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Εισαγωγή

Ο Phineas Gage ύστερα από κάποιο ατύχημα υπέστη σοβαρή βλάβη στο εμπρόσθιο 

τμήμα των εγκεφαλικών του λοβών, γεγονός που, όπως καταγράφηκε, είχε τις εξής 

επιπτώσεις:

«Η υγεία του από φυσιολογικής απόψεως είναι καλή και τείνω προς το συμπέρασμα 

ότι έχει επανακάμψει στους επιθυμητούς ρυθμούς... [αλλά] ο νους του έχει υποστεί 

ριζική μετάλλαξη , τόσο ώστε φίλοι και γνωστοί του υποστηρίζουν πως ο Gage δεν 

είναι πια ο Gage». (Harlow 1868)

Η πασίγνωστη περίπτωση του Phineas Gage, που πρωτοαναφέρθηκε στα 1848, 

καταδεικνύει με τον mo προφανή τρόπο την υψηλή συνάφεια που υπάρχει ανάμεσα 

στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και στον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου 

νου, της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η διαπίστωση αυτής της συνάφειας έχει 

στηριχθεί πάνω σε στέρεες κλινικές παρατηρήσεις. Σε ολόκληρο το φάσμα της 

ανθρώπινης ιστορίας πολλοί φυσιολόγοι αναγνώρισαν πως οι ασθένειες του 

εγκεφάλου -σε αντίθεση με τις ασθένειες που αφορούσαν άλλα μέρη του ανθρωπίνου 

σώματος- είχαν άμεσο αντίκτυπο στο τρόπο λειτουργίας του νου και άρα στη 

συμπεριφορά του ατόμου. (Mark Solms 1998)

Κατ' επέκταση, τούτο φανερώνει και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των επιστημών 

που μελετούν τον εγκέφαλο - των Νευροεπιστημών και των επιστημών που μελετούν 

τη συμπεριφορά - της Ψυχολογίας.

Δίχως αμφιβολία, ένας από τους θεμέλιους λίθους της ψυχολογίας είναι η 

ψυχανάλυση, επιστημονικό ρεύμα με πολύ μεγάλη προσφορά στο πεδίο της 

κατανόησης του μηχανισμού της ανθρώπινης σκέψης, το οποίο γεννήθηκε και 

διαδόθηκε μέσα από τη διανόηση και τη δράση του Sigmund Freud, που ξεκίνησε 

μάλιστα την ακαδημαϊκή του πορεία όντας ο ίδιος ένας διακεκριμένος 

νευροεπιστήμων της εποχής του. Εξηνταέξι χρόνια λοιπόν μετά το θάνατο του Freud 

και με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο διερεύνησης 

το κατά πόσο οι νευροεπιστήμες ταυτίζονται σε ορισμένα εκ των συμπερασμάτων 

τους με τις ψυχολογικές θεωρίες που διατύπωσε ο S. Freud.
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1. Ιστορική Θεώρηση me Σγέσικ Νευροεπιστηαών και 

Ψυγανάλυστκ

Στο ξεκίνημα του προηγούμενου αιώνα δύο σημαντικές διακλαδώσεις της ιατρικής 

γεννήθηκαν από την νευρολογία: η ψυχιατρική και η ψυχανάλυση. Και οι δύο εξ ‘ 

αυτών έστιαζαν το ενδιαφέρον τους στις ψυχικές και διανοητικές λειτουργίες και 

διαταραχές του ανθρώπου, για τις οποίες η νευρολογία δεν ήταν ακόμη σε θέση να 

παρέχει μια ικανοποιητική ερμηνεία ή μια κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. Ο 

διαχωρισμός που ακολούθησε της ψυχιατρικής και της ψυχανάλυσης από την 

νευρολογία αποτέλεσε, κατά κάποιο τρόπο, φυσική εξέλιξη. Ο κάθε τομέας 

αξιοποίησε την κλινική του εμπειρία με διαφορετικό τρόπο και αν και σε ορισμένες 

σημεία υποστήριξαν ο ένας τον άλλο, εντούτοις, στις περισσότερες των περιπτώσεων 

σημειώθηκαν έντονες διαμάχες μεταξύ τους. (Irene Matthis 2003)

Ο άνθρωπος ο οποίος επινόησε την ψυχανάλυση δεν είναι φυσικά άλλος από τον 

Sigmund Freud. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έζησε (1856-1939) αποτελεί μία 

από τις από τις πιο δημιουργικές και σημαντικές περιόδους στην ιστορία της 

επιστήμης. Την ίδια χρονιά που ο τριών ετών Freud πήγαινε με την οικογένεια του 

για να ζήσουν στη Βιέννη ήταν που εκδόθηκε και το ιστορικό σύγγραμμα του 

Δαρβίνου " Η Καταγωγή των Ειδών "(1859). Το βιβλίο αυτό έμελλε να ανατρέψει 

συθέμελα τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα αντιλαμβάνονταν έως τότε τον ίδιο 

της τον εαυτό. Πριν από το Δαρβίνο θεωρούνταν ότι ο άνθρωπος δεν είχε κάτι το 

κοινό με το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο, και ο διαχωρισμός αυτός, σύμφωνα με τη μέχρι 

τότε διαδεδομένη και παγιωμένη άποψη, οφείλονταν στο ότι μόνο ο άνθρωπος 

διέθετε αρετή και ψυχή. Το νέο επαναστατικό δόγμα όρισε τον άνθρωπο ως 

αναπόσπαστο μέρος της φύσις, ένα θηλαστικό ανάμεσα στα άλλα θηλαστικά. Η 

αποδοχή αυτής της ριζοσπαστικής θέσης σήμαινε πως η έρευνα που είχε ως 

αντικείμενο της τον άνθρωπο μπορούσε να προχωρήσει ακολουθώντας 

νατουραλιστικές μεθόδους. Ο άνθρωπος, λοιπόν, αποτέλεσε το επίκεντρο 

επιστημονικής μελέτης, χωρίς να διαφέρει σε κάτι από τις υπόλοιπες μορφές ζωής. 

Ένα μόλις έτος μετά την έκδοση της " Καταγωγής των Ειδών επιτεύχθηκε η επιστήμη 

της ψυχολογίας από τον Gustav Fechner. Ο σπουδαίος αυτός επιστήμων και 

φιλόσοφος του 19ου αιώνα εν έτη 1860 απέδειξε πως ο νους μπορεί να μελετηθεί
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επιστημονικά και να γίνουν ποσοτικές μετρήσεις επ'αυτού. Η ψυχολογία πήρε τότε 

τη θέση της μεταξύ των υπολοίπων επιστημών. Ο Freud δέχθηκε πολύ σημαντικές 

επιδράσεις και από τομείς διαφορετικούς από ότι η ιατρική ή η ψυχολογία, όπως η 

φυσική. Ο σπουδαίος γερμανός φυσικός Hermann von Helmholtz διατύπωσε στα 

μέσα του 18ου αιώνα την αρχή της διατήρησης της ενέργειας, η οποία απεδείκνυε 

στην πράξη ότι η ενέργεια είναι μια ποσότητα όπως ακριβώς και η μάζα. Μπορεί να 

μετουσιωθεί σε άλλη μορφή σε καμία περίπτωση όμως να χαθεί ή να καταστραφεί. 

Όταν ενέργεια εξαφανίζεται από κάποιο μέρος ενός μηχανισμού απαραιτήτως πρέπει 

να εμφανιστεί, να εκδηλωθεί σε κάποιο άλλο.

Οι παραπάνω διανοητές, και σίγουρα όχι μόνο αυτοί, άσκησαν τεράστια επιρροή 

στον τρόπο σκέψης του Freud. Ο Δαρβίνος κατέδειξε ότι οι νόμοι οι οποίοι 

καθορίζουν τη φυσιολογία του ανθρώπου δε διαφέρουν σε σχέση με τους 

αντίστοιχους των υπολοίπων ειδών και συνεπώς και ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να 

μελετηθεί με επιστημονικές μεθόδους, ακριβώς όπως μπορούμε να το κάνουμε για 

οποιοδήποτε άλλο είδος. Ο Fechner από την άλλη φανέρωσε πως ο νους του 

ανθρώπου μπορεί να ανήκει στο πεδίο έρευνας της επιστήμης, καθώς υπάρχει η 

δυνατότητα να μελετηθεί εργαστηριακά και να γίνουν ακριβείς μετρήσεις επ'αυτού. 

Πάρα ταύτα, ήταν οι εξελίξεις στον τομέα της φυσικής που έκαναν εφικτή μια ακόμα 

πιο ριζοσπαστική θεώρηση του ανθρώπου. Και τούτη συμπυκνώνεται στο 

συμπέρασμα πως και ο ίδιος ο άνθρωπος αποτελεί ένα σύστημα ενέργειας, το οποίο 

υπακούει στους ίδιους φυσικούς νόμους που υπάγονται όλα τα συστήματα, είτε αυτό 

είναι μια ατμομηχανή είτε είναι η κίνηση ενός πλανήτη.

Από τις παραπάνω εξελίξεις σε μεγάλο βαθμό επηρεάστηκε και ο Ernst Wilhelm 

von Brucke, ένας σπουδαίος φυσιολόγος της εποχής, τον οποίο είχε την τύχη ο Freud 

να έχει καθηγητή στο Παν/μιο της Βιέννης. Στο βιβλίο του Διαλέξεις πάνω στη 

Φυσιολογία" (1874) υποστήριξε την, για την εποχή της, επαναστατική ιδέα πως ένας 

ζωντανός οργανισμός αποτελεί και αυτός ένα δυναμικό σύστημα επί του οποίου 

βρίσκουν εφαρμογή όλοι οι νόμοι της φυσικής και της χημείας. Χάρη όμως στον 

Freud ανακαλύφθηκε κάπου είκοσι χρόνια αργότερα, πως στους προαναφερθέντες 

νόμους της δυναμικής δεν υπάγεται μόνο το σώμα αλλά και ο νους του ανθρώπου. Ο 

Freud προώθησε αυτήν την διαπίστωση προκειμένου να δημιουργήσει μια δυναμική 

ψυχολογία, δηλαδή μια σχολή ψυχολογίας που μελετά τις μεταμορφώσεις και τις 

ανταλλαγές ενέργειας που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της προσωπικότητας. Τούτο 

αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παρακαταθήκες που άφησε ο Freud και ένα από
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τα σημαντικότερα επιτεύγματα των σύγχρονων επιστημών. Σίγουρα πάντως το 

γεγονός αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα στην ιστορία της Ψυχολογίας (Calvin 

S. Hall 1979).

Η νευροεπιστήμη είχε την περίοδο εκείνη, όπως και κάθε επιστημονικό πεδίο σε 

τελική ανάλυση, τους δικούς της περιορισμούς και τα δικά της μειονεκτήματα. Η 

νευροφυσιολογία και η έρευνα του εγκεφάλου δεν είχε ακόμη εξελιχθεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό, προκείμένου να δώσουν κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα 

που προέκυπταν από την κλινική εμπειρία της ψυχανάλυσης. Από την άλλη, οι 

ψυχαναλυτικές θεωρίες του Freud σε συνάρτηση με την κλινική του εμπειρία στην 

πραγματικότητα ανταποκρίνονταν στις περιστάσεις, παρέχοντας όχι μόνο 

ενδιαφέρουσες θεωρητικές εμβαθύνσεις αλλά και αποτελεσματικές θεραπευτικές 

πρακτικές, για περιπτώσεις για τις οποίες έως τότε δεν υπήρχε καμία μέθοδος 

αντιμετώπισης (ίσως αυτό να εξηγεί μερικώς γιατί η ψυχανάλυση απομακρύνθηκε 

από τη βιολογική ιατρική αλλά και τη διαιώνιση του μη ενδιαφέροντος της απέναντι 

στις σωματικές και ειδικότερα εγκεφαλικές διαδικασίες του ανθρώπου). Από πολύ 

νωρίς λοιπόν, όπως συχνά συμβαίνει εν τη γενέσει ενός πρωτοποριακού συστήματος 

σκέψης, εκδηλώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ των νευροεπιστημών και της 

ψυχανάλυσης. Τούτο οφείλονταν όχι μόνο στις θεμελιώδεις διαφορές που είχαν ως 

προς τη μεθοδολογία τους, αλλά και ως προς αυτό καθαυτό το αντικείμενο μελέτης 

τους. Η ψυχαναλυτική θεώρηση και πρακτική πρωτίστως ενδιαφέρονταν να 

διερευνήσει τα εξατομικευμένα βιώματα, σκέψεις και συναισθήματα, την 

υποκειμενική δηλαδή εμπειρία του ανθρώπου, πάντα μέσα στο πλαίσιο της νοητικής 

και όχι της εγκεφαλικής του λειτουργίας. Με αυτήν την οπτική και με ένα τέτοιο 

υλικό, πολλών διαφορετικών ασθενών, στα χέρια γεννήθηκαν οι βασικές ιδέες του S. 

Freud σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου νου ή της ανθρώπινης 

ψυχολογίας (Irene Matthis 2003). Προσπαθώντας να συνοψίσουμε τη βασική του 

θέση -η οποία θα παρουσιαστεί εκτενέστερα παρακάτω- μπορούμε να πούμε πως 

αυτή ήτανε ότι τα κίνητρα της συμπεριφοράς (motivations) παραμένουν σε μεγάλο 

βαθμό κρυμμένα στο ασυνείδητο (unconscious). Επιπλέον, αποκλείονται 

αποτελεσματικά από τη συνείδηση (consciousness) μέσω του μηχανισμού της 

απώθησης (repression). Η εκτελεστική μηχανή του νου, το Εγώ (ego) απορρίπτει τις 

ασυνείδητες παρορμήσεις που εδρεύουν στο Αυτό (id), οι οποίες και θα μπορούσαν 

να προκαλέσουν μια συμπεριφορά ασύμβατη με το πολιτισμικό μας υπόβαθρο, 

ασύμβατη με τις αξίες του εκάστοτε κοινωνικού περιβάλλοντος που το άτομο έχει
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εσωτερικεύσει μέσω του Υπερεγώ ( superego). Αυτή η απώθηση είναι απαραίτητη, 

διότι οι παρορμήσεις (drives) εκφράζονται ως αχαλίνωτα πάθη, παιδικές 

φαντασιώσεις, σεξουαλικές και επιθετικές τάσεις. (Mark Solms 2004)

Η νευροεπιστήμη, από την άλλη πλευρά, δε συμμερίζονταν την άποψη πως αυτού 

του είδους οι έννοιες άξιζαν ή ότι ήταν καν δυνατόν να μελετηθούν υπό συνθήκες 

παραγκωνισμού μιας αντικειμενικής μεθόδου που δε θα ίσχυε καθολικά και απόλυτα 

για όλες τις περιπτώσεις. Συνεπώς, δεν έδωσε καμία ιδιαίτερη βαρύτητα σε έννοιες 

όπως τα συναισθήματα, οι επιρροές, οι παρορμήσεις, οι αμυντικοί μηχανισμοί του 

Εγώ, η απώθηση, οι μνημονικές αλλοιώσεις ή η προβολή. Όπως φάνηκε, από τη 

σκοπιά των ψυχαναλυτών, δεν υπήρχε κάποιος απλός κανόνας που να βρίσκει 

εφαρμογή στα παραπάνω πεδία μελέτης, τουναντίον, διαπιστώθηκε ή υποστηρίχθηκε 

η ύπαρξη ενός ιδιαίτερα περίπλοκου μηχανισμού επανατροφοδότησης που λαμβάνει 

χώρα στα πλαίσια ενός κυκλικού συστήματος που δεν ακολουθεί τους συνήθεις 

κανόνες του χώρου και του χρόνου. Η λέξη που ο Freud χρησιμοποίησε για να 

περιγράφει αυτή τη συνθήκη ήταν Nachtraglichkeit. Μια από τις βάσεις αυτού του 

φαινομένου ήταν η αναξιοπιστία της συνειδητής μας αντίληψης και μνήμης. 

Φανερώθηκε πως αυτό που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε δει ή ακούσει δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε εκείνο που όντως συνέβη, αλλά, είναι 

αποτέλεσμα αυτού που είχαμε σκεφθεί, ευχηθεί ή και φοβηθεί πως θα συνέβαινε και 

κατά παρόμοιο τρόπο αυτό που είπαμε ή κάναμε μερικές φορές δεν συμβαδίζει με 

αυτό που συνειδητά σκοπεύαμε να πράξουμε, αλλά με κάτι άλλο. Ο εντοπισμός αυτής 

της πολυπλοκότητας, η οποία είναι παρούσα τόσο στους ψυχικά υγιείς ανθρώπους 

όσο και σε περιπτώσεις ψυχοπαθολογίας, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές 

προσφορές της ψυχανάλυσης στην κατεύθυνση της κατανόησης της ανθρώπινης 

φύσης.

