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Η µεταβίβαση,  

ένα µεταβατικό πεδίο  
στην διατοµή  

της ψυχανάλυσης και των νευροεπιστηµών1 
 
 

Ιάκωβος Κλεώπας 
 
 
 
 
 
 
Στο σύγχρονο βιβλιογραφικό ρεύµα γύρω από το θέµα της 

νευροψυχανάλυσης, µπορούµε να παρατηρήσουµε την εµφάνιση µίας σειράς 
άρθρων και κειµένων, προσανατολισµένα στην κλινική πλευρά της σχέσης µεταξύ 
ψυχανάλυσης και νευροεπιστηµών. Παρότι ακόµα «πτωχή» (L. Ouss-Ryngaert, 
2007), αυτή η βιβλιογραφία αναδεικνύεται ως ένα προνοµιακό πεδίο έρευνας. Σε 
αυτό το άρθρο γίνεται η προσπάθεια προσέγγισης του ερωτήµατος της 
επιστηµονικής αξίας της ψυχανάλυσης και της σχέσης της µε τις νευροεπιστήµες, 
αναφορικά µε αυτό το οποίο κυρίως αποτελεί η ψυχανάλυση· µία κλινική πράξη 
και σχέση (Georgieff et Jeannerod, 2000, Georgieff, 2007). Η πρόταση µου είναι 
ότι η µεταβίβαση, η πολυσηµία η οποία την χαρακτηρίζει και την συγκροτεί, 
κυµαινόµενη από το πεδίο του αισθητηριοκινητικού και του αντιληπτικού έως σε 
αυτό του αναπαραστατικού και του ψευδαισθητικού, αναλογεί και είναι έκφραση 
ενός συνόλου δυναµικών εγκεφαλικών διεργασιών. Η προτεινόµενη προσέγγιση, 
βασισµένη στην µελέτη της µεταβίβασης και στην συνεισφορά κλινικών και 
ερευνητικών δεδοµένων, αναφέρεται σε ένα οργανωτικό πεδίο συνδετικών 
διεργασιών και αντιστίξεων, ανάµεσα από την ψυχική και την εξωτερική 
πραγµατικότητα, καθώς και µεταξύ ψυχισµού και σώµατος. 

 
 
ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ 
 
Θα θεωρούσα ότι η θεραπευτική και ερευνητική αξία της ψυχαναλυτικής 

θεωρίας και κλινικής άπτεται µίας θεµελιώδους λειτουργίας της σωµατοψυχικής 
οντότητας, του ψυχισµού όπως και του νευρικού συστήµατος. Αυτή η λειτουργία 
αναδεικνύεται και γίνεται αντικείµενο επεξεργασίας µέσω της µεταψυχολογικής 
θεωρίας και ιδίως µέσω της κλινικής πράξης. Ο Jean Guillaumin (1975) έχει 
προτείνει την έννοια «δοκιµασίας της ψυχικής πραγµατικότητας». Πρόκειται για την 
εφαρµογή της φροϋδικής έννοιας της «δοκιµασίας της πραγµατικότητας» στο 
πλαίσιο της ψυχαναλυτικής κλινικής. Σύµφωνα µε τον Guillaumin η ανάλυση του 
µεταβιβαστικού βιώµατος µέσω των προτεινοµένων ερµηνειών και κατασκευών 
επιφέρει µία µορφή «εξίσωσης», όπου η εξωτερική πραγµατικότητα εξισώνεται µε 
την ψυχική πραγµατικότητα. Η ψυχαναλυτική εργασία και η θεραπευτική σχέση 
αναπαράγουν και αναδεικνύουν την οργάνωση της ψυχικής πραγµατικότητας. 
                                                 
1 Μετάφραση του άρθρου µε τίτλο, «Le transfert ,  un champ trans it ionnel à l ’ in tersect ion 
de la  psychanalyse et  des neurosc iences»,  δηµοσιευµένο  στην  Revue Française 
de Psychanalyse, 2/2008 :  501-520. Μετάφραση  του  συγγραφέα .  
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Αναφέροµαι έτσι σε ένα σύνολο ενδοϋποκειµενικών και διϋποκειµενικών 
διεργασιών, τόσο νευρωνικών όσο νοητικών και ψυχικών, οι οποίες επιτρέπουν 
την διάκριση και την σύνδεση µεταξύ ψυχισµού και σώµατος εντός της 
σωµατοψυχικής οντότητας, καθώς και την [αναφορική µε την προηγούµενη] 
διάκριση και σύνδεση µεταξύ της σωµατοψυχικής οντότητας και των αντικειµένων. 
Θα πρότεινα την ονοµασία αυτού του συνόλου διεργασιών ως το πεδίο της 
σωµατοψυχικής µεταβατικής πραγµατικότητας.  

Η έννοια της µεταβατικής πραγµατικότητας που προτείνουµε συνδέεται µε 
τον µηχανισµό του διπλού ορίου που έχει περιγράψει ο Green (1990, 2002), 
εµπνεόµενος από το έργο του Winnicott (1971) σχετικά µε το µεταβατικό πεδίο και 
το µεταβατικό αντικείµενο. Σύµφωνα µε τον Α. Green ο τρόπος σχέσης και το όριο 
µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πραγµατικότητας, αναδιπλασιάζονται και 
αναπαράγονται εντός του ψυχισµού. Αυτός ο αναδιπλασιασµός οδηγεί στην 
λειτουργική διάκριση των συστηµάτων του συνειδητού, του προσυνειδητού και του 
ασυνειδήτου. Ο τύπος των διεργασιών που αναπτύσσονται µεταξύ των ψυχικών 
συστηµάτων είναι συνάρτηση των δυναµικών σχέσεων που παράγονται µεταξύ 
της σωµατοψυχικής οντότητας και των αντικειµένων, επιτρέποντας µία διεργασία 
αλληλο-νοηµατοδότησης. Η έννοια της σωµατοψυχικής µεταβατικής 
πραγµατικότητας αποτελεί µία εννοιολογική προέκταση της λειτουργίας του 
«διπλού ορίου». Αφορά στην ανάπτυξη ορισµένων πεδίων συνδετικών διεργασιών 
που δηµιουργούν και προτείνουν εν δυνάµει µορφώµατα και τρόπους αυτο-
οργάνωσης : α) εντός των σωµατικών διεργασιών και της οργάνωσης του 
σώµατος, β) στα όρια µεταξύ ψυχισµού και σώµατος, γ) µεταξύ των συστηµάτων 
του ψυχικού οργάνου, καθώς και δ) µεταξύ της σωµατοψυχικής οντότητας και των 
αντικειµένων του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
 
 
ΜΕΤΑΞΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΣΜΟΥ 
 

Η εξέταση της σχέσης µεταξύ νευροεπιστηµών και ψυχανάλυσης συνδέεται 
µε την εξέταση της σχέσης µεταξύ ψυχικής και εξωτερικής πραγµατικότητας. Ο 
ορισµός της ψυχικής πραγµατικότητας σε σχέση µε την εξωτερική πραγµατικότητα 
απασχόλησε την σκέψη του Freud και πολλών συνεχιστών του. Το σώµα εξ αιτίας 
της σύνδεσης µε τις ενορµήσεις και την σεξουαλικότητα, ή ίσως προς αποφυγήν 
του επιστηµολογικού «ατοπήµατος» του δυϊσµού, περιλαµβάνεται συνήθως στην 
εσωτερική και στην ψυχική πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε ορισµένους συγγραφείς, 
όπως η Florence Bégoin-Guignard (1990), «η ψυχική πραγµατικότητα δεν 
αντιτίθεται σε µία υλική πραγµατικότητα, αλλά σε µία πραγµατικότητα εξωτερική 
του ψυχισµού, συµπεριλαµβανοµένου του σώµατος του υποκειµένου και της 
ψυχικής πραγµατικότητας του Άλλου», και θα προσέθετα συµπεριλαµβανοµένης 
της σωµατικής και νοητικής πραγµατικότητας του άλλου. Σύµφωνα µε τον Α. 
Green (1983, 2002) το βιολογικό εντάσσεται στην εσωτερική πραγµατικότητα εφ’ 
όσον οι ενορµήσεις στην δεύτερη τοπική τοποθετούνται εντός του ασυνειδήτου, 
στον χώρο του συστήµατος του Εκείνου. Εδώ, η εξωτερική πραγµατικότητα αφορά 
στα εξωτερικά αντικείµενα. Εάν δεχθούµε ότι οι ενορµήσεις ευρίσκονται εντός του 
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εκείνου, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι πρόκειται ήδη για έναν εκπρόσωπο, στο 
µεταίχµιο του σωµατικού και του ψυχικού. Αποτελώντας ήδη κάτι το διαφορετικό ή 
το διαφοροποιούµενο από την (ή ίσως εντός της) βιολογική πραγµατικότητα. Η 
πραγµατικότητα του σώµατος και του νευρικού συστήµατος, αποτελούν την πλέον 
θεµελιώδη εσωτερική πραγµατικότητα. Ωστόσο, σε σχέση µε την ψυχική 
πραγµατικότητα τίθεται το ερώτηµα αναφορικά µε τον τρόπο και τους µηχανισµούς 
µε τους οποίους ένα βιολογικό αντικείµενο ή  µία βιολογική λειτουργία, θα 
αποτελέσουν επίσης ένα ψυχικό αντικείµενο και θα αποκτήσουν έτσι µία αξία στο 
πεδίο του ψυχισµού· και  αντιστρόφως. ∆ηλαδή τίθεται το ερώτηµα του συνόλου 
των διεργασιών που εξασφαλίζουν µία µορφή διπλής απαίτησης έργου, από το 
σώµα προς τον ψυχισµό και από τον ψυχισµό προς το σώµα.  

