζησζηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ κέζα καο. Καη’ αξρήλ ζηηο
πξνβνιέο ησλ γνληψλ πνπ πηέδνπλ γηα θαηαμίσζε. Τν παηδί ήδε απφ ηελ
αξρή, δειαδε απφ θπνθνξνχκελν βξέθνο είλαη ελήκεξν ησλ πξνβνιψλ
ησλ γνληψλ ηνπ, ησλ θαληαζηψζεψλ ηνπο, ησλ επηζπκηψλ. Αλάινγα κε ηελ
έληαζή ηνπο απηέο άιινηε απιψο ην ζπλνδένπλ, ζπρλφηεξα φκσο ην
θαηαθιχδνπλ παξεκπνδίδνληαο ην λα ηηο δηαπξαγκαηεπζεί. Καη βέβαηα ίζσο
θαηά ηε γλψκε κνπ απηή λα είλαη ε δπζθνιφηεξε ζηηγκή πέλζνπο, ε
αλαγλψξηζε δειαδή απφ κέξνπο ηνπ παηδηνχ ηνπ ράζκαηνο πνπ ππάξρεη
κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ εηθφλαο θαη ηεο εηθφλαο ηεο θαληαζίαο ηεο
κεηέξαο

ζαλ

θαληαζησζηθήο

νλεηξνπφιεζε
εηθφλαο,

ηεο

εγθπκνζχλεο

πξντφλ

δειαδή

ηεο,

δηθψλ

θαζψο

ηεο

θαη

ηεο

απσζεκέλσλ,

αζπλείδεησλ παηδηθψλ ζπγθξνχζεσλ.
Σηε ζπλέρεηα ζηε λανθάνοςζα, ζεκαληηθφ επίζεο ξφιν παίδνπλ νη αμίεο
ελφο ζαδηζηηθνχ Υπεξεγψ, θαη νη εληνιέο ελφο ζρνιείνπ πνπ εηζπξάηηεηαη
απζηεξφ. ια απηά νδεγνχλ ζηα πεξάζκαηα ζηελ πξάμε θαη δεκηνπξγνχλ
παηδηά – κάξηπξεο. Απηφ κνηάδεη λα’ λαη ην θφζηνο ηεο πνξείαο κέρξη ηελ

12

εθεβεία κε ηελ ίδηα πάληα θαληαζίσζε, ηελ επηζπκία γηα ηε ρακέλε
Αηιαληίδα, ε επηζπκία γηα ηε ζρέζε επηζηξνθήο ζηε κεηέξα.
Τη γίλεηαη φκσο φηαλ ε κηα θάζε δελ δηαδερζεί ηελ επφκελε κεηά απφ
ηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη ηεο θαηάιιειεο σξηκνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο;
1. Υηνζέηεζε ςεχηηθσλ ιχζεσλ, ζπκπεξηθνξάο θαη επηινγψλ. Οξγάλσζε
ελφο «ςεχηηθνπ εαπηνχ» θαηά Winnicott.20
2. Η ςπρνζσκαηηθή παζνινγία ζαλ θπγή κπξνζηά ζηελ νδχλε θαη ςπρηθή
έληαζε, θαζψο ε ιεηηνπξγία ηνπ ςπρηθνχ κεραληζκνχ δελ είλαη επαξθήο
ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο άκπλα.
3. Φπγή ζε καληαθέο άκπλεο.
4. Καηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα κε αλαζηνιή ηεο θαληαζησηηθήο δσήο ζε
ςπρνζσκαηηθνχ ηχπνπ δνκή πξνζσπηθφηεηαο (Kreisler 1981).11
Κάζε

