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Δελτίο : Κύριε Κλεώπα, σας ευχαριστούµε που δεχθήκατε να έχετε µαζί µας αυτή τη
συνοµιλία. Είστε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχοσωµατικής Εταιρείας. Μπορείτε να µας
πείτε λίγα λόγια για την ιστορία, τους στόχους και τις δραστηριότητες της Εταιρείας;
Ι. Κλεώπας : Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το Δελτίο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής
Εταιρείας για την δυνατότητα αυτής της συζήτησης. Η Ελληνική Ψυχοσωµατική Εταιρεία IPSO P. Marty (ΕΨΣΕ) ιδρύθηκε ως εταιρεία το 2001 και είναι µέλος της Διεθνούς
Ένωσης Ψυχοσωµατικής - Pierre Marty. Η δηµιουργία της, ξεκίνησε το 1995 µε την
πρωτοβουλία της Άννας Ποταµιάνου, η οποία ήταν ήδη µέλος και διδάσκουσα στον
αρχικό πυρήνα της σηµερινής Διεθνούς Ένωσης. Δηλαδή στο Institut de
Psychosomatique στο Παρίσι, το οποίο δηµιουργήθηκε το 1975 από τους Pierre Marty
και Michel Fain. Συγκροτήθηκε έτσι στην Αθήνα µία πρώτη οµάδα από συναδέλφους
ψυχαναλυτές µε ένα ιδιαίτερο κλινικό και θεωρητικό ενδιαφέρον για την ψυχοσωµατική.
Τα επόµενα χρόνια, τα µέλη της αρχικής οµάδας πραγµατοποίησαν την εκπαίδευση στην
ψυχοσωµατική, κυρίως στο Παρίσι, στην IPSO και ένα µέρος της στην Αθήνα. Το 2005 η
Ελληνική Ψυχοσωµατική Εταιρεία αναγνωρίστηκε από την Διεθνή Ψυχοσωµατική Ένωση
(Α.Ι.) ως µία από τις εταιρείες που παρέχουν εκπαίδευση στο πλαίσιο των κανονισµών
της Διεθνούς Ένωσης. Έχει δηλαδή το δικαίωµα να παρέχει αυτόνοµα ένα πλήρες
εκπαιδευτικό πρόγραµµα σπουδών στην ψυχαναλυτική ψυχοσωµατική στην Ελλάδα.
Στόχος της ΕΨΣΕ, είναι η ανάπτυξη της ψυχοσωµατικής σκέψης και πράξης στο πλαίσιο
της ψυχαναλυτικής θεωρίας και πρακτικής µε ειδική επικέντρωση στην εκπαίδευση και
την έρευνα. Σύµφωνα µε τον κανονισµό της Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωµατικής η πλήρης
εκπαίδευση στην ψυχαναλυτική ψυχοσωµατική προϋποθέτει να είναι ο εκπαιδευόµενος
ψυχαναλυτής ή εκπαιδευόµενος σε µία από τις εταιρείες - µέλη της Διεθνούς
Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Εξ άλλου, σηµαντικός στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της
κλινικής και θεωρητικής
έρευνας και εφαρµογής της ψυχοσωµατικής µέσα από
διεπιστηµονικές συνεργασίες. Αυτές συχνά ξεκινούν από αιτήµατα που απευθύνονται
προς την ΕΨΣΕ και τα µέλη της, εκ µέρους φορέων υγείας και εκπαίδευσης και ιδίως από
συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται στον χώρο της ψυχικής υγείας. Υπάρχουν επίσης
αιτήµατα από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη σηµασία της
ψυχικής λειτουργίας στην εκδήλωση και την πορεία των οργανικών νοσηµάτων. Σε αυτό
το πλαίσιο, οργανώνονται από την ΕΨΣΕ θεωρητικά και κλινικά σεµινάρια
ευαισθητοποίησης στην ψυχοσωµατική.

Δ : Θα θέλαµε να µας µιλούσατε για τους βαθύτερους λόγους που κατά την γνώµη σας
έκαναν τους ψυχαναλυτές να αναπτύξουν την Ψυχοσωµατική ως ειδικό κλάδο. Να µας
παρουσιάσετε δηλαδή, όσο αυτό είναι εφικτό στο πλαίσιο µιας συνοµιλίας, τα σηµεία της
ψυχαναλυτικής µεταψυχολογίας και νοσογραφίας όπου η διαφοροποίηση αυτή ήταν
απαραίτητη.