Η σχέση ψυχισµού και σώµατος αποτελεί το λεγόµενο binding problem. 
Στην νευροεπιστηµονική, την νευρο-φιλοσοφική και την νευρο-ψυχαναλυτική 
βιβλιογραφία έχει διατυπωθεί ένας τύπος απαντήσεως µέσω της έννοιας του 
«διττού µονισµού». Η προσέγγιση των Μ. Solms και Ο. Turnbull (2002), του Jaak 
Panksepp (2005) ή των Bernard και Bianca Lechevalier όταν προτείνουν «µία 
ανάγνωση µε δύο φωνές» του νευρολογικού και του ψυχικού γεγονότος (1998, 
2002), λέει ότι στο πλαίσιο του διττού µονισµού παράγεται µία διπλή ανάγνωση, η 
µία ψυχαναλυτική (ή νοητική) και η άλλη νευροβιολογική, του ιδίου βασικού 
βιολογικού υλικού. Πρόσφατα η L. Ouss-Ryngaert (ο.π.) επανέρχεται στο θέµα και 
στην µεθοδολογία της «διπλής ανάγνωσης» και της «συµπληρωµατικής θέσης», 
µία προσέγγιση που συναντούµε στον Opatow (1999)2. Η σκέψη µου είναι ότι µία 
δεύτερη ή διαφορετική ανάγνωση, σηµαίνει την µορφοποίηση ενός δεύτερου ή 
ενός άλλου κειµένου. Ενδιάµεσα, και αυτός είναι ο ρόλος του αναγνώστου και 
ερµηνευτή, αναπτύσσεται µία διεργασία και ένα σώµα αµοιβαίων µεταφορών και 
µεταβάσεων, από και προς το ένα ή το άλλο κείµενο. Άρα µία τρίτη, µεταβατική 
µορφή πραγµατικότητας. Η διατύπωση ενός τρίτου, µεταβιολογικού και 
µεταψυχολογικού κειµένου. Θα πρότεινα έτσι την έννοια του µεταβατικού 
µονισµού. Πρόκειται για έναν διττό µονισµό ο οποίος αναφέρεται σε µία 
σωµατοψυχική ενότητα. Και, µέσα σε αυτήν, σε µία διάκριση ψυχισµού και 
σώµατος. Αυτή η διάκριση για να γίνει πράξη και για να θεµελιωθεί προϋποθέτει 
την ύπαρξη ενός δυναµικού τρόπου σύνδεσης και µετάβασης. Η έννοια του 
µεταβατικού µονισµού είναι εν µέρει συναφής µε αυτό που έχει προτείνει ο 
Scalzone (2005). Αυτός ο συγγραφέας λέει ότι η ψυχανάλυση και οι 
νευροεπιστήµες «διαχειρίζονται εικονικές [ή δυνητικές] δοµές και τις διεργασίες 
τους». Ο σκοπός µας είναι να εξετάσουµε αυτό το οποίο διαµορφώνει την 
ενδιάµεση δυνητική µορφή, τόσο µεταψυχολογική όσο και µεταβιολογική. 
Εντούτοις, σύµφωνα µε τον Scalzone, η νευροεπιστηµονική και η ψυχαναλυτική 
προσέγγιση «είναι δύο πλευρές της ιδίας νοούµενης πραγµατικότητας [η οποία 
«θεµελιώνεται επάνω σε υλικές δοµές»], αλλά µε διαφορετικές φαινοµενολογικές 
πραγµατικότητες» (2005). Υπό αυτή την έννοια, η σκέψη του Scalzone φαίνεται να 
κατευθύνεται προς την έννοια του µονισµού διπλής όψεως. 
                                                 
2 Ο Opatow αναφέρει την «αρχή της συµπληρωµατικότητας» και την «ασυµµετρία» η οποία υπάρχει 
ανάµεσα στο σωµατικό και το νοητικό. Λέει ωστόσο ότι υφίσταται ένα ανεπίλυτο πρόβληµα γύρω από την 
φύση αυτής της συµπληρωµατικής ή ασύµµετρης σχέσης. Τέλος, µία παρόµοια προσέγγιση προέρχεται από 
το πεδίο της νευροφιλοσοφίας, από τον Velmans (2006) όταν µιλάει για έναν «reflexive monism».  



 4 

 
 

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Ο Edelman, ο Damasio, ο Panksepp καθώς και άλλοι συγγραφείς οι οποίοι 

πραγµατοποίησαν έρευνες σε επιµέρους τοµείς, προτείνουν ότι οι έννοιες και οι 
λειτουργίες που περιγράφονται από την ψυχανάλυση, όπως το ασυνείδητο, η 
απώθηση, οι ενορµήσεις ή οι αναπαραστατικές και οι συναισθηµατικές διεργασίες, 
ανευρίσκονται στο πλαίσιο της εγκεφαλικής λειτουργίας. Υπογραµµίζεται έτσι η 
σηµασία τους ως προς τον τρόπο οργάνωσης του κεντρικού νευρικού 
συστήµατος. Θεωρώ ότι οι προτεινόµενοι νευροψυχαναλυτικοί συσχετισµοί 
αφορούν έννοιες και λειτουργίες οι οποίες σαφώς συνδέονται αλλά συγχρόνως 
είναι διαφορετικής τάξεως. Για παράδειγµα, η έννοια του «γνωσιακού 
ασυνειδήτου», οι αυτοµατικές διεργασίες των υποφλοιωδών εγκεφαλικών 
περιοχών, η έννοια των «βασικών συναισθηµάτων» και των «συγκινησιακών 
συστηµάτων» που περιγράφονται από τους Lechevalier (1998), τον Eustache 
(1998), τον Edelman (1989, 2003), τον Damasio (1999, 2003) και τον Panksepp 
(1998, 2005), παρά το γεγονός ότι αντικατοπτρίζουν δυναµικές νευρωνικές 
διεργασίες, αναφέρονται σε διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Κυρίως 
σκέπτοµαι ότι παραπέµπουν σε πεδία λειτουργίας της σωµατοψυχικής οντότητας 
τα οποία διαφοροποιούνται από αυτά που περιγράφουν οι µεταψυχολογικές 
έννοιες του ασυνειδήτου ή η θεωρία των ενορµήσεων. Στην ψυχοπαθολογία, στο 
πλαίσιο της ψυχοσωµατικής κλινικής, µπορούµε να παρατηρήσουµε την έκφραση 
της «χρηστικής σκέψης» (Marty, 1990), ουσιαστικά γνωσιακή και αγκιστρωµένη 
στην πραγµατικότητα (στην εξωτερική πραγµατικότητα και στην γνωσιακή 
πραγµατικότητα). Θα σκεπτόµουν ότι αφορά σε µία νοητική διεργασία στην βάση 
γνωσιακών και όχι ψυχικών αναπαραστάσεων. Τοποθετείται λιγότερο ή 
περισσότερο εκτός της ψυχικής λειτουργίας και της λειτουργίας του συστήµατος 
του προσυνειδητού όπως έχει περιγραφεί από το Freud. Αποτελώντας έτσι µέρος 
µίας γνωσιακής πραγµατικότητας, απαραίτητης για την ψυχική λειτουργία, αλλά 
επίσης εξωτερική ως προς αυτήν. Ο Damasio και ο Edelman (ο.π.) διακρίνουν την 
«πυρηνική» ή «πρωτογενή» συνείδηση από την «εκτεταµένη» ή «δευτερογενή» 
συνείδηση (που περιλαµβάνει την αυτοβιογραφική µνήµη και τις δευτερογενείς 
λεκτικές διεργασίες). Σηµειώνεται ότι η απόκτηση µίας πρωτογενούς και µίας 
δευτερογενούς συνείδησης ή νόησης καθώς και η ύπαρξη των ασυνειδήτων 
διεργασιών τους, δεν επαρκούν και δεν εξηγούν την δυναµική διάσταση µίας 
προσωπικότητας, την ψυχική τοπική της. Σχετικά µε αυτό, ο Damasio (2003) 
γράφει ότι µία ψυχοπαθητική προσωπικότητα – ένας εγκληµατίας σύµφωνα µε το 
παράδειγµα που δίνει – κατέχει αυτές τις µορφές συνείδησης. Αλλά αυτή η ειδικά 
ανθρώπινη ιδιότητα δεν εξασφαλίζει ούτε αποτελεί µία πρόβλεψη γύρω από την 
υποκειµενική και ποιοτική διάσταση της προσωπικότητας. Έτσι θεωρώ ότι  θα 
πρέπει να διακρίνουµε στο εσωτερικό της σωµατοψυχικής οντότητας τα πεδία της 
ψυχικής πραγµατικότητας, της γνωσιακής πραγµατικότητας και της σωµατικής 
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πραγµατικότητας, καθώς και το πεδίο της σχέσης αυτών των πεδίων ως προς την 
πραγµατικότητα των εξωτερικών αντικειµένων. Η σκέψη µου είναι ότι µία εργασία 
νοηµατοδότησης µπορεί να αφορά στο πεδίο των γνωσιακών λειτουργιών, 
δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο νέες δυνατότητες των νοητικών λειτουργιών, 
οι οποίες θα µπορέσουν να γίνουν αντικείµενο µίας ψυχικής εργασίας 
νοηµατοδότησης, ή ψυχικοποίησης. 
 