Θεωρητικά, η πολυπλοκότητα αυτή εξηγήθηκε από τον Freud με την εισαγωγή του 

Ασυνειδήτου. «[...] η ψυχανάλυση εκτιμά πως κάθε τι που είναι διανοητικό είναι επί 

της ουσίας ασυνείδητο και πως το να είναι συνειδητό αποτελεί απλώς μια ποιότητα, 

που μπορεί ή όχι να έχει ως αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη διανοητική πράξη η 

κατακράτηση της οποίας μπορεί πιθανόν να μεταλλάξει αυτήν την πράξη» (Freud 

1924). Οι αντιλήψεις και οι δραστηριότητες των ανθρώπων δεν διαμορφώνονται μόνο 

από τη συνειδητή τους θέληση, όπως ίσως θα θέλαμε να πιστεύουμε, αλλά και από 

ασυνείδητες επιδράσεις μίας πηγής της οποίας η φύση είναι αμφίσημη και 

απερίγραπτη.
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«7ο ασυνείδητο αποτελεί την α).ηθινή ψυχική πραγματικότητα: στη βαθύτερη της 

υπόσταση είναι τόσο άγνωστο σε εμάς όσο και ολόκληρη η πλάση στις κοσμικές της 

διαστάσεις,τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούμε να το προσεγγίσουμε με τις αισθήσεις 

μας μόνο. Το Εγώ δεν είναι ο άρχοντας μέσα στο ίδιο του το σπίτι», όπως το εξέφρασε 

ο ίδιος ο Freud μέσα από μια μεταφορά (Freud 1900). Το σύνολο του φροϋδικού 

ψυχαναλυτικού συστήματος θεωρίας και πράξης μπορούμε να πούμε ότι επικράτησε 

κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα και η επίδραση του ήταν έκδηλη σε όλους τους 

τομείς της ανθρώπινης δράσης (Irene Matthis 2003). Λογοτεχνία, τέχνη, θρησκεία, 

κοινωνικές συνήθειες, ήθη, ηθική, εκπαίδευση, κοινωνικές επιστήμες - η επιρροή της 

ψυχανάλυσης ήταν παρούσα σχεδόν παντού. Θεωρούνταν μόδα να κάνεις 

ψυχανάλυση και να χρησιμοποιείς λέξεις από την ορολογία της (όπως υποσυνείδητο 

,απώθηση ,συμπλέγματα κλπ). Πάντως, σημαντικό μέρος του λαϊκού ενδιαφέροντος 

που υπήρχε, οφείλονταν στη σχέση που είχε η ψυχανάλυση με το σεξ, σχέση η οποία 

από μάλλον λίγους γινότανε κατανοητή δίχως να τη διαστρεβλώνουν.

Καθώς, όμως η έρευνα του νου και του εγκεφάλου άρχισε να αναπτύσσεται ολοένα 

και περισσότερο μετά τη δεκαετία του 50', οι επιστήμονες άρχισαν να 

αντιλαμβάνονται ότι τα στοιχεία στα οποία ο Freud στήριζε τις θεωρίες του ήταν, από 

απολύτως ορθολογιστικά επιστημονική σκοπιά, μάλλον ισχνά. Η κύρια ερευνητική 

μέθοδός του δε στηρίζονταν σε ελεγχόμενα πειράματα αλλά σε απλές παρατηρήσεις 

των ασθενών σε κλινικό περιβάλλον και στα θεωρητικά συμπεράσματα που 

προέκυπταν από αυτές. Έτσι, η φαρμακοθεραπεία και η βιολογική προσέγγιση των 

ψυχικών νόσων σταδιακά επίσκιασαν την ψυχανάλυση. Αν ζούσε ο Freud 

ενδεχομένως να επικροτούσε αυτήν την αλλαγή. Διαπρεπής νευρολόγος την εποχή 

του συχνά έκανε παρατηρήσεις όπως οι ακόλουθες: «Οι ατέλειες στην περιγραφή μας 

θα μπορούσαν να εξαφανιστούν αν ήμασταν ήδη σε θέση να αντικαταστήσουμε τους 

ψυχολογικούς όρους με όρους φυσιολογίας και χημείας» (Freud 1920). Αλλά ο ίδιος 

τότε δεν είχε την επιστημονική γνώση ούτε διέθετε την τεχνολογία για να 

διαπιστώσει τον τρόπο οργάνωσης του εγκεφάλου ενός φυσιολογικού ή ενός 

νευρωτικού ανθρώπου (Solms 2004).

Πάντως, ιδίως παλαιότερα, αλλά ακόμη και μέχρι τις μέρες μας, οι περισσότεροι εκ 

των ψυχαναλυτών δεν είχαν επαρκή γνώση ως προς τις επίκαιρες εξελίξεις στις 

νευροεπιστήμες, ορισμένες εκ των οποίων θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμες για 

τη ψυχαναλυτική θεωρία και πράξη. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, οι περισσότεροι 

νευροεπιστήμονες και γιατροί δεν έχουν καμία γνώση από το πεδίο της
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ψυχανάλυσης, αντλώντας τη σχετική πληροφόρησή τους από τον τύπο, πρακτική η 

οποία οδηγεί ως συνήθως στην αντίληψη πως η ψυχανάλυση είναι αντιεπιστημονική 

και άρα όχι σε θέση να συνεισφέρει εποικοδομητικά στον ευρύτερο τομέα. Υπάρχουν 

φυσικά και οι εξαιρέσεις, οι οποίες όμως, κυρίως όσον αφορά το μέχρι και πρόσφατο 

παρελθόν, ήταν λίγες και ασυνήθιστες: για παράδειγμα, ως προς τους 

ψυχοσωματικούς κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα έδρασαν οι Groddeck, 

Weizsaecke και Alexander. Στο δεύτερο μισό συναντάμε τον Luis Chiozza ο οποίος 

κατά τη δεκαετία του 60' δούλεψε και εξέλιξε τις ιδέες του Freud και του 

Weizsaecke. Άλλη αξιόλογος ψυχαναλυτής στο ψυχοσωματικό πεδίο είναι η Joyce 

McDougall, που έχει ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα. Από νευροεπιστημονική σκοπιά 

μπορούμε να αναφέρουμε τους πρώτους προδρόμους όπως τον Piaget και τον 

Vygotsky και τον μαθητή του Luria, πατέρα της νευροψυχολογίας (Irene Matthis 

2003).

Κατά τη δεκαετία του 1980, οι έννοιες του Εγώ και του Αυτό θεωρούνταν, ακόμη 

και από ορισμένους κύκλους της ψυχανάλυσης, απαρχαιωμένες. Ο Freud άνηκε στο 

παρελθόν. Στη νέα ψυχολογία η σύγχρονη άποψη ήταν ότι οι καταθλιπτικοί 

αισθάνονται δυστυχισμένοι όχι επειδή κάτι υπονόμευσε τις πρώτες προσκολλήσεις 

τους κατά τη βρεφική τους ηλικία αλλά διότι υπάρχει κάποια διαταραχή στο χημικό 

ισοζύγιο του εγκεφάλου. Η ψυχοφαρμακολογία, όμως, δε μας προσέφερε μια 

ολοκληρωμένη εναλλακτική θεωρία της προσωπικότητας, του συναισθήματος και 

των κινήτρων συμπεριφοράς - μια νέα ιδέα για το πώς λειτουργεί ο νους του 

ανθρώπου. Μην έχοντας στη διάθεση τους ένα τέτοιο μοντέλο, οι νευροεπιστήμονες 

έστιασαν την προσοχή τους σε επί μέρους ζητήματα και εγκατέλειψαν τις 

προσπάθειες για μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Σήμερα το ενδιαφέρον μας για την ολοκληρωμένη εικόνα αναζωπυρώνεται, και το 

περίεργο είναι ότι η νέα αυτή προσέγγιση δε διαφέρει και πολύ από εκείνη του Freud 

πριν από έναν αιώνα. Η διασταύρωση της νευροεπιστήμης με την ψυχανάλυση 

εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς -σε σχέση με το παρελθόν αν μη τι άλλο. 

Ενδεικτικό αυτής της τάσης είναι, φεριπείν, η ίδρυση από μέρους του Ψυχαναλυτικού 

Ινστιτούτου της Νέας Υόρκης της Διεθνούς Νεύρο-Ψυχαναλυτικής Κοινωνίας, που 

ήδη έχει διοργανώσει 5 διεθνή συνέδρια νευρο-ψυχαναλυτικού ενδιαφέροντος σε 

διάφορα μέρη του κόσμου. Απέχουμε ακόμα πολύ από τη γενική ομοφωνία, αλλά όλο 

και περισσότεροι επιφανείς νευροεπιστήμονες και ψυχαναλυτές όπως οι Edelmann, 

Panksepp, Damasio, Ramachandran, Shevrin και πολλοί άλλοι συγκαταλέγονται σε
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αυτούς που είναι υπέρ μιας χρυσής τομής μεταξύ των δύο επίμαχων πεδίων και 

καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα με τον Eric R. Kandel, στον οποίο απονεμήθηκε το 

βραβείο Νόμπελ φυσιολογίας ή ιατρικής το 2000: ότι η ψυχανάλυση παραμένει 

«ακόμη και σήμερα η πιο συνεπής και ικανοποιητική από εννοιολογική άποψη 

θεώρηση του νου». Σε αυτό το πλαίσιο ο αδρομερής τρόπος με τον οποίο παρουσίασε 

ο Freud την οργάνωση του νου μπορεί να αποτελέσει το περίγραμμα μέσα στο οποίο 

να διαταχθούν συνεκτικά οι αναδυόμενες λεπτομέρειες. Την ίδια στιγμή, οι 

νευροεπιστήμονες βρίσκουν αποδείξεις για ορισμένες από τις θεωρίες του Freud και 

εξετάζουν τους υποκείμενους μηχανισμούς στις νοητικές διαδικασίες που περιέγραψε 

(Mark Solms 2004).

Η ψυχανάλυση μπορεί να αισθάνεται ότι ύστερα από προσπάθειες δεκαετιών να 

ανακαλύψει οριστικές απαντήσεις και σταθερούς ορισμούς στα πολλά αινίγματα της 

ζωής και των σχέσεων των ανθρώπων, τώρα υπάρχει επιτέλους η προοπτική να γίνει 

πραγματικότητα εκείνο που ο Freud είχε γράψει το 1920: «Οι ατέλειες στην περιγραφή 

μας θα μπορούσαν να εξαφανιστούν αν ήμασταν ήδη σε θέση να αντικαταστήσουμε 

τους ψυχολογικούς όρους με όρους φυσιολογίας και χημείας. Είναι, βέβαια, αλήθεια 

πως και αυτοί αποτελούν μέρος μιας συμβολικής γλώσσας, η οποία όμως μας είναι 

οικεία και η οποία ίσως, σε τελική ανάλυση, να είναι και απλούστερη. Η βιολογία είναι 

στ‘ αλήθεια ένας τόπος με απεριόριστες δυνατότητες. Μέσω αυτής μπορεί να μας 

δοθούν οι πιο αναπάντεχες πληροφορίες και ασφαλώς δεν είμαστε σε θέση να 

μαντέψουμε τί απαντήσεις θα πάρουμε σε μερικές δεκαετίες στις ερωτήσεις που είχαμε 

θέσε. Μπορεί να είναι τέτοιας φύσης που να προκαλέσουν την κατάρρευση της δομής 

των βασικών μας υποθέσεων». Και ο Freud συνεχίζει: «Αν είναι έτσι, ευλόγως 

κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί το γιατί τότε έχω ακολουθήσει μια τέτοια γραμμή 

σκέψης όπως η παρούσα και πιο συγκεκριμένα γιατί έχω αποφασίσει να το κάνω 

δημοσίως. Λοιπόν, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι κάποιες από τις αναλογίες, τους 

συσχετισμούς και τις διασυνδέσεις οι οποίες εμπεριέχονται ( στη θεωρία μου) πιστεύω 

πως αξίζουν να τις λάβει κανείς υπόψιν του». (Freud 1920)

8



2. Μια Εγκεφαλική Προοπτική me Αοιιικής Διάστασης me 

Φροϋδικής Ψυ*/ανάλυσης

Σύμφωνα με τη φροϋδική θεώρηση η λειτουργία της ανθρώπινης ψυχολογίας 

στηρίζεται σε τρεις κεντρικές δομές, σε τρεις κύριους μηχανισμούς: το Αυτό, το Εγώ 

και το Υπερεγώ. Στην περίπτωση ενός διανοητικά υγιούς ατόμου οι δομές αυτές 

συναποτελούν τα συστατικά μέρη ενός ενιαίου αρμονικού οργανισμού που 

συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου το υποκείμενο να είναι σε θέση να 

αλληλεπιδρά και να προσαρμόζεται επιτυχώς με το περιβάλλον του. Σκοπός αυτής 

της αλληλεπίδρασης είναι η ικανοποίηση των βασικών αναγκών και επιθυμιών του 

ατόμου. Αντιστρόφως, όταν οι παραπάνω μηχανισμοί της προσωπικότητας 

βρίσκονται σε ασυμφωνία μεταξύ τους τότε ο άνθρωπος βιώνει εσωτερικές 

συγκρούσεις και ελαττώνεται η προσαρμοστική του ικανότητα. Αισθάνεται 

ανικανοποίητος με τον εαυτό του και με τον υπόλοιπο κόσμο και περιορίζεται η 

γενικότερη αποδοτικότητα του.

Από ψυχαναλυτική σκοπιά οι δομές αυτές πιστεύεται πως αμιγώς νοητική υπόσταση 

και όχι εγκεφαλική. Σήμερα, όμως, ίσως να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε το 

αντίθετο, ανιχνεύοντας αν το Αυτό, το Εγώ και το Υπερεγώ πέραν της θεωρητικο- 

ψυχολογικής ή νοητικής τους υπόστασης έχουν αντίκρισμα και ως προς την 

εγκεφαλική λειτουργία του ανθρώπου.

Προτού, όμως, διερευνήσουμε την εγκεφαλική διάσταση της θεμέλιας ψυχολογικής 

χαρτογράφησης που έκανε ο Freud, είναι μάλλον αναγκαίο να αποσαφηνιστεί τί 

ακριβώς εννοούμε όταν αναφερόμαστε στο Αυτό, στο Εγώ και στο Υπερεγώ.
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2.1. Το Αυτό , Το Ενώ και το Υπερεγώ

Το Αυτό (id): Το Αυτό είναι παρόν κατά τη γέννηση και εξελικτικά είναι το 

αρχαιότερο από τις τρεις ψυχολογικές δομές. Αποτελεί το χώρο αποθήκευσης όλων 

των ενστικτωδών παρορμήσεων -των σεξουαλικών και επιθετικών ορμών, των 

κληρονομημένων επιδράσεων και των εσωτερικευμένων εμπειριών. Το Αυτό δεν 

είναι αποτέλεσμα αλλά αίτιο με βιολογικό υπόβαθρο μιας πρωταρχικής δύναμης, που 

δίνει σχήμα και μορφή στη συνείδηση. Είναι η «βαθιά δεξαμενή» της ψυχικής 

ενέργειας απ'όπου πηγάζει η ζωή. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για να 

ικανοποιήσει βασικές βιολογικές ανάγκες μέσω αντανακλαστικής ή φαινομενικά 

αντανακλαστικής συμπεριφοράς. Τούτες οι ανάγκες πρέπει να ικανοποιηθούν πρώτες 

προκειμένου 1) να επιβιώσει ο οργανισμός και 2) να προχωρήσει στην ικανοποίηση 

υψηλότερων, περισσότερο κοινωνικά και λιγότερο βιολογικά, αναγκών.

Στην πιο βασική του μορφή το Αυτό είναι μια έμφυτη βιολογική δομή, που έχει ως 

άμεσο στόχο την ικανοποίηση και τη μείωση της έντασης που γεννάται από τις 

βιολογικές ανάγκες. Είναι άλογο δηλαδή δεν ορίζεται από τη λογική ή, ίσως 

ορθότερα, είναι έξω από αυτήν, καθώς οι ορμές που εμπεριέχει δεν αποτελούν 

ερεθίσματα της εξωτερικής πραγματικότητας. To id κυριαρχείται από την αργή της 

ηδονής, έχει δηλαδή τη συνεχή τάση να αναζητά άμεση και πλήρη ικανοποίηση των 

ενστίκτων χωρίς να παίρνει υπόψιν του τις λογικές συνέπειες για το άτομο. Δεν είναι 

σε θέση να κάνει καμία διάκριση ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα. 

Μορφή σκέψης που δεν διακρίνει το πραγματικό από το μη πραγματικό ονομάζεται 

ακατέργαστη νοητική διαδικασία .

Η ψυχική ενέργεια που συνδέεται με το Αυτό είναι ασυνείδητη, με την έννοια ότι το 

άτομο δεν την κατανοεί ούτε είναι σε θέση να σκεφθεί ή να μιλήσει γι' αυτήν. 

Ακόμη, η ψυχική ενέργεια που συνδέεται με το id δεν έχει καμία σχέση με γλωσσικές 

διεργασίες. Για το λόγο αυτό μερικοί οπαδοί της φροϋδικής θεωρίας πιστεύουν πως 

γεγονότα που συμβαίνουν όταν το παιδί βρίσκεται στο προγλωσσικό στάδιο, δεν 

μπορούν να ανακληθούν αργότερα στη μνήμη.