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ΙΚ : Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε ότι οι αναφορές στην ψυχοσωµατική σκέψη των
διαφόρων ψυχαναλυτικών σχολών και ιδίως της γαλλικής, πληθαίνουν. Ένα ερώτηµα
λοιπόν είναι, όπως το θέτετε, γιατί η ψυχοσωµατική; Πρώτα απ’ όλα θα έλεγα, επειδή
διατυπώνεται ένα ίσως όλο και αυξανόµενο αίτηµα για θεραπεία. Αυτό είναι αναµενόµενο
σε περιόδους κρίσεων, προσωπικών ή συλλογικών όπως αυτή που διανύουµε τα
τελευταία χρόνια, όπου η σωµατοψυχική οντότητα αναµετράται µε τα όριά της. Η
ψυχοσωµατική σκέψη διαµορφώθηκε στην Γαλλία από τους Pierre Marty, Michel Fain,
Michel de M’Uzan και Christian David, ωθούµενη από κλινικά αιτήµατα και από την
κλινική παρατήρηση ασθενών µε σωµατικά νοσήµατα. Η κλινική αυτή εργασία, η
προσπάθεια κατανόησης των µηχανισµών αποδιοργάνωσης και αναδιοργάνωσης της
σωµατοψυχικής λειτουργίας, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο εκφράζονται οι µηχανισµοί
αυτοί εντός της θεραπευτικής σχέσης, έθεσαν και συνεχίζουν να θέτουν µία σειρά
ερωτηµάτων στην ψυχαναλυτική θεωρία και πρακτική. Υπ’ αυτή την έννοια η
ψυχοσωµατική είναι η ανταπόκριση της ψυχαναλυτικής σκέψης στο αίτηµα κλινικής
εργασίας µε σωµατικούς ασθενείς και θεωρητικής κατανόησης της λειτουργίας της
σωµατοψυχικής οντότητας.
Αναφερθήκατε στην ψυχοσωµατική ως ειδικό κλάδο της ψυχανάλυσης. Θα έλεγα ότι
αποτελεί έναν ειδικό κλάδο µε την έννοια ότι προϋποθέτει εξειδίκευση και εκπαίδευση. Θα
µπορούσε ίσως να θεωρηθεί ειδικός κλάδος και επειδή ασχολείται µε µία ειδική κλινική
οντότητα, την κλινική της χρηστικής σκέψης, της θεµελιώδους κατάθλιψης, της
ανεπάρκειας ή κάµψης των ψυχικών και συναισθηµατικών διεργασιών που συναντάµε
στην ψυχική λειτουργία ασθενών που παρουσιάζουν χρόνια ή οξέα νοσήµατα. Ωστόσο
ένας τέτοιος διαχωρισµός θα δηµιουργούσε την εντύπωση ότι υπάρχουν ανάλογοι
διαχωρισµοί εντός της ψυχικής λειτουργίας. Η κλινική εµπειρία δείχνει ότι η χρηστική
σκέψη, οι κινήσεις αποεπένδυσης ή µορφολογικής παλινδρόµησης, το τραυµατικό
δυναµικό για το οποίο µίλησε ο Fain, η ανάπτυξη τέλος τάσεων εκφόρτισης προς το
σώµα, αποτελούν εν δυνάµει στοιχεία κάθε ψυχικής οργάνωσης. Αυτές οι ψυχικές
κινήσεις ή µεταβάσεις, οι περιοχές κάµψης της ψυχικής οργάνωσης, συχνά καλυµµένες
από µία λιγότερο ή περισσότερο νευρωτική, συµβολοποιηµένη λειτουργία, µπορούν να
εµφανισθούν στο πλαίσιο γενικότερα της ψυχαναλυτικής εργασίας και µεταβιβαστικής
σχέσης. Η ψυχοσωµατική σκέψη, όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, απαντά σε
αιτήµατα εµβάθυνσης και επέκτασης της ψυχαναλυτικής θεωρίας και θεραπευτικής του
ναρκισσισµού, των διαταραχών του Εγώ, των µεταιχµιακών και τραυµατικών διαταραχών.
Η ψυχοσωµατική σκέψη προσπαθεί εν τέλει να κατανοήσει γενικότερα τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της σωµατοψυχικής οντότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση,
προτάθηκαν, από τους Marty, Fain, De M’Uzan και στην συνέχεια κυρίως από τον Claude
Smadja, ορισµένες διαφοροποιήσεις στο θεωρητικό επίπεδο της µεταψυχολογίας.