 
 
Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Η κλινική εργασία µε νευροψυχολογικούς ασθενείς µε αντικείµενο την 
αποκατάσταση των διαταραχών των ανωτέρων νοητικών λειτουργιών εξ αιτίας 
εγκεφαλικών βλαβών ή µε αντικείµενο την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση 
προσφέρει ένα υλικό διερευνήσεως το οποίο φωτίζει την σχέση µεταξύ 
ψυχανάλυσης και νευροεπιστηµών. Θα περιορισθούµε εδώ σε ορισµένες γενικές 
παρατηρήσεις  που προέρχονται από τα αποτελέσµατα µίας ευρύτερης έρευνας 
γύρω από 14 κλινικά περιστατικά (Cléopas, 2006). Θα θεωρούσα αυτές τις 
παρατηρήσεις ως ενδεικτικές της πολυσηµίας και της πολυπλοκότητας του 
σχηµατισµού του νευροψυχολογικού συµπτώµατος καθώς και της θεραπευτικής 
προσέγγισης του. Η εµβάθυνση της ανάλυσης της νευροψυχολογικής 
σηµειολογίας και του κλινικού υλικού, ακολουθώντας την µεθοδολογία που έχει 
προτείνει ο Alexander Luria (1973, 1980) σε συνδυασµό µε την ψυχαναλυτική 
προσέγγιση, αναδεικνύει την σηµασία της θεραπευτικής σχέσης, τόσο ως προς τις 
ψυχικές διεργασίες όσο και ως προς την λειτουργική αποκατάσταση. Αυτή η 
προσέγγιση θέτει µία σειρά ερωτηµάτων γύρω από τον σχηµατισµό και την πορεία 
των συµπτωµάτων. Το νευροψυχολογικό σύµπτωµα και η νευροψυχολογική 
κλινική αποτελούν ένα παράδειγµα της κλινικής της σύνδεσης µεταξύ του 
σώµατος, της νόησης και του ψυχισµού. Θα τα τοποθετούσαµε στην διατοµή των 
νευροεπιστηµών, της ψυχανάλυσης και της ψυχοσωµατικής. Η άρθρωση της 
ψυχαναλυτικής και της νευροψυχολογικής κλινικής προσέγγισης έχει ήδη 
αναπτυχθεί, ιδίως από τους Karen και Marc Solms (2000), την Η. Oppenheim-
Gluckman (2000), τον Ο. Turnbull (2004), την L. Ouss-Ryngaert (ο.π.) και την Μ. 
Siksou (2007).  

Κατά την διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών παρατηρείται συχνά η 
παροδική και διακυµαινοµένη βελτίωση των νευροψυχολογικών ελλειµµάτων 
καθώς και της γνωσιακής απόδοσης. Η βελτίωση ή αντίθετα η επιδείνωση των 
συµπτωµάτων, είναι συνάρτηση της πορείας και της δυναµικής της θεραπευτικής 
σχέσης, όχι µόνον της ψυχοθεραπευτικής ή της νευροψυχολογικής αλλά και στο 
πλαίσιο άλλων θεραπειών νευρολογικής αποκατάστασης. Παρατηρήσαµε ότι η 
διακύµανση της απόδοσης και η συχνά µη προβλεπόµενη παροδική άρση ενός 
νευροψυχολογικού συµπτώµατος συνδέεται µε την επεξεργασία εντός της 
θεραπευτικής σχέσης, άλλοτε αισθητηριοκινητικών, άλλοτε γνωσιακών και άλλοτε 
ψυχικών διεργασιών και δεδοµένων. Συνδέεται δηλαδή µε τις κινήσεις και µε την 
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ποιότητα των κινήσεων οι οποίες εκφράζονται µέσα στην θεραπευτική σχέση. 
Επίσης η παρατηρούµενη βελτίωση µειώνεται και συχνότερα δεν αναπαράγεται 
στην επόµενη συνεδρία ή παύει στα µεσοδιαστήµατα. Άλλες φορές, στον απόηχο 
µίας παροδικής βελτιωτικής κίνησης στο γνωσιακό ή στο κινητικό επίπεδο, σε 
επόµενες συνεδρίες αναδύεται ένα νέο, διαφορετικό στοιχείο αποκατάστασης µίας 
λειτουργίας, ένας νέος τρόπος νοηµατοδότησης του βιώµατος του αντικειµενικού 
ελλείµµατος ή αντίθετα εµφανίζεται µία µορφολογική παλινδροµική και 
αποδιοργανωτική κίνηση. Αυτές οι δυναµικές κινήσεις διακυµάνσεων είναι γνωστές 
στην ψυχαναλυτική κλινική των ψυχικών διαταραχών. Ωστόσο στην περίπτωση 
των νευροψυχολογικών διαταραχών έχουµε να κάνουµε µε την λειτουργία και την 
δυσλειτουργία της σωµατοψυχικής οντότητας στο γνωσιακό, στο 
αισθητηριοκινητικό και στο νευρωνικό επίπεδο. Αυτό το οποίο παρατηρούµε 
ανήκει σε αυτό το οποίο ψυχαναλυτικά έχει ορισθεί ως το προ-ψυχικό. Θα 
µπορούσαµε να αναφέρουµε το παράδειγµα των αφασιών. Κατά την 
αποδιοργάνωση του λόγου εξ αιτίας βλαβών του αριστερού εγκεφαλικού 
ηµισφαιρίου ή εξ αιτίας υποφλοιωδών αφασικών διαταραχών, µπορούµε να 
παρατηρήσουµε την αυθόρµητη έκφραση ορισµένων δοµικών στοιχείων του λόγου 
τα οποία φυσιολογικά επεξεργαζόµαστε ασυνείδητα, ή την ανάδυση φωνητικών 
στοιχείων και µορφολογικών ή σηµασιολογικών παραφασιών. Αυτά τα στοιχεία 
φαίνεται να αποτελούν την έκφραση ενός ασυνειδήτου. Το οποίο θα έλεγα ότι δεν 
αντιστοιχεί στην έκφραση του δυναµικού ψυχαναλυτικού ασυνειδήτου, ή, ότι δεν 
αποκτά µία τέτοια αντιστοιχία και σηµασία παρά υπό ορισµένους όρους. Οι όροι 
αυτοί αφορούν στην εγκατάσταση και την ανάπτυξη του πεδίου των µεταβατικών 
διεργασιών µεταξύ του γνωσιακού και του ψυχικού. Η Η. Oppenheim-Gluckman 
(ο.π.) προτείνει την έννοια της έκφρασης ενός «αποσυνδεµένου ασυνειδήτου» 
στους ασθενείς µε εγκεφαλικές βλάβες. Ένα ασυνείδητο αποσυνδεµένο ως προς 
την δυναµική και τις διεργασίες που αναπτύσσονται µεταξύ των ψυχικών 
συστηµάτων. Σε αυτές τις κλινικές περιπτώσεις καθώς και στο πλαίσιο των 
θεωρητικών προσεγγίσεων µεταξύ νευροεπιστηµών και ψυχανάλυσης, θεωρώ ότι 
πρέπει να εξετασθούν οι τρόποι και οι µορφές σύνδεσης µεταξύ των δύο πεδίων. 
Πρέπει να διερευνηθεί αυτό το οποίο παράγεται εντός του πεδίου της σχέσης τους 
καθώς και η φύση των µηχανισµών που εξασφαλίζουν την σύνδεση µεταξύ του 
βιολογικού, του γνωσιακού και του ψυχικού. Το ζητούµενο είναι η διερεύνηση των 
πιθανών αντιστίξεων παρά οι γραµµικοί ανατοµο-ψυχικοί συσχετισµοί. Σκέπτοµαι 
τον όρο των αντιστίξεων µε την µουσική του έννοια, ως τον συνδυασµό 
διαφορετικών ή και αντιθέτων µουσικών γραµµών εντός της ιδίας σύνθεσης. 
 