Εν κατακλείδι, λοιπόν, το Αυτό αποτελείται από τις ενστικτώδεις βιολογικές ορμές 

που θέλουν να εκτονωθούν, από τις ανάγκες του σώματος που διεγείρονται από 

εξωτερικά ερεθίσματα και που συνεχώς τείνουν προς την ηδονή. Οι εμπειρίες της 

ανεκπλήρωτης επιθυμίας του id εκφράζονται ή εκδηλώνονται ασυνείδητα στις
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νοητικές εικόνες του επιθυμητού και μπορούμε να τις παρατηρήσουμε στα όνειρα, 

στις παραδρομές της γλώσσας, στα παιχνίδια των παιδιών, στη φαντασία των 

ενηλίκων και στις ψευδαισθήσεις των ψυχωτικών. (N.J. Salkind 1981)

Το Εγώ (Ego): Αντίθετα, το Εγώ περιλαμβάνει τις ψυχικές εκείνες λειτουργίες που 

εξασφαλίζουν τις σχέσεις με το περιβάλλον. Είναι το «εκτελεστικό όργανο των 

ορμών» (Ch. Brenner 1978 σ.45). Λειτουργίες του είναι ο κινητικός έλεγχος, η 

αντίληψη, η μνήμη, η σκέψη, ο σχεδιασμός, η καθοδήγηση (K.R. Muhlbauer). Το 

Εγώ υπόκειται στην αρχή της πραγματικότητας, αναλαμβάνει την προστασία της 

προσωπικότητας και την προσαρμογή της στο περιβάλλον ή ανάμεσα στις 

ασυμβίβαστες ανάγκες του οργανισμού, και ελέγχει την πρόσβαση των ενστικτωδών 

παρορμήσεων στη συνείδηση. «Χωρίς την παρέμβαση του Εγώ ή των δυνάμεων του 

εξωτερικού κόσμου, που εκπροσωπούνται από το Εγώ, κάθε ορμή θα γνώριζε ένα και 

μοναδικό δρόμο: αυτόν της ικανοποίησης». (A. Freud 1977 σ.36)

Παρατηρείται, λοιπόν, κάποια ανακατανομή της ενέργειας. Αυτό που προηγουμένως 

επενδύονταν στις λειτουργίες του Αυτό, τώρα επενδύεται στις λειτουργίες του Εγώ 

που παρεμβάλλεται στη νοητική διεργασία λήψης των αποφάσεων. Παρόλο που το 

Εγώ δε χρησιμοποιεί την αρχή της ευχαρίστησης, η μείωση της έντασης και η 

απομάκρυνση του πόνου επιτυγχάνεται μέσω από αυτήν την αρχή της 

πραγματικότητας. Η εξωτερική πραγματικότητα αναπαρίσταται πιο πολύ μέσω 

νοητικών παρά συναισθηματικών διεργασιών. Εκτός από τη ρεαλιστική αποτίμηση 

του περιβάλλοντος, επιτελεί επίσης ακόμη μια σημαντική λειτουργία. Οργανώνει τις 

νοητικές διαδικασίες μεσολαβώντας ανάμεσα στο Αυτό και το Υπερεγώ.

Το Εγώ, επομένως, λειτουργεί ως μηχανισμός λήψης αποφάσεων που συνυπολογίζει 

τις ασυνείδητες επιθυμίες του id. Ως εκτελεστικός κλάδος του τριμερούς δομικού 

συστήματος, το εγώ είναι ο διαιτητής που υπολογίζει τη διαθέσιμη ενέργεια και την 

κατανέμει ισόρροπα σε όλο το σύστημα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την ικανοποίηση 

αναγκών, αλλά και για να εξασφαλίσει επίσης την ύπαρξη ουσιαστικών αποθεμάτων 

ενέργειας για τη μελλοντική ανάπτυξη.(N.J. Salkind 1981)

Το Υπερεγώ (Superego): Η τρίτη δομική διάσταση που ονομάστηκε Υπερεγώ είναι 

η ψυχική ενέργεια που λειτουργεί ως η δύναμη εκείνη που αντιτίθεται στις χωρίς 

περιορισμούς ικανοποιήσεις που αναζητεί το Αυτό. Ως δομή αντιπροσωπεύει την 

εσωτερίκευση και την αφομοίωση πρώτον της γονεϊκής εξουσίας και δεύτερον τα
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κοινωνικά και δεοντολογικά κριτήρια του πολιτισμικού περιβάλλοντος (Freud 1933). 

Στόχοι του Υπερεγώ είναι 1) να εμποδίσει το id από το να εκφράσει παρορμήσεις 

απαράδεκτες από κοινωνική σκοπιά 2) να αγωνιστεί για το ιδεώδες (και όχι 

αναγκαστικά για το πραγματικό ).(Salkind 1981)

Ο Freud όρισε το Υπερεγώ ως το ψυχολογικό πεδίο εσωτερίκευσης του 

περιβάλλοντα χώρου, εσωτερίκευσης των παραδοσιακών αξιών και ιδανικών της 

κοινωνίας. Ως εκ τούτου, το Υπερεγώ αντιπροσωπεύει τα εσωτερικευμένα κριτήρια 

συμπεριφοράς, προς τα οποία θεωρείται ότι προσαρμόζονται τα υγιώς 

κοινωνικοποιημένα άτομα.

Η ψυχική ενέργεια που συνδέεται με το Υπερεγώ αποτελείται από το ιδεατό εγώ και 

τη συνείδηση (Freud 1923). Το ιδεατό εγώ αντιπροσωπεύει εκείνες τις πεποιθήσεις 

που το παιδί θεωρεί ηθικά σωστές, ενώ η συνείδηση αντιπροσωπεύει όλα εκείνα τα 

πράγματα που το παιδί νομίζει ότι οι γονείς του θεωρούν ηθικά απαράδεκτα. (Salkind 

1981)
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2.2. Νευοολονικό Αντίκρισιχα me Φροϋδικήα Aouikvc Διάστασης

Υπάρχουν, με μια γενικευμένη προοπτική, δυο είδη οργάνωσης του νευρικού 

συστήματος, που είναι σημαντικά προκειμένου να κατανοήσει κανείς πώς εξελίχθηκε 

η συνείδηση. Αυτά τα συστήματα είναι πολύ διαφορετικά ως προς την οργάνωση 

τους, παρά το γεγονός ότι αποτελούνται και τα δύο από νευρώνες.

- Το πρώτο είναι το εγκεφαλικό στέλεχος -τμήιια του οπίσθιου εγκεφάλου που 

αρχίζει από το βολβό του νωτιαίου μυελού και επεκτείνεται ως το θάλαμο-, μαζί με 

το αεταινμιακό σύστημα (σύστημα ηδονής). Το σύστημα αυτό ελέγχει τις 

συναισθηματικές συμπεριφορές και σχετίζεται με την όρεξη, τη σεξουαλική και 

καταναλωτική συμπεριφορά, την εξέλιξη τύπων αμυντικής συμπεριφοράς και 

περιλαμβάνει τον ιππόκαμπο, το διάφραγμα, την αμυγδαλή, τους οσφρητικούς 

βολβούς κλπ. Πρόκειται για ένα σύστημα που συνδέεται εκτεταμένα με πολλά και 

διάφορα όργανα του σώματος, όπως το ενδοκρινικό και το αυτόνομο νευρικό 

σύστημα. Αυτό το σύστημα ρυθμίζει τον καρδιακό και τον αναπνευστικό ρυθμό, την 

εφίδρωση, τις πεπτικές λειτουργίες κ.α., καθώς και τους σωματικούς κύκλους που 

σχετίζονται με τη σεξουαλική δραστηριότητα και με τον ύπνο. Τα κυκλώματα του 

μεταιχμιακού-στελεχιαίου συστήματος συχνά διατάσσονται σε βρόχους και απαντούν 

σχετικά αργά (σε περιόδους που κυμαίνονται από δευτερόλεπτα μέχρι μήνες). Έχουν 

επιλεγεί κατά τη διάρκεια της εξέλιξης έτσι ώστε να ταιριάζουν στο σώμα και όχι 

σε πολυάριθμα απρόβλεπτα σήματα προερχόμενα από τον εξωτερικό κόσμο. Τα 

εν λόγω συστήματα -ιδιαίτερα το εγκεφαλικό στέλεχος- είναι εξελικτικά αρχαιότερα, 

προκειμένου να είναι σε θέση να μεριμνούν επιτυχώς για τις πρωτογενείς ανάγκες 

ενός οργανισμού, δηλαδή για τις σωματικές λειτουργίες. Είναι εσωτερικά 

συστήματα . (Edelmann 1992)

Έτσι ,λοιπόν ,είναι εμφανές πως το μεταιχμιακό-στελεχιαίο σύστημα σχετίζεται ,αν 

μη τι άλλο , με τα στοιχειώδη βιολογικά ένστικτα - σεξουαλική δραστηριότατα 

,ύπνος ,πεπτική δραστηριότητα ,όρεξη -το σύνολο των οποίων ο Edelman ονομάζει 

αξίες.

- Το δεύτερο κύριο είδος οργάνωσης του νευρικού συστήματος είναι εντελώς 

διαφορετικό. Ονομάζεται θαλαμοφλοιικό σύστημα. Αποτελείται από το θάλαμο και
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το φλοιό όταν αυτοί δρουν από κοινού ,και εξελίχθηκε έτσι ώστε να δέχεται σήματα 

από στοιβάδες αισθητήριων υποδοχέων και να εκπέμπει μηνύματα προς τους 

γραμμωτούς μυς. Οι απαντήσεις του είναι πολύ γρήγορες (απαιτούν από χιλιοστά του 

δευτερολέπτου έως δευτερόλεπτα), παρότι οι συναπτικές συνδέσεις του υφίστανται 

κάποιες μεταβολές που διαρκούν μια ζωή. Ο θάλαμος, ένα από τα κεντρικά στοιχεία 

του εγκεφάλου, είναι ένα σύστημα δομών στον πρόσθιο εγκέφαλο πάνω στον οποίο 

επικάθεται ο φλοιός. Αποτελείται από πολλούς πυρήνες που προωθούν αισθητηριακά 

και άλλα εγκεφαλικά σήματα στο φλοιό. Ο εγκεφαλικός φλοιός είναι μια στοιβάδα 

της φαιάς ουσίας που αποτελεί το περίβλημα των ημισφαιρίων στον εγκέφαλο και 

που δέχεται σήματα εισόδου από τον εξωτερικό κόσμο μέσω του θαλάμου. 

Αντίθετα από ότι το μεταιχμιακό - στελεχιαίο σύστημα, το θαλαμοφλοιικό δεν 

περιέχει τόσους πολλούς βρόχους τόσο ισχυρά διασυνδεδεμένες τοπικές δομές 

διατεταγμένες σε στοιβάδες, με μαζικά επανεισερχόμενες συνδέσεις. Ο εγκεφαλικός 

φλοιός είναι μια δομή προσαρμοσμένη στο να δέχεται πυκνή και ταχεία σειρά 

σημάτων από το περιβάλλον μέσω πολλών τρόπων αίσθησης ταυτόχρονα -όραση, 

γεύση, ακοή, αφή, όσφρηση, αίσθηση των αρθρώσεων (αίσθηση της θέσης των 

άκρων στο χώρο). Στην πορεία της εξέλιξης, ο εγκεφαλικός φλοιός εμφανίστηκε πολύ 

μετά το μεταιχμιακό - στελεχιαίο σύστημα για να επιτρέψει την αύξηση της 

πολυπλοκότητας της κινητικής συμπεριφοράς και την κατηγοριοποίηση των 

γεγονότων του εξωτερικού κόσμου. Για το χειρισμό του χρόνου και του χώρου τα 

προσαρτήματα του φλοιού -η παρεγκεφαλίδα, τα βασικά γάγγλια και ο ιππόκαμπος - 

εξελίχθηκαν μαζί με το φλοιό για να ασχοληθούν με τη διαδοχή τόσο στην 

πραγματική κίνηση όσο και στη μνήμη. (Edelmann 1992)

Το θαλαμοφλοιικό σύστημα επομένως είναι ένας μηχανισμός εσωτερίκευσης, 

επεξεργασίας και κατηγοριοποίησης των ερεθισμάτων, των παραστάσεων του 

συνόλου του περιβάλλοντα χωροχρόνου.

- Τα δύο συστήματα, μεταιχμιακό-στελεχιαίο και θαλαμοφλοιικό, συνδέθηκαν κατά 

τη διάρκεια της εξέλιξης. Το πιο πρόσφατα εξελιγμένο φλοιικό σύστημα εξυπηρέτησε 

τη συμπεριφορά της μάθησης, που βοήθησε την προσαρμογή σε ολοένα και 

πολυπλοκότερα περιβάλλοντα. Επειδή αυτή η συμπεριφορά επιλέχθηκε καθαρά για 

να εξυπηρετήσει τις φυσιολογικές ανάγκες και αξίες που προξενούσε το 

προγενέστερο μεταιχμιακό-στελεχιαίο σύστημα, τα δύο συστήματα έπρεπε να 

συνδεθούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι δραστηριότητες τους να ταιριάζουν. Πράγματι,
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αυτό το ταίριασμα συνιστά ένα πολύ σημαντικό μέρος της μάθησης. Αν ο φλοιός 

ασχολείται με την κατηγοριοποίηση του εξωτερικού κόσμου και το μεταιχμιακό- 

στελεχιαίο σύστημα ασχολείται με τις αξίες -ή αλλιώς με την ικανοποίηση των 

βασικών ενστίκτων και σωματικών λειτουργιών-, τότε η μάθηση μπορεί να 

θεωρηθεί ως το μέσο με το οποίο συντελείται η κατηγοριοποίηση βάσει αξιών, 

ώστε να καταλήξει σε προσαρμοστικές μεταβολές της συμπεριφοράς που 

ικανοποιούν τις αξίες. (Edelmann 1992)

Στο σημείο αυτό, ίσως, να είμαστε σε θέση να συγκεράσουμε όλες τις παραπάνω 

ψυχαναλυτικές και νευρολογικές θέσεις σε ένα ενιαίο νευρο-ψυχαναλυτικό σύστημα.

~ Όπως είδαμε το μεταιχμιακό-στελεχιαίο σύστημα είναι ένα σύστημα ηδονής, ένα 

νευρολογικό υπόβαθρο των ενστίκτων, σχετίζεται δηλαδή με τη γέννηση και τη 

ρύθμιση ή την τάση ικανοποίησης της σεξουαλικής δραστηριότητας, της διατροφικής 

όρεξης, του ύπνου, της πεπτικής λειτουργίας κλπ. Τα κυκλώματα του μεταιχμιακού- 

στελεχιαίου συστήματος έχουν επιλεγεί κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, έτσι ώστε να 

ταιριάζουν στο σώμα και όχι σε πολυάριθμα απρόβλεπτα σήματα προερχόμενα 

από τον εξωτερικό κόσμο. Αυτά τα συστήματα εξελίχθηκαν νωρίς, ώστε να 

μεριμνήσουν για τις σωματικές λειτουργίες. Είναι εσωτερικά συστήματα. Επιπλέον, 

εξελίχθηκε πρώτο προκειμένου να μεριμνά για τις παραπάνω βιολογικές ανάγκες. Το 

ψυχαναλυτικό Λυτό από την άλλη κατά κάποιο τρόπο αν όχι ταυτίζεται, συμπίπτει σε 

μεγάλο βαθμό με τις λειτουργίες και το ρόλο εν γένει του μεταιχμιακού-στελεχιαίου 

συστήματος καθώς και το id ορίζεται ως μια έμφυτη βιολογική δομή αποθήκευσης 

όλων των ενστικτωδών παρορμήσεων που είναι εξελικτικά αρχαιότερη. Ακόμη, 

όπως σημειώθηκε παραπάνω, είναι άλογο δηλαδή δεν ορίζεται από τη λογική ή, ίσως 

σωστότερα, είναι έξω από αυτήν καθώς οι ορμές που εμπεριέχει δεν είναι ερεθισμοί 

της εξωτερικής πραγματικότητας. Κυριαρχείται από την αρχή της ηδονής έχει 

συνεχή τάση να αναζητά την άμεση και πλήρη ικανοποίηση των ενστίκτων χωρίς να 

παίρνει υπόψιν του τις συνέπειες για το άτομο.

Το μεταιχμιακό-στελεχιαίο σύστημα συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε πως 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό ως προς το να το χαρακτηρίσουμε μια νευρολογική 

διάσταση του ψυχαναλυτικού Αυτό.
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~ Από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε, βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων, πως το 

φροϋδικό Υπερεγώ βρίσκει την εγκεφαλική του αντιστοιχία επί του θαλαμοφλοιικού 

συστήματος. Όπως ήδη αναφέρθηκε το Υπερεγώ είναι το ψυχολογικό πεδίο 

εσωτερίκευσης του περιβάλλοντα χωροχρόνου και κατά προέκταση εσωτερίκευσης 

των αξιών ή αλλιώς των κανόνων συμπεριφοράς του εν λόγω περιβάλλοντος. Από 

νευρολογική σκοπιά αυτή η εργασία επιτελείται από το θαλαμοφλοιικό σύστημα, το 

οποίο είναι προσαρμοσμένο όχι μόνο στο να δέχεται πυκνή και ταχεία σειρά σημάτων 

από τον εξωτερικό χωροχρόνο μέσω πολλών τρόπων αίσθησης αλλά και στο να 

κατηγοριοποιεί τα ερεθίσματα ή τα γεγονότα του εξωτερικού κόσμου σε οργανωμένα 

σύνολα. Κατανοούμε βεβαίως πως αυτά τα ερεθίσματα αποτελούν πληροφορίες 

πάσης φύσεως -από την ακοή, αναγνώριση και μόνο της φωνής ενός προσώπου μέχρι 

την συνολική κατανόηση μιας ομιλίας- που ασφαλώς έχουν μια διαβάθμιση ως προς 

την αξία τους ανάλογα με το πώς και πόσο εξυπηρετούν τις ανάγκες επιβίωσης και 

προσαρμογής του κάθε υποκειμένου. Στα ανώτερα κλιμάκια αυτής της άρρηκτα 

συνδεδεμένης διαβάθμισης βρίσκονται οι ηθικές αξίες του εκάστοτε περιβάλλοντος 

και οι συνεπακόλουθες αποδεκτές από το σύνολο μορφές συμπεριφοράς, που το 

άτομο επιβάλλεται να εσωτερικεύσει προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή 

προσαρμογή του. Συνεπώς, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε πως η εγκεφαλική 

λειτουργία ή η σκοπιμότητα του θαλαμοφλοιικού συστήματος συμπίπτει κατά ένα 

σημαντικό μέρος με την αντίστοιχη νοητική του Υπερεγώ, καθώς οδηγεί το άτομο 

στην κατανόηση και εν τέλει υιοθέτηση -σε μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό- των 

ηθικών αρχών του περιβάλλοντα χωροχρόνου έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 

επιβίωση και η εξέλιξη του.