κεηάβαζε

απφ

έλα

ζηάδην

αλάπηπμεο

ζην

επφκελν

είλαη

θνξησκέλε θηλδχλνπο. Μηα θπζηθή αληίδξαζε ζηελ απεηιή φηη είκαζηε
ππνρξεσκέλνη λα κεγαιψζνπκε, είλαη λ’ απνζπξζνχκε απφ ηνλ θφζκν θαη
απφ ηε δσή πνπ επηβάιεη ηέηνηεο δπζθνιίεο. Η λαξθηζζηζηηθή απφζπξζε
είλαη κηα απάληεζε ζηηο εληάζεηο. Σ’ έλα ηέηνην θιείζηκν ζηνλ εαπηφ δελ
ππάξρεη θακκηά νδχλε αιιά νχηε γλψζε, νχηε αίζζεκα, αιιά νχηε…
εμέιημε.
Καη θζάλνπκε ζηνλ έθηβο. Σην καθξχ δξφκν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε
ηνπ απφ ηνπο γχξσ ν έθεβνο πεξηπιαλάηαη ζπλαηζζεκαηηθά, δνθηκάδεη,
ράλεη θαη ράλεηαη, επηηίζεηαη, αληέρεη. Δίλαη αλάγθε λα απνιέζεη θαη λα
πελζήζεη ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ απφζηαζε αλάκεζα
ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ εαπηφ θαη ην ηδαληθφ Δγψ. Πξφθεηηαη γηα κηα πνξεία
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πεξηφδσλ έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη πεξηφδσλ αθξαίαο παζεηηθφηεηαο θαη
ιήζαξγνπ. Απηή ε εθεβηθή ζπκπεξηθνξά κε ηηο αθξαίεο ελαιιαγέο βξίζθεη
έθθξαζε ζε κεξηθά παξακχζηα φπνπ ν ήξσαο θπλεγά ηηο πεξηπέηεηεο θαη
μαθληθά απνιηζψλεηαη απφ κάγηα.
ινη

έρνπκε

δηαβάζεη

ηελ

Ψξαία

Κνηκσκέλε

ραξαθηεξηζηηθφ

παξάδεηγκα, θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν Bettelheim ζην βηβιίν ηνπ «Η γνεηεία
ησλ παξακπζηψλ»1 (1976) απνζπκβνιίδεη φια ηα ζεκεία ηνπ παξακπζηνχ
ηνλίδνληαο ηηο δπζθνιίεο ηεο εθεβηθήο πεξηφδνπ. «Τν αίκα πνπ ζηάδεη κε ην
άγγηγκα ηεο ξφθαο ζπκβνιίδεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο κεηάβαζεο ζηελ
εθεβεία».
Η Έιελα, καζήηξηα Α’ Γπκλαζίνπ έθαλε δχν λνζειείεο ζε Παηδηαηξηθφ
Ννζνθνκείν ιφγσ αδηεπθξίληζησλ ππξεηηθψλ θπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα
ελφο εμακήλνπ. Οη εμεηάζεηο αξλεηηθέο, ν ππξεηφο παξακέλεη, ε ζρνιηθή
ρξνληά ράλεηαη. Η Έιελα δεη κε ηε κεηέξα ηεο ρσξίο παηέξα, θαη φπσο
θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ ςπρνζεξαπεία ηεο αξλείηαη λα δηαπξαγκαηεπζεί
πσο ε πεξίνδνο ηεο μελνηαζηάο πέξαζε. Η κφλε ηεο επηζπκία εθείλε θαη ε
κεηέξα ηεο λα παξακέλνπλ φπσο παιηά, αγαπεκέλεο θαη καδί. Η αιιαγή ηε
θνβίδεη, πξέπεη λα εγθαηαιείςεη ηνλ αζθαιή ρψξν ηεο κεηξηθήο παξνπζίαο
– ππεξπξνζηαζίαο θαη λα πεξάζεη ζε επψδπλεο εκπεηξίεο αλάπηπμεο. ινη
εθδησθφκαζηε ηειηθά απφ ηνλ αξρηθφ παξάδεηζν ηεο λεπηαθήο ειηθίαο φπνπ
φιεο

