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Ξεκινώντας µε αυτό το τραπέζι τις εργασίες του 2ου µεταΣυµποσίου θα ήθελα να
θυµίσω ότι ένα δικό σας αίτηµα, και επίσης µία δική µας προσδοκία είναι να µπορέσει το
µεταΣυµπόσιο να λειτουργήσει ως µία οµάδα εργασίας, δίνοντας την δυνατότητα
παρουσίασης και ανταλλαγής σκέψεων και ερωτηµάτων τα οποία θέτουν και
επανέρχονται σε βασικά θέµατα της ψυχοσωµατικής και που προσπαθούν να
εµβαθύνουν την κατανόηση γύρω από ζητήµατα και απόψεις, ενδιαφέρουσες και
πιθανώς καινοτόµες, που νοµίζω ότι προτείνονται στα ετήσια Συµπόσια της ΕΨΣΕ.
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Με την Μαρία Κισσανδράκη και την Χριστίνα Μηλιώνη, θα προσπαθήσουµε να
συζητήσουµε και να εργασθούµε από κοινού γύρω από την οµιλία του Claude Smadja
και της Μarilia Αisenstein. Η οποία αφορά την εξέταση των ψυχικών διεργασιών και των
ανακατατάξεων της σωµατοψυχικής οργάνωσης που παράγονται κατά την εκδήλωση
µίας σωµατικής ασθένειας. Συγκεκριµένα µίας ασθένειας της οποίας η εµφάνιση
συνδέεται µε την πορεία µίας ψυχαναλυτικής εργασίας και την δυναµική η οποία
µπορούµε να σκεφθούµε ότι όπως σε κάθε ανάλυση, αναδύεται, µορφοποιείται, ή ίσως
αντίθετα απουσιάζει και ενδεχοµένως απο-µορφοποιείται.
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Το ερώτηµα γύρω από το τι συµβαίνει και χαρακτηρίζει την ψυχική οργάνωση και
λειτουργία, ως µέρος της φυσικής ιστορίας µίας νόσου, σύµφωνα δηλαδή µε την
θεώρηση του σωµατοψυχικού µονισµού, όπως γνωρίζετε αποτελεί βασικό αντικείµενο
της ψυχοσωµατικής διερεύνησης. Η οποία οδήγησε στην διατύπωση των θεωρητικών
και κλινικών εννοιών της χρηστικής σκέψης, της απουσίας νοηµατοδότησης, των
αποδιοργανωτικών ψυχοσωµατικών κινήσεων, του ελλείµµατος ή της κάµψης των
λειτουργιών του εγώ και του προσυνειδητού, και αυτής της ιδιαίτερης µορφής
κατάθλιψης, της θεµελιώδους, ή όπως πρόσφατα ακούσαµε να ονοµάζει ο Σάββας
Σαββόπουλος, άψυχη κατάθλιψη. Αυτές οι κλινικές καταστάσεις του ελλείµµατος και του
1