~ Η ψυχανάλυση συγκεράζοντας το id με το superego καταλήγει στο συμπέρασμα 

πως το ego λειτουργεί ως μηχανισμός λήψης αποφάσεων που συνυπολογίζει αφενός 

τις ασυνείδητες επιθυμίες του Αυτό και αφετέρου τις κοινωνικο-ρυθμιστικές νόρμες 

που πηγάζουν από το Υπερεγώ. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήξαμε ουσιαστικά και 

παραπάνω, μέσα από ένα νευρολογικό πρίσμα. Αναφέρθηκε ότι τα δύο συστήματα, 

μεταιχμιακό-στελεχιαίο (ή και Αυτό) και θαλαμοφλοιικό (ή και Υπερεγώ), 

συνδέθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Το πιο πρόσφατα εξελιγμένο φλοιικό 

σύστημα εξυπηρέτησε τη συμπεριφορά της μάθησης (Εγώ), που βοήθησε την
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προσαρμογή σε ολοένα και πολυπλοκότερα περιβάλλοντα. Επειδή αυτή η 

συμπεριφορά επιλέχθηκε καθαρά για να εξυπηρετήσει τις φυσιολογικές ανάγκες και 

αξίες που προξενούσε το προγενέστερο μεταιχμιακό-στελεχιαίο σύστημα, τα δύο 

συστήματα έπρεπε να συνδεθούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι δραστηριότητες τους να 

ταιριάζουν. Πράγματι, αυτό το ταίριασμα συνιστά ένα πολύ σημαντικό μέρος της 

μάθησης.

Με άλλα λόγια, ο φλοιός εσωτερικεύει σε οργανωμένα νοητικά σύνολα το 

περιβάλλον, δημιουργώντας τρόπον τινά το φροϋδικό Υπερεγώ, και καθώς συνδέεται 

με το μεταιχμιακό-στελεχιαίο σύστημα, όπου στηρίζονται οι ενστικτώδεις ,οι 

βιολογικές ορμές του οργανισμού ή αλλιώς το Αυτό, ο οργανισμός οδηγείται σε 

προσαρμοστικές μεταβολές στη συμπεριφορά -οδηγείται στη λήψη συνεχών 

αποφάσεων που καθορίζονται από αυτήν την σύνδεση-αλληλεπίδραση των δύο 

προαναφερθέντων συστημάτων. Αυτή η σύνδεση-αλληλεπίδραση απαρτίζει 

εγκεφαλικά το ψυχαναλυτικό Εγώ .

17



3. Η συμβολή της μεθόδου Luria

Ο πρώτος επιστήμων ο οποίος αποπειράθηκε να διερευνήσει τη σχέση που μπορεί 

να υπάρχει μεταξύ της ψυχανάλυσης και των νευροεπιστημών δεν ήτανε βεβαίως 

άλλος από τον ίδιο τον Ζίγκμουντ Φρόυντ. Στα μέσα του της δεκαετίας του 1890 

εκπόνησε μια σειρά εργασιών επί του θέματος, μια εκ των οποίων διασώθηκε μέχρι 

τις ημέρες μας. Πρόκειται για το «Σχέδιο για μια επιστημονική Ψυχολογία» (το οποίο 

ο ίδιος ουδέποτε δημοσίευσε. Πρωτοεκδόθηκε το 1950, αρκετά χρόνια μετά το 

θάνατο του). Σε αυτό ο Φρόυντ προσπαθεί να ερμηνεύσει με όρους 

νευροφυσιολογίας και ανατομίας τις ψυχολογικές γνώσεις που είχαν αποκτηθεί μέχρι 

τότε, σχετικά με τις βαθύτερες νοητικές λειτουργίες. Η μέθοδος που ακολούθησε, 

όπως ο ίδιος αναφέρει σε κάποια γραπτά του, προκειμένου να επιτύχει αυτήν την 

απόδοση στηρίχθηκε στην «αξιοποίηση της φαντασίας, σε αλληλομεταθέσεις και 

υποθέσεις» ή με άλλα λόγια στηρίχθηκε στην εικασία. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, 

και καθώς τότε υπήρχε τεράστια ποσοτική απόσταση μεταξύ της γνώσης που παρείχε 

η ψυχανάλυση σχετικά με τη λειτουργία των εσωτερικών διεργασιών του νου και της 

γνώσης που παρείχε η φυσιολογία σχετικά με τη λειτουργία των εσωτερικών 

διεργασιών του εγκεφάλου, ο Φρόυντ δεν ήταν σε θέση να γεφυρώσει τα δύο αυτά 

ρεύματα και έτσι εγκατέλειψε 

αυτήν του την προσπάθεια.

Είναι, λοιπόν, μάλλον προφανές πως τούτο οφείλεται όχι μόνο στις λιγοστές γνώσεις 

που την εποχή εκείνη η νευροεπιστήμη μπορούσε να παρέχει, αλλά, και στο ότι 

απούσιαζε η ύπαρξη της κατάλληλης μεθόδου, που θα μπορούσε να συνδέσει τα 

ευρήματα της κλινικής ψυχανάλυσης με εκείνα της νευροφυσιολογίας. Εξάλλου, είναι 

γεγονός πως, μέχρι και σχετικά πρόσφατα, οι περισσότεροι ερευνητές που 

ασχολήθηκαν με το εν λόγω αντικείμενο, παρά την εξαιρετική και ιδιαιτέρως ευφυή 

προσέγγιση αρκετών εξ αυτών, στηρίχθηκαν στην ίδια μεθοδολογία δηλαδή στην 

εικασία.

Ο Mark Solms (Solms 1998) υποστηρίζει πως η μέθοδος που αποτελεί το φυσικό 

μέσο επιστημονικής γεφύρωσης μεταξύ της ψυχανάλυσης και των νευροεπιστών 

είναι εκείνη που επινόησε ο Ρώσος ψυχολόγος και νευροεπιστήμων Aleksandr 

Romanovich Luria (1902-1977). Η μέθοδος αυτή, χάρη στην οποία επιτυγχάνεται

18



ένας κλινικό-ανατομικός συσχετισμός, είναι ευρύτερα γνωστή ως «δυναμικός 

εντοπισμός» (dynamic localization) και λειτουργεί ως εξής:

Εάν κάποιος επιθυμεί να εντοπίσει την νευρολογική οργάνωση μιας σύνθετης 

ψυχολογικής λειτουργίας, η πρώτη κίνηση είναι να προσδιορίσει όλους τους 

διαφορετικούς τρόπους στα πλαίσια των οποίων αυτή η λειτουργία καταρρέει, 

διερευνώντας παράλληλα τις νευρολογικές ασθένειες που εκδηλώνονται σε 

διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου. Ο Luria ονομάζει αυτό το πρώτο βήμα 

«διακρίβωση των συμπτωμάτων» (qualification of the symptoms). Η αρχή, λοιπόν, 

γίνεται με την παρατήρηση όλων εκείνων των τρόπων κατά τους οποίους μια, υπό 

μελέτη, λειτουργία καταρρέει και μετά μελετάται με προσοχή η ψυχολογική δομή 

όλων των συνοδευόμενων συμπτωμάτων, έτσι ώστε να οριστεί με ακρίβεια με ποιό 

τρόπο η ψυχολογική αυτή λειτουργία έχει καταρρεύσει σε κάθε περίπτωση. Αυτό 

υλοποιείται μέσω της χρήσης ψυχολογικών μεθόδων ανάλυσης σε κάθε μεμονωμένη 

κλινική περίπτωση.

Το δεύτερο βήμα στη μέθοδο του Luria ονομάζεται «ανάλυση συνδρόμου» 

(syndrome analysis). Καθ' αυτό διερευνάται ποιές άλλες λειτουργίες έχουν 

διαταραχθεί, πέρα από τη βασική που έχει τεθεί υπό μελέτη. Και πάλι, αφενός γίνεται 

χρήση αποκλειστικά ψυχολογικών μεθόδων διερεύνησης αφετέρου αναζητείται η 

εσωτερική εγκεφαλική αποτύπωση αυτών των άλλων, των αλληλοσυνδεόμενων, 

συμπτωμάτων, προκειμένου να εξακριβωθεί τί το κοινό έχουν με τη ψυχολογική 

λειτουργία που βρίσκεται στο επίκεντρο της εκάστοτε μελέτης. Με αυτόν τον τρόπο 

εντοπίζεται ένας κοινός παρανομαστής, ένας κοινός παράγοντας, ο οποίος είναι 

παρών σε όλες τις εκφάνσεις της κλινικής εκδήλωσης.

Συνεπώς, όταν θα έχει εντοπιστεί ένας κοινός παράγων που παράγει μια σειρά 

ψυχολογικών συμπτωμάτων, όχι απλώς θα έχουμε μάθει κάτι σε βάθος σχετικά μα τη 

ψυχολογική δομή του υπό μελέτη συνδρόμου, αλλά θα έχουμε ορίσει ποιά είναι η 

συστατική ψυχολογική λειτουργία που διαμορφώνει το μέρος εκείνο του εγκεφάλου 

που έχει τραυματιστεί. Με άλλα λόγια, με τη μέθοδο Luria μπορούμε, στα πλαίσια 

μιας σχέσης αιτίου αιτιατού, να ταυτίσουμε μια συγκεκριμένη εγκεφαλική λειτουργία 

με μια συγκεκριμένη ψυχολογική λειτουργία.

Κατά τον Solms, λοιπόν, η μέθοδος αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο, 

καθώς παρέχει τη δυνατότητα να εντοπίζουμε τη νευρολογική οργάνωση ή αλλιώς το 

νευρολογικό υπόβαθρο οποιασδήποτε ψυχολογικής λειτουργίας, όσο σύνθετη και αν 

αυτή μπορεί είναι. Συνεπώς, οι ψυχολογικές λειτουργίες παραμένουν ερμηνεύσιμες
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κάτω από ένα πρίσμα ψυχολογικής ορολογίας: η θεωρητική οπτική της δυναμικής 

τους φύσης παραμένει σεβαστή. Η προσέγγιση δεν περιορίζεται στην ανατομία και 

στη φυσιολογία, αν και αποκαλύπτεται η εκάστοτε επίμαχη νευρολογική 

διαρρύθμιση. Η μέθοδος του Luria επομένως μπορεί να αποτελέσει ή και αποτελεί το 

μέσο γεφύρωσης των ευρημάτων της ψυχολογίας με τα ευρήματα της φυσιολογίας, 

της ανατομίας και όλων των κλάδων των νευροεπιστημών.

Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει, άρα, η δυνατότητα να εξακριβώσουμε, με τον πλέον 

ασφαλή τρόπο, ποιές, και κατά πόσο, θεωρήσεις της ψυχανάλυσης σχετικά με τον 

ανθρώπινο νου πράγματι ισχύουν. Βασιζόμενος σε αυτήν τη μέθοδο ο Solms -και 

φυσικά όχι μόνο- έχει κάνει ενδιαφέρουσες έρευνες-παρατηρήσεις, όπως οι 

παρακάτω. (Mark Solms 2004)
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3.1. Η δικαίωση me απώθησης

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες που υποστηρίζουν την φροϋδική άποψη ότι 

απωθούμε ενεργά τις πληροφορίες που μας δυσαρεστούν μπορούμε να πούμε πως 

αυξάνονται συνεχώς. Πιο γνωστή είναι η μελέτη σε «νοσοαγνωσιακούς» ασθενείς 

που έκανε το 1994 ο Vilayanur Ramachandran , νευρολόγος της συμπεριφοράς στο 

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο. Οι βλάβες στη δεξιά βρεγματική 

χώρα στον εγκέφαλο αυτών των ασθενών τους καθιστούν ανίκανους να αντιληφθούν 

βασικές σωματικές ανωμαλίες, όπως η παράλυση ενός μέλους του σώματος. Μετά 

από τεχνητή ενεργοποίηση του δεξιού ημισφαιρίου μιας τέτοιας ασθενούς, ο 

Ramachandran παρατήρησε ότι η ασθενής συνειδητοποίησε ξαφνικά πως το δεξί της 

χέρι ήταν συνεχώς παράλυτο μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί 

πριν από 8 ημέρες. Από αυτό φαίνεται πως η ασθενής μπορούσε να αναγνωρίζει τις 

σωματικές βλάβες που είχε υποστεί, και ότι κατά το τελευταίο οκταήμερο τις 

κατέγραφε ασυνείδητα, παρά την, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, άρνηση της να τις 

παραδεχτεί σε συνειδητό επίπεδο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το στοιχείο ότι, όταν η διεγερτική επίδραση του δεξιού 

ημισφαιρίου εξασθένησε, η γυναίκα όχι μόνο επανήλθε στην προηγούμενη πεποίθηση 

της ότι το χέρι της ήταν φυσιολογικό, αλλά ξέχασε και το μέρος της συνέντευξης στο 

οποίο είχε αναγνωρίσει ότι ήταν παράλυτο, παρόλο που θυμόταν όλες τις άλλες 

λεπτομέρειες της συνέντευξης. Ο Ramachandran συμπέρανε: «Η αξιοσημείωτη 

σημασία όλων αυτών των παρατηρήσεων είναι ότι οι αναμνήσεις μπορούν πράγματι 

να απωθούνται επιλεκτικά....Βλέποντας [αυτήν την ασθενή] πείστηκα, για πρώτη 

φορά, για την πραγματικότητα των φαινομένων απώθησης, τα οποία συνιστούν τη 

βάση της κλασσικής ψυχαναλυτικής θεωρίας».

Ανάλογα φαινόμενα έχουν αποδειχτεί και σε άτομα που ο εγκέφαλος τους δεν 

παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Όπως επεσήμανε ο νευροψυχολόγος Martin A. 

Conway, του Πανεπιστημίου του Ντάραμ στην Αγγλία, σε ένα σχόλιο που έκανε το 

2001 στο περιοδικό Nature, αν ο μέσος άνθρωπος χρησιμοποιεί τόσο συχνά την 

απώθηση στο ήρεμο εργαστηριακό περιβάλλον, θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι την 

χρησιμοποιεί πολύ συχνότερα στη συναισθηματική δίνη των τραυματικών εμπειριών 

της πραγματικής ζωής. (Mark Solms 2004)
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3.2. Η αργή me ηδονής

Αλλά ο Φρόυντ προχώρησε ακόμη παραπέρα. Υποστήριζε ότι όχι μόνο μεγάλο 

μέρος της νοητικής ζωής μας είναι ασυνείδητο και κρυμμένο, αλλά ότι το απωθημένο 

μέρος του ασυνείδητου νου λειτουργεί σύμφωνα με μια διαφορετική αρχή από την 

«αρχή της πραγματικότητας» που κυβερνά το συνειδητό Εγώ, την «αρχή της 

ηδονής». Αυτός ο τύπος ασυνείδητης σκέψης εκφράζει «ευσεβείς πόθους» και αγνοεί 

τους κανόνες της λογικής και το βέλος του χρόνου.

Αν ο Φρόυντ είχε δίκιο, τότε οι βλάβες στις ανασταλτικές δομές του εγκεφάλου - 

την έδρα του «απωθημένου» Εγώ- θα απελευθέρωναν τους επιθυμητικούς, 

παράλογους τρόπους νοητικής λειτουργίας. Αυτό ακριβώς έχει παρατηρηθεί σε 

ασθενείς με βλάβη στη μετωπιαία μεταιχμιακή χώρα, η οποία ελέγχει ζωτικές 

πλευρές της αυτογνωσίας. Οι ασθενείς παρουσιάζουν ένα εντυπωσιακό σύνδρομο 

που είναι γνωστό ως ψύχωση Kosrakoff: δεν έχουν επίγνωση του γεγονότος πως είναι 

αμνησιακοί και, ως εκ τούτου, γεμίζουν τα κενά της μνήμης τους με 

κατασκευασμένες ιστορίες, γνωστές ως μυθοπλασίες.

Η Αικατερίνη Φωτοπούλου, νευροψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ στην 

Αγγλία, εξέτασε έναν ασθενή αυτού του τύπου στο εργαστήριο του Mark Solms. 