καο

νη

επηζπκίεο

κνηάδνπλ

λα

εθπιεξψλνληαη

ρσξίο

κεγάιε

πξνζπάζεηα απφ ηε κεξηά καο. κσο θάπνηνη λένη φπσο ε Έιελα, ε Μαξία,
ν Γηάλλεο, ν Γεκήηξεο… παγηδεχνληαη πξνζσξηλά, ίζσο βέβαηα θαη ιφγσ
ησλ αληίζηνηρσλ αζπλείδεησλ επηζπκηψλ ησλ γνληψλ ηνπο. Αο ζπκεζνχκε
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πσο ε κεηέξα ηεο Έιελαο δνχζε κφλε ρσξίο ζχδπγν θαη ρσξίο θαιέο
ζρέζεηο κε ηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα, άξα θαη κε κεγάιε δπζθνιία λα
βνεζήζεη ε ίδηα ηελ Έιελα ζ’ απηή ηε λέα ζπλεηδεηνπνίεζε θαη απηνλφκεζή
ηεο.
Άιισζηε ε είζνδνο ζηελ εθεβεία είλαη γεληθά δχζθνινο ζηαζκφο θαη ζα
κπνξνχζε ίζσο λα νξηζηεί θαη ζαλ «ζηαπξνδξφκη βηαηνηήησλ». Ξεθηλψληαο
απφ κηα «νξγαληθή νξκνληθή βία» πνπ αζθείηαη ζην εθεβηθφ ζψκα, θσλή,
ηξηρνθπΐα,

ζρήκα

επεκβάζεηο

πνπ

ζψκαηνο,

εκκελαξρή,

αλαζηαηψλνπλ

ηελ

ζθιεξέο

αληίιεςε

θαη

εαπηνχ.

αλεζπρεηηθέο
Ή

θαη

ζαλ

«θνηλσληθή βία» ζε πνιιαπιά επίπεδα φπσο ξχζκηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο,
εθπαηδεπηηθέο

πηέζεηο,

πξνγξάκκαηα

ελζσκάησζεο,

αλάγθε

δφκεζεο

ηαπηφηεηαο. Καη είλαη γλσζηή θαη ε εηθφλα ηεο «εθεβηθήο βίαο» είηε φηαλ
ζηξέθεηαη πξνο ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ κε απφπεηξεο απηνθηνλίαο, νπζίεο,
ςπρνινγηθά

πξνβιήκαηα,

είηε

φηαλ

εμσηεξηθεχεηαη

κε

πξάμεηο

παξαβαηηθφηεηαο, ζπκκνξίεο, βαλδαιηζκνχο. Απηέο νη άγξηεο ςπρνινγηθέο
ζπγθξνχζεηο πνπ δηεμάγνληαη κε απψιεηεο θαη ζπγρχζεηο ηξέθνπλ κηα
νιφθιεξε ςπρηθή παζνινγία ηελ «ςπρνπαζνινγία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο»,
φπνπ ζχκθσλα κε ηελ έθθξαζε ηνπ Freud ην «Δγψ πξέπεη λα είλαη
αθέληεο κέζα ζην ίδην ηνπ ην ζπίηη». Δίλαη εθηθηφ φκσο απηφ ζηνλ ςπρηζκφ
ηνπ έθεβνπ;
Σαλ ζεξαπεπηέο θαινχκαζηε ζπρλά λα αλαγλσξίζνπκε αλ έλαο έθεβνο
είλαη ζε θαηάζιηςε ή θαίλεηαη ζα λα έρεη θαηάζιηςε. Πνιιέο ζπδεηήζεηο
κεηαμχ ζεξαπεπηψλ εθεβείαο γηα ην αλ ε εθεβηθή θαηάζιηςε είλαη ζηνηρείν
θπζηνινγίαο ή παζνινγίαο. Σίγνπξα ε ζχγρπζε νθείιεηαη ζην φηη ηελ ψξα
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ηεο εθηίκεζεο βξίζθνπκε ζηνλ εαπηφ καο αθ’ ελφο ζηνηρεία ηνπ εθήβνπ
κέζα απφ ηελ έληνλε πξνβιεηηθή ηαχηηζε, αθ’ εηέξνπ ζηνηρεία πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάδπζε δηθψλ καο άιπησλ εθεβηθψλ ζεκάησλ.
Παξάγνληαο ηεο ζχγρπζεο απηήο είλαη αθφκα θαη ε απνπιάλεζε πνπ αζθεί
ζ’ φινπο καο ν ρξφλνο ηεο εθεβείαο, νη αλακλήζεηο καο, ε ζρέζε καο κε
ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ε θηινζνθία καο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ νη
έθεβνη αληηκεησπίδνπλ ην θπζηνινγηθφ θαη ην παζνινγηθφ. Πάλησο γεγνλφο
είλαη φηη ν έθεβνο έξρεηαη αληηκέησπνο κε απψιεηεο, απψιεηα ηνπ
νηδηπνδεηαθνχ αληηθεηκέλνπ, απψιεηα ησλ γνλετθψλ imagos κε φιε ηελ
παξερφκελε αζθάιεηα θαη θξνληίδα, απψιεηα ησλ εηθφλσλ κηαο γλσζηήο
πξαγκαηηθφηεηαο.
απηνεθηίκεζεο