 
ΝΕΥΡΟΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ, 
ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  

 
Θα θέλαµε να προτείνουµε την εξέταση ορισµένων πιθανών σηµείων 

νευρωνικής στήριξης του πεδίου της µεταβατικής πραγµατικότητας και της 
µεταβίβασης. Η λειτουργία του πεδίου της σωµατοψυχικής µεταβατικής 
πραγµατικότητας θα µπορούσε ίσως να συνοψισθεί σε µία µορφή σχέσης µεταξύ 
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δύο µερών, όπου το ένα µοιάζει να εκφράζει προς το άλλο, «αυτό που λες, αυτό 
που είσαι, ή προτίθεσαι να κάνεις και αυτό που ανιχνεύω, για εµένα σηµαίνει, µου 
θυµίζει από την πρωτύτερη ιστορία µου ή την από κοινού ιστορία µας, το εξής… ». 
Το σύνολο αυτών των στοιχείων µεταφέρεται και εκπροσωπείται ως εν δυνάµει 
µορφοποιητικά στοιχεία εντός της σχέσης και επέκεινα ως εν δυνάµει τρόποι αυτο-
οργάνωσης του κάθε µέρους που απαρτίζει την σχέση. Πρόσφατες έρευνες 
έδειξαν ότι η λειτουργία του νευρώνα και της σύναψης (Arhem, Blomberg και 
Liljenstrom, 2000), η λειτουργία του λιµβικού συστήµατος (Freeman, 2000 a, 2000 
b) και πιθανώς η συνολική εγκεφαλική λειτουργία (Schore, 2000· Freeman, ο.π.), 
διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις αρχές της θεωρίας του χάους και των αυτο-
οργανωνόµενων συστηµάτων. Το σκεπτικό είναι ότι δεν υφίστανται µόνον 
γραµµικές σχέσεις αιτίου-αιτιατού ή απλές µορφές ανάδρασης. Η λειτουργία ενός 
σύνθετου συστήµατος καθορίζεται δυναµικά, µέσω της διαδοχής µεταβατικών 
περιόδων αστάθειας και περιόδων σταθεροποίησης, σύµφωνα µε την ευαισθησία 
του συστήµατος στις ελάχιστες και µη προβλεπόµενες, παρά στο µεθύστερον, 
αρχικές συνθήκες. Σύµφωνα εποµένως µε την ύπαρξη και τον τύπο ορισµένων 
«παράξενων ελκυστών», γύρω από τους οποίους στην φάση σταθεροποίησης ένα 
σύστηµα «κατακάθεται» και προσδιορίζει έναν τρόπο λειτουργίας. Αυτές οι 
προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί στην ψυχανάλυση από συγγραφείς όπως οι Sylvie 
και George Pragier (1990), ο Quinodoz (1997) και από τους Lewis και Granic 
(2002). 

Μία πρωτόλεια εικόνα των µεταβατικών διεργασιών, ως ένα πεδίο 
διαθεσιµότητας εν δυνάµει τρόπων δράσης και ενδιάδρασης, εξασφαλίζεται από 
την νευρωνική πλαστικότητα. Ο Edelman (1989) µε αφετηρία τις παρατηρήσεις του 
για το ανοσοποιητικό σύστηµα, ο Ameisen (2003) προσεγγίζοντας το θέµα τη 
απόπτωσης από µία βιολογική και µία µεταβιολογική άποψη, καθώς και άλλοι 
σύγχρονοι ερευνητές, έδειξαν την σηµασία των ιδιοτήτων του νευρώνα και της 
σύναψης ως προς την ανάπτυξη της υποκειµενικότητας. Ο Bear (2003) παρατηρεί 
ότι η µεταβολή της συναπτικής δράσης, εξαρτάται από την εµπειρία, από το 
τρέχον βίωµα και από αυτό που µορφοποιείται εντός του συναπτικού χώρου, το 
οποίο ονοµάζει «µεταπλαστικότητα». ∆ηλαδή µία πλαστικότητα της πλαστικότητας 
των συναπτικών συνδέσεων. Μας επιτρέπει να αντιληφθούµε ότι η εµπειρία και η 
υποκειµενική µνήµη έχουν εξαιρετική σηµασία, αλλά δεν επαρκούν. Απαιτείται η 
ανάπτυξη στοχαστικών και µη γραµµικών διεργασιών της σύναψης. Απαιτείται µία 
συνεννόηση, µία ενδιάµεση συσχέτιση της δραστηριότητας µεταξύ του 
προσυναπτικού και του µετασυναπτικού νευρώνα, σύµφωνα µε την ευαισθησία 
τους ως προς τις ελάχιστες και µη προβλεπόµενες συνθήκες εκ του πρωτύτερου 
και του τρέχοντος βιώµατος.  

Στην ψυχαναλυτική θεωρία η συγκρότηση της ψυχικής πραγµατικότητας 
παράγεται µέσα από την σταδιακή διάκριση µεταξύ συναισθήµατος και 
αναπαραστάσεων (Green, 1999) στην βάση των πρωτογενών ενορµητικών 
διεργασιών και του εκπροσώπου της ενόρµησης. Αυτή η ψυχαναλυτική θέση 
φαίνεται να επιβεβαιώνεται και να αντιστοιχεί σε ένα κοµβικό σηµείο για την 
ανάπτυξη των ενδοσωµατικών µεταβατικών διεργασιών που εξασφαλίζονται από 
τις διεργασίες των πυρήνων του εγκεφαλικού στελέχους ιδίως στην περιοχή της 
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περιϋδραγωγού φαιάς ουσίας και των συνδέσεων τους µε το λιµβικό, το 
παραλιµβικό και το θαλαµοφλοιικό σύστηµα. Σύµφωνα µε τις ανατοµικά 
διαφορετικές αλλά και εννοιολογικά συγκλίνουσες απόψεις των Damasio (1999, 
2003) και Panksepp (1998, 2005), σε αυτή την περιοχή παράγεται η συνάντηση 
και η συσχέτιση µεταξύ των εκπροσωπούµενων σωµατικών καταστάσεων µε τα 
αντικείµενα. Ως αντικείµενο µπορεί να θεωρηθεί είτε ένα εξωτερικό είτε ένα 
εσωτερικό, ιδιοδεκτικό ή εσωδεκτικό ερέθισµα, γνωσιακό ή ψυχικό. Απόρροια 
αυτής της διαδικασίας είναι η ανάπτυξη των διαφόρων µορφών µνήµης και των 
συναισθηµατικών κινήσεων. Σε αυτό το επίπεδο διεργασιών παρατηρούµε, ότι 
εντός της αρχικής οντότητας παράγονται ενδοσωµατικές «αντικειµενοτρόποι 
σχέσεις» - ή θα µπορούσαµε να πούµε «αντικειµενοποιητικές λειτουργίες» - και, 
σχέσεις µεταξύ αυτού του συµπλέγµατος και των άλλων αντικειµένων. Οι έννοιες 
των αντικειµενοτρόπων σχέσεων και της αντικειµενοποιού λειτουργίας που 
περιγράφεται από τον Green (2002) αναφέρονται στην ψυχική οργάνωση. Εδώ 
προτείνεται η χρήση αυτών των εννοιών από µία µεταβιολογική άποψη, 
υπογραµµίζοντας την ύπαρξη ορισµένων µικροσκοπικών και µακροσκοπικών3 
βιολογικών διεργασιών οι οποίες εξασφαλίζουν µία δυναµική βιολογική  
οργάνωση, εντός της οποίας ο τρόπος λειτουργίας ενός οργάνου ή µίας 
σωµατικής δοµής αποκτά ένα νόηµα και φέρει ένα νόηµα σε σχέση µε άλλες 
λειτουργίες, τις επενδύει και γίνεται αντικείµενο των επενδύσεων τους.  

Η ψυχική πραγµατικότητα εννοούµενη ως το ασυνείδητο ή ως το σύνολο 
του ψυχικού οργάνου χαρακτηρίζεται από την πολυσηµία του περιεχοµένου και 
των λειτουργιών της καθώς και από ποιοτικές µεταβολές. Ο Walter Freeman 
(2000α, 2000β, 2003) ανέπτυξε την νευροδυναµική προσέγγιση της εγκεφαλικής 
λειτουργίας. Αναλύει την δράση της αρχιτεκτονικής του λιµβικού συστήµατος 
εφαρµόζοντας την θεωρία του χάους και της αυτο-οργάνωσης. Ο Edelman (1989) 
περιγράφει την λειτουργία και τις συνδέσεις του λιµβικού συστήµατος ωσάν έναν 
περιστρεφόµενο ανεµιστήρα ο οποίος ακτινοβολεί αµφίδροµα προς το σύνολο της 
εγκεφαλικής τοπογραφίας. Οι «παράξενοι ελκυστές» και η ευαισθησία στις 
ελάχιστες και µη προβλεπόµενες συνθήκες του λιµβικού συστήµατος, επιτρέπουν 
την παραγωγή εν δυνάµει τρόπων αντιλήψεως, νοηµατοδότησης και δράσης, 
ιδιότητες που συγκροτούν ακριβώς την οργάνωση του ψυχισµού. Η σκέψη µου 
είναι ότι οι διαθεσιµότητες του λιµβικού συστήµατος µπορεί να αφορούν στο 
ψυχικό, στο γνωσιακό ή στο σωµατοαισθητηριακό πεδίο και κυρίως αφορούν στην 
µεταξύ τους σχέση. Αφορούν δηλαδή τόσο σε µία διεργασία του τύπου του 
ψυχαναλυτικού προσυνειδητού όσο και σε µία γνωσιακή ή και σωµατική µορφή 
νοηµατοδότησης. Η νευροδυναµική προσέγγιση προσδίδει στην νεοδαρβινική 
θεώρηση του Edelman και στην έννοια της «επανεισόδου» µία ιδιαίτερη εξελικτική 
δυναµική σε έναν οριζόντιο άξονα. Αυτό το οποίο παράγεται µέσα από µία µη 
προβλέψιµη, χαοτική διεργασία, δεν χαρακτηρίζεται από µία γραµµική διαδοχή 
αναπτυξιακών σταδίων. Αυτο-αναδύεται, και τότε, το προϊόν της ανάδυσης 
εντάσσεται στην εξελικτική πορεία της σωµατοψυχικής οντότητας και των 

                                                 
3 Οι µικροσκοπικές διεργασίες τοποθετούνται στο συναπτικό επίπεδο ή ίσως σε αυτό το οποίο περιγράφεται 
από τον Edelman (1989) στην τοποβιολογική θεωρία. Ένα παράδειγµα µακροσκοπικών διεργασιών 
τοποθετείται στο επίπεδο των πυρήνων του εγκεφαλικού στελέχους. 
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διαφοροποιήσεων που αναπτύσσονται. Υπό ψυχαναλυτικούς όρους, δεν εξηγείται 
µόνον µέσα από την αναµνηµόνευση. Ερµηνεύεται και κατασκευάζεται µέσα από 
την µεταβιβαστική διεργασία. Με αυτόν τον τρόπο άλλωστε ανοίγεται όλη η 
δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων αλλαγής, διαφοροποιήσεως και κινητοποιήσεως 
ενός συστήµατος.  