Στην φροϋδική µεταψυχολογία, η εµφάνιση πρωτογενών τρόπων λειτουργίας, µαζικής
παλινδρόµησης και των αντίστοιχων ψυχικών, νοητικών ή και σωµατικών συµπτωµάτων,
εξηγείται και ερµηνεύεται ως προϊόν της δράσης ασυνείδητων φαντασιώσεων, δηλαδή
ενός υποκειµενικού µορφώµατος το οποίο ενέχει ψυχική αξία και εντός του οποίου
διατυπώνεται η συγκρουσιακότητα της ασυνείδητης επιθυµίας. Η ψυχοσωµατική
µεταψυχολογία, η οποία κινείται στην γραµµή σκέψης του Freud σχετικά µε την ενεστώσα
νεύρωση, θεωρεί ότι ορισµένες καταστάσεις αποδιοργάνωσης, οι τραυµατικές
καταστάσεις και η εκδήλωση σωµατικών νοσηµάτων, δηλώνουν την διακοπή της ψυχικής
λειτουργίας. Πρόκειται για µία σιγή του ψυχικού οργάνου, µια παύση των δυναµικών
δ ι ε ρ γ α σ ι ώ ν , τω ν ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν , τω ν δ ι ε ρ γ α σ ι ώ ν υ πο κ ε ι µ ε ν οπο ί η σ η ς κα ι
αντικειµενοποίησης, σύµφωνα µε τους όρους του Α.Green. Παράγεται έτσι συρρίκνωση
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και πάγωµα των διεργασιών µέσα από τις οποίες κατά την εξέλιξη στην πορεία της ζωής,
αναδύεται η ψυχική ζωή και οργανώνεται η ψυχική τοπική. Μπορούµε να πούµε ότι οι
διαφοροποιήσεις της ψυχοσωµατικής µεταψυχολογίας προτείνουν επέκταση της
φροϋδικής µεταψυχολογίας και όχι τροποποίηση της. Ένα παράδειγµα είναι η έννοια του
ασυνειδήτου. Στον Freud το ασυνείδητο ή το εκείνο, οργανώνονται και λειτουργούν σε
επαφή και σχέση µε το σώµα, έχοντας ως υπόβαθρο εκπροσώπους του σώµατος, µέσω
δηλαδή της ενορµητικής διεργασίας. Στην θεωρία του Marty, το ασυνείδητο περιλαµβάνει
αυτό καθαυτό το σώµα και τις λειτουργίες του. Εξάλλου, o Marty θεωρεί το ένστικτο της
ζωής πέραν αλλά και ένθεν των ενορµήσεων, ως µία πρωταρχική τάση της
σωµατοψυχικής οντότητας, γύρω από την οποία και µέσω των πρώιµων σχέσεων και
βιωµάτων, αναπτύσσεται µία διεργασία ψυχικοποίησης, µε τελικό αποτέλεσµα τη
συγκρότηση των ψυχικών συστηµάτων όπως περιγράφονται από την ψυχανάλυση. Υπό
αυτή την έννοια, από κλινική και θεωρητική άποψη, η ψυχοσωµατική δεν είναι ένας
ειδικός κλάδος αλλά µία ψυχαναλυτική οπτική. Μάλιστα το επόµενο συνέδριο της
Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωµατικής στην Ισπανία, έχει ως θέµα αυτή ακριβώς την
διάσταση, ότι δηλαδή η ψυχοσωµατική είναι µία ψυχαναλυτική άποψη, µια οπτική γωνία.
Νοµίζω ότι εκτός του πεδίου της κλινικής εργασίας και θεραπευτικής τεχνικής µε
σωµατικά πάσχοντες, οι διαφοροποιήσεις που εισάγει η ψυχοσωµατική απορρέουν από
την ίδια την ψυχαναλυτική σκέψη και πράξη και εντάσσονται σε αυτήν.

Δ : Η ψυχοσωµατική σκέψη έδωσε ώθηση στην ψυχαναλυτική σκέψη γενικότερα;
Σκέπτοµαι ότι στη γαλλική ψυχανάλυση ένα βασικό κείµενο, εκείνο για την δηµιουργία της
φαντασίωσης, το «Πρελούδιο στη φαντασιωτική ζωή» γράφτηκε από τον Michel Fain,
έναν «ψυχοσωµατιστή».
ΙΚ : Θα έλεγα ότι η ίδια η ψυχοσωµατική κλινική, η προσπάθεια κατανόησης και
θεραπευτικής προσέγγισης των µηχανισµών ή των ελλειµµάτων που συνδέονται µε την
χρηστική σκέψη, την θεµελιώδη κατάθλιψη, τις κινήσεις αποδιοργάνωσης και εκφόρτισης
των διεγέρσεων προς την συµπεριφορά ή το σώµα, αναλογεί στην διερεύνηση και την
κατανόηση των µηχανισµών της ψυχικής οικονοµίας, των ενορµητικών κινήσεων, της
λειτουργίας του προσυνειδητού ή του Εγώ της δεύτερης τοπικής, της νοηµατοδότησης
καθώς και της σύνδεσης µεταξύ αναπαραστάσεων και συναισθήµατος. Ένα άλλο πεδίο
στο οποίο έχει συνεισφέρει η ψυχοσωµατική σκέψη στην ψυχανάλυση, είναι η κατανόηση
της λειτουργίας της µεταβίβασης και της αντιµεταβίβασης σε ασθενείς οι οποίοι
παρουσιάζουν σηµαντικά ελλείµµατα ψυχικής οργάνωσης, όπως στην περίπτωση της
οριακής διαταραχής. Eπίσης η ψυχοσωµατική προσέγγιση επιτρέπει, βοηθά όπως
λέγαµε νωρίτερα, την κατανόηση και τη δυνατότητα επεξεργασίας εντός της θεραπευτικής
σχέσης, στοιχείων ή στιγµών ασυνέχειας, κάµψης και ανεπάρκειας της ψυχικής
λειτουργίας, τα οποία εµφανίζονται ακόµη και στο κλινικό υλικό αναλυόµενων µε
νευρωτική κατά τα άλλα οργάνωση.
