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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ BION  

Σωτήρης Μανωλόπουλος 

 

Η Elsa Schmidt Kitsikis πρόσφατα δηµοσίευσε και στα Ελληνικά µια αληθινή 

Αναφορά στον Bion συνδέοντας µε πρωτότυπη σκέψη και πηγαίο συναίσθηµα το 

έργο του µε τα δικά µας ερωτήµατα καθιστώντας τις αναζητήσεις µας σχετικές µε τις 

έννοιες που o Bion ανέπτυξε. Το σκέπτεσθαι του Bion παρουσιάζεται-ερµηνεύεται 

από την Elsa Schmidt Kitsikis στο έργο της ζωής, στο έργο της σκέψης και στα έργα 

που δηµοσίευσε ο Bion. Χρειαζόµαστε τέτοιους δηµιουργικούς τρόπους για να 

προσέχουµε, να επιλέγουµε, να µετασχηµατίζουµε το πλήθος των δεδοµένων ώστε να 

µην είµαστε ασύνδετοι, χωρίς σηµασίες.  

 Η ζωή είναι έργο. Ο Bion παρουσίασε δηµοσίως τι υπέφερε προσωπικά.  Έγραφε 

στα παιδιά του: Διψάµε για απλά στοιχεία, όπως ο ήλιος, ο αέρας, η βροχή, το 

σύννεφο, η ευτυχία, που γίνονται κατάλληλα να ανήκουν ψυχικά αν τα 

µεταβολίσουµε µε την φαντασία µας. Αναζητούσε την Ινδία, που υποχρεώθηκε να 

αφήσει στα 8 του;  Ό,τι και να έκανε δεν είχε σηµασία, έλεγε και ξανάλεγε στις 

προσωπικές εξοµολογήσεις, δεν το άξιζε προσωπικά. Έτυπτε τον εαυτό του; Ίσως. 

Νοµίζω όµως ότι αφαιρούσε έτσι τη προσωπική του ζωή. Το έργο µεταβολισµού της 

εµπειρίας είχε σηµασία για τον Bion. 

Χρησιµοποιούµε έναν συνδυασµό µύθου και ιστορίας για να πλάσουµε την αλήθεια 

(Potamianou, 1985).  Ένα µείζον επίτευγµα είναι η ιδέα του παρελθόντος. Ένα άλλο 

είναι η του δηµοσίου χώρου. Αυτά τα επιτεύγµατα βασίζονται στην λειτουργία του 

τρίτου. Εντούτοις οι ρίζες τους αντλούν υλικά από τις ναρκισσιστικές αυτοερωτικές, 

αισθησιακές-συναισθηµατικές διαδράσεις βρέφους-µητέρας. Αυτές οι πρώιµες 

διαδράσεις ενεργοποιούνται αργότερα στη ζωή µιας οµάδας.  

Ο Bion (1970, p. 3) µελέτησε πώς το άτοµο επηρεάζεται από την οµαδική 

συναισθηµατική κατάσταση. «Είναι εποµένως αδύνατον να δώσουµε ορθές ερµηνείες 

… εκτός εάν εκτιµήσουµε αυτήν την κατάσταση».  Μπορούµε να επιφέρουµε µια 

αλλαγή στην κοινωνική µας οµάδα και να δηµιουργήσουµε εξ αυτής ένα δηµόσιο 

χώρο όταν δηλώνουµε την αλήθεια, δηλαδή, όταν συµβολοποιούµε την 

συναισθηµατική της κατάσταση. Μετά προχωρούµε στην γλώσσα της επίτευξης, που 
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περιλαµβάνει την γλώσσα που είναι και ένα πρελούδιο στην πράξη και µια πράξη αφ’ 

εαυτής (Bion, 1970, σ. 125).  

Η παρουσίαση της ιδιωτικής γνώσης δηµοσίως είναι θεµελιώδης στην ανθρώπινη 

φύση. Αφορά την επανάληψη η οποία κατ ουσία δοµεί το υποκείµενο. Επειδή ό,τι 

κάνουµε είναι στην βάση του υποκειµενικό έχουµε ανάγκη να έχουµε κάποιον να 

προσέχει, να έχει τον νου του και να ρίχνει µια µατιά πάνω µας. Οι επαναλήψεις µας 

είναι παρουσιάσεις των ιδιωτικών µας διεργασιών στην εσωτερική [ανάµνηση] ή 

στην εξωτερική [πράξη] πραγµατικότητα για επεξεργασία. Οι εµπειρίες µας 

πραγµατοποιούνται όταν διατυπώνονται, εκφράζονται, και γίνονται συνειδητές.  

Αποκτούν ουσία, γίνονται ουσιαστικές σε κάθε βήµα των διαδικασιών 

µετασχηµατισµού τους. Οι αποκρίσεις των άλλων τους παρέχει φιλοξενία σε έναν 

χώρο νοηµάτων όπου µπορούν να παρασταθούν, να πάρουν µορφή και ταυτότητα. Η 

έκφραση ευνοεί την ελευθερία της σκέψης και για αυτό εγείρει αντιστάσεις στο 

άτοµο και στην οµάδα.  

