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Το ζήτηµα της εξάρτησης και των εθισµών αποτελεί αναµφισβήτητα µείζον
ψυχοπαθολογικό πρόβληµα της σύγχρονης εποχής. Υπάρχουν πολλά είδη εθισµών,
τόσο σε ψυχικό όσο και σε σωµατικό επίπεδο, δηµιουργώντας στη διαπλοκή τους,
ποικίλες µορφές εξάρτησης και την ψευδαίσθηση αυτοθεραπείας. Οι εθισµοί από τοξικές
ουσίες καλύπτουν ένα εξίσου ευρύ φάσµα διαταραχών διαφορετικής βαρύτητας και
απειλής για την ψυχοσωµατική ζωή του υποκειµένου. Κι ενώ στις βαριές περιπτώσεις
απειλείται η ζωή στο σύνολο της, η ίδια η χρήση µπορεί να αποτελεί µια µορφή
αυτοκαταστροφικής αυτοθεραπείας µπροστά στο βίωµα του ψυχικού θανάτου, εξαιτίας
των πρώιµων ψυχικών τραυµάτων, ώστε το άτοµο να µένει αποσβολωµένο απέναντι στη
σεξουαλικότητα. Η χρονιότητα ή η παροδικότητα της χρήσης, όπως και οι επιπτώσεις
από την χρήση έχουν νόηµα σε σχέση µε τα ψυχικά χαρακτηριστικά του ίδιου του χρήστη.
Αυτά τα γενικά δεδοµένα δείχνουν σαφώς ότι το ζήτηµα παραµένει υπό διαµόρφωση
λόγω των δυσκολιών που αντιµετωπίζουµε στην κλινική. Οι δυσκολίες σχετίζονται µε την
απουσία αυθεντικού αιτήµατος ψυχοθεραπείας, την απουσία λόγου, την στερεοτυπία των
συµπεριφορών, την ναρκισσιστική ευαλωτότητα των ασθενών, το πρόβληµα των
υποτροπών και την µηχανιστική ψυχική λειτουργία. Θα πρέπει επίσης να λάβουµε υπόψη
τις αναγκαίες τροποποιήσεις του αναλυτικού πλαισίου ώστε να µπορέσει να εγκατασταθεί
πολύ σταδιακά η θεραπευτική σχέση που θα δώσει την ευκαιρία στην ταυτισιακή
οργάνωση του Εγώ του χρήστη και στην επεξεργασία της θέσης και του ρόλου του
τοξικού στοιχείου στον ψυχισµό, θέµα που είναι στη βάση πολλών θεωρητικών και
κλινικών αντιφάσεων. Επιπλέον, ο πληθυσµός για τον οποίο πρόκειται είναι εφηβικός ή
µετεφηβικός και θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τα ερωτήµατα που τίθενται ως προς το
ενορµητικό στοιχείο στην εφηβεία και την γενικότερη σχέση ψυχανάλυσης και εφηβείας.
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Το γεγονός ότι η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη εξελίσσεται σε δύο χρόνους, ενώ η
λανθάνουσα περίοδος έχει επιβάλλει την παιδική αµνησία, επιβεβαιώνει το ότι η εφηβεία
µπορεί να αποτελέσει δεύτερη ευκαιρία προς µια ευέλικτη αναδιοργάνωση του ψυχικού
οργάνου ή αντίθετα µια χαµένη ευκαιρία που θα οδηγήσει σε µεγέθυνση της
συγκρουσιακότητας µεταξύ των ψυχικών συστηµάτων και αναβίωση των παιδικών
τραυµατισµών. Οι τοξικοµανείς, οι ψυχοσωµατικοί ασθενείς καθώς κι όλοι όσοι
χρησιµοποιούν το σώµα τους, µη µπορώντας να αναλάβουν ψυχικά τις συγκρούσεις
τους, µας παραπέµπουν σε αρχαϊκά προ-ψυχικά τραύµατα όπου η διέγερση
επιστρέφει στην πηγή της.