θαη

Καη
ηε

φια

απηά

θηψρεηα

ζπλδεδεκέλα
ηνπ Δγψ,

κε

φπσο

ηελ

απψιεηα

βηψλεηαη

θαη

ηεο
ζηελ

θαηάζιηςε. Τελ ίδηα ζηηγκή παξαηεξείηαη κηα αθχπληζε ησλ πξνγελλεηηθψλ
θηλήζεσλ κε φιεο ηηο αξρατθέο ζπγθξνχζεηο, καηαηψζεηο θαη πξφσξεο
απψιεηεο αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη φμπλζε ζηε κε αλνρή ζηε καηαίσζε,
ιφγσ ελδνβνιήο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη λαξθηζζηζηηθήο ηαπηνπνίεζεο κ’
απηφ. Παξάιιεια θηλεηνπνηνχληαη ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη κίζνπο θαη
θπξίσο ην αίζζεκα απψιεηαο ηεο αγάπεο, κηα βαζηθή θαηαζιηπηηθή
θαηάζηαζε φπνπ ην αληηθείκελν αηζζάλεηαη λα κελ αγαπηέηαη πηα.
Η εηθφλα ινηπφλ ηνπ εθήβνπ ιφγσ απηψλ ησλ κεηαβνιψλ, είλαη εχινγν
λα καο νδεγεί ζηελ εηθφλα ηεο θαηάζιηςεο. Πξαγκαηηθά είλαη εχθνιν ζαλ
ζεξαπεπηέο λα ζπζρεηίζνπκε ηελ εθεβεία κε κηα θαηαζιηπηηθή θαηάζηαζε.
Αλ είλαη φκσο έηζη, πξέπεη λα νξίζνπκε ηε θχζε απηή ηεο θαηάζιηςεο θαη
λα ηελ ηνπνζεηήζνπκε ζην λνζνγξαθηθφ ζθειεηφ ηεο θαηάζιηςεο.
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Έρνπκε δχν πηζαλφηεηεο:9 (Haim, 1914)
Η πξψηε ππφζεζε είλαη απηή ηεο θαηάζιηςεο ιφγσ θαησηεξφηεηαο, ή φπσο
ν Pasche θαη ν Male ηελ νξίδνπλ, σο εηθφλα κηαο «νδπλεξήο απηφππνηίκεζεο», έλα αίζζεκα αζρήκεηαο, θηψρεηαο, κηδέξηαο.
Η δεχηεξε ππφζεζε είλαη απηή ηεο αληηδξαζηηθήο θαηάζιηςεο ιφγσ ησλ
απσιεηψλ πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. Απηή είλαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλε
ππφζεζε