Ένα βασικό πεδίο συναντήσεως των νευροεπιστηµών και της ψυχανάλυσης 
ως προς την µεταβίβαση είναι η εκατέρωθεν προσέγγιση της ενσυναίσθησης και 
των αναπαραστάσεων δράσης. Από το 1990 έως σήµερα, ο F. Levin (1990),  ο A. 
Schore (1994, 2003), ο G. Gabbard µε τον D. Western (2002) και η R. Pally (2005) 
διετύπωσαν ορισµένες θεωρητικές προτάσεις σχετικά µε την λειτουργία της 
µεταβίβασης και τους πιθανούς νευρωνικούς συσχετισµούς της. Ο Levin (1990) 
λέει ότι «το φαινόµενο της µεταβίβασης… εκπροσωπεί µία βαθιά δοµή ή 
στρατηγική του εγκεφάλου, µία βιο-ψυχο-κοινωνικής αξίας [στρατηγική]» Η σκέψη 
µου είναι ότι το πρώτο µέρος αυτής της πρότασης, του χαρακτηρισµού της 
µεταβίβασης ως µία βαθιά δοµή ή στρατηγική του εγκεφάλου ή ακόµα του 
συνόλου της σωµατοψυχικής οντότητας, πραγµατικά ισχύει. Αντίθετα θα έλεγα ότι 
το φαινόµενο της µεταβίβασης δεν περιορίζεται σε µία προσαρµοστική διεργασία. 
Η ψυχαναλυτική κλινική, η µεταβιβαστική σχέση, αναδεικνύουν το στοιχείο της 
σύγκρουσης, την συνεχή ενδοϋποκειµενική και διϋποκειµενική διαλεκτική, την 
παραδοξότητα και την εξωπραγµατική χροιά της λειτουργίας του ασυνειδήτου, τα 
οποία ευρίσκονται στην βάση µίας φυσιολογικής ή µίας παθολογικής µορφής 
προσαρµογής. Οι νευροεπιστήµες µας παρέχουν τις ενδείξεις της διαλεκτικής ή και 
της σύγκρουσης εντός της εγκεφαλικής λειτουργίας (Llinas and Ribary, 2001). Η 
αναζήτηση της προσαρµογής ως θεραπευτικός στόχος, διατρέχει τον κίνδυνο να 
οδηγήσει την σωµατοψυχική οντότητα προς µία κατάσταση ακαµψίας και 
περίσφιξης των λειτουργιών της, προς την παθολογική µορφή της 
υπερπροσαρµογής. 

Οι ανατοµικοί συσχετισµοί του φαινοµένου της µεταβίβασης που προτείνει ο 
Levin αφορούν στην δράση του µετωπιαίου λοβού και των νευρωνικών δικτύων 
της µνήµης. Οι γνωσιακές και οι εγκεφαλικές λειτουργίες της µνήµης, η ασυνείδητη 
τους διάσταση µέσω κυρίως της µνήµης διεργασιών, αποτελούν σύµφωνα µε τους 
Gabbard και Western (Gabbard, 2001, Westen and Gabbard, 2002) το σηµείο 
σύνδεσης µεταξύ ψυχανάλυσης και νευροεπιστηµών αναφορικά µε την 
µεταβίβαση. Η προσέγγιση του Schore υπογραµµίζει τον µη γραµµικό τρόπο 
λειτουργίας του δεξιού εγκεφαλικού ηµισφαιρίου, συσχετίζοντας-το µε την 
οργάνωση του δυναµικού ασυνειδήτου. Προτείνει ότι η επικοινωνία µεταξύ των 
«δύο δεξιών ηµισφαιρίων», του αναλυτού και του ασθενούς του, στηρίζει την 
διεργασία της µεταβίβασης και τις ασυνείδητες ταυτίσεις οι οποίες θα αναλυθούν 
στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης. Τα στοιχεία της εξωλεκτικής επικοινωνίας 
που εκφράζονται και βιώνονται εντός της θεραπευτικής σχέσης, την σπουδαιότητα 
των οποίων εξετάζουν οι Gabbard και Western, έχουν µία σηµαντική επίδραση ως 
προς την εγκατάσταση της µεταβίβασης και ως προς την πρόοδο της θεραπείας. 
Η Regina Pally (2005) αναφέρεται σε ένα ευρύ σύνολο νευροεπιστηµονικών 
δεδοµένων σχετικά µε την µνήµη, το ασυνείδητο, την δράση του µετωπιαίου λοβού 
και σε δεδοµένα γύρω από την θεωρία του πνεύµατος και της προσοµοίωσης που 
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εξηγούν τους νευρωνικούς µηχανισµούς της ενσυναίσθησης. Η προσέγγιση της 
Pally στηρίζεται στην έννοια της «πρόβλεψης». Στο νευρωνικό επίπεδο βασίζεται 
στις εγκεφαλικές διεργασίες της προσοµοίωσης και της θεωρίας του πνεύµατος, 
στις οποίες θα επανέλθουµε στην συνέχεια. Οι ψυχοπαθολογικές προβλέψεις, 
εννοούµενες ως συνειδητές και ασυνείδητες κατασκευές τις οποίες εγκαθιστά ο 
ασθενής στην πορεία της ψυχικής και διαπροσωπικής ζωής του, αναπαράγονται 
στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης όπου γίνονται αντικείµενο ερµηνευτικής 
διεργασίας. Η άποψη που ακολουθεί η Pally περιγράφει την µεταβιβαστική σχέση 
ως µία σχέση µάθησης (learning), µέσω της οποίας ο ασθενής συνειδητοποιεί και 
µαθαίνει τα δυσλειτουργικά και παθογόνα στοιχεία του ατοµικού του τρόπου 
σκέψης και σχέσης ως προς του άλλους. Η σκέψη µου είναι ότι οι 
νευροεπιστηµονικές ανακαλύψεις παρέχουν ένα σηµείο στήριξης στην έννοια της 
µάθησης ή της µνήµης ως δυναµικές, υποκειµενικές και ως επί το πλείστον 
ασυνείδητες διεργασίες. Στηρίζουν επίσης έναν δυναµικό τρόπο κατανόησης της 
εγκατάστασης και της έκφρασης παθολογικών τρόπων σκέψης και συµπεριφοράς. 
Ωστόσο, θεωρώ ότι ορισµένα δεδοµένα της νευροεπιστηµονικής έρευνας και της 
νευροψυχολογικής κλινικής, οδηγούν στην σκέψη ότι η µεταβιβαστική σχέση, οι 
κινήσεις ενσυναίσθησης και ενδοσκόπησης που την απαρτίζουν, δεν µπορούν να 
εννοηθούν ως διεργασίες εκµάθησης ή ασυνειδήτων ταυτίσεων γύρω από µία 
µνήµη διεργασιών ή γύρω από µία άδηλη ή αυτοβιογραφική µνήµη. Θα έλεγα ότι 
οι προσεγγίσεις των Levin, Gabbard και Schore αποτελούν ένα είδος αναγωγής 
του φαινοµένου της µεταβίβασης σε ορισµένες βασικές και απαραίτητες για την 
ανάπτυξη του, εγκεφαλικές διεργασίες. 

Αυτές οι προσεγγίσεις αναπτύσσονται µε αφετηρία µία ερµηνεία των 
επίκαιρων νευροεπιστηµονικών γνώσεων, σύµφωνα µε το θεωρητικό και κλινικό 
υπόβαθρο που ακολουθούν. ∆ηλαδή τις θεωρίες της προσκόλλησης, την θεωρία 
των αντικειµενοτρόπων σχέσεων και κυρίως το πρότυπο των διαπροσωπικών και 
διϋποκειµενικών θεραπειών. Σε αυτές προτείνεται κατά την γνώµη µου µία µερική 
ερµηνεία της λειτουργίας της ενσυναίσθησης. Η ενσυναίσθηση νοείται ως µία 
σχέση αµοιβαίας κατανόησης και συναίσθησης µέσω των οποίων ένας ασθενής 
µαθαίνει αυτό το οποίο είναι απαραίτητο έτσι ώστε να αλλάξει τον τρόπο της 
νοητικής του λειτουργίας. Νοείται επίσης ως χαρακτηριολογικές ταυτίσεις και 
ταυτίσεις βασισµένες στο αντιληπτικό. Σε αυτή την περίπτωση η έννοια της 
ενσυναίσθησης, όπως σηµειώνει η Louise de Urtubey (2004), δεν έχει τίποτα να 
προσθέσει ή να προσφέρει στην θεωρητική και στην κλινική κατανόηση της 
µεταβίβασης. 