Αναφερθήκατε στο έργο του M.Fain. Θα θυµηθούµε ότι την δηµοσίευση του
αναφερθέντος άρθρου και ορισµένων άλλων σχετικών κειµένων, θα ακολουθήσει, τρία
χρόνια αργότερα, το 1974, η έκδοση ενός έργου αναφοράς στην ψυχοπαθολογία του
βρέφους: «Το παιδί και το σώµα του» των Fain, Kreisler και Soulé. Ο Michel Fain, µέσα
από την εξέταση ψυχοσωµατικών διαταραχών της πρώιµης ηλικίας, του µηρυκασµού και
της αϋπνίας του βρέφους, ανέλυσε τη συµβολή της µητρικής λειτουργίας στην ανάπτυξη
της φαντασιωτικής ζωής και των αναπαραστάσεων. Το Πρελούδιο του Fain , η εισαγωγή
σε αυτές τις θεµελιώδεις ενδοψυχικές λειτουργίες, συνδέεται µε τις εναλλαγές, τους
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ρυθµούς ή την µουσικότητα των διαφόρων µορφών που λαµβάνει η λειτουργία της
µητέρας, που φροντίζει, που αισθάνεται και γίνεται αντιληπτή δια των αισθήσεων και του
συναισθήµατος, περιβάλλει, κινητοποιεί, ικανοποιεί αλλά και ηρεµεί, το παιδί της, την
σχέση µαζί του καθώς και τον ίδιο της τον ψυχισµό. Ο Fain µαζί µε την Braunsweik,
ανέλυσαν την σύνδεση µεταξύ της ανάδυσης της ψυχικής ζωής και της δυνατότητας της
µητέρας να υπάρξει ως «µητέρα της ηµέρας», αφοσιωµένη στο παιδί της και ως «µητέρα
της νύχτας», όπου ξαναβρίσκει την ικανοποίηση της ερωτικής επιθυµίας στην σχέση µε
τον σύντροφό της. Εισάγονται έτσι η λειτουργία του τρίτου και η διεργασία των
πρωτογενών ταυτίσεων. Από θεωρητική άποψη οι προτάσεις του Fain είναι ένα
πρελούδιο στην φροϋδική µεταψυχολογία, οι δε διεργασίες που περιγράφει αποτελούν
προοίµιο, εισαγωγή στην δηµιουργία του ψυχικού οργάνου.
Παράδειγµα διαλόγου µεταξύ ψυχοσωµατικής και ψυχανάλυσης είναι το έργο ορισµένων
ψυχαναλυτών οι οποίοι µάλιστα δεν είναι ψυχοσωµατιστές. Παράδειγµα, το έργο του
Cesar και της Sara Botella γύρω από την εικονοπλασία και την µορφολογική
παλινδρόµηση, του René Rousillon γύρω από το αντικείµενο, ή του André Green, γύρω
από την έννοια και την κλινική του αρνητικού, της νεκρής µητέρας, της λευκής ψύχωσης,
των οριακών καταστάσεων. Όλα αυτά έδωσαν δυνατότητες διεύρυνσης και συνδέσεων
µεταξύ της ψυχαναλυτικής και της ψυχοσωµατικής σκέψης. Θα ήθελα να προσθέσω σε
αυτά µία παρατήρηση που προέρχεται από την εµπειρία των επιστηµονικών
δραστηριοτήτων της Ελληνικής Ψυχοσωµατικής Εταιρείας. Στο πλαίσιο των συνεργασιών
και των σεµιναρίων που οργανώνονται, βλέπουµε ότι η ψυχοσωµατική προσέγγιση, η
συζήτηση γύρω από τα κλινικά και θεωρητικά ζητήµατα της ψυχοσωµατικής, ανακινεί
στους συναδέλφους που συµµετέχουν, την σκέψη και την επιθυµία διερεύνησης της
ψυχανάλυσης αλλά και εκπαίδευσης σε αυτήν.

Δ : Μπορείτε να µας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία της γαλλικής ψυχοσωµατικής
σχολής;
ΙΚ : Η ιστορία της ψυχοσωµατικής σχολής του Παρισιού ξεκινά την δεκαετία του πενήντα
µέσα από την κλινική εργασία και την κλινική παρατήρηση σωµατικών ασθενών. Οι
πρωτεργάτες της γαλλικής ψυχοσωµατικής, ο Marty, ο Fain, ο De M’Uzan και ο David,
ασχολήθηκαν στο πλαίσιο της νοσοκοµειακής εργασίας τους αρχικά µε ασθενείς µε
κεφαλαλγίες και ραχιαλγίες καθώς και µε αλλεργικούς ασθενείς. Οι νόσοι αυτές
απετέλεσαν τις πρώτες κλινικές οντότητες που περιγράφηκαν στην ψυχοσωµατική
βιβλιογραφία. Ακολουθούν παρουσιάσεις και δηµοσιεύσεις βασισµένες σε αυτές τις
κλινικές παρατηρήσεις. Το 1963 εκδίδεται το έργο «Η ψυχοσωµατική διερεύνηση» των
Marty, De M’Uzan και David. Τον Δεκέµβριο του 1972 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο
Ψυχοσωµατικής, η IPSO, από τον Marty και τον Fain, και, το 1978 άρχισε η λειτουργία
του Νοσοκοµείου του Ινστιτούτου, το Hôpital Poterne des Peupliers. Παράλληλα ξεκίνησε
το πρόγραµµα εκπαίδευσης στην ψυχοσωµατική. Στενός συνεργάτης του Marty ήταν ο
Léon Kreisler ο οποίος ανέλαβε το τµήµα της ψυχοσωµατικής του παιδιού και βέβαια, οι
Catherine Parat, Denise Braunschweig, Rosine Debray, Marilia Aisenstein, Άννα
Ποταµιάνου και οι Robert Asséo, Νίκος Νικολαΐδης, Claude Smadja, Gérard Szwec και
Jacques Press που απετέλεσαν τον πυρήνα των βασικών συνεχιστών του έργου του
Marty. Τέλος το 1991 ξεκίνησε η έκδοση της Revue Française de Psychosomatique.