θαη

ρξεηάδεηαη

ηε

πξνζνρή

θαη

βαζχηεξε

θαηαλφεζε

ηνπ

ζεξαπεπηή, θαζψο ε ππφζεζε ηεο αληηδξαζηηθήο θαηάζιηςεο αγλνεί ηελ
εζσηεξηθή δνκή θαη ηηο παιηλδξνκηθέο θηλήζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Πάλησο ε
θαηαζιηπηηθή θάζε ηεο εθεβείαο θαίλεηαη πσο παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξεο
νκνηφηεηεο κε ηηο θπζηνινγηθέο θάζεηο ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, παξά κε
ςπρηαηξηθά ζχλδξνκα.
Απηφ πνπ πξνζνκνηάδεη κε ηελ θαηάζιηςε είλαη ην πέλζνο θαη ίζσο είλαη
θαη απηφ πνπ ζπλαληάκε θαη ζηε εθεβεία. Η A. Freud, ν Lamp de Groot
έρνπλ εζηηάζεη ζ’ απηφ αιιά θαη ν ίδηνο ν Freud πξνζπάζεζε λα εληνπίζεη
ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν θαηαζηάζεηο κε ηελ πξφηαζε φηη ζην πέλζνο
δελ ππάξρεη ππνηίκεζε ηνπ Δαπηνχ, αιιά φπσο θαη ζηελ θαηάζιηςε
ππάξρεη ε επηκνλή ζηε δηάξθεηα, θαζψο θαη ε επηκνλή δπλακηθψλ
δπλαηνηήησλ. Σηνπο εθήβνπο φκσο ηίπνηα δελ είλαη ζηαζεξφ θαη βέβαηα
δελ πθίζηαηαη ζέκα ζπλερψο επαλαιήςεσλ, φπσο ζηελ θαηάζιηςε, αθνχ
ζηελ εθεβεία θάζε κέξα είλαη λέα θαη επηπρψο δηαθνξεηηθή απ’ ηελ
πξνεγνχκελε.
Σπλνςίδνληαο ινηπφλ, ζηελ εθεβεία νη απψιεηεο είλαη πνιιέο θαη
ηαπηφρξνλα

ζπλδπαδφκελεο

κε

επαλαιακβαλφκελα
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λαξθηζζηζηηθά

ηξαχκαηα. Θα κπνξνχζε επνκέλσο θαλείο λα ηζρπξηζηεί πσο εθεβεία είλαη
ε θαηάζηαζε πνιιαπιψλ πελζψλ. Η δηαδηθαζία πέλζνπο γίλεηαη ζηνλ
έθεβν κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο απ’ φηη ζπλήζσο ιφγσ ηνπ φηη: Τν Δγψ ηνπ
είλαη ιηγφηεξν αλζεθηηθφ θαη ε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη
πάληα

ζηαζεξή,

θαζψο

παξεκβαίλεη

έληνλα

ε

ππνθεηκεληθή

ηνπ

πξαγκαηηθφηεηα. Έξρεηαη επίζεο αληηκέησπνο κε ηελ επαλεξγνπνίεζε
πξνγελλεηηθψλ

ηνπ

ζπγθξνχζεσλ

θαη

ηελ

αθχπληζε

ελζηηθησδψλ

ελνξκήζεσλ ελψ εκθαλίδεη έλα αξρατθφ απεηιεηηθφ Υπεξεγψ θαη κηα
κεγαινκαληαθή εηθφλα Ιδαληθνχ Δγψ. Η θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί
επαισηφηεηα ζηα ηξαχκαηα.
Λφγσ απηψλ αηηηνινγείηαη απφ θάπνηνπο ζεξαπεπηέο ε χπαξμε ηεο
αληηδξαζηηθήο θαηάζιηςεο.
Απ’ ηελ άιιε βέβαηα ν έθεβνο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πνιχ κεγαιχηεξα πνζά
ελέξγεηαο γηα λα πεξάζεη ηε δηαδηθαζία απηή αλ θαη θάπνηεο ζηηγκέο
πιεζηάδεη ηελ θαηάζιηςε. Αλάινγα κε ηε δπλακηθή ηνπ πνξεία, ν θίλδπλνο
απηφο εμαθαλίδεηαη ηελ επνκέλε. Ο έθεβνο εμάιινπ, φινη γλσξίδνπκε, πσο
εκθαλίδεηαη ηε κηα ζηηγκή αηζηφδνμνο θαη ηελ άιιε απαηζηφδνμνο. Απηφ
ζπκβαίλεη πξνθαλψο ιφγσ ηεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ
ηνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ, ιφγσ ηεο ακθηζπκίαο ηνπ πνπ ηνλ νδεγεί λα
δηαρσξίδεηαη