Κατά την περίοδο αυτής της εξέτασης, ο άνδρας ασθενής δεν μπορούσε να θυμηθεί, 

στις συνεδρίες των 50 λεπτών που λάμβαναν χώρα επί 12 συναπτές ημέρες, ότι είχε 

δει ποτέ πριν τον θεραπευτή που τον ανέλαβε (στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται 

για τον Mark Solms), ή ότι είχε υποβληθεί σε επέμβαση για να αφαιρεθεί ένας όγκος 

στους μετωπιαίους λοβούς που του προκαλούσε αμνησία. Ο ίδιος δεν 

αντιλαμβανόταν πως είχε κάποιο πρόβλημα. Όταν ρωτήθηκε για την ουλή στο κεφάλι 

του, έδωσε μερικές τελείως απίθανες εξηγήσεις: είπε ότι είχε υποβληθεί σε 

χειρουργική επέμβαση στα δόντια ή σε εγχείρηση παράκαμψης στεφανιαίας 

αρτηρίας. Τις επεμβάσεις αυτές τις είχε πράγματι κάνει πριν από πολλά χρόνια, αυτές 

δεν είχαν, αντίθετα με την εγχείρηση στον εγκέφαλό του, επιτυχή έκβαση.

Παρομοίως, όταν ρωτήθηκε ποιος ήταν ο θεραπευτής του και γιατί ο ίδιος 

βρισκόταν στο εργαστήριο του, έδινε διάφορες απαντήσεις όπως ότι ο θεραπευτής 

ήταν κάποιος γναθοχειρουργός, φίλος με τον οποίο έπινε παρέα, πελάτης που τον 

συμβουλεύονταν στον τομέα της ειδικότητας του, συμπαίχτης σε κάποιο άθλημα στο 

οποίο δεν είχε συμμετάσχει από τότε που ήτανε στο κολέγιο πριν από πολλές
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δεκαετίες ή και μηχανικός που διόρθωνε ένα από τα πολλά ανύπαρκτα σπορ 

αυτοκίνητα του. Η συμπεριφορά του, μάλιστα, ήταν ανάλογη με αυτές τις 

εσφαλμένες πεποιθήσεις: έψαχνε στο δωμάτιο για την μπύρα του ή κοίταζε έξω από 

το παράθυρο για να δει το αμάξι του.

Αυτό που εντυπωσιάζει τον παρατηρητή είναι το επιθυμητικό υπόστρωμα των 

εσφαλμένων αντιλήψεων, κάτι που επιβεβαίωσε αντικειμενικά η Φωτοπούλου με 

ποσοτική ανάλυση μιας συνεχούς σειράς 155 μυθοπλασιών. Οι εσφαλμένες 

αντιλήψεις του ασθενούς δεν ήταν «τυχαίος θόρυβος» - παράγονταν από την αρχή της 

ηδονής που ο Φρόυντ θεωρούσε βασική συνιστώσα της ασυνείδητης σκέψης. Ο 

ασθενής απλά ανέπλαθε την πραγματικότητα όπως θα ήθελε να είναι. (Mark 

Solms 2004)

Σχετικά με αυτήν της την έρευνα, που επιβεβαιώνει την ύπαρξη και το ρόλο της 

φροϋδικής «αρχής της ηδονής», η ίδια η Αικατερίνη Φωτοπούλου σε σχετικό της 

άρθρο στο περιοδικό Science (Φωτοπούλου 2004) αναφέρει τα εξής:

Οι ασθενείς αυτοί που μελετήσαμε στα εργαστήρια του Mark Solms, στο Λονδίνο 

και στο Κέιπ Τάουν, καθώς και του Martin Conway, στο Ντάραμ της Αγγλίας, 

έπασχαν από ένα σύνδρομο ευρύτερα γνωστό ως το σύνδρομο του Korsakoff. Οι 

εγκεφαλικές βλάβες στους μετωπιαίους λοβούς και στις λιμβικές ζώνες του 

εγκεφάλου τους προέρχονται συνήθως από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, 

εγκεφαλικά τραύματα ή και χρόνιο αλκοολισμό. Ο κοινός παρανομαστής στη 

συμπεριφορά των εν λόγω ασθενών είναι η αμνησία για το πρόσφατο, συχνά μέχρι 

και το απόμακρο προσωπικό ή και ιστορικό παρελθόν, καθώς και η ακούσια 

παραγωγή πλαστών αναμνήσεων, γνωστή ως μυθοπλασία. Αυτές οι λανθασμένες 

αναμνήσεις κυμαίνονται από την απλή και αληθοφανή παραποίηση επεισοδίων του 

παρελθόντος μέχρι τις ακραίες διηγήσεις απίθανων γεγονότων, μη συμβατών με τη 

ζωή του ασθενούς ή ακόμη και με τους κανόνες της κοινής λογικής. Οι μυθοπλασίες 

διαχωρίζονται από την ψευδολογία, είτε της καθημερινής ζωής είτε ορισμένων 

ψυχιατρικών παθήσεων, από το γεγονός ότι δεν παράγονται εσκεμμένα. Με άλλα 

λόγια, ο ασθενής, παρότι ψεύδεται, δεν έχει την πρόθεση να εξαπατήσει τον ακροατή 

του. Δεν έχει καν την επίγνωση ότι ψεύδεται, όπως δεν συνειδητοποιεί ότι δε θυμάται 

-αλλιώς δε θυμάται πως δε θυμάται. Αυτή η επιλεκτική έλλειψη αυτογνωσίας 

αποτελεί ένα ξεχωριστό νευροψυχολογικό σύμπτωμα γνωστό ως «νοσοαγνωσία», το 

οποίο είναι επίσης χαρακτηριστικό του συνδρόμου Korsakoff. Μάλιστα τις 

περισσότερες φορές ο ασθενής είναι ακράδαντα πεπεισμένος ότι οι διηγήσεις του
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είναι αληθινές, ακριβείς και ότι συνιστούν μέρος του προσωπικού του παρελθόντος. 

Ενάντια στην επίδειξη διαφορετικών ενδείξεων, ο πάσχων από μυθοπλασία αντιδρά 

είτε με αφοπλιστική αδιαφορία είτε με περαιτέρω μυθοπλασίες.

Τί σχέση έχουν όμως όλα αυτά με τον Ζίγκμουντ Φρόυντ και την ψυχανάλυση; Ο 

Φρόυντ υποστήριξε ότι η μνήμη, όπως και ο ψυχισμός, γενικότερα, καθορίζονται από 

τη δυναμική ισορροπία μεταξύ των ενδογενών, ενστικτωδών επιρροών και της 

εξελικτικής ανάγκης για μετριασμό αυτών των ενορμήσεων και προσαρμογή στην 

εξωτερική πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τον Φρόυντ, οι εξελικτικά 

ώριμες γνωστικές λειτουργίες της ορθολογικής σκέψης, εναρμονισμένης με την 

εξωτερική πραγματικότητα, δημιουργήθηκαν επί των θεμελίων προγενέστερων 

νοητικών μηχανισμών και ενστικτωδών συμπεριφορών. Παρ' όλα αυτά, ενώ αυτές οι 

αρχέγονες μορφές ψυχικής λειτουργίας φαίνεται να έχουν επικαλυφθεί από πιο 

ώριμους γνωστικούς μηχανισμούς, παρέχουν, αν και αφανείς, στα θεμέλια της 

ορθολογικής σκέψης και συχνά κινητοποιούν την ανθρώπινη συμπεριφορά με 

τρόπους άγνωστους στη συνείδηση του ατόμου. Ο Φρόυντ περιέγραψε παραδείγματα 

τέτοιας επιρροής στο περιεχόμενο των ονείρων, σε ορισμένα ακραία ψυχοπαθολογικά 

συμπτώματα, καθώς και καθημερινά λάθη ή αδεξιότητες της συμπεριφοράς.

Αντίθετα όμως με τον Φρόυντ που μπορούσε να επικαλεστεί αυτούς τους 

ασυνείδητους μηχανισμούς μόνο έμμεσα - δηλαδή από τις επιπτώσεις τους στη 

συνείδηση και στη συμπεριφορά, η καινοτομία της έρευνας του Mark Solms 

συνίσταται στο ότι προτείνει μια άμεση παρατήρηση αυτών των μηχανισμών σε 

νευροψυχολογικά σύνδρομα. Αυτά περιλαμβάνουν εγκεφαλικές βλάβες σε περιοχές 

που ευθύνονται για τον έλεγχο ανώτερων γνωστικών λειτουργιών, όπως οι μετωπιαίοι 

λοβοί που έχουν υποστεί βλάβη στο σύνδρομο Korsakoff. Κατά συνέπεια, τα 

σύνδρομα αυτά αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες άμεσης παρατήρησης και μελέτης 

των ψυχαναλυτικών υποθέσεων για τους αρχέγονους νοητικούς μηχανισμούς του 

ανθρώπου.

Χαρακτηριστικά, η νευροψυχολογική μελέτη της ακραίας και παθολογικής μορφής 

μνημονικής αλλοίωσης, που περιγράφτηκε παραπάνω, οδήγησαν σε συμπεράσματα 

που επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις του Φρόυντ για τη δυναμική φύση της μνήμης. 

Συγκεκριμένα, η λεπτομερής πειραματική μελέτη 12 σπάνιων ασθενών με ακραία 

συμπτώματα μυθοπλασίας έδειξε ότι η συμπεριφορά τους φέρει αξιοσημείωτη 

ομοιότητα με τις περιγραφές του Φρόυντ για την κυριαρχία της επιθυμίας στη
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λειτουργία του ασυνείδητου, πέρα από κάθε λογική αρχή ή περιβαλλοντικό 

περιορισμό. Καταρχάς οι ασθενείς αυτοί επέδειξαν μια καθαρή συναισθηματική τάση 

Στο περιεχόμενο των μυθοπλασιών τους: περιέγραφαν αναληθή γεγονότα και σχεδόν 

πάντα ανακατασκεύαζαν τη ζωή τους με τρόπο ευμενή για τους ίδιους. Για 

παράδειγμα ένας ασθενής ισχυρίζονταν σε διαφορετικές περιστάσεις πως είχε 

κερδίσει χρηματικά ποσά σε διάφορους διαγωνισμούς και ότι είχε αριστεύσει σε 

σειρά διαφορετικών επάθλων. Ένας άλλος που νοσηλεύονταν σε μια μονώροφη 

ιατρική κλινική αρνιόταν να εισέλθει στην τραπεζαρία την ώρα του μεσημεριανού 

φαγητού με τη δικαιολογία ότι η γυναίκα του τον περίμενε στον επάνω όροφο 

έχοντας του ετοιμάσει την αγαπημένη του μπριζόλα. Τέλος, μια τρίτη ασθενής 

επέμενε να ανταποκρίνεται στην ερώτηση «τί μέρα είναι σήμερα;» με την απάντηση 

«Κυριακή και όπου να 'ναι θα έρθει η αδελφή μου να με επισκεφθεί». Η απάντηση 

της δεν επηρεαζόταν από τις αλλαγές της ημέρας, ούτε από το γεγονός ότι, παρόλο 

που όντως τις Κυριακές την επισκέπτονταν κάποιο συγγενείς και φίλοι, η αδελφή της 

είχε πεθάνει παραπάνω από 10 χρόνια πριν.

Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι τα συστατικά στοιχεία των μυθοπλασιών αντλούνται 

είτε από αποσπάσματα περασμένων εμπειριών, τα οποία ανασυνθέτονται με 

λανθασμένο τρόπο, είτε από εσωτερικές φαντασιώσεις και επιθυμίες, τις οποίες οι 

ασθενείς συγχέουν με πραγματικά βιώματα. Το σημαντικό όμως είναι πως και στις 

δύο περιπτώσεις οι ασθενείς διάλεγαν να πιστεύουν ή να ανασυνθέτουν 

αποκλειστικά εκείνες τις πηγές πληροφοριών που απέδιδαν ευνοϊκό νόημα στις 

αναμνήσεις τους.

Επιπρόσθετα, οι εν λόγω ασθενείς έδειξαν παρόμοιες τάσεις και κατά μια ακόμα 

πειραματική διαδικασία. Όταν τους ζητήθηκε να ακούσουν και να επαναλάβουν 

σύντομες ιστορίες διαφορετικών συναισθηματικών αποχρώσεων, η επίδοσή τους, 

όπως αναμένονταν, ήταν συγκρίσιμη με εκείνη άλλων ασθενών που έπασχαν από 

αμνησία (χωρίς μυθοπλασία). Αντίθετα όμως όταν σε μια άλλη πειραματική συνθήκη 

ζητήθηκε και από τις δύο ομάδες να προσπαθήσουν να «ταυτιστούν» με τα πρόσωπα 

στις διηγούμενες ιστορίες, οι ασθενείς με μυθοπλασία επέδειξαν ένα φαινόμενο που 

δεν παρατηρήθηκε στους ασθενείς χωρίς μυθοπλασία: άλλαξαν το νόημα των 

δυσάρεστων εμπειριών με τρόπο που επεδείκνυε μια θετική εικόνα για τον 

πρωταγωνιστή της εκάστοτε ιστορίας. Φεριπείν, ενώ μια ιστορία περιέγραφε έναν 

άντρα να συμπεριφέρεται σκληρά σε έναν άρρωστο φίλο του και να μην του παρέχει 

την απαιτούμενη φροντίδα, ένας ασθενής ισχυρίστηκε πως η ιστορία περιγράφει ότι
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ένας άνδρας θυσίασε τις δικές του ανάγκες για χάρη του φίλου του και ένας άλλος 

ισχυρίστηκε πως η περιποίηση του αρρώστου ήταν τόσο καλή που οι αρμόδιες 

νοσοκόμες αποφάσισαν να του απονείμουν κάποιο ειδικό βραβείο.

Σε παρόμοια συμπεράσματα δείχνουν να καταλήγουν και οι επιστήμονες που 

μελετούν τις αλλοιώσεις στην καθημερινή χρήση της μνήμης. Φαίνεται ότι οι 

παραποιήσεις αυτές, παρά το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι συγκρίσιμες 

με τις παράξενες ιστορίες που κατασκευάζουν οι ασθενείς με μυθοπλασία, 

εξυπηρετούν παρόμοια κίνητρα και συναισθηματικές ανάγκες ευχαρίστησης και 

ευνοϊκής αναπαράστασης του εαυτού. Όταν, για παράδειγμα, δύο άνθρωποι 

διαφωνούν για το πώς θυμούνται τα καθέκαστα μιας κοινής εμπειρίας, και οι δύο 

τείνουν να πιστεύουν ότι έχουν δίκιο και να θυμούνται τον εαυτό τους σε 

ευνοϊκότερη θέση από ότι τους θυμάται ο συνομιλητής τους. Μια πρόσφατη 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με αυτό το θέμα από τον Richard Walker του 

Πανεπιστημίου του Ουίνστον Σάλεμ στη Βόρεια Καρολίνα, φέρει τον εξής 

χαρακτηριστικό τίτλο: «Η ζωή είναι ευχάριστη και η μνήμη μας βοηθάει να την 

διατηρήσουμε έτσι».

Γενικότερα, λοιπόν ,φαίνεται ότι, όπως είχε προβλέψει ο Φρόυντ και όπως αφήνει 

να φανεί το σύμπτωμα της μυθοπλασίας, ο ανθρώπινος ψυχισμός χαρακτηρίζεται 

από ισχυρά κίνητρα ευχαρίστησης και ευνοϊκής αναπαράστασης του εαυτού. Υπό 

φυσιολογικές συνθήκες, αυτά τα κίνητρα τείνουν να μετριάζονται από τον έλεγχο που 

ασκούν στις γνωστικές και συναισθηματικές διαδικασίες οι ανώτερες και 

επιβλέπουσες νοητικές λειτουργίες, όπως η ορθολογική σκέψη. Εντούτοις, σε 

επιλεκτικές στιγμές αποδυνάμωσης αυτών των ανασταλτικών μηχανισμών λόγω 

ψυχογενών (π.χ. αγχογόνες συγκυρίες) ή οργανικών παραγόντων (π.χ. περιπτώσεις 

εγκεφαλικής βλάβης στους μετωπιαίους λοβούς), η επίδραση των εν λόγω κινήτρων 

γίνεται αισθητή στη συνείδηση και παρατηρήσιμη στη συμπεριφορά.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η εμπνευσμένη από την ψυχανάλυση θεώρηση 

της μυθοπλασίας, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο γνωστικούς αλλά και 

συναισθηματικούς παράγοντες, έχει επιπτώσεις και στην κλινική αντιμετώπιση αυτών 

των παθήσεων. Οι παραδοσιακές τεχνικές που στοχεύουν στο να φέρουν τον ασθενή 

αντιμέτωπο με αποδείξεις ενάντια στις πεποιθήσεις του είναι αναποτελεσματικές, 

διότι ωθούν τον ασθενή ως συνήθως να υπερασπίζεται τις μυθοπλασίες του με 

περισσότερο μένος. Αντίθετα, όπως έχει διδάξει η μακρά πείρα ψυχαναλυτικής 

κλινικής πρακτικής, η επιτυχής αντιμετώπιση των ψυχολογικών συμπτωμάτων

26



οφείλει να λάβει υπόψιν της τον υποκειμενικό τρόπο με τον οποίο βιώνει ο ασθενής 

το σύμπτωμά του και τις συγκεκριμένες συναισθηματικές ανάγκες του. (Φωτοπούλου 

2004)

Παρόμοιες παρατηρήσεις αναφέρθηκαν και από άλλους όπως ο Martin Conway, του 

Πανεπιστημίου του Ντάλας και ο Oliver Turnbull, του Πανεπιστημίου της Ουαλίας. 