Τώρα, το κλινικό µέρος των δραστηριοτήτων της IPSO έχει ενταχθεί στην τοµεοποιηµένη
υπηρεσία
Association de Santé Mentale του 13ου διαµερίσµατος του Παρισιού.
Παρατηρείται δηλαδή στο Παρίσι όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, µία πλαισίωση
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και στήριξη της ψυχοσωµατικής, από υπηρεσίες υγείας του Δηµοσίου. Σήµερα, δέκα
χρόνια µετά την δηµιουργία της Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωµατικής, υπάρχουν έξι
εκπαιδευτικές οµάδες (groupes formateurs), στο Παρίσι, στην Τουλούζη, στην Γενεύη,
στην Βαρκελώνη και στην Μαδρίτη, στην Αθήνα και πρόσφατα στο Buenos Aires της
Αργεντινής. Ίσως ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του ενδιαφέροντος προς την
ψυχοσωµατική είναι το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η οργάνωση και η εκπαίδευση
αντίστοιχων οµάδων στην Μόσχα, την Κωνσταντινούπολη και την Λυών.

Δ: Η ψυχοσωµατική υπάρχει και σε άλλες ψυχαναλυτικές σχολές πλην της γαλλικής .
Μπορείτε να µας δώσετε πληροφορίες;
ΙΚ : Βεβαίως υπάρχει σε άλλες ψυχαναλυτικές σχολές όπως επίσης υπάρχουν ορισµένες
ψυχοδυναµικές προσεγγίσεις στη διασυνδετική ψυχιατρική και την ψυχοσωµατική ιατρική.
Στον ψυχαναλυτικό χώρο, αναπτύχθηκε από την δεκαετία ήδη του τριάντα, η
ψυχοσωµατική σκέψη και στην Αµερική. Βασικός εκπρόσωπος της είναι η σχολή του
Σικάγο. Οι θεωρητικές της βάσεις ετέθησαν στις αρχές της δεκαετίας του πενήντα από
τον Franz Alexander και την Helen Dunbar, οι οποίοι πρότειναν την σύνδεση
συγκεκριµένων µορφών συναισθηµατικής λειτουργίας και συγκεκριµένων τύπων
προσωπικότητας µε συγκεκριµένες µορφές σωµατικής παθολογίας. Έτσι, προτάθηκε η
έννοια της «νεύρωσης οργάνου», έννοια βεβαίως που διατυπώθηκε αρχικά από τον
Ferenzci. Οι Alexander και Dunbar, όπως επίσης ο Felix Deutch αναγνωρίζουν στην
βάση αυτών των µορφών συναισθηµατικής λειτουργίας και προσωπικότητας, την ύπαρξη
πρώιµων τραυµατικών βιωµάτων και σηµαντικών ναρκισσιστικών ελλειµµάτων, που
προκαλούν ανεπάρκεια των ψυχικών λειτουργιών. Η προσέγγισή τους ωστόσο
διαφοροποιείται από την γαλλική ψυχοσωµατική σχολή, καθώς θεωρούν ότι η εκδήλωση
των οργανικών νοσηµάτων συνδέεται µε ενδοψυχικές συγκρούσεις. Με άλλα λόγια η
οπτική αυτή διαφοροποιείται από την σχολή του Marty όπου κεντρικό ρόλο διαδραµατίζει
η ιδέα του «παγώµατος» της ψυχικής δυναµικής που παρατηρείται στην χρηστική σκέψη.
Μεγαλύτερη συνάφεια παρουσιάζει η προσέγγιση του Σιφναίου και του Nemiah το 1973,
µε την έννοια της «αλεξιθυµίας». Όµως το ερώτηµα της ψυχοσωµατικής λειτουργίας
υπάρχει και έχει εξετασθεί, από αρκετούς άλλους ψυχαναλυτές, όπως τον George
Groddeck, που υποστήριξε ότι το σωµατικό σύµπτωµα έχει συµβολική σηµασία, τον
Winnicott µέσα από τις έννοιες της κατάρρευσης και της αναδίπλωσης που επιφέρει το
πάγωµα των ψυχικών διεργασιών, στον αντίποδα της λειτουργίας της παλινδρόµησης
µέσα από την οποία µπορούν να κρατηθούν οι σχέσεις µε το αντικείµενο, τον Bion µε την
λειτουργία Α και την αδυναµία διαχείρισης των ενδογενών και εξωγενών διεγέρσεων, έως
πιο πρόσφατα από την Joyce McDougall, η οποία αναφέρθηκε στην αρχαϊκή υστερία και
την εκφόρτιση προς το σώµα συναισθηµατικών καταστάσεων οι οποίες έχουν
αποκλειστεί από την ψυχική διεργασία. Υπάρχει επίσης ένα ρεύµα της σηµερινής
ψυχοσωµατικής ιατρικής και της διασυνδετικής ιατρικής που ακολουθεί µία ψυχοδυναµική
προσέγγιση, εστιάζοντας για παράδειγµα στους ψυχικούς µηχανισµούς άµυνας ή σε
συγκεκριµένους τύπους προσωπικότητας, οι οποίοι θεωρείται ότι συνδέονται µε την
εµφάνιση µίας νόσου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αναφέρουµε την ανάπτυξη
της ψυχοσωµατικής στην Γερµανία, όπου λειτουργούν πολλά νοσοκοµειακά τµήµατα
ψυχοδυναµικής ψυχοσωµατικής ιατρικής. Τέλος ας αναφέρουµε το γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των δηµοσιεύσεων κειµένων γύρω από την
ψυχοσωµατική στο International Journal of Psychoanalysis.