Θεωρώ ότι η λειτουργία της ενσυναίσθησης υπερβαίνει το διαπροσωπικό 
και το διϋποκειµενικό ή τις πρωτογενείς ταυτίσεις. Αναφέρεται ίσως σε αυτό που 
µας κάνει να σκεφθούµε ο Freud (1913) στο κείµενο των τεχνικών συµβουλών για 
την έναρξη της θεραπείας και για την εγκατάσταση της θεραπευτικής σχέσης, όταν 
παροµοιάζει την νεύρωση, του ασθενούς και την νεύρωση που αναπαράγεται στην 
µεταβίβαση, µε έναν πλήρη «οργανισµό». Θα λέγαµε : έναν από κοινού και 
ενδιάµεσο οργανισµό, τόσο πλήρη και πραγµατικό όσο εικονικό και µεταβατικό. 
Προσπαθώντας να εξηγήσουµε την ενσυναίσθηση και τους µηχανισµούς που την 
συγκροτούν, θα θέλαµε να αναφερθούµε στις προσεγγίσεις των ακολούθων 
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συγγραφέων. Στην σκέψη του Kohut (1971) όπου διατυπώνεται ότι η 
ενσυναίσθηση είναι µία µορφή ενδοσκόπησης. Στην σκέψη του Serge Lebovici 
(1998, 2002) όταν αναφέρεται στην «µεταφορική ενσυναίσθηση», δηλαδή στην 
µεταφορά της συναίσθησης του ασυνείδητου βιώµατος του άλλου σε 
αναπαραστάσεις. Στις προτάσεις του de M’Uzan (1977) όταν αναφέρεται στο 
«παράδοξο σύστηµα» σύµφωνα µε το οποίο ο ψυχισµός του αναλυτού, 
αποδεχόµενος έναν βαθµό αλλοιώσεως ή απώλειας του αισθήµατος ταυτότητας 
και της ναρκισσιστικής συνοχής του, γίνεται «κυριολεκτικά το ψυχικό όργανο του 
αναλυόµενου». Στην σκέψη του Widlöcher (1999, 2004) όταν αναφέρεται στην 
έννοια του «συν-σκέπτεσθαι» και της «ανάτµησης» της ενσυναίσθησης, σύµφωνα 
µε τις οποίες ο αναλυτής βασιζόµενος στις ταυτίσεις του µε τον ασθενή του και 
αναλύοντας τις εσωτερικές του κινήσεις, κατασκευάζει µορφές «εν δυνάµει 
ερµηνειών» του βιώµατος του άλλου. Στις προτάσεις τέλος των César και Sara 
Botella (1990, 2001) γύρω από την µορφολογική παλινδρόµηση της σκέψης του 
αναλυτού. Ακολουθώντας την θεωρητική και κλινική συνεισφορά αυτών των 
προσεγγίσεων, θα λέγαµε ότι η ενσυναίσθηση αποτελεί µία µορφή ενδοσκόπησης 
περί του άλλου, χαρακτηριζόµενη από µία πολυσηµία και µία δυναµική ανάλογες 
µε αυτές της λειτουργίας του ψυχικού οργάνου. Αφορά όχι µόνον σε πρωτογενείς 
ή δευτερογενείς ταυτίσεις, αλλά κυρίως στην παραίτηση εκ των ναρκισσιστικών 
οφελών και επενδύσεων προς όφελος της κατανόησης του αντικειµένου, µε βάση 
τις εσωτερικές αναπαραστάσεις, τα συναισθήµατα και τις σκέψεις. Αναφέρεται σε 
διαθεσιµότητες, σε µία κίνηση θετικού (όχι όµως αποκλειστικά σε ένα θετικό 
συναίσθηµα), στο έδαφος µίας εργασίας αρνητικού. Είναι µία εκχώρηση του 
ψυχικού οργάνου του υποκειµένου, διατηρώντας ταυτόχρονα την ικανότητα 
διάκρισης µεταξύ εαυτού και αντικειµένου, προς την συναίσθηση σκέψεων ή 
συναισθηµάτων του άλλου. Περισσότερο από αγάπη προς το αντικείµενο είναι µία 
ενδοσκοπική εκχώρηση προς όφελος αυτού. Και µε αυτή την έννοια είναι 
περισσότερο της τάξεως του αντι-ναρκισσισµού (Pasche, 1969). 

Ορισµένα δεδοµένα της σύγχρονης νευροεπιστηµονικής έρευνας γύρω από 
τις εγκεφαλικές λειτουργίες οι οποίες εξασφαλίζουν τις διεργασίες της 
ενσυναίσθησης και της ενδοσκόπησης, συγκλίνουν µε την ψυχαναλυτική άποψη 
την οποία περιγράψαµε. Σύµφωνα µε τους Blair (2005) και Decety (2006) η 
ενσυναίσθηση µπορεί να θεωρηθεί ως αναπαραστατική ή/και γνωσιακή 
ενσυναίσθηση, ως κινητική ενσυναίσθηση ή ενσυναίσθηση των κινητικών 
αναπαραστάσεων δράσης και ως συγκινησιακή ή/και συναισθηµατική 
ενσυναίσθηση. 

Η νευρωνική θεωρία του πνεύµατος η οποία αναπτύχθηκε κυρίως από τους 
Uta και Christopher Frith (2003), την Hellene Gallagher (2003) και πιο πρόσφατα 
από τις έρευνες της Rebecca Saxe (2005, 2006), ορίζεται ως η ικανότητα των 
εγκεφαλικών διεργασιών προς την «ακριβή πρόβλεψη της συµπεριφοράς άλλων 
ατόµων, σχεδόν ως εάν διαβάζαµε το πνεύµα τους. Αυτή η εξαιρετική ικανότητα 
είναι γνωστή ως το να έχει κανείς µία ‘θεωρία του πνεύµατος’, ή να νοηµατοδοτεί». 
Πρόκειται για την ικανότητα σκέψης γύρω από την σκέψη του άλλου µε βάση τα 
υποκειµενικά µνηµονικά ίχνη και βιώµατα. Οι κύριες εγκεφαλικές δοµές που 
περιλαµβάνονται στην νευρωνική θεωρία του πνεύµατος είναι : ο µέσος 



 12 

προµετωπιαίος λοβός και η περιοχή του παραπροσαγωγίου, η άνω κροταφική 
αύλακα και η κροταφο-βρεγµατική σύνδεση. Η συγκρότηση µίας θεωρίας του 
πνεύµατος αντιστοιχεί στην δυναµική συνέργεια του συνόλου αυτών των περιοχών 
καθώς και άλλων υποστηρικτικών δοµών σύµφωνα µε τον εµπλεκόµενο τύπο 
νοητικής λειτουργίας. Θα αναφερθούµε σε ορισµένα από τα πολλά ερευνητικά 
ευρήµατα αυτού  του πεδίου. Οι Frith αναφέρονται στην λειτουργία της 
«απόζευξης» που εξυπηρετείται από τον µέσο προµετωπιαίο λοβό. Αντιστοιχεί 
στην ικανότητα µίας εσωτερικής εικονικής απελευθέρωσης από τα τρέχοντα 
πραγµατικά δεδοµένα, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη δυνητικών µορφών 
υποκειµενικής σκέψης γύρω από την σκέψη και την συµπεριφορά του άλλου. Οι 
Saxe και Wexler (2005) προτείνουν ότι η δράση αυτής της περιοχής και άρα η 
διεργασία της ενσυναίσθησης και της ενδοσκόπησης, µειώνονται όταν η προσοχή 
και η αντίληψη έλκονται από τα κοινωνικά, τα χαρακτηριολογικά ή ακόµα από τα 
ενεστώτα φυσικά ή λεκτικά στοιχεία που εκφράζονται από τον άλλο. Αυτά τα 
στοιχεία, παρά το γεγονός ότι µπορούν να ενδυναµώσουν τις ασυνείδητες 
ταυτίσεις µε τον άλλο και µε αυτόν τον τρόπο να υποστηρίζουν ή να εµπλουτίζουν 
την µεταβιβαστική σχέση, φαίνονται ασύµβατα µε την πρόοδο και την εµβάθυνση 
της ενσυναίσθησης και της ενδοσκόπησης. Αναδεικνύεται έτσι µία 
νευροεπιστηµονική στήριξη της φροϋδικής αρχής της ασυµµετρίας της 
ψυχαναλυτικής σχέσης και καταδεικνύονται οι περιορισµοί που προκαλούνται τον 
µοντέλο της διαπροσωπικής θεραπευτικής τεχνικής. Στην ίδια κατεύθυνση, 
παρατηρούµε ότι η ενσυναίσθηση αφορά στην ανακίνηση των εσωτερικών 
αναπαραστάσεων εκείνου που σκέπτεται γύρω από την σκέψη ή τις προθέσεις του 
άλλου, ως υποκείµενο ενός βιώµατος. Αυτό συµπεραίνεται από µία πειραµατική 
µελέτη που πραγµατοποίησαν οι Uddin και συνεργάτες (2005), όπως επίσης 
προτείνεται από τον (Johnson et al., 2002) γύρω από την διάκριση µεταξύ της self-
awareness και της self-reflection. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών 
η ενσυναίσθηση διαφοροποιείται από την αίσθηση του υποκειµένου ενόσω δρα ή 
αισθάνεται και διαφοροποιείται από την κατάσταση επενδύσεως του εαυτού και 
του εαυτού ως αντικείµενο ενός βιώµατος. Οι Saxe και Wexler (2005) και ο Decety 
(2006) θεωρούν καθοριστική την δράση της κροταφο-βρεγµατικής συνέσεως για 
την «απόδοση µεταβατικών καταστάσεων πνεύµατος» και για την µη συγχώνευση 
εαυτού και άλλου. Οι Saxe και Wexler (2005) σηµειώνουν ότι η δράση της δεξιάς 
κροταφο-βρεγµατικής σύνδεσης «αντικατοπτρίζει µία διεργασία κατασκευής ενός 
συνεκτικού προτύπου του πνεύµατος του πρωταγωνιστή, χωρίς την αναφορά στην 
κατάσταση του πνεύµατος του ιδίου του υποκειµένου». Συναντούµε εδώ µία 
πιθανή επιβεβαίωση της κατάστασης παραδοξότητας στην οποία αναφέρεται ο de 
M’Uzan και της εικόνας εκχώρησης του ψυχικού οργάνου ή της νόησης, χωρίς 
εντούτοις να παράγεται µία κατάσταση συγχώνευσης, όπως προτείνεται από τους 
Decety (2006) και Goldman (2005). 