Οι εν λόγω ερευνητές είναι γνωστικοί νευροεπιστήμονες και όχι ψυχαναλυτές, 

ερμηνεύουν ωστόσο τα αποτελέσματα αυτά με φροϋδικούς όρους, ισχυριζόμενοι 

ουσιαστικά πως η βλάβη στη μετωπιαία μεταιχμιακή περιοχή που παράγει 

μυθοπλασίες διαταράσσει τους ελεγκτικούς γνωστικούς μηχανισμούς, οι οποίοι 

στηρίζουν τον φυσιολογικό χειρισμό της πραγματικότητας και επιτρέπουν την 

ανάδυση των άρρητων επιθυμητικών επιδράσεων στην αντίληψη, τη μνήμη και την 

κριτική ικανότητα. (Mark Solms 2004)

Σήμερα μπορούμε να πούμε πως ο Φρόυντ δικαιώνεται όταν, στην προσπάθεια του 

να περιγράψει την αρχή της ηδονής που είχε συλλάβει, υποστήριξε πως αυτή 

ουσιαστικά εξέφραζε πρωτόγονα, ζωικά ένστικτα. Για τους βικτοριανούς συγχρόνους 

του, η υπόνοια ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά κυβερνιόταν κατά βάθος από ορμές που 

δεν εξυπηρετούσαν κάποιον ανώτερο σκοπό πέρα από τη σαρκική ικανοποίηση ήταν 

παντελώς σκανδαλώδης. Η ηθική κατακραυγή καταλάγιασε τις επόμενες δεκαετίες, 

αλλά η άποψη του Φρόυντ για τον άνθρωπο-ζώο συμπληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό 

από τους γνωστικούς νευροεπιστήμονες. Στις μέρες μας, η θεωρία του επανέρχεται 

στο προσκήνιο. Νευροεπιστήμονες όπως ο Donald Plaff του Πανεπιστημίου 

Rockefeller, και ο Jaak Panksepp, του πολιτειακού Πανεπιστημίου στο Μπόουλινγκ 

Γκριν στο Κεντάκι, πιστεύουν ότι οι ενστικτικοί μηχανισμοί που κυβερνούν τα 

κίνητρα είναι ακόμη πιο πρωτόγονοι από ότι φαντάζονταν ο ίδιος ο Φρόυντ. Έχουμε 

τα ίδια συναισθήματα ελέγχου των συναισθημάτων με εκείνα των πρωτευόντων αλλά 

και όλων των θηλαστικών. Στο βαθύτερο επίπεδο νοητικής οργάνωσης που ο Φρόυντ 

ονόμασε «Αυτό», η λειτουργική ανατομική και η χημεία του εγκεφάλου μας δε 

διαφέρει και πολύ από εκείνη των διάφορων κατοικίδιων ζώων. (Mark Solms 2004)
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4. Ένα ενδεγόιχενο μέλλον στη tr/έστι Ψυγανάλυσικ-Νευροεπιστηιιών

Όπως ήδη έγινε λόγος, τις αρχές του 20ου αιώνα, η ψυχανάλυση εισήγαγε μια νέα 

μέθοδο ψυχολογικής διερεύνησης, βασισμένη στον ελεύθερο συνειρμό και στην 

συνεπακόλουθη ερμηνευτική του προσέγγιση. Ο Freud μας έπεισε να ακούμε 

επιμελώς τους ασθενείς και να το κάνουμε χρησιμοποιώντας μεθόδους που κανείς δεν 

είχε προηγουμένως εφαρμόσει. Απελευθέρωσε ένα ερμηνευτικό σχήμα, που δίνει 

νόημα σε εκείνα που, σε άλλες περιπτώσεις, δε φαινόταν να είναι παρά συνειρμοί 

ασυγκρότητοι και χωρίς συνάφεια σε σχέση με τον ασθενή. Αρχικά, αυτή η 

προσέγγιση έδειχνε τόσο πλήρης, που για πολλά χρόνια, όχι μόνο ο Freud αλλά και 

άλλοι ψυχαναλυτές μπορούσαν να υποστηρίζουν πως οι ψυχαναλυτικές συγκρούσεις 

ανάμεσα στον ασθενή και τον ψυχαναλυτή πρόσφεραν το καλύτερο έδαφος για 

επιστημονική έρευνα. Πράγματι, τα πρώτα χρόνια, οι ψυχαναλυτές μπόρεσαν να 

συνεισφέρουν με χρήσιμους και πρωτοποριακούς τρόπους ώστε να κατανοήσουμε το 

νου, ακούγοντας τους ασθενείς ή δοκιμάζοντας τις ιδέες της ψυχανάλυσης στις 

παρατηρήσεις, μέθοδος που αποδείχτηκε εξαιρετικά χρήσιμη στη μελέτη της 

ανάπτυξης του παιδιού. Αυτή η προσέγγιση θα είναι ίσως πάντα χρήσιμη κλινικά, 

επειδή καθώς υπογραμμίζει ο Anton Kris, σήμερα ακούμε διαφορετικά. Εκατό χρόνια 

πριν την εισαγωγή της, υπήρχαν λίγα νέα πράγματα στη θεωρία που μπορούσαν να 

γίνουν αντιληπτά απλά, ακούγοντας προσεκτικά τον ασθενή. Όμως, είναι ξεκάθαρο 

πως σαν εργαλείο έρευνας, αυτή η συγκεκριμένη μέθοδος εξάντλησε τη δυναμική 

της. Πρέπει να παραδεχτούμε σε αυτό το σημείο πως για τη σύγχρονη μελέτη του 

πνεύματος, η κλινική παρατήρηση των ασθενών μεμονωμένα, σε ένα πλαίσιο σαν και 

αυτό της ψυχανάλυσης, δεν αποτελεί ικανοποιητική βάση για μια θεωρία της ψυχής.

Η ψυχανάλυση αν και ήταν ιστορικά επιστημονική στους σκοπούς της, δεν ήταν εξ’ 

ίσου επιστημονική στις μεθόδους που χρησιμοποιούσε. Δεν κατάφερε, σε βάθος 

χρόνου, να υποβάλλει τις υποθέσεις της σε πειραματισμό. Μπορούμε να πούμε πως 

ήταν παραδοσιακά καλύτερη για να γενικεύει, παρά για να πιστοποιεί ιδέες. Σαν 

αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης, δεν ήταν σε θέση να προοδεύσει, όπως άλλα πεδία 

της ψυχολογίας και της ιατρικής. Οι ανησυχίες της σύγχρονης επιστήμης της 

ψυχολογίας να ελέγξει τα μέσα πειραματισμού, διέφυγαν της προσοχής των 

ψυχαναλυτών. Στις λίγες εξαιρέσεις, τα συμπεράσματα που εξάγονται από στις 

συνεδρίες ψυχανάλυσης μένουν σε επίπεδο ιδιωτικό: τα σχόλια του ασθενούς, οι
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σκέψεις του, οι σιωπές του, η κατάσταση, οι κινήσεις και άλλες συμπεριφορές, είναι 

εμπιστευτικά. Πράγματι, η οικειότητα στην επικοινωνία είναι σημαντική για την 

εμπιστοσύνη που προκύπτει από την ψυχανάλυση. Αυτό είναι και το δύσκολο σημείο. 

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, έχουμε μόνο τα υποκειμενικά συμπεράσματα των 

αναλυτών πάνω σ’ αυτό που πιστεύουν πως έγινε.

Επιπλέον, όπως και σε άλλα πεδία της ακαδημαϊκής ιατρικής, η ψυχανάλυση έχει 

ένα σημαντικό ιδρυματικό πρόβλημα. Τα αυτόνομα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

ψυχανάλυσης που συντηρούνταν και πολλαπλασιάζονταν κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου αιώνα ανέπτυξαν τις δικές τους μοναδικές προσεγγίσεις στην έρευνα και 

την εκπαίδευση, οι οποίες όμως διαχωρίστηκαν από τις υπόλοιπες. Με ελάχιστες 

αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, τα ιδρύματα ψυχανάλυσης δεν προσέφεραν στους 

σπουδαστές τα εργαλεία που επιτρέπουν την αξιολόγηση των σπουδών και την 

εμπειρική έρευνα.

Για να επιβιώσει σαν διανοητική δύναμη μέσα στην ιατρική και τις γνωστικές 

νευροεπιστήμες, και κατ’ επέκταση στο σύνολο της κοινωνίας, η ψυχανάλυση έχει 

ανάγκη να υιοθετήσει νέες διανοητικές πηγές, νέες μεθοδολογίες και νέες δομές 

ιδρυμάτων για να φέρουν προς τα έξω τις έρευνές της. Η ψυχανάλυση βελτιώθηκε 

από τη συγχώνευση ιδεών και θεωρήσεων που προέρχονταν από διαφορετικές 

ιατρικές αρχές. Γενικά, η ψυχανάλυση δεν είναι «φαντασμένη». Καθώς η 

ψυχανάλυση δεν αναγνωρίζεται η ίδια, όπως και δεν είναι παρακλάδι της βιολογίας, 

δεν έχει αφομοιώσει στην ψυχαναλυτική άποψη για το νου την αφθονία των γνώσεων 

που αφορούν τη βιολογία του εγκεφάλου και τον έλεγχο της συμπεριφοράς που 

εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων. Αυτό, προφανώς, θέτει το 

ερώτημα, τι δεν έχει αποδεχτεί ακόμη η ψυχανάλυση από τη βιολογία;

Παρ’ όλο που έχουμε σπουδαίες βάσεις σε αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε 

σημαντικό βιολογικό θεμέλιο της ψυχανάλυσης, δεν είμαστε παρά στην αρχή. Δεν 

έχουμε ακόμη την απαιτούμενη εκείνη βιολογική προσέγγιση, που θα μας επιτρέψει 

να κατανοήσουμε τις λειτουργίες της ανθρώπινης νόησης, του ανθρώπινου 

πνεύματος, της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Παρ’ όλα αυτά, η βιολογία έκανε 

θεαματικές προόδους τα τελευταία 50 χρόνια και αυτή η κίνηση δε φαίνεται να 

σταματά. Καθώς οι βιολόγοι ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν τα πλεονεκτήματα των 

προσπαθειών τους πάνω στον εγκέφαλο-πνεύμα, η πλειοψηφία τους πείστηκε πως το 

πνεύμα θα είναι για τη βιολογία του 21ου αιώνα, ότι ήταν το γονίδιο για τη βιολογία 

του 20ου αιώνα. Έτσι ο Francois Jacob έγραψε^οοό 1998): Ο αιώνας που τελειώνει
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ασχολήθηκε με τα πυρηνικά οξέα και τις πρωτεΐνες. Ο επόμενος θα αφορά τη μνήμη 

και την επιθυμία. Θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στα ερωτήματα που θέτουν; 

(Candel 1999)

Κατά τον Eric Candel (Candel 1999) υπάρχουν -μεταξύ άλλων- τα παρακάτω 

σημαντικά σημεία επί των οποίων η βιολογία θα μπορούσε να ενωθεί με την 

ψυχανάλυση για να εξάγει σημαντικά συμπεράσματα σε σχέση με την ανθρώπινη 

συμπεριφορά:

> Οι ασυνείδητες νοητικές διαδικασίες

> Η ψυχολογική αιτιολογία και η ψυχοπαθολογία

> Πρόωρη εμπειρία και προδιάθεση στη ψυχοπαθολογία

> Ψυχοθεραπεία και φαρμακοθεραπεία
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4.1. Οι ασυνείδητκ votmicic διαδικασίες

Μια κεντρική ιδέα της ψυχανάλυσης είναι πως δεν έχουμε συνείδηση του 

μεγαλύτερου μέρους της ψυχικής μας ζωής. Ένα μεγάλο μέρος όσων ζούμε- αυτά που 

αντιλαμβανόμαστε, που σκεφτόμαστε, που ονειρευόμαστε ή φαντασιονόμαστε- δεν 

είναι δυνατό να είναι άμεσα προσβάσιμα στη συνειδητή σκέψη. Δεν μπορούμε να 

εξηγήσουμε αυτό που συχνά κινητοποιεί τις πράξεις μας.

Η ιδέα των ασυνείδητων διανοητικών διαδικασιών δεν είναι μόνο σημαντική για την 

ίδια την κατάσταση, αλλά είναι κρίσιμη για την κατανόηση της φύσης της ψυχικής 

λειτουργίας. Με δεδομένο το χαρακτήρα των διαδικασιών αυτών, τι μπορεί να μας 

μάθει η βιολογία;

Σήμερα αναγνωρίζουμε την ύπαρξη δύο γενικών κατηγοριών μνήμης: της 

δηλωτικής ή ρητής (μια μνήμη συνειδητή σε πρόσωπα, αντικείμενα και τόπους) και 

της άδηλης ή άρρητης ή διαδικαστικής (η οποία είναι ασυνείδητη και δε φαίνεται 

παρά κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της, παρά στη συνειδητή ανάκληση.

Η χρήση των δύο συστημάτων μαζί είναι περισσότερο ο κανόνας παρά η εξαίρεση. 

Αυτά τα δύο συστήματα μνήμης επικαλύπτονται και χρησιμοποιούνται κοινώς μαζί, 

με τέτοιο τρόπο, που πολλοί τρόποι εκμάθησης κάνουν επίκληση και στις δύο. 

Πράγματι, μια συνεχής επανάληψη μπορεί να μεταμορφώσει τη δηλωτική μνήμη σε 

διαδικαστική μνήμη. Για παράδειγμα, το να μάθει κανείς να οδηγεί αυτοκίνητο, 

δηλώνει αρχικά μια συνειδητή κατάσταση, αλλά τελικά η οδήγηση γίνεται μια 

εργασία αυτόματη και όχι συνειδητή. Η διαδικαστική μνήμη αποτελείται η ίδια από 

σύνολο διαδικασιών που εμπλέκουν διαφορετικά συστήματα του εγκεφάλου: η 

αναγνώριση πρόσφατων ερεθισμάτων, είναι μια λειτουργία του αισθητηριακού 

φλοιού. Η απόκτηση μιας παλέτας καταστάσεων κατανόησης εμπλέκει την 

αμυγδαλή. Η δημιουργία νέων κινητικών συνηθειών (και ίσως γνωστικών) απαιτεί το 

νεοραβδωτό σώμα. Η εκμάθηση νέων συμπεριφορικών κινήτρων ή συνδυαστικών 

δραστηριοτήτων εξαρτάται από την παρεγκεφαλίδα. Διαφορετικές καταστάσεις και 

εμπειρίες απαιτούν διαφορετικά υποσύνολα αυτών των συστημάτων της 

διαδικαστικής μνήμης και άλλα, σε συνδυασμό με το σύστημα της ρητής μνήμης του 

υποθαλάμου και των σχετικών δομών. (Squire 1996 / 1999)
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Στη διαδικαστική μνήμη, έχουμε επίσης ένα βιολογικό παράδειγμα ενός συνθετικού 

της ασυνείδητης διανοητικής ζωής. Στα τελευταία του γραπτά ο Freud χρησιμοποίησε 

το σκεπτικό του ασυνείδητου σε τρεις διαφορετικές οπτικές. (Solms 1996):

Α) Στο δυναμικό ασυνείδητο στο οποίο αναφέρεται η κλασσική ψυχαναλυτική 

βιβλιογραφία και αποτελεί το προϊόν των μηχανισμών απώθησης.

Β) Στο προσυνειδητό ασυνείδητο που απαρτίζεται από όλες τις σκέψεις και τα 

γεγονότα που έχει βιώσει ένας άνθρωπος και δεν συγκρατεί στη μνήμη του, στα 

οποία όμως μπορεί να έχει πρόσβαση καταβάλλοντας προσπάθεια.

Γ) Και στο διαδικαστικό ασυνείδητο στο οποίο αντανακλώνται συνήθειες των οποίων 

οι μηχανισμοί λειτουργίας δεν είναι συνειδητοί, όπως οι μηχανισμοί αντίληψης και 

κίνησης.

Σε αυτές τις τρεις διαδικασίες, μόνο το διαδικαστικό ασυνείδητο , το μέρος που δεν 

είναι σε σύγκρουση ή απώθηση, φαίνεται να εγγράφεται σε αυτό που οι 

νευροεπιστήμονες ονομάζουν διαδικαστική μνήμη (Lyons-Ruth 1998). Αυτή η 

σημαντική ανταπόκριση ανάμεσα στις γνωστικές νευροεπιστήμες και την 

ψυχανάλυση, έγινε αρχικά γνωστή σε ένα άρθρο γεμάτο ευφυΐα του Robert Clyman 

(Clyman 1991) που θεώρησε τη διαδικαστική μνήμη μέσα στο πλαίσιο του 

συναισθήματος και το ενδιαφέρον του για τη μεταφορά και τη θεραπεία. Αυτή η ιδέα 

εξελίχθηκε πολύ αργά από τον Luis Sander, τον Daniel Stem και τους συναδέλφους 

τους στην Ομάδα Μελέτης της Διαδικασίας Αλλαγής της Βοστόνης (Boston Process 

of Change Study Group 1998), που επέμενε στο γεγονός ότι πολλές από τις αλλαγές 

που διευκόλυναν την πρόοδο της θεραπευτικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια μιας 

ανάλυσης, δε βρίσκονται στον τομέα της συνειδητής σκέψης αλλά κυρίως σε αυτόν 

της ασυνείδητης διαδικαστικής γνώσης (μη λεκτικής) και της συμπεριφοράς. Για να 

μπούμε στο νόημα αυτής της ιδέας, οι Sanders (Sanders 1998) και Stem (Stem 1998) 

ανέπτυξαν την ιδέα πως υπάρχουν στιγμές σημασίας - στιγμές αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα στον ασθενή και το θεραπευτή που αναπαριστούν την πραγματοποίηση μιας 

νέας μορφής υπονοούμενων αναμνήσεων που επιτρέπουν στη θεραπευτική 

διαδικασία να προχωρήσει σε νέα επίπεδα. Αυτή η πρόοδος δεν εξαρτάται από 

συνειδητές ανακαλύψεις. Δεν απαιτεί το ασυνείδητο να γίνει συνειδητό. Σκέφτεται 

κανείς κυρίως τις στιγμές σημασίας να οδηγούν σε αλλαγές στη συμπεριφορά του 

ασθενή, υπό όρους διαδικαστικής στρατηγικής. Η πίστη σε τέτοιες κατηγορίες 

γνώσης οδηγούν σε στρατηγικές δράσης που αντανακλώνται στους τρόπους με τους
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οποίους ένα άτομο αλληλεπνδρά με ένα άλλο, κατανοώντας αυτές που συνεισφέρουν 

στη μεταφορά.