Δυστυχώς, οι επικρατούσες θεραπευτικές κατευθύνσεις στον ευρύτερο τοµέα της ψυχικής
υγείας στοχεύουν στη προσαρµογή των ασθενών µε γρήγορη επιστροφή σε µια ψευδοκανονικότητα.
Στον χώρο της ψυχανάλυσης, είναι γνωστές οι διάσπαρτες αναφορές του Φρόυντ για το
ζήτηµα: σε γράµµα προς τον Ferenczi γράφει ότι η ανάλυση δεν ενδείκνυται για τις
περιπτώσεις τοξικοµανίας γιατί κάθε κίνηση αντίστασης θα καταλήξει σε υποτροπή. Στον
Fliess, έχει ήδη αναφέρει από την εποχή της κοκαΐνης ότι κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η
µόνη συνήθεια είναι ο αυνανισµός. Οι άλλες, όπως η ανάγκη για µορφίνη ή αλκοόλ και το
κάπνισµα, είναι απλώς υποκατάστατα, προϊόντα µιας αντικατάστασης. Όµως, υπήρξαν
τα µεταγενέστερα κείµενα ψυχαναλυτών ΙΡΑ που µας δείχνουν τους θεωρητικούς και
µεταψυχολογικούς δρόµους που ανοίγονται: ο Rado, ο Fenichel που µελέτησε το ζήτηµα
ενός εθιστικού πυρήνα, ο Bion, ο Kohut, ο Rosenfeld, ο Winnicott, η Little και άλλοι από
τους πρωτοπόρους, χωρίς να επικεντρώνονται στην συµπεριφορά του εθισµού, έχουν
αναπτύξει την θεωρία που µπορεί να βοηθήσει στη σε βάθος κατανόηση πλευρών του
ζητήµατος. Πολλοί σύγχρονοι ψυχαναλυτές, µεταξύ των οποίων ο Green κι ο Roussillon,
ο Fain και η MacDougall, έχουν σκεφθεί την εθιστική αναζήτηση ως αναζήτηση µιας
λύσης στον εξωτερικό κόσµο ως προς τη µη εσωτερικευµένη πρωταρχική µητρική
λειτουργία και την µεταβατικότητα.
Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουµε να δείξουµε, µέσα από κλινικό υλικό, την
σχέση του εθισµού και την ανεπάρκεια της εργασίας του πένθους. Τα ερωτήµατα µας γραµµές σκέψης - διαµορφώνονται στα εξής επίπεδα:
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προσεγγίσουµε τα κλινικά και θεωρητικά αδιέξοδα του εθισµού; Ποιες
ιδιαιτερότητες, ελλείψεις και διαστρεβλώσεις ωθούν στην διέξοδο του εθισµού;
2. Πώς θα µπορούσαµε να διανοηθούµε το πένθος σε σχέση µε τον εθισµό; Αν,
πότε και µε ποια µορφή θα µιλούσαµε για πένθος στους εθισµούς; Ποιές θα ήταν
οι προϋποθέσεις για πιθανές µετεξελίξεις του συναισθήµατος και της αρχικής βίας
στην κλινική, δεδοµένου ότι το πρωταρχικό αντικείµενο δεν διευκόλυνε το βρέφος
στη σύνδεση του βιώµατος µε την ευχαρίστηση και το αναπαραστασιακό άνοιγµα;
3. Ποιες είναι οι κλινικές συνέπειες της στροφής από την επιθυµία στην ανάγκη, από
το µέσα στο έξω κι από το ψυχικό στο σωµατικό όπου απευθύνεται καταρχάς το
τοξικό, µη µεταλλάξιµο αντικείµενο;
4. Ποιά η τοπική του τοξικού αντικειµένου σε διάφορες κλινικές συνθήκες; Πού
οδηγούµαστε αναφορικά στη διαµόρφωση του αντικειµένου και τον ρόλο του
αντιληπτικού;
Η όλη προβληµατική παραπέµπει στην επεξεργασία του σωµατικού πόνου που
κάνει ο Freud στο κείµενο Αναστολή, σύµπτωµα και άγχος. Γράφει: «η µετάβαση
από τον πόνο του σώµατος στον πόνο της ψυχής, αντιστοιχεί στην αλλαγή από την
ναρκισσιστική επένδυση, στην επένδυση του αντικειµένου. Η αναπαράσταση του
αντικειµένου, έντονα επενδεδυµένη από την ανάγκη, παίζει τον ρόλο της περιοχής
του σώµατος που είναι επενδεδυµένη από την αύξηση του ερεθισµού.»