Η ‘talking cure’, είναι θεραπευτική διότι δίνει την ευκαιρία στο υποκείµενο να 

συγγράψει µε έναν άλλο συγγραφέα τα στοιχεία σε συναισθηµατικές εµπειρίες, να 

αποκαταστήσει την συνοχή του. Οι ιδέες γεννιούνται, ζουν, παίρνουν µορφή και 

αλλάζουν όταν τις κοινοποιούµε στο συνειδητό µας και στους άλλους. 

Δηµοσιοποιούµε την κατανόηση όταν αισθανόµαστε έτοιµοι να εξετάσουµε 

περαιτέρω τα στοιχεία της.  

Η Elsa Schmidt Kitsikis καθιστά συναρπαστική και προσβάσιµη στην κατανόησή µας 

την δύσκολη θεωρία της λειτουργίας άλφα. Γράφει: «Ο Bion  επεξεργάζεται … µε 

αφετηρία την έννοια της λειτουργίας-άλφα, µια διευρυµένη θεωρία του 

προσυνειδητού που έχει ως κοµβικό σηµείο την ενεργό συµµετοχή της συγχρόνως 

στις ενορµητικές διαδικασίες και στις ασυνείδητες διαδικασίες της ψυχικής 

δραστηριότητας»[σ. 74]. Το µοντέλο του προσυνειδητού συνδυάζεται µε την δεύτερη 

τοπική.  

«Αν η λειτουργία-άλφα είναι αποτελεσµατική, παράγονται στοιχεία-άλφα που 

µπορούν να πληρούν τους όρους των σκέψεων του ονείρου. Αν είναι διαταραγµένη, 

δεν υπάρχουν µετασχηµατισµοί στο επίπεδο των εντυπώσεων των αισθήσεων. Τότε 

έχουµε να κάνουµε µε τα στοιχεία-βήτα, που βιώνονται όχι ως φαινόµενα αλλά ως 

‘πράγµατα καθ’ εαυτά’… [σ. 75]… «Αν δεν υπάρχουν παρά στοιχεία-βήτα , που δεν 
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µπορούν να καταστούν ασυνείδητα, δεν υπάρχει ούτε απώθηση ούτε µάθηση. Τότε 

έχουµε να κάνουµε µε άψυχα αντικείµενα εκεί που φυσιολογικά θα έπρεπε να 

υπάρχουν πρόσωπα. Αυτή η κατάσταση … προέρχεται από µια ‘εξαναγκαστική 

σχάση’. Ο Bion µας περιγράφει την πάλη για την επιβίωση του νεογνού το οποίο 

επιτελείται µε λιµοκτονία εξαιτίας αυτής της σχάσης που αναγκάζεται να κάνει 

ενώπιον του φόβου για την επιθετικότητα, την δική του ή εκείνη του άλλου. [ … ] Η 

αγάπη … προκαλεί φθόνο και ζήλεια σε ένα τρίτο αντικείµενο αποκλεισµένο από 

αυτήν. … ‘Είναι ο φόβος του θανάτου από λιµοκτονία που ωθεί το νεογνό να 

ξαναθηλάσει. Τότε συντελείται µια σχάση ανάµεσα στην υλική και στη ψυχική 

ικανοποίηση’ (1962b).  Αυτή η σχάση έχει ως συνέπειες την άπληστη αναζήτηση του 

χαµένου αντικειµένου από το άτοµο και µια αυξηµένη εξάρτηση από τα υλικά αγαθά, 

την ανικανότητα να βιώσει αγάπη για τον εαυτό του και για τους άλλους, την 

ολοκληρωτική εξάρτηση από το άψυχο αντικείµενο, που µόνο αυτό µπορεί να του 

προσφέρει τα µέσα επιβίωσης. Προκύπτει η καταστροφή της λειτουργίας-άλφα και η 

απουσία κάθε επένδυσης αντικειµένου ‘που δεν µοιάζει µε ροµπότ’» [σ. 76-77]. Αυτή 

είναι µια πολιτική σκέψη.  

Κάθε προσπάθεια να εκθέσουµε κάτι από τον εαυτό µας έξω σηµαίνει µια αποκήρυξη 

της παντοδυναµίας και µια αντοχή στην οδύνη του πένθους. Το τραγικό στον 

Οιδίποδα είναι ότι ο Σοφοκλής τοποθέτησε καταστροφικές κινήσεις στην σφαίρα της 

σκέψης που αφηγείται την επανάληψη – ως υπεύθυνο υποκείµενο. Η καταστροφική 

επανάληψη εικονογραφείται από την επιδηµία του λιµού που έπεσε πάνω στην Θήβα. 

