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12ο Συνέδριο  

της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας 

 

Οµιλία : 

Ιχνηλατώντας µια «νεοσεξουαλική» ταυτότητα 

 

  Η σεξουαλική ταυτότητα δεν αναδύεται ακόπιαστα µε έναν πανοµοιότυπο 
φυσικό, απλό τρόπο καθώς εξελίσσεται ένα ανθρώπινο ον. Η δηµιουργία της 
είναι αποτέλεσµα µιας ιδιαίτερης, σκληρής, ανελέητης µάχης που 
επισυµβαίνει στα τρίσβαθα του ψυχισµού, δίχως συνήθως να την 
συνειδητοποιεί το ίδιο το υποκείµενο. Τις περισσότερες φορές, αυτή η 
ταυτότητα, προσπαθεί να γαληνέψει ένα βαθύ άγχος και να τιθασεύσει ένα 
πολύ ισχυρό καταστροφικό δυναµικό µε µια σειρά από αναπόφευκτες και 
καταναγκαστικές ερωτικές πράξεις, οι οποίες έχουν πολλαπλούς αποδέκτες. 

  Μέσα από το κλινικό υλικό µιας αναλυτικής περίπτωσης γίνεται µια 
προσπάθεια ιχνηλάτισης των απαρχών, της πορείας µιας «νεωτερικής» 
σεξουαλικότητας, αλλά και των στοχεύσεων και των δυσκολιών που 
αναφύονται στην ψυχαναλυτική εργασία. Καθώς εκτυλίσσονταν η 
ψυχαναλυτική εργασία ξεπρόβαλλε µια πολυκύµαντη σεξουαλική ζωή µε 
πολλαπλές διαστροφικές εκφράσεις, ήδη από το τέλος της εφηβείας του, 
καθώς και µια σειρά από περιπλανήσεις σε ουσίες. Ωστόσο πίσω από µια 
ξέφρενη, αρκετές φορές, ζωή διακρινόταν ένας ψυχικός άξονας µε 
αξιοθαύµαστη ανθεκτικότητα και δυναµικότητα αλλά και ιδιότυπη αθωότητα, 
που στήριξαν την θεραπευτική προσπάθεια. 

  Στην πορεία της θεραπείας, πέρα από την επεξεργασία βασικών αµυντικών 
στρατηγικών (διάψευση, διχοτόµηση, εξιδανίκευση, αντεστραµµένη 
εκδραµάτιση, προβολικά στοιχεία κα.), την προσπάθεια µεταβολισµού 
τραυµατικών στοιχείων και την αναµέτρηση µε την αναγνώριση της 
ετερότητας, ξεχώρισαν µια σειρά από στοιχεία που αφορούσαν: 

• Στην σηµασία της γενεαλογικής κληρονοµιάς και την ιδιαίτερη σύνθεση 
των γονεϊκών µορφοειδώλων (όπως τουλάχιστον εκείνος τα 
προσέλαβε). Ένα κεντρικό στοιχείο ήταν η παρουσία του θανάτου και 
των απωλειών που σκίαζαν τη ζωή τους, αλλά και ο τρόπος που 
ένιωθε ότι βίωναν την δική τους σεξουαλικότητα. 
 

• Στην θέση που κατείχε ο ασθενής µέσα στον οικογενειακό αστερισµό 
και οι προσδοκίες και τα ιδεώδη µε τις οποίες καλούνταν να 
αναµετρηθεί. 
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• Στην ποιότητα των σχέσεων του µε το πρωταρχικό αντικείµενο. Σχέσεις 
που παρουσιάζονταν ως έντονα διεγερτικές και διόλου ανακουφιστικές 
που «διακόπηκαν» απότοµα και αναπάντεχα µε τον ερχοµό άλλων 
αδελφών. 
 

• Στην «αποκάλυψη» της νεοσεξουαλικής εκδοχής, στην εφηβεία του, ως 
τον προσφορότερο τρόπο για να διαφυλάξει την ύπαρξη και την 
ανεξαρτησία του. 
 