Στις κλινικές µας περιπτώσεις δεν είναι δεκτή η µη παρουσία του πράγµατος κι
εποµένως η παρουσία µιας σκέψης πέρα από το πραγµατικό. Με τον εθισµό,
προκαλείται τεχνητά ένα πλεόνασµα ενέργειας ως υποκατάσταση για την απαράδεκτη
απώλεια. Ήδη από το πρώτο κεφάλαιο του κειµένου για τη κοκαΐνη, ο Φρόιντ είχε
µεγάλες προσδοκίες για τη χρήση αυτής της ενέργειας για το καλό της ανθρωπότητας. Το
δίλληµα που τίθεται είναι: πένθος ή µελαγχολία; Η σκιά του αντικειµένου πέφτει πάνω στο
Εγώ, µας λέει ο Φρόιντ. Αυτή η σκιά αποτελεί εσωτερίκευση µιας σχέσης κατακυρίευσης
γύρω από τη σκιά ενός αντικειµένου, από το οποίο δεν έχουν µείνει παρά τα αντιληπτικά
ίχνη αφού στέρεψε η ικανοποίηση. Ο Φρόιντ µιλά για εργασία του πένθους ως εργασία
αποδέσµευσης από το αντικείµενο.
Διερευνούµε το ερώτηµα: ούτε πένθος στους εθισµούς, γιατί είναι αδιανόητο στο πάθος
του µη αποχωρισµού, ούτε κατάθλιψη, λόγω του ανυπόφορου ψυχικού πόνου και της
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βίας στα ευάλωτα εσωτερικά αντικείµενα, ούτε µελαγχολία που θα µπορούσε να είναι µια
µορφή πιθανής σχέσης. Η µόνη διέξοδος είναι η παράκαµψη µέσω της εθιστικής
νοσταλγίας. Στη γραµµή των αρχαϊκών φαντασιώσεων, η πρόσληψη τοξικών ουσιών
αντιστοιχεί σε προσπάθεια ενσωµάτωσης ενός άψυχου αντικειµένου. Η πρακτική της
ενσωµάτωσης διατηρεί τον ναρκισσιστικό σύνδεσµο µε το αντικείµενο, στη στοµατική
φάση, αποκλείοντας το πένθος. Η ανάγκη που αντικαθιστά την επιθυµία, νεκρώνει και το
υποκείµενο. Η δραστήρια νοσταλγική αναζήτηση στον εθισµό στοχεύει στην
παλινδροµική επανεύρεση της κατάστασης διέγερσης/αίσθησης κι εποµένως βρίσκεται
σε µια ενδιάµεση θέση. Τα άτοµα που βρίσκονται σε δρόµο νοσταλγίας, αντιµέτωπα µε
την απώλεια, αναζητούν ένα υποκατάστατο στην εξουσία τους και προσπαθούν να
οργανώσουν µία συνθήκη µοναξιάς, παρουσία του αντικειµένου. Δεν αφήνουν ποτέ
εντελώς το νοσταλγικό αντικείµενο και το κρατούν διαθέσιµο άµεσα, ως ισότιµο µιας
ελάχιστης επαφής. Οι τελετουργικές δραστηριότητες στοχεύουν στο να ζωντανέψουν τη
χαµένη σχέση. Λιγότερο αποδιοργανωτική από τη µανία, η νοσταλγία αντιστέκεται στην
εργασία του πένθους.
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