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Δ : Το Συνέδριο που οργανώσατε είχε ως θέµα την Ψυχαναλυτική Θεραπευτική Τεχνική
σε σωµατικά πάσχοντες ασθενείς. Η ψυχοσωµατική προσέγγιση διαφοροποιεί την
θεραπευτική τεχνική της από την κλασική ψυχανάλυση. Μπορείτε να µας δώσετε κάποια
βασικά στοιχεία γύρω από αυτό;
ΙΚ : Η επιλογή του θέµατος του συνεδρίου, προήλθε από το αντίστοιχο ερώτηµα, θέµα
συζήτησης και αίτηµα των συναδέλφων ψυχαναλυτών και συναδέλφων που εργάζονται
κλινικά µε ασθενείς µε σωµατικές νόσους. Πρόκειται για µία θεραπευτική τεχνική η οποία
διαφοροποιείται και συγχρόνως έχει ως έρεισµα, θα λέγαµε, την κλασική ψυχανάλυση. Αν
και σκέπτοµαι ότι ο ίδιος ο χαρακτηρισµός «κλασική ψυχανάλυση» δηµιουργεί κάποια
ερωτήµατα. Ποιά είναι η κλασσική ψυχανάλυση, ποιά είναι τα όρια της και, συνεπώς,
πότε παύει να είναι µια τεχνική κλασσική ψυχαναλυτική. Όπως ακούσαµε από τις
εισηγήσεις του συνεδρίου, οι διαφορές είναι απότοκες της ψυχοσωµατικής κλινικής και
της παρατηρούµενης ευθραυστότητας της σωµατοψυχικής οργάνωσης. Στην
ψυχοσωµατική κλινική, αντί της ισοµερώς κυµαινόµενης προσοχής, της συνειρµικής
λειτουργίας του ζωντανού λόγου, της πολυσηµίας του υλικού της συνεδρίας που
χαρακτηρίζουν την ψυχαναλυτική διεργασία, υπάρχει συχνά στον αναλυτή εστίαση της
προσοχής και αναπτύσσεται µια διεργασία ενεργού αντίληψης των καταστάσεων της
µεταβιβαστικής σχέσης. Στην ψυχαναλυτική ψυχοσωµατική, όπως στην ψυχανάλυση, η
ανάπτυξη παλινδροµικών κινήσεων, εντός της θεραπευτικής σχέσης και ενδοψυχικά,
είναι µέρος της θεραπευτικής τεχνικής. Ωστόσο στην ψυχοσωµατική, σύµφωνα µε την
ψυχική οικονοµία και την δυνατότητα ανακίνησης ή διατήρησης των επενδύσεων του
ασθενούς, καλούµεθα να σκεπτόµαστε, να συναισθανόµαστε και να δηµιουργούµε
συνθήκες επαρκούς στήριξης αυτών των παλινδροµικών κινήσεων, έτσι ώστε να µην
µεταβληθούν σε κινήσεις αποδιοργάνωσης.
Στην εισήγησή του ο Claude Smadja, µας µίλησε για εναν τύπο ερµηνείας την δραµατική
ερµηνεία. Αυτή αποβλέπει στην ανακίνηση της ψυχικής ζωής και στην άρση της
κατάστασης υπερκορεσµού του συστήµατος του προσυνειδητού από ψυχικά µη
µεταβολίσιµα στοιχεία και από αντιληπτικά δεδοµένα που προκύπτουν από την αµυντική
αγκίστρωση στην αντιληπτική λειτουργία. Με ανάλογο τρόπο ακούσαµε τον Gérard
Szwec να αναφέρεται στην τεχνική του ψυχοδράµατος στην ψυχοσωµατική. Το υλικό
γύρω από το οποίο εργαζόµαστε, πολύ συχνά αφορά στο πραγµατικό, στο σωµατικό
βίωµα και το αντιληπτικό δεδοµένο. Αντίστοιχα οι συνδέσεις και η εργασία
νοηµατοδότησης περιστρέφονται γύρω από αυτά τα στοιχεία, έτσι ώστε να πρόκειται
περισσότερο για επεξεργασία αντιληπτικών και λιγότερο αναπαραστατικών συνειρµών.
Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται η δυνατότητα µίας σταδιακής υποκειµενικοποίησης των
βιωµάτων και των προσλαµβανόµενων ερεθισµάτων. Στην πορεία της θεραπευτικής
σχέσης, η ψυχοσωµατική θεραπευτική τεχνική αποβλέπει στη µετάβαση σε µία
ψυχαναλυτική τεχνική. [Δηλαδή, εάν τοποθετούσαµε την τεχνική της ψυχοσωµατικής ως
προς την ψυχαναλυτική µεταψυχολογία, θα µπορούσαµε να πούµε ότι προοδευτικά
συντίθεται, κατασκευάζεται η διαθεσιµότητα ενός τόπου εντός του οποίου θα µπορέσει να
διαµορφωθεί ο χώρος µίας µεταβατικής τοπικής και σταδιακά ο χώρος της τοπικής του
ψυχικού οργάνου.

Δ : Αναπτύσσεται ερευνητική δραστηριότητα στους κόλπους της ψυχαναλυτικής
ψυχοσωµατικής; Υπάρχουν αν όχι αποδείξεις, τουλάχιστον ενδείξεις, για την
αποτελεσµατικότητα των ψυχοσωµατικών θεραπειών; Καταλαβαίνουµε όλοι ότι αυτό είναι
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ένα πολύ φλέγον ζήτηµα, καθώς εµπλέκει θέµατα πολιτικών γύρω από την υγεία
γενικότερα.
ΙΚ : Η έρευνα στην ψυχοσωµατική και ιδίως την έρευνα των θεραπευτικών
αποτελεσµάτων, αποτελεί µεγάλο θέµα για µελέτη σε πολλά επίπεδα, εννοιολογικά,
µεθοδολογικά, κλινικής και βεβαίως της ακολουθούµενης θεραπευτικής τεχνικής και του
πλαισίου. Πριν να υπάρξει η ψυχαναλυτική ψυχοσωµατική πρακτική, τα ίδια ερωτήµατα
έχουν τεθεί και για την ψυχανάλυση. Όπως λέτε, για την ψυχοσωµατική τίθεται επίσης το
ζήτηµα της αξιολόγησης και της συµµετοχής της στην παροχή υπηρεσιών υγείας στα
σωµατικά νοσήµατα. Στο παρελθόν και από τον καιρό του Marty, υπήρξαν ορισµένες
προσπάθειες προς την κατεύθυνση της διερεύνησης της ψυχικής οργάνωσης, της
ψυχοσωµατικής τάξης θα λέγαµε, σε οµάδες ασθενών. Παράδειγµα, η έρευνα του Jasmin
για τον καρκίνο του µαστού, το 1990, ή στο Bilbao η χρήση της κλίµακας ψυχοσωµατικής
ταξινόµησης του Marty σε σωµατικούς ασθενείς µε διάφορες αρχικές διαγνώσεις. Τα
ευρήµατα δείχνουν να επιβεβαιώνουν την ψυχοσωµατική σκέψη. Επίσης υπάρχουν
παγκοσµίως, όπως και στην Ελλάδα, πολλές έρευνες ψυχοδυναµικής κατεύθυνσης που
χρησιµοποιούν δοκιµασίες, για παράδειγµα το τεστ του Rorschach, που επιτρέπουν την
ψυχοδυναµική διερεύνηση της λειτουργίας της προσωπικότητας, σε διάφορες οµάδες
οργανικών ασθενών. Ως προς την διερεύνηση του θεραπευτικού αποτελέσµατος στην
ψυχοσωµατική, ήδη στο ευρύτερο πεδίο της ψυχοσωµατικής, τα συµπεράσµατα και οι
σχετικές προτάσεις στην βιβλιογραφία, είναι φειδωλά. Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση µε την
συνεχή και αυξανόµενη προσπάθεια τεκµηρίωσης της σηµασίας της ψυχικής λειτουργίας
για την διατήρηση της σωµατικής υγείας ή την εκδήλωση σωµατικών νοσηµάτων. Σαν
δηλαδή να αποδεικνύεται ευκολότερα ή να γίνεται ευκολότερα αποδεκτό, ότι µπορεί να
νοσεί κανείς και εξ αιτίας της ψυχικής του δυσλειτουργίας, παρά ότι η µεταβολή της
ψυχικής λειτουργίας µπορεί να επηρεάσει ένα σωµατικό νόσηµα.