απφ

ηηο

ελνξκήζεηο

ηνπ,

ιφγσ

ηεο

πνιππινθφηεηαο

ελνξκήζεσλ θαη ακπλψλ. Έηζη εμνηθνλνκεί ηελ ελέξγεηα πνπ ηνλ νδεγεί ζε
λέεο επελδχζεηο θαη ηνλ δηεπθνιχλεη ζηε κεηάβαζε ηνπ ζηελ επφκελε
θάζε.
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Δπίλογορ
Γηα

λα

νινθιεξσζεί

ε

δηαδηθαζία

πέλζνπο

ρξεηάδεηαη

ρξφλνο

θαη

επαλάιεςε. Η ηαπηφρξνλε απψιεηα ελφο ηδαληθνχ παξειζφληνο ηνπ
αηφκνπ, θαη ε πεπνίζεζή ηνπ φηη δελ κπνξεί λα επηζηξέςεη, νδεγεί ζε έλα
αίζζεκα «αβνήζεηνπ» εχθνια, κέρξηο φηνπ κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία
νδεγεζεί

αξγά

ζε

κηα

πην

ξεαιηζηηθή

απνδνρή

ηνπ

παξφληνο.

Η

επαλαθαηαζθεπή απηή ηνπ παξειζφληνο πνπ ζπληειείηαη κέζα απφ ηελ
αλάκλεζε θαη ηελ αθήγεζε, δίλεη ηελ επθαηξία λα θηάζεη ε αθήγεζε απηή
ησλ δηαθφξσλ ρξνληθψλ ζεκείσλ «εηο πέξαο» ψζηε λα θιείζεη ην αλνηθηφ
θεθάιαην ζηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηνπ αηφκνπ ή κε ςπραλαιπηηθνχο φξνπο
λα νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ηνπ πέλζνπο.
Ο ζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα θάλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην πέλζνο σο
δνκηθή ζηηγκή ηεο αλάπηπμεο θαη ζηελ θαηάζιηςε, αθφκα θαη ζηηο θάζεηο
πνπ ηα φξηα είλαη δπζδηάθξηηα θαη λα ζπλνδεχζεη ην παηδί ή ηνλ έθεβν κέζα
απφ ηε ζρέζε κεηαβίβαζεο – αληηκεηαβίβαζεο ζηε πνξεία πξνο ηελ επφκελε
θάζε. Ο ζηφρνο είλαη λα βνεζήζνπκε ην παηδί λ’ απνθηά κηα ππαξμηαθή
ζπλέρεηα. Γηα ηνλ ζεξαπεπηή ην πέλζνο (φπσο γξάθεη ν Freud ζην
“Verganglichkeit”) απνηειεί έλα κεγάιν αίληγκα, έλα απφ εθείλα ηα
θαηλφκελα πνπ δελ δηαιεπθαίλνληαη θαζεαπηά αιιά ζηα νπνία κπνξνχλ λα
αλαρζνχλ άιια ζθνηεηλα ζεκεία.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη λα έρεη θαη ν ίδηνο ν ζεξαπεπηήο
εμεκεξψζεη ηελ ηδέα ηεο χπαξμεο κέζα ηνπ θαη λα’ ρεη απνθαζίζεη πσο «ν
παξάδεηζνο δελ είλαη λνζηαιγία νχηε αληακνηβή, αιιά δηθαίσκα…».4
(Διχηεο).
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