Η Marianne Goldberger (Goldberger 1996) μελέτησε αυτή την άποψη της 

αντανάκλασης επιμένοντας στο γεγονός πως η ηθική ανάπτυξη περιλαμβάνει επίσης 

διαδικαστικές βάσεις. Δείχνει πως οι άνθρωποι δε θυμούνται γενικώς, με ποιο 

τρόπο συνειδητοποιούν αυτό που είναι, τις συνθήκες κατά τις οποίες 

αφομοίωσαν τους ηθικούς κανόνες που ορίζουν τη συμπεριφορά τους. Αυτοί οι 

κανόνες αποκτήθηκαν σχεδόν αυτόματα, όπως οι κανόνες της γραμματικής στη 

μητρική μας γλώσσα.

Αξίζει, λοιπόν, να τονιστεί αυτή η διάκριση ανάμεσα στη διαδικαστική μνήμη και τη 

δηλωτική μνήμη που έρχεται στις γνωστικές νευροεπιστήμες για να επιμείνει στη 

χρησιμότητα της ψυχαναλυτικής σκέψης μιας βασικής νευροβιολογικής οπτικής. Η 

ενδιαφέρουσα κοινή κατεύθυνση της ψυχανάλυσης και της βιολογίας πάνω στο 

ερώτημα της διαδικαστικής μνήμης που προβάλλεται μας ωθεί προς την κατεύθυνση 

να εξετάσουμε αυτές τις ιδέες με τρόπο συστηματικό. Θα έχουμε ανάγκη να 

εξετάσουμε, σε μια προοπτική με ψυχαναλυτική και βιολογική πίστη, τη θέση των 

φαινομένων που παρουσιάσαμε με τον όρο «διαδικαστική μνήμη» και να δούμε πως 

εγγράφονται σε επίπεδο διαφορετικών νευρολογικών συστημάτων.

Όπως είναι φανερό από όλα τα παραπάνω, ένας από τους προηγούμενους 

περιορισμούς στη μελέτη των ασυνείδητων διανοητικών διαδικασιών, ήταν πως δεν 

υπήρχε μέθοδος για να τις παρατηρήσει κανείς άμεσα. Όλες οι μέθοδοι ήταν έμμεσες. 

Έτσι, μια συνεισφορά-κλειδί που μπορεί τώρα να δώσει η βιολογία- με την ικανότητά 

της να εικονοποιεί τις διανοητικές διαδικασίες και να μελετά τους ασθενείς σε 

διαφορετικά επίπεδα της διαδικαστικής μνήμης- είναι να αλλάξει τη βάση της 

μελέτης των ασυνείδητων διανοητικών διαδικασιών. Με αυτά τα μέσα, θα 

μπορέσουμε να είμαστε ικανοί να καθορίσουμε ποιες απόψεις της ψυχαναλυτικής 

διαδικαστικής μνήμης αντικατοπτρίζουν κάποια συγκεκριμένα συστήματα 

υποεγκεφαλικά.
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4.2 Ψυγολονική και ψυγοπαθολονική αιτιολογία

Είδαμε, λοιπόν, πως ένα σημείο συνάντησης ανάμεσα στη βιολογία και την 

ψυχανάλυση είναι η σπουδαιότητα της διαδικαστικής μνήμης για την ανάπτυξη τη 

πρώιμης ηθικής, κάποιες πτυχές της μεταβίβασης και σημαντικές στιγμές της 

ψυχαναλυτικής θεραπείας. Ένα άλλο σημείο σύγκλισης είναι αυτό που συνδέει την 

εξαρτημένη μάθηση του παβλοβικού φόβου, μια φόρμα της διαδικαστικής μνήμης με 

διαμεσολάβηση της αμυγδαλής, το σημάδι του άγχους και το μετατραυματικό στρες 

στον άνθρωπο.

Στην εργασία του επί της κλασσικής εξαρτημένης μάθησης, ο Pavlov διαπίστωσε ότι 

ισχύει τόσο ότι το εξαρτημένο αντανακλαστικό ήταν θετικό όταν το εξαρτημένο 

ερέθισμα ανταμείβει, όσο ισχύει και το αντίστροφο. Ο Pavlov βρήκε στη συνέχεια 

ότι το αρνητικό αντανακλαστικό παρήγαγε ένα συμπεριφορικό μοντέλο ζωτικής 

σημασίας για τον άνθρωπο -και βέβαια όχι μόνο-, το σήμα του άγχους,

Είναι μάλλον εμφανές ότι κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ένα ζώο πρέπει να 

αντιδράσει όχι μόνο σε αυτό καθαυτό το ερέθισμα που άμεσα επωφελεί ή βλάπτει το 

ίδιο, αλλά, ακόμη και σε φυσικές ή χημικές επιδράσεις...οι οποίες απλώς σηματοδοτούν 

την προσέγγιση αυτών των ερεθισμάτων. Παρόλο που δεν είναι η εικόνα ή ο ήχος ενός 

θηρίου επικίνδυνος για ένα μικρότερο ζώο, αλλά οπωσδήποτε είναι τα δόντια και τα 

νύχια του. (Pavlov 1927)

Μια παρόμοια πρόταση έκανε ανεξάρτητα και ο Freud. Καθώς τα αρνητικά 

ερεθίσματα συνδέονται συχνά με τα ουδέτερα, συμβολικά ή πραγματικά, ο Freud 

είπε πως η επαναλαμβανόμενη σύνδεση των ουδέτερων και αρνητικών ερεθισμάτων 

θα μπορούσε να δείξει πως ένα ουδέτερο ερέθισμα θα εκλαμβανόταν ως επικίνδυνο 

και θα παρήγαγε άγχος. Τοποθετώντας αυτή τη διαφωνία σε ένα πλαίσιο βιολογικό, ο 

Freud έγραψε:

Το άτομο έκανε μια σημαντική πρόοδο πάνω στην ικανότητά του να αυτοσυντηρείται, 

καθώς από το να παρακολουθεί απλώς μια τραμαυτική κατάσταση, είναι προτιμότερο 

να μπορεί να την προβλεψει και να προετοιμαστεί για αυτήν. Μιλάμε για μια κατάσταση 

που περιέχει την αποφασιστικότητα που επιφέρει η πρόβλεψης μιας κατάστασης 

κινδύνου. Είναι σε αυτή την κατάσταση που δίνεται το σήμα άγχους. (Freud 1926)

Έτσι, ο Pavlov και ο Freud είναι ευγνώμονες ο ένας στον άλλο επειδή και οι δύο 

διαπίστωσαν πως οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται με τρόπο
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αμυντικό στα σημάδια κινδύνου πριν την εκδήλωση αυτού καθεαυτού του κίνδυνου, 

κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και μέσα από μια βιολογική προσέγγιση. Το σήμα ή το 

άγχος της προσμονής προετοιμάζει το άτομο να αντισταθεί ή να φύγει αν το σήμα 

έρχεται από το περιβάλλον. Ο Freud υποστηρίζει πως οι νοητικές άμυνες 

υποκαθίστανται από μια φυγή άμεση ή από μια υποχώρηση ως απάντηση σε ένα 

εσωτερικό κίνδυνο. Το άγχος-σήμα φέρει επίσης μια πιθανότητα να μελετηθεί το 

πώς χρησιμοποιούνται οι νοητικές άμυνες, πώς η ψυχική αποφασιστικότητα 

γεννά την ψυχοπαθολογία.

Γνωρίζουμε πως η αμυγδαλή είναι σημαντική για τη μνήμη που είναι υπεύθυνη για 

τα συναισθήματα και, όπως στην κλασσική εξαρτημένη μάθηση του φόβου, μπορεί 

να συνδέσει έναν ουδέτερο ήχο με ένα σοκ (LeDoux 1996). Η αμυγδαλή συντονίζει 

τη ροή πληροφοριών ανάμεσα στο θάλαμο και τον εγκεφαλικό φλοιό που ελέγχει τα 

αισθητικά σήματα και το φόβο: ο υποθάλαμος, που κανονίζει την αυτόνομη 

απάντηση στο φόβο, και η περιοχή όπου γίνεται η σύνδεση του μεταιχμιακού 

συστήματος με το φλοιό, με την έλικα του προσαγωγίου και το προμετωπιαίο φλοιό, 

που πιστεύεται πως σχετίζονται με την αποτίμηση της συνειδητής αξιολόγησης του 

συναισθήματος. Ο LeDoux υποστήριξε ότι κατά το άγχος ο ασθενής βιώνει την 

αυτόνομη διέγερση σαν να συμβαίνει κάτι το απειλητικό, μια διέγερση για την οποία 

διαμεσολάβησε η αμυγδαλή. Συνεχίζοντας, απέδωσε την έλλειψη της συνείδησης 

στο, οφειλόμενο στο άγχος, κλείσιμο του ιππόκαμπου. Έχουμε τώρα εξαιρετικές 

μεθόδους για την εικονοποίηση αυτών των δομών που μελετήθηκαν εργαστηριακά, 

τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων, έτσι ώστε να μπορούμε να θέσουμε το 

ερώτημα του πως αυτοί οι δεσμοί εγκαθίστανται και εφόσον εγκατασταθούν πως στη 

συνέχεια διατηρούνται, η έλικα του προσαγωγίου
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4.3. Πρόωρη ερπειοία και προδιάθεση στην ν/υγοπαθολονία

Το σημάδι άγχους αντιπροσωπεύει ένα απλό παράδειγμα μιας αποκτημένης 

ψυχοπαθολογίας. Αλλά όπως στις περιπτώσεις όλων των αποκτημένων πραγμάτων, 

κάποια άτομα έχουν πιο μεγάλη διαθεσιμότητα απ’ ότι άλλοι στο να αποκτήσουν μια 

νευρωτική αγωνία. Ποιοι είναι οι παράγοντες που προδιαθέτουν ένα άτομο να 

συνδέσει μια ποικιλία ερεθισμάτων νευρικών με αυτά που είναι απειλητικά;

Στο Θρήνος και Μελαγχολία (Freud 1917) αλλά και σε άλλα γραπτά του, ο Freud 

εντόπισε δύο βασικά αίτια ως προς την εκδήλωση της αποκτημένης ψυχοπαθολογίας: 

τη σωματική (συμπεριλαμβανομένης της γενετικής) προδιάθεση και τις καθοριστικές 

εμπειρίες της πρόωρης ηλικίας, και ιδιαίτερα το βίωμα του θανάτου ενός προσώπου. 

Πράγματι, σήμερα πια υπάρχουν αποδείξεις για το ότι πολλές νοητικές ασθένειες 

οφείλονται τόσο σε γενετικούς όσο και σε εμπειρικούς παράγοντες. Φεριπείν, ενώ 

είναι ξεκάθαρο πως η τάση για κατάθλιψη έχει ένα γενετικό υπόβαθρο, πολλοί 

ασθενείς, με βαριάς μορφής κατάθλιψη, αναφέρουν ότι κατά την παιδική τους ηλικία 

είχαν βιώσει ισχυρά στρεσογόνα γεγονότα, όπως κακομεταχείριση ή έντονη 

παραμέληση, και αυτού του είδους τα ερεθίσματα άγχους αποτελούν ισχυρές 

προβλέψεις της κατάθλιψης. (Heim, Owens, Plotsky, Nemeroff 1997 / Brown, Harris, 

Copeland, Kendler 1997)

Θεμέλιο της πρώιμης ανάπτυξης, που θεωρείται το σημαντικότερο στους 

ανθρώπους, όπως εξάλλου και σε όλα τα θηλαστικά, είναι το κεντρικό πρόσωπο που 

παίρνει την ευθύνη δηλαδή η μητέρα. Η ψυχανάλυση για καιρό υποστήριζε πως ο 

τρόπος με τον οποίο η μητέρα και το παιδί αλληλεπιδρούν δημιουργεί στην ψυχή του 

παιδιού την πρώτη αναπαράσταση όχι μόνο ενός άλλου ατόμου, αλλά και μιας 

αλληλεπίδρασης, δηλαδή μιας σχέσης. Η αρχική αναπαράσταση ενός ανθρώπου και 

των συγγενών θεωρείται κρίσιμη για την τελική ψυχολογική εξέλιξη ενός παιδιού. Η 

αλληλεπίδραση γίνεται με δύο έννοιες. Ο τρόπος με τον οποίο το παιδί 

συμπεριφέρεται προς τη μητέρα εξασκεί μια αξιοσημείωτη επιρροή στη συμπεριφορά 

της μητέρας. Θεωρείται πως η ασφαλιστική σύνδεση της μητέρας και του παιδιού 

ενισχύει την ανακούφιση του παιδιού, η οποία επιφέρει την αίσθηση της 

εμπιστοσύνης προς τον εαυτό του και προς τους άλλους, όπως και η μη σίγουρη 

σύνδεση επιφέρει το άγχος.
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Μια από τις βασικές ιδέες- κλειδιά της γνωστικής και νευροβιολογικής μελέτης, 

είναι πως η ανάπτυξη αυτών των εσωτερικών αναπαραστάσεων μπορεί να εισαχθεί 

μόνο κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων πρώιμων και κρίσιμων περιόδων στη ζωή ενός 

παιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων περιόδων και μόνο κατά τη διάρκεια 

αυτών το παιδί (και ο υπό ανάπτυξη εγκέφαλός του) πρέπει να επενεργήσει με ένα 

υπεύθυνο περιβάλλον ώστε η ανάπτυξη του εγκεφάλου και της προσωπικότητας να 

καθιστούν επαρκείς.

Η πρώτη αδιαμφισβήτητη ένδειξη των πρώιμων σχέσεων των γονιών με το παιδί 

τους προέκυψε από τις μελέτες της Άννας Φρόιντ πάνω στα τραυματικά 

αποτελέσματα της οικογενειακής ρήξης κατά το 2° Παγκόσμιο Πόλεμο (Freud 

A, 1944). Η σπουδαιότητα της οικογενειακής ρήξης αναπτύχθηκε πιο αργά από το 

Ρενέ Σπίτζ (Spitz 1945) που συνέκρινε δύο ομάδες παιδιών χωρισμένων από τη 

μητέρα. Το ένα γκρουπ ήταν παιδιά που μεγάλωσαν σε ένα ίδρυμα, όπου τα παιδιά 

ήταν υπό την ευθύνη των νοσοκόμων, καθεμιά από τις οποίες ήταν υπεύθυνη για 

εφτά παιδιά. Το άλλο γκρουπ ήταν παιδιά από ένα βρεφοκομείο γυναικείων 

φυλακών, τα οποία ήταν υπό την καθημερινή φροντίδα των μητέρων. Στο τέλος του 

πρώτου χρόνου, η κινητική και λεκτική απόδοση των παιδιών στο ορφανοτροφείο 

είχε πέσει πολύ χαμηλότερα από αυτό των παιδιών του βρεφοκομείου. Αυτά τα 

παιδιά μαζεύονταν και έδειχναν λιγότερη περιέργεια και χαρά.

Ο H.Harlow εξέλιξε αυτήν την εργασία σε ένα σημαντικό επίπεδο αναπτύσσοντας 

ένα ζωικό μοντέλο ανάπτυξης του παιδιού (Harlow 1958 / 1965). Ανακάλυψε πως 

όταν οι νεαροί πίθηκοι ηλικίας 6-12 μηνών απομονωνόντουσαν κατά τη διάρκεια 

αυτού του διαστήματος και έπειτα επέστρεφαν σε μια ομάδα πιθήκων, ήταν σε πολλή 

καλή φυσική κατάσταση, αλλά καταβεβλημένοι ως προς τη συμπεριφορά. Αυτοί οι 

πίθηκοι αποτραβιόνταν σε μια γωνιά του κελιού τους και ταλαντεύονταν μπρος πίσω 

όπως τα διαταραγμένα ή αυτιστικά παιδιά. Δεν συναναστρέφονταν με τους άλλους 

πιθήκους, πολύ περισσότερο δε μάλωναν μαζί τους και δεν εκδήλωναν οποιοδήποτε 

σεξουαλικό ενδιαφέρον. Η απομόνωση ενός ενήλικου ζώου για μια αντίστοιχη σε 

διάρκεια περίοδο δεν είχε σε καμία περίπτωση το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι στους 

πίθηκους όπως και στους ανθρώπους, υπάρχει μια κρίσιμη περίοδος ως προς την 

ανάπτυξη της κοινωνικής τους συμπεριφοράς.