• Στις σηµασίες που φώλιαζαν στα σεξουαλικά σενάρια που επέλεγε, 
µέσα από τα κρυπτογραφηµένα στοιχεία που εµπεριείχαν. 
 

• Στον τρόπο δόµησης των ψυχικών υποσυστηµάτων ιδιαίτερα του 
Υπερεγώ (παραφθορές στην αξιολόγηση της πραγµατικότητας κα.) 
στις συναισθηµατικές ποιότητες που κυριαρχούσαν (άγχος, 
εγκλωβισµός ανάµεσα στην τρυφερότητα και την συντριβή, ένας 
ιδιότυπος κυνισµός, στοιχεία αποσυναισθηµατοποίησης κα.) καθώς και 
την ποιότητα της αναπαραστατικής λειτουργίας (που σε κάποια πεδία 
κυριαρχούσε ένα στοιχείο φτώχειας και έµοιαζε µε επιµεληµένα 
επαναλαµβανόµενη σκηνοθεσία). 
 

• Στα ελλείµµατα και την απαξίωση που βίωνε ως προς την σωµατική 
του εικόνα (κενές ζώνες), αλλά και στην συνεχή προσπάθεια ώστε στις 
σεξουαλικές του αναζητήσεις να είναι το αντικείµενο και όχι η πηγή της 
ενόρµησης και να αποζητά σχεδόν την εργαλειοποίηση του εαυτού του. 
 

• Κατά την θεραπευτική διαδικασία αναδείχθηκε η κεντρική σηµασία που 
είχε το γεγονός να έρθει αντιµέτωπος µε την «άλλη» ζωή του, ώστε να 
συγκροτήσει µια συνεκτική ιστορία της προσωπικής του πορείας. 
Ιδιαίτερα η διερεύνηση των στιγµών από τις οποίες «απέρρεε» η 
διαστροφική λύση, γεννούσε σηµαντικές εντάσεις. Η διατήρηση του 
πλαισίου, η αντοχή στις επιθέσεις και η προσφορά προσεκτικά 
οργανωµένων κατασκευών είχαν ιδιαίτερη αξία για την διατήρηση και 
την εκτύλιξη της ψυχαναλυτικής θεραπείας καθώς και την 
ψυχικοποίηση των σωµατικών – αισθητηριακών δεδοµένων. 
 

 

  Βασικοί στόχοι της θεραπευτικής διαδικασίας ήταν : 

• Η προσπάθεια να αποκτήσει ο αναλυόµενος µια πιο πλούσια, ψυχικά, 
ζωή πολύ λιγότερο υποταγµένη σε συνθήκες, τις οποίες δεν µπορούσε 
να ελέγξει. 
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• Αναζωπύρωση της συνθετικής και δηµιουργικής δυνατότητας και η 
ανάδειξη γνήσιου ενδιαφέροντος για τους άλλους. 

• Η κατάκτηση µιας πολύµορφης, πολύχρωµης σεξουαλικότητας µε 
ολικά αντικείµενα που θα µπορούσε να του προφέρει κάποια σιγουριά 
και ικανοποιήσεις. 

 

  Όµως αυτή η προσπάθεια ανακίνησε ισχυρά συναισθήµατα φθόνου, οργής, 
ντροπής, θλίψης και σύγχυσης. Τα µεταβιβαστικά και αντιµεταβιβαστικά 
δυναµικά που αναπτύχθηκαν ήταν ιδιαίτερα έντονα και απαίτησαν πολύ 
προσεκτικούς χειρισµούς. Ο αναλυτής έγινε το αντικείµενο πολύ έντονων 
επιθέσεων και προκλήσεων ώστε να εκτιµηθεί η δυνατότητα του να τις αντέξει 
και να τις µεταβολίσει ώστε να αναδοµηθεί η πατρική λειτουργία. Μόνο µέσα 
από αυτήν την διεργασία µπόρεσε να οργανώσει ένα συµβολικό προτείχισµα 
και αγκυροβόλιο απέναντι στο απειλητικό µητρικό µορφοείδωλο και την 
απειλητική διάσταση της θηλυκότητας που αυτό αντιπροσώπευε. 

   

                                                                                  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΖΑΡΙΔΗΣ 
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