Η R. Saxe (2006) βασιζόµενη σε πρόσφατες έρευνες σχετικά µε την δράση 
της ραχιαίας περιοχής του µέσου προµετωπιαίου φλοιού, θεωρεί ότι αυτή 
συνδέεται µε την «µοναδική ανθρώπινη» ικανότητα συγκρότησης τριαδικών 
σχέσεων, του τύπου «εγώ – εσύ και εκείνο». Συναντήσουµε εδώ τις ψυχαναλυτικές 
προτάσεις του André Green για το θέµα των «τριαδικών» διεργασιών και 
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διαµορφώσεων, που αφορούν την οιδιπόδεια οργάνωση και ευρίσκονται στην 
βάση της ψυχικής οργάνωσης. Υπό το φως των νευροεπιστηµονικών δεδοµένων, 
θα έλεγα ότι πρόκειται για την ικανότητα εγκατάστασης : α) εντός µίας 
διϋποκειµενικής σχέσης και, β) ενδοϋποκειµενικά, εντός των ενδοψυχικών 
σχέσεων, µίας από κοινού σχέσης µε ένα τρίτο αντικείµενο, ή, µε τον «οργανισµό» 
της µεταβιβαστικής σχέσης. Εν προκειµένω, το πεδίο της µεταβατικής 
σωµατοψυχικής πραγµατικότητας. Τέλος σύµφωνα µε τις εργασίες του 
Ramachandran γύρω από την συναισθησία (1998, 2001) ή των Mason και Just 
(2006), η δράση της κροταφο-βρεγµατικής σύνδεσης των δύο ηµισφαιρίων έχει 
συσχετισθεί µε τις λεκτικές και τις µη λεκτικές µεταφορικές διεργασίες. 

Οι ερευνητικές οµάδες των Rizzolatti (1996, 1998, 2001), Iacoboni (2002, 
2005) και Perrett (1994) ανέδειξαν την δράση του συστήµατος των καθρεπτικών 
νευρώνων και µέσω αυτής, την ικανότητα ενσυναίσθησης σχετικά µε την 
κατάσταση και τις προθέσεις δράσης του άλλου. Το σύστηµα καθρεπτικών 
νευρώνων περιλαµβάνει το κάτω τµήµα του προ-κινητικού µετωπιαίου λοβού, το 
κατώτερο τµήµα του βρεγµατικού λοβού και την άνω κροταφική αύλακα. Το 
σκεπτικό είναι ότι µε βάση τα προσλαµβανόµενα οπτικά ή ακουστικά ερεθίσµατα 
διαµορφώνεται η εσωτερική προσοµοίωση της δράσης και της προθέσης δράσης 
του άλλου, χωρίς ωστόσο να εκδηλώνεται ή να εκφράζεται η ίδια η δράση. 
Πρόκειται για µία εσωτερική προσοµοίωση του άλλου θεµελιωµένη στις 
εγγεγραµµένες και τις εν τω γίγνεσθαι της σχέσης, ενδοϋποκειµενικά 
διαµορφωνόµενες αναπαραστάσεις δράσης, τις οποίες, σύµφωνα µε τον 
Jeannerod (2002), µοιραζόµαστε διϋποκειµενικά µε τον άλλο. Στην ψυχανάλυση η 
έννοια των αναπαραστάσεων δράσης έχει προταθεί από τους Perron και Perron-
Borelli (1985, 1987) µε σκοπό την ανάδειξη της δυναµικής της φαντασιώσεως σε 
σχέση µε τις αναπαραστάσεις. Οι αναπαραστάσεις δράσης ευρίσκονται στον 
πυρήνα της οργάνωσης των φαντασιώσεων και στο όνειρο. Η φαντασίωση, 
σηµειώνουν, είναι «η αναπαράσταση µίας φανταστικής σχέσης υποκειµένου – 
αντικειµένου, ως πρωταγωνιστές µίας δράσης». Με ανάλογο τρόπο ο Le Guen 
(2002) αναφέρεται στις «δράσεις που δραστηριοποιούν την θεραπεία». 
∆ηµιουργείται έτσι µία µοιραζόµενη προσοµοίωση αναπαραστάσεων δράσης που 
εξυπηρετούνται από το σύστηµα των καθρεπτικών νευρώνων. Έχει διαπιστωθεί 
ότι το σύστηµα των καθρεπτικών νευρώνων, ανατοµολειτουργικά συνδέεται µε την 
οργάνωση και έκφραση του λόγου, ως προς την οποία οι κινητικές 
αναπαραστάσεις δράσης αποτελούν ένα πρωτύτερο οντογενετικό και 
φυλογενετικό εξελικτικό στάδιο. Από αυτή την διαπίστωση και σύµφωνα µε κλινικά 
δεδοµένα από την θεραπεία αφασικών ασθενών θα λέγαµε ότι το σώµα 
µορφοποιεί και κινεί τον λόγο, όπως ο λόγος µορφοποιεί, απαιτεί ή προτείνει ένα 
έργο προς το σώµα. Με βάση την οπτικο-ακουστική λειτουργία των καθρεπτικών 
νευρώνων, τις συνδέσεις τους µε τα βασικά γάγγλια και το λιµβικό σύστηµα, 
παρατηρούµε µία στήριξη των ψυχαναλυτικών θέσεων σχετικά µε την σύνδεση 
των αναπαραστάσεων λέξεως, των αναπαραστάσεων πράγµατος και των 
ενορµήσεων, εντός των αναπαραστάσεων δράσης (Perron, ο.π.). Κατανοούµε έτσι 
την σηµασία (κάτι το οποίο δεν σηµαίνει µία ανατοµική τοποθέτηση) του 
κυκλώµατος των καθρεπτικών νευρώνων για τον σχηµατισµό των φαντασιώσεων. 
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Ο Scalzone (2005) προτείνει την σύνδεση µεταξύ της λειτουργίας των 
καθρεπτικών νευρώνων, την εικονική διάσταση των διεργασιών αυτών των δοµών, 
µε την φροϋδική µεταψυχολογία ως µία θεωρία εικονικών δοµών. 

Οι Pierre Marty και Michel Fain στο άρθρο τους για την «πρωτογενή 
κινητική ενορµητική σχέση» γράφουν ότι «ορισµένες µορφές [κινητικής] σχέσης 
των ασθενών µας, βρίσκουν µέσα µας µία ηχώ, ένα καλούπι που τις εγγράφει 
τέλεια και η οποία αποτελεί χωρίς αµφιβολία ένα σηµαντικό τµήµα της διαίσθησης 
µας» (1955). Η σκέψη των Marty και Fain φαίνεται να προαγγέλλει την ανακάλυψη 
της δράσης των καθρεπτικών νευρώνων και της σηµασίας των αναπαραστάσεων 
δράσης, ως ένα σύµπλεγµα αισθητηριοκινητικών ιχνών, κινητικών µορφών σχέσης 
µε το αντικείµενο της ενόρµησης, ως αναπαραστάσεις της δοµής υποκείµενο – 
δράση – αντικείµενο και ως µία διεργασία αµφίδροµων µεταβάσεων από και προς 
τις αναπαραστάσεις λέξεων. Η κλινική των αφασικών και των σωµατοαγνωσιακών 
ασθενών δείχνει την σηµασία της επεξεργασίας των αναπαραστάσεων δράσης 
εντός της θεραπευτικής σχέσης ως µεταβατικό πεδίο, για την βελτίωση των 
κινητικών, των γνωσιακών και των ψυχικών ελλειµµάτων καθώς και ως προς την 
έκφραση αποδιοργανωτικών κινήσεων.  