Ο Hans Seyle έδειξε (Seyle 1936) πως τα ζώα και οι άνθρωποι υπό πείραμα 

ανταποκρίνονταν στο στρες ενεργοποιώντας τον άξονα του υποθαλάμου-υπόφυσης- 

επινεφριδίων (ΥΥΕ). Το τελικό προϊόν αυτού του συστήματος (ΥΥΕ) είναι η έκκριση
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γλυκοκορτικοειδών ορμονών από τα ε7πνεφρίδια. Αυτές ον ορμόνες χρησιμεύουν ως 

ρυθμιστές της ομοιόστασης του διάμεσου μεταβολισμού, του μυϊκού συστήματος και 

της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας. Μαζί με τις κατεχολαμίνες που εκκρίνονται 

από το αυτόνομο νευρικό σύστημα και από το μυελό των επινεφριδίων, η έκκριση 

κορτικοειδών είναι απαραίτητη για την επιβίωση ως απόκριση στο στρες. Ο Levine 

(Levine, 1957) θέτει έτσι την ερώτηση: Μπορεί να εναρμονιστεί η μακροπρόθεσμη 

απάντηση του συστήματος ΥΥΕ στο στρες από την εμπειρία; Αν είναι έτσι, είναι 

ευαίσθητη στην πρώιμη εμπειρία; Ο Levine ανακάλυψε πως όταν, κατά τη διάρκεια 

των 2 πρώτων εβδομάδων ζωής, τα μωρά ζώα χωρίζονταν από τις μητέρες τους κατά 

τη διάρκεια μόνο λίγων λεπτών έκαναν οξείς ήχους. Οι μητέρες απαντούσαν με 

χτυπήματα της γλώσσας, φέρνοντας τα μωρά κοντύτερα τους, πιο πολύ από ότι πριν 

χωριστούν. Από αυτή τη διασταύρωση της συνδετικής συμπεριφοράς της 

μητέρας, μειωνόταν η απάντηση ΥΥΕ του ζώου -δηλ τα πλασματικά επίπεδα 

γλυκοκορτικοειδών - για την υπόλοιπη ζωή του ζώου έναντι όλων των μορφών 

του στρες. Συνεπακόλουθα, το μωρό κατά την εξέλιξη του θα ήταν λιγότερο 

ευάλωτο ως προς την ανταπόκρισή του στα συναισθήματα του φόβου και του 

στρες (Liu, Diorio, Tannenbaum, Caldji, Francis, Freedman, Sharma, Pearson, 

Plotsky, Meaney 1997 / Plotsky, Meaney 1993). Όταν κατά τη διάρκεια των ίδιων 2 

εβδομάδων τα μωρά ήταν χωρισμένα από τις μητέρες για παρατεταμένες περιόδους 

(3-6 ώρες τη μέρα), γινόταν η αντίθετη διαδικασία. Έτσι οι αλληλεπιδράσεις ενός 

παιδιού με τη μητέρα, είναι παράγοντες κρίσιμου ρίσκου για τη μελλοντική 

αντίδραση ενός ενήλικα στο στρες. Έχουμε εδώ ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα 

του τρόπου με τον οποίο μια πρώιμη εμπειρία μεταβάλλει το σημείο αναχώρησης 

μιας βιολογικής απάντησης στο στρες.
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4.4. Ψυγοθεοαπεία και Φαοιχακοθεοαπεία

Σαν τρόπος θεραπείας, η ψυχανάλυση δεν είναι σήμερα τόσο διαδεδομένη όσο πριν 

50 χρόνια. Ο Jeffrey (Jeffrey 1998) υποστηρίζει πως ο αριθμός των ασθενών που 

εξετάζει η ψυχανάλυση μειώθηκε κατά 10% κατά τη διάρκεια των 20 τελευταίων 

ετών, όπως εξάλλου μειώθηκε κατά πολύ και ο αριθμός των ψυχιάτρων που πήραν 

πτυχίο αναζητώντας εκπαίδευση στα ινστιτούτα ψυχανάλυσης. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών, η ψυχανάλυση εγκατέλειψε τους απροσέγγιστους για την ίδια 

στόχους του ’50, όταν σκόπευε να θεραπεύσει τον αυτισμό, τη σχιζοφρένεια και τις 

σοβαρές διπολικές διαταραχές, ασθένειες στις οποίες είχε λίγα, αν όχι τίποτα, να 

προσφέρει ως προς την καταπολέμηση τους. Σήμερα η ψυχανάλυση θεωρείται πιο 

αποτελεσματική σε άτομα που παρουσιάζουν μη ψυχωτικές διαταραχές 

προσωπικότητας, σε άτομα που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στο να εργαστούν 

αποτελεσματικά ή στο να διατηρούν ικανοποιητικές σχέσεις και που θέλουν να 

αποκτήσουν καλύτερους τρόπους οργάνωσης της ζωής τους. Συνεπώς, ένας 

σημαντικός αριθμός αυτών των ασθενών παρουσιάζει περιορισμένου επιπέδου 

προβλήματα προσαρμογής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ψυχανάλυση και οι 

ψυχοθεραπείες ψυχαναλυτικής προέλευσης, εκλαμβάνονται ως πολύτιμη 

θεραπευτική προσέγγιση, που κινείται συμπληρωματικά και παράλληλα ως προς 

τη φαρμακοθεραπεία. Το συμπέρασμα που εξάγεται από συνδυαστικές θεραπευτικές 

πρακτικές, όπως η προαναφερθείσα, σε ασθενείς που δεν είναι ψυχωτικοί, είναι πως η 

ψυχανάλυση και η ψυχοθεραπεία ψυχαναλυτικής προέλευσης μπορούν σήμερα ,μέσω 

αυτής της οδού ,να είναι πιο αποτελεσματικές από ποτέ άλλοτε.

Ιδιαίτερα εύστοχα είναι σε αυτό το σημείο τα λόγια του Kay Jamison σχετικά με τη 

μανιοκατάθλιψή από την οποία έπασχε και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας 

που ακολούθησε, η οποία συνδύαζε τη φαρμακευτική προσέγγιση (λίθιο) με τη 

ψυχοθεραπεία. (Jamison 1996)

Αυτή τη στιγμή της ζωής μου, δε μπορώ να φανταστώ μια φυσιολογική 

καθημερινότητα χωρίς να έχω πάρει λίθιο και να κάνω ψυχοθεραπεία. Το λίθιο 

εμποδίζει τις αυτοκαταστροφικές μου διαθέσεις, μειώνει την κατάθλιψή μου, 

ξεκαθαρίζει τη διαταραγμένη μου σκέψη, με ηρεμεί, με εμποδίζει από το να 

καταστρέψω την καριέρα μου και τις φιλικές μου σχέσεις, με κρατά έξω από το 

νοσοκομείο, ζωντανό και καθιστά δυνατή την ψυχοθεραπεία. Αλλά, η ψυχοθεραπεία με
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•γιατρεύει. Δίνει κάποιο νόημα στη σύγχυση μου, καλμάρει τις τρομακτικές σκέψεις και 

αισθήσεις μου. Διαμορφώνει και συντηρεί κάποιον αυτοέλεγχο στη ζωή μου, την 

ελπίδα και την πιθανότητα να ανταποκριθώ σε όλα αυτά. Τα χάπια δεν τα καταφέρνουν 

να μένει κάποιος στην πραγματικότητα. Αφήνουν μόνο ένα πονοκέφαλο μεγάλης 

διάρκειας. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα καταφύγιο, ένα πεδίο μάχης, ένα μέρος όπου 

ήμουν ψυχωτικός, νευρωτικός, ενθουσιώδης, μπερδεμένος και απελπισμένος όσο δεν 

παίρνει άλλο. Αλλά τώρα, είναι ο τόπος που πίστευα ή έμαθα να πιστεύω πως θα 

μπορούσα μια μέρα να αγωνιστώ με όλα αυτά.

Κανένα χάπι δε μπορεί να με βοηθήσει να παλέψω το πρόβλημα του να μη θέλω να 

παίρνω χάπια. Με τον ίδιο τρόπο, καμιά ψυχοθεραπεία δε μπορεί να προβλέψει τις 

μανίες και την κατάθλιψή μου. Έχω ανάγκη και τα δύο. Είμαι ένα αλλόκοτο πράγμα 

μπροστά σε μια ζωή με χάπια και σ’ αυτή τη μοναδική, παράξενη και βαθιά σχέση 

πάνω απ' όλα, που ονομάζεται ψυχοθεραπεία.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στα πλαίσια μιας συνολικής αποτίμησης της φροϋδικής προσφοράς, αυτή θα 

μπορούσαμε να πούμε πως, καταρχήν, διακλαδώνεται προς δύο γενικές και κρίσιμες 

κατευθύνσεις:

Η πρώτη συνίσταται στο ότι ο Freud μπόρεσε να απαντήσει, σε ένα σημαντικό 

βαθμό, σε διαχρονικά ερωτήματα (θεωρητικής, φιλοσοφικής και πρακτικής 

προέλευσης) που εγείροντο, και βέβαια τίθενται μέχρι σήμερα, σχετικά με τη φύση 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μας παρείχε μια νέα και συνολική θεώρηση γύρω 

από την έννοια «άνθρωπος», που επηρέασε καθοριστικά το πώς αντιλαμβανόμαστε 

τους εαυτούς μας -κυρίως σε επίπεδο ακαδημαϊκό, αλλά, και στο επίπεδο της 

προσωπικής καθημερινότητας μας, μέσω της ταχύτατης λαϊκής διάδοσης και 

αποδοχής εννοιών όπως το υποσυνείδητο, οι ψυχολογικές άμυνες, η απώθηση, τα 

συμπλέγματα, την προσέγγιση μας επί των ονείρων κλπ-.

Η δεύτερη αφορά τη θεραπευτική συνεισφορά της ψυχανάλυσης, κυρίως σε σχέση 

με την αντιμετώπιση των νευρώσεων. Χάρη στο Freud αναδύθηκε, ή τουλάχιστον 

εδραιώθηκε, ένας δεύτερος πόλος θεραπευτικής, σε αντιδιαστολή και ταυτόχρονα σε 

αλληλοσυμπλήρωση με την ιατροφαρμακευτική, αυτός των, εν γένει, 

ψυχοθεραπευτικών μεθόδων, θεμέλιο λίθο των οποίων συνέστησε η φροϋδική 

ψυχολογία.

Πάνω στις ίδιες δύο αυτές γενικές κατευθύνσεις εργάζεται και ερευνά ο χώρος των 

νευροεπιστημών. Είναι, εντούτοις, ξεκάθαρο ότι η ψυχανάλυση και οι 

νευροεπιστήμες αποτελούν δύο προσεγγίσεις ολότελα διαφοροποιημένες, με 

διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικές μεθόδους, πάνω, όμως, στο ίδιο 

αντικείμενο: τη διερεύνηση του μηχανισμού λειτουργίας της ανθρώπινης

συμπεριφοράς.

Ο Freud μπόρεσε, σε ένα σημαντικό βαθμό, να συλλάβει και να αποδώσει το 

περίγραμμα αυτού του λειτουργικού μηχανισμού. Μας κληροδότησε ένα χάρτη στον 

οποίο αποτυπώνεται σε αδρές γραμμές το λειτουργικό σύστημα του ανθρώπινου νου. 

Δεν περιλαμβάνει και δεν αποδίδει τα, ζωτικής βεβαίως σημασίας, επί μέρους 

συστήματα και τις επί μέρους λεπτομέρειες του συνολικού μηχανισμού, όπως και 

ένας χάρτης δεν περιλαμβάνει και δεν αποδίδει τις «λεπτομέρειες» και το πραγματικό 

γνώρισμα που έχουν από κοντά, τα μέρη που χαρτογραφεί.
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Η εξίσου, αν μη τι άλλο, κρίσιμης σημασίας αυτή ερευνητική εργασία, της 

ενδελεχούς αποκωδικοποίησης του «χάρτη», της επαγωγικής δηλαδή προσέγγισης 

του αυτού θέματος, αποτελεί χώρο δράσης των νευροεπιστημών, οι οποίες είναι σε 

θέση, χάρη στις τεχνικές και στις μεθόδους που σήμερα διαθέτουν, να παρέχουν 

ακριβή γνώση, αμιγώς υλιστικής βάσης και άρα στερεής υπόστασης.

Μέσα από τις επακόλουθες διεργασίες μιας τέτοιας συγχώνευσης, οι δύο κλάδοι 

μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο επικουρικό, ωθητικό και συμπληρωματικό ο 

ένας προς τον άλλο, από τον οποίο δημιουργείται ισχυρή προοπτική να προκόψει μια 

πιο σφαιρική κατανόηση της σχέσης μεταξύ εγκεφάλου και νου, μια πιο 

ολοκληρωμένη θεωρία της προσωπικότητας.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται, επιπλέον, σαφές πως μια βαθύτερη γνώση της 

εγκεφαλικής και νοητικής λειτουργικότητας του ανθρώπου, ενισχύει καταλυτικά και 

τη θεραπευτική διάσταση των δύο κλάδων. Αν επιτευχθεί, λοιπόν, ένα τέτοιου είδους 

εγχείρημα, όπως σημειώνει και ο Solms: τότε θα παρέλθει ανεπιστρεπτί η εποχή που 

οι άνθρωποι με συναισθηματικές δυσκολίες είναι αναγκασμένοι να επιλέξουν μεταξύ 

της λογοθεραπείας της ψυχανάλυσης -η οποία μπορεί να αγνοεί τη σύγχρονη ιατρική 

που βασίζεται σε δεδομένα- και των συνταγογραφούμενων φαρμάκων της 

ψυχοφαρμακολογίας - η οποία, με τη σειρά της, φαίνεται να μη λαμβάνει υπόψιν της 

τη σχέση μεταξύ της χημείας του εγκεφάλου και των πολύπλοκων τροχιών της 

πραγματικής ζωής που καταλήγουν σε συναισθηματική δυσφορία-. Η ψυχιατρική του 

μέλλοντος υπόσχεται να παρέχει βοήθεια στους ασθενείς βασιζόμενη στη βαθύτερη 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. (Solms 

2004)

Εξάλλου, η αλήθεια είναι πως αν η ψυχανάλυση επιδιώκει την εξέλιξη της, και από 

ότι φαίνεται οι περισσότεροι εκπρόσωποι της την επιδιώκουν, αν επιθυμεί να 

αποτελέσει έναν δυναμικό, ενεργό συντελεστή μιας αναδυόμενης επιστήμης του νου, 

τότε οφείλει να κινηθεί με ρυθμούς ταχύτερους (Kandel 1999) αναπτύσσοντας μια 

εγγύτερη σχέση με τις νευροεπιστήμες.

Ιδιαίτερα εύστοχα ο Eric R. Kandel παρατηρεί (Kandel 1999) πως η ψυχανάλυση θα 

μπορούσε σήμερα, εφόσον το επιθυμούσε, να αναπαύεται εύκολα στις ερμηνευτικές 

της δάφνες. Θα μπορούσε, με βάση το αξιοθαύμαστο έργο του Freud και των 

μαθητών του, να συνεχίσει να ερμηνεύει τις ασυνείδητες νοητικές διαδικασίες και τα 

ασυνείδητα κίνητρα που διαμορφώνουν τον καθένα μας ως μια πολύπλοκη και 

ψυχολογικά διαφοροποιημένη από τους υπολοίπους μονάδα. Και πράγματι, στα
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πλαίσια αυτής της προσφοράς, ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα μπορούσαν να 

αμφισβητήσουν ότι Freud αποτέλεσε το σημαντικότερο σύγχρονο στοχαστή πάνω 

στα ανθρώπινα κίνητρα ή εκείνοι που θα αρνηθούν ότι ο αιώνας που πέρασε 

σημαδεύτηκε για πάντα από τη βαθιά κατανόηση του Freud επί ψυχολογικών 

ζητημάτων που ιστορικά απασχόλησαν το δυτική διανόηση, από το Σοφοκλή μέχρι 

τον Schnitzer.

Μα αν η ψυχανάλυση επαναπαυτεί στις προηγούμενες ανακαλύψεις της, θα πρέπει 

να μείνει, όπως υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ο Jonathan Lear (Lear 1998) μια 

φιλοσοφία του πνεύματος, και η ψυχαναλυτική βιβλιογραφία από τον Freud έως τον 

Hartmann, τον Erickson και τον Winnicott θα πρέπει να διαβάζεται ως ένα σύγχρονο 

κείμενο φιλοσοφικό ή ποιητικό, όπως αυτά του Πλάτωνα, του Shakespeare, του Kant, 

του Schopenhauer, του Nietzsche και του Proust.

Με δόση συναισθηματισμού μα συνάμα και με διαύγεια ο Lear υπογραμμίζει: Ο 

Freud πιθανέ. Πέθανε το 1939, ύστερα από μια ασύλληπτα παραγωγική και 

δημιουργική ζωή...είναι σημαντικό να μην αγκυλωθούμε με τρόπο απόλυτο πάνω στον 

ίδιο και στο έργο του, σαν να αποτελεί κάποιο δόγμα...ούτε να τον θεοποιήσουμε αλλά 

ούτε και να αρνηθούμε την ιδιαίτερη σπουδαιότητα του.
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