τραυµατικού εξετάζονται στο κείµενο και θα συζητηθούν συχνά στην διάρκεια της
ηµερίδας. Το θέµα το οποίο διαπραγµατεύονται σε ένα περαιτέρω επίπεδο οι Smadja
και Aisenstein, είναι το πώς η παρουσία και η έκφραση αυτών των ελλειµµάτων
αρθρώνονται µε την ανάπτυξη και την έκφραση της ψυχικής λειτουργίας καθώς και µε
την µεταβιβαστική διεργασία σε µία ανάλυση.
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Μπορούµε να αναρωτηθούµε εάν αυτή η συνθήκη, το να νοσεί κανείς στην διάρκεια ή
στο πέρας µία ανάλυσης, είναι µία ειδική περίπτωση, ψυχικής οργάνωσης, κλινικής
προσέγγισης, κατάστασης της µεταβιβαστικής λειτουργίας, επιλογών ή ακόµα αστοχιών
της θεραπευτικής τεχνικής, ή, εάν αποτελεί ένα παράδειγµα, το οποίο εκφράζει και ίσως
εξηγεί έναν γενικότερο µηχανισµό της ψυχοσωµατικής ψυχοπαθολογίας και
µεταψυχολογίας. Η υπόθεση της εργασίας της σωµατοποίησης που διατυπώνει ο
Smadja τείνει προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας λόγο για µια λύση, και άρα την
σταδιακή συγκρότηση ενός έργου, ως προς ένα πρόβληµα το οποίο τίθεται προς τον
ψυχισµό, ή ενδεχοµένως θα λέγαµε ένα πρόβληµα το οποίο τίθεται προς και
ενδιαµέσως της σωµατο-ψυχικής οντότητας. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθώντας την
υπόθεση που προτείνει ο Smadja έχουµε να σκεφθούµε ποια είναι τα όρια, ή οι
συνθήκες ως προς τις οποίες αυτή η εργασία παράγεται και ακολουθείται ή πότε
αντίθετα καταλήγει σε µία κατάσταση προϊούσας αποδιοργάνωσης.
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Tο σύνολο των θεµάτων που προτείνονται και εξετάζονται από την εργασία των Smadja
και Aisenstein και γενικότερα όλων των εισηγήσεων, αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της
ψυχοσωµατικής όπως επίσης της ψυχαναλυτικής σκέψης. Μία ψυχική ασθένεια δεν
είναι λιγότερο σωµατική από µία σωµατική νόσο. Όπως άλλωστε η ψυχανάλυση ως
κλινική πράξη, δεν είναι λιγότερο σωµατική, δεν αφορά δηλαδή λιγότερο το σώµα, από
ότι η ψυχοσωµατική θεραπεία. Είναι σαφέστατα και επίσης διαφορετικά σωµατική. Αυτή
η διαφορά όµως είναι σηµαίνουσα και σε αυτήν νοµίζω ότι κατά ένα µέρος έγκειται η
έννοια της εργασίας σωµατοποίησης, καθώς αντιστοιχεί στις διεργασίες εκπροσώπησης
του σώµατος, των ενορµήσεων και των αναπαραστάσεων, στην ανάπτυξη και το είδος
των παλινδροµικών κινήσεων που κινούνται εντός της θεραπείας.

!
!

Η Marilia Aisenstein στην αρχή της οµιλίας έθεσε ένα ερώτηµα : πώς µπορεί να
κατανοηθεί η παρατήρηση ότι η σωµατική αποδιοργάνωση έρχεται στην θέση που
αφήνει η εξαφάνιση µίας µακρόχρονης και παλαιάς κατάθλιψης. Θα σηµειώσουµε ότι
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δεν αναφέρεται στην θεραπεία, αλλά στην εξαφάνιση, σχεδόν απώλεια µίας κατάθλιψης,
και άρα µίας µορφής οργάνωσης. Η θέση που αφήνεται και αποκαλύπτεται µοιάζει να
είναι κενή θέση ή θέση αρνητικού. Εδώ έχουµε να σκεφθούµε ότι αυτό συµβαίνει µέσα
σε µία αναλυτική διεργασία. Θα διατύπωνα την εξής υπόθεση - ερώτηµα. Εάν ένας
άνθρωπος πηγαίνει να νοσήσει µέσα σε µία ανάλυση. Καθώς το πρώτο βήµα, ίσως η
γονιδιακή µετάλλαξη, σιωπηρή συµπτωµατολογικά, ήδη έχει ξεκινήσει και αυτό ο
ασθενής το “γνωρίζει ασυνείδητα”, ή µάλλον µη συνειδητά, καθώς δεν πρόκειται για µία
λειτουργία του δυναµικού ασυνειδήτου. Υπό µία έννοια λοιπόν γνωρίζει και αυτό έχει
πιθανώς καταγραφεί ως µνήµη ότι αυτή η παθογόνος µετάλλαξη δεν ήταν τυχαίο
γεγονός, αλλά ούτε διαπραγµατεύσιµο µέσω της ψυχικής εργασίας ή µίας µορφής
παροδικής κρίσης, σωµατικής ή ψυχικής.
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