Η «θεωρία του πνεύµατος» αναφέρεται στον ψυχαναλυτικό και 
ψυχοσωµατικό όρο της νοηµατοδότησης. Θα τονίσουµε ωστόσο ότι στην 
περίπτωση της «θεωρίας του πνεύµατος» πρόκειται για µία διεργασία 
νοηµατοδότησης που µπορεί να αφορά σε γνωσιακές συνειδητές ή ασυνείδητες 
αναπαραστάσεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση µε το συναίσθηµα. Υπό 
αυτή την άποψη η νοηµατοδότηση δεν αφορά αποκλειστικά στην ανάπτυξη των 
διεργασιών του προσυνειδητού. Ανάλογα, οι αναπαραστάσεις δράσης και το 
σύστηµα των καθρεπτικών νευρώνων διατρέχουν και αφορούν στο σύνολο των 
πεδίων οργάνωσης και λειτουργίας της σωµατοψυχικής οντότητας, από το 
πρωτογενές, το προ-ψυχικό ή το «σωµατικό ασυνείδητο», από το γνωσιακό έως 
το πεδίο των δευτερογενών διεργασιών του προσυνειδητού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
καθίσταται ίσως δυνατή η διάκριση και η σύνδεση των πεδίων της σωµατικής 
πραγµατικότητας, της γνωσιακής πραγµατικότητας και της ψυχικής 
πραγµατικότητας. Από κοινού µε την «θεωρία του πνεύµατος», οι θεωρίες της 
κινητικής προσοµοίωσης αποτελούν θεµελιώδη στοιχεία για την συγκρότηση της 
µεταβατικής πραγµατικότητας και για την ανάπτυξη της µεταβιβαστικής σχέσης. Η 
σηµασία αυτών των νευρωνικών κυκλωµάτων υπογραµµίζεται επίσης από τον Μ. 
Mancia (2007), καθώς υποστηρίζουν «την ανάκτηση του µη απωθηµένου 
ασυνειδήτου µέσα στην αναλυτική σχέση»4. Παρατηρούµε τέλος ότι τα 

                                                 
4 Σχετικά µε το θέµα του µη απωθηµένου ασυνειδήτου που εξετάζει ο Mancia και που επεξηγείται από το 
γεγονός ότι µέχρι την ηλικία των δύο ετών η ωρίµανση του εγκεφάλου δεν επιτρέπει παρά την εγγραφή 
άδηλων και µη συνειδητά ανακαλούµενων µνηµονικών ιχνών, θεωρώ ότι δεν πρέπει να συγχέεται αυτή η 
αναγκαστική µη ανάκληση, η µη επιστροφή του απωθηµένου, µε την παρά τούτο δυνατότητα απώθησης 
αυτού που είναι δυσάρεστο, ή έτσι ώστε να υπάρξει ένας ελεύθερος χώρος (µία διεργασία αρνητικού) στην 
νευρωνική, την νοητική και την ψυχική εργασία. Τα άδηλα µνηµονικά ίχνη επιστρέφουν µέσα από 
διάφορους τρόπους έκφρασης, συµµετέχουν στην νευροδυναµική οργάνωση και µπορούν να ενέχουν µία 
πολυσηµία. Τέλος, αναρωτιέµαι εάν η άδηλη εγγραφή τους προέρχεται από µία µορφή έλξεως, µε έναν 
ανάλογο τρόπο µε την διεργασία της δευτερογενούς απώθησης. Η οργάνωση των υποφλοιωδών διεργασιών 
είναι επίσης δυναµική και υποκειµενική. 
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νευροεπιστηµονικά ευρήµατα σχετικά µε την ενσυναίσθηση αναδεικνύουν την 
πολυσηµία και την διαστρωµάτωση της µεταβιβαστικής σχέσης. 

Θα πρότεινα ότι το σύνολο των ανατοµο-λειτουργικών περιοχών που 
ανακαλύφθηκαν από τις νευροεπιστηµονικές έρευνες στις οποίες αναφερθήκαµε – 
δηλαδή η δράση των πυρήνων του εγκεφαλικού στελέχους, του λιµβικού 
συστήµατος, των περιοχών που περιλαµβάνουν καθρεπτικούς νευρώνες και της 
θεωρίας του πνεύµατος, καθώς και η δράση της κροταφο-βρεγµατικής σύνδεσης 
που εξασφαλίζει την λειτουργία της µεταφοράς – συνθέτουν την νευρωνική 
χαρτογράφηση του µεταβατικού πεδίου. Με την µορφή µίας υπόθεσης, θα 
προτείναµε να ονοµάσουµε το σύνολο αυτών των περιοχών ως τον µεταβατικό 
εγκέφαλο. Τέλος, πρόσφατες έρευνες αναφορικά µε την λευκή ουσία του 
εγκεφάλου, η οποία εξασφαλίζει τις διηµισφαιρικές και τις ενδο-ηµισφαιρικές 
συνδέσεις, δείχνουν την σηµασία της ως προς την ενσυναίσθηση, σε σχέση µε την 
νευρο-ανάπτυξη της µυελινοποίησης (Powell, 2006). 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Στο πλαίσιο µίας θεραπευτικής σχέσης, η συνάντηση και η επικοινωνία 
µεταξύ δύο ψυχικών κόσµων παράγεται και βασίζεται στην ασύµµετρη ενδιάδραση 
των εκατέρωθεν ενδοϋποκειµενικών αναπαραστάσεων δράσης, θεωριών του 
πνεύµατος, κινήσεων ενσυναίσθησης και ενδοσκόπησης, υποκειµενικών τρόπων 
νοηµατοδότησης και αυτο-οργάνωσης. Εντός του από κοινού ενδιαµέσου χώρου, 
δηµιουργείται ένα µεταβατικό πεδίο δυνητικών αναπαραστάσεων δράσης, 
θεωριών του πνεύµατος, εκπροσωπήσεως και µετεπεξεργασίας των πρωτύτερων 
κινήσεων ενσυναίσθησης και ενδοσκόπησης. ∆ηµιουργείται έτσι ένα πεδίο εν 
δυνάµει τρόπων αυτο-οργάνωσης, νέων δυνητικών µορφών νοηµατοδότησης και 
δράσης. Οι µηχανισµοί των µεταβατικών και ερµηνευτικών συναλλαγών που 
δηµιουργούν τους εν δυνάµει τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας, παράγονται 
ενδοϋποκειµενικά, στο σωµατικό, στο νοητικό και στο ψυχικό επίπεδο, καθώς και 
διϋποκειµενικά. Τα διάφορα ψυχαναλυτικά ρεύµατα έθεσαν το ερώτηµα εάν η 
εργασία του ψυχισµού τείνει προς τον προσπορισµό της ευχαριστήσεως ή προς 
αναζήτηση του αντικειµένου. Θα έλεγα ότι µεταξύ των δύο αυτών µορφών 
αναζήτησης αναπτύσσεται η αναζήτηση των µεταβατικών διεργασιών - τις οποίες 
ανέδειξε το έργο του Winnicott και του Bion - µε τρόπο ώστε ο ψυχισµός και το 
σύνολο της σωµατοψυχικής οντότητας να αντλεί και να επεξεργάζεται τους δικούς 
της τρόπους, δυνάµεις και νοήµατα λειτουργίας. Ακολουθώντας την φροϋδική 
έννοια του «οργανισµού», θα έλεγα ότι η µεταβίβαση είναι µία οντότητα, η οποία 
προέρχεται αλλά δεν ανήκει αποκλειστικά ούτε στην ψυχική ούτε στην εξωτερική 
πραγµατικότητα. Είναι µία ενδιάµεση µορφή, απότοκος των διεργασιών του πεδίου 
της σωµατοψυχικής µεταβατικής πραγµατικότητας. Υπό αυτή την έννοια, η 
µεταβίβαση εννοούµενη ως ένα δυναµικό σύνολο σωµατο-αισθητηριακών, 
γνωσιακών, ψυχικών και νευρωνικών διεργασιών, τοποθετείται στην διατοµή της 
ψυχανάλυσης και των νευροεπιστηµών. Ελπίζουµε ότι µέσα από τα επιχειρήµατα 
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που παρουσιάσαµε, διαφάνηκε ότι η προτεινόµενη προσέγγιση δεν αναφέρεται σε 
έναν σωµατο-ψυχικό ισοµορφισµό, ούτε σε έναν βιολογικό αναγωγισµό ή στον 
καθορισµό γραµµικών συσχετισµών. Αντίθετα, αποσκοπεί στην µελέτη των 
µηχανισµών οι οποίοι επιτρέπουν την διάκριση και την σύνδεση µεταξύ των 
πεδίων τα οποία διαµορφώνουν την σωµατοψυχική οντότητα, τον µεταβατικό 
µονισµό της. 
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