Στην ψυχαναλυτική ψυχοσωµατική, το βασικό πεδίο έρευνας προέρχεται κατά κύριο λόγο
από την κλινική εργασία και την επεξεργασία των δεδοµένων της. Στο πλαίσιο της
Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωµατικής καθώς και σε κάθε µία από τις ευρωπαϊκές εταιρείες,
οργανώνονται οµάδες εργασίας όπου συµµετέχουν συνάδελφοι από διάφορες χώρες και
όπου παρουσιάζονται και συζητώνται αναλυτικά, παραδείγµατα κλινικής εργασίας. Αυτή η
µορφή εργασίας δεν έχει βεβαίως δοµή ερευνητικού πρωτοκόλλου. Το βασικό όφελος
που αποκοµίζουν οι συµµετέχοντες στις οµάδες αυτές εργασίας είναι η επεξεργασία της
κλινικής τους πρακτικής, η κατανόηση της θεραπευτικής λειτουργίας, της πορείας και των
αποτελεσµάτων των θεραπειών και η απότοκη θεωρητική επεξεργασία. Η εµπειρία µας
από τις οµάδες αυτές είναι ιδιαίτερα εµπλουτιστική. Σε ένα περισσότερο δοµηµένο
ερευνητικά επίπεδο, µπορούµε να σκεφθούµε την µετα-ανάλυση των δεδοµένων και
ενδεχοµένως την παραγοντοποίησή τους, όπως γίνεται σε ερευνητικές προσεγγίσεις της
IPA. Αυτό κατά την γνώµη µου είναι θεµιτό, υπό τον όρο ότι η µεθοδολογία της µεταανάλυσης, να ακολουθεί και να µην προκαθορίζει το βασικό κλινικό έργο. Δηλαδή, το
σκεπτικό του πρωτοκόλλου της µετα-ανάλυσης δεν πρέπει να αντικαθιστά την κλινική,
ψυχαναλυτική και ψυχοσωµατική σκέψη. Αλλά, αν υποτεθεί ότι έχουµε συγκεντρώσει και
παραγοντοποιήσει τα δεδοµένα της µετα-ανάλυσης, το επόµενο ερώτηµα που θα τεθεί
είναι τι, πώς και ιδίως µε ποιο σκεπτικό, θα επιχειρηθεί να συνδεθεί µία θεραπευτική
τεχνική ή ένα µέρος του κλινικού υλικού µε την βελτίωση ή την επιδείνωση ενός
νοσήµατος. Συχνά, προσπαθώντας ίσως να εξασφαλισθούν κριτήρια δηµοσιευσιµότητας,
ακαδηµαϊκής αποδοχής ή και αποδοχής στο επίπεδο των πολιτικών της υγείας, δίδεται
περισσότερη έµφαση στους βιολογικούς µηχανισµούς - απορρύθµισης του
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αφήνοντας την αξιολόγηση των ψυχικών διεργασιών σε µία γενικότητα κρυµµένη πίσω
από την σταθµισµένη µέτρηση. Η δηµοσίευση των ερευνών αυτών είναι σε κάθε
περίπτωση θετική, καθώς υποδεικνύει την επίδραση της ψυχικής λειτουργίας στη
βιολογική δυσλειτουργία. Πολλές από τις έρευνες αυτές, δεν είναι ψυχαναλυτικές, καθώς
στηρίζονται µόνον στην χρήση ψυχοδυναµικών εργαλείων αξιολόγησης και δεν αναλύουν
ή δεν χρησιµοποιούν κλινικό ψυχαναλυτικό υλικό. Όµως, νοµίζω ότι είναι ευθύνη των
ψυχαναλυτών και προς όφελος του έργου τους, να είναι παρόντες και να συµµετέχουν
στις αναζητήσεις που πραγµατοποιούν συνάδελφοι και ερευνητές άλλων ειδικοτήτων, οι
οποίοι εµπνέονται και προσπαθούν να εντάξουν στον δικό τους τρόπο σκέψης, στοιχεία
από την ψυχαναλυτική ψυχοσωµατική σκέψη. Έτσι, εδώ ξεκινά ένα άλλο τµήµα ενός
ερευνητικού έργου που επιχειρεί να µελετήσει τέτοιες συνδέσεις. Ένα αµφίδροµο έργο
µεταφοράς, µετάφρασης θα έλεγα, των δεδοµένων και του νοήµατός τους, µεταξύ των
δύο πεδίων. Ανακαλύπτοντας και δηµιουργώντας τα ενδιάµεσα πεδία και τους εν δυνάµει
τρόπους σύνδεσής τους.
Ένα θεµελιώδες και απαραίτητο αντικείµενο έρευνας είναι η σχέση ψυχανάλυσης και
ψυχοσωµατικής. Και αυτό διότι, ας το επαναλάβουµε, η κλινική της ψυχοσωµατικής έχει
ως βάση, ως θεραπευτικό εργαλείο, ως θεωρία αναφοράς των παραλλαγών τεχνικής που
προτείνει, την ψυχαναλυτική κλινική. Εξάλλου, τίθεται και το αντίστροφο ερώτηµα και
συγκεκριµένα σε ποιο επίπεδο µπορεί
η ψυχοσωµατική σκέψη να εµπνεύσει την
ψυχανάλυση. Στον διάλογο αυτ’ο εντάσσεται και το θέµα του εποµένου συνεδρίου της
ΕΨΣΕ, στις 17 και 18 Μαΐου 2013, που είναι η «Σχέση ενοχής και σωµατοποίησης»,
δηλαδή ενός βασικού εννοιολογικού και κλινικού ψυχαναλυτικού στοιχείου και της
ψυχοσωµατικής κλινικής. Θα συµµετάσχουν οι Cesar Botella, Claude Smadja, Άννα
Ποταµιάνου, Μαρίνα Παπαγεωργίου και Μαρίλια Aisenstein, καθώς επίσης τα µέλη της
Εταιρείας.
Δ : Προαναγγέλλεται εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούµε για αυτή την συζήτηση και
ελπίζουµε να επανέλθουµε µε την ευκαιρία του νέου συνεδρίου της ΕΨΣΕ.
ΙΚ : Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που µας δώσατε να θίξουµε κάποια από τα
ζητήµατα της ψυχαναλυτικής ψυχοσωµατικής θεωρίας και τεχνικής.
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