Όλα τα φράγµατα, κάθε ιεραρχία, πολυπλοκότητα και διαφοροποίηση διαλύεται. Μια 

ριζική οριζοντικοποίηση επικρατεί. Ενώπιον της καταστροφής δεν υπάρχουν 

κριτήρια της πραγµατικότητας.  

Από την άλλη µεριά το τραγικό έγκειται στις κινήσεις της εσωτερίκευσης των 

ενορµήσεων, στην απαρτίωση και στην διαφοροποίηση. Στην δηµοκρατία, σε 

αντίθεση µε τον δεσποτισµό, αυτό που απαγορεύεται … δεν αποκλείεται από τη 

σκέψη. Εµείς είµαστε οι seers αλλά σύντοµα αντιλαµβανόµαστε ότι είµαστε πάνω 

στην σκηνή µε τον Οιδίποδα. 

Η ιδέα του Bion (1962a; 1962b; 1963; 1970) για την δηµοσιοποίηση [publication] 

είναι µια όψη του σκέπτεσθαι… Αναφέρεται στις ενέργειες µέσα από τις οποίες η 

ιδιωτική γνώση γίνεται δηµόσια. Γράφει: «Τα προβλήµατα που απαντώνται µπορεί να 

θεωρηθούν ως τεχνικά και συναισθηµατικά. Τα συναισθηµατικά προβλήµατα 
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συνδέονται µε το γεγονός ότι το ανθρώπινο πλάσµα είναι ένα πολιτικό ζώο και δεν 

µπορεί να βρει εκπλήρωση εκτός οµάδας και δεν µπορεί να ικανοποιήσει καµιά 

συναισθηµατική ενόρµηση χωρίς έκφραση του κοινωνικού της συστατικού. Οι 

ενορµήσεις, και εννοώ όλες οι ενορµήσεις και όχι απλά οι σεξουαλικές είναι 

ταυτοχρόνως ναρκισσιστικές. … Το τεχνικό πρόβληµα είναι αυτό που αφορά την 

έκφραση της σκέψης ή στην σύλληψη στην γλώσσα, ή το αντίστοιχό της στα σηµεία» 

(Bion, 1962a, σ. 309).  

Οι ιδιωτικές µας συλλήψεις (αποτέλεσµα του ζευγαρώµατος µεταξύ προ-

συσλλήψεων και πραγµατοποιήσεων) αναζητούν µια απόδειξη-µαρτυρία [evidence] 

µέσα από την δηµοσιοποίηση για να αποκτήσουν µια οικουµενική ποιότητα (Bion, 

1962b, σ. 101).  Η δηµοσιοποίηση παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ωρίµανση της 

ψυχής. Μπορούµε να θεωρήσουµε τον µύθο ως ένα στάδιο στην δηµοσιοποίηση, 

στην επικοινωνία της ιδιωτικής γνώσης του υποκειµένου στην οµάδα του (Bion, 

1963, σ. 92). Στην θεωρία του Bion (1965, σ. 107, 115) η σφαίρα της σκέψης είναι 

ένας χώρος που καταλαµβάνεται από µη-πράγµατα [no-things]. Είναι «ο χώρος 

όπου…» το µη-πράγµα [no-thing] είναι. 

Το υποκείµενο γεννιέται στις επαναλήψεις όπου οι προ-έννοιες της πρωταρχικής 

σκηνής του µε πραγµατοποιήσεις γίνονται έννοιες (Bion, 1962). Αυτό που 

πραγµατοποιείται είναι η δυνατότητά του να συνδέεται σε πλέγµατα νοηµάτων, να 

ανήκει σε δίκτυα συνδέσεων, επιτρέπει την συνύπαρξη των πρωτογενών µε τις 

δευτερογενείς διαδικασίες, να µην αγωνιά για την αυτονοµία του, αλλά να µπορεί να 

µοιράζεται µε τους άλλους τις συναισθηµατικές του εµπειρίες,  να διατηρεί µια 

λειτουργική σχετικότητα µε τον κόσµο, να µην είναι άσχετο και αδέσποτο επειδή 

αυτοί που θα το κρατούσαν µέσα του έπεσαν και το άφησαν να πέσει. Αυτό που 

διακυβεύεται είναι η αληθινή καταγωγή του: η πραγµατική συµµετοχή και πρόσβαση 

σε αυθεντικές εµπειρίες σε αντίθεση µε την ασθενική σύνδεση µε αντικείµενα. 

Διακυβεύεται η πρωτοτυπία: η αυτονοµία και η επαφή του µε ασυνείδητες 

διεργασίες. 

Η Elsa Schmidt Kitsikis µας έδειξε τι εννοούσε ο Bion όταν έλεγε ότι η γνώση δεν 

είναι ένα πράγµα που έχουµε αλλά µια σύνδεση του εαυτού µας µε αυτό που 

γνωρίζουµε.   
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