
 
 

H αλλεργική σχέση 

Ελεύθερη  απόδοση από το ομώνυμο έργο του P.Marty (1958) 

 

Σάββας Μπακιρτζόγλου Ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

 

Aλλεργική σχέση: Έννοια  περιγραφείσας από τον P.Marty, ιδρυτού της Ψυχοσωματικής Σχολής των 

Παρισίων. Ο P. Marty (1958), σημειώνει ότι  αυτό το σύστημα αντικειμενοτρόπου σχέσης είναι 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στους ασθενείς με άσθμα και έκζεμα. Επίσης σε ασθενείς με αλλεργικό 

κατάρρου, σπαστική κόρυζα, οίδημα του Quincke ή με συνήθη κνίδωση,1 και στους αρρώστους με 

ημικρανία. Η πρωτοτυπία της αλλεργικής αντικειμενοτρόπου σχέσης (σε αντιπαράθεση με τους 

τύπους σχέσης αντικειμένου που συναντάμε), έγκειται στη συνεχή απόπειρα του υποκειμένου να 

προσεγγίζει το αντικείμενο. Ένας υστερικός κρατά σε απόσταση τη σχέση του με το αντικείμενο, 

διαμέσου του αμυντικού μηχανισμού της αποφυγής. Ένας ψυχαναγκαστικός κρατά σε απόσταση τη 

σχέση του με το αντικείμενο εξουδετερώνοντας αυτήν τη σχέση μέσω του αμυντικού μηχανισμού 

μηχανισμού της μόνωσης.  Ένας αλλεργικός δεν έχει παρά μια μοναδική και βασική επιθυμία: να 

προσεγγίσει όσο είναι δυνατόν το αντικείμενο, μέχρι να συγχωνευθεί μαζί του (διάλυση των 

εκατέρωθεν ορίων, σύγχυση ορίων). Το υποκείμενο στην αλλεργική σχέση, επιτελεί μια σύλληψη 

του αντικειμένου: αυτή είναι άμεση, ολοκληρωτική, βίαιη (αρχαϊκή εκδήλωση). Είναι μια βαθειά και 

δίχως όρια ταύτιση του υποκειμένου με το αντικείμενό του, είναι μια δίχως αποχρώσεις 

συγχώνευση. Αφορά σε  μια σύλληψη του αντικειμένου για να αναμιχθεί μαζί του: το υποκείμενο 

κατοικεί το αντικείμενο, με τον ίδιο τρόπο που κατοικείται από αυτό (Μarty,σ.42). Ο ασθενής σε 

αυτήν την περίπτωση φαίνεται να μη διαθέτει μιαν οποιαδήποτε ελευθερία να μένει σε απόσταση 

από το αντικείμενο, η συγχώνευσή του με το τελευταίο σε ένα κοινό σύνολο μοιάζει αναγκαία, το 

τελευταίο είναι ένα αντικείμενο ξενιστής2: το αντικείμενο φιλοξενώντας το υποκείμενο κατοικείται 

από αυτό. Το υποκείμενο υιοθετεί κάθε χαρακτηριστικό του αντικειμένου π.χ. του αναλυτή, 

βυθίζεται εντός της προσωπικότητάς του: «δε μπορώ να ζήσω μέσα μου, μπορώ μονάχα να ζήσω 

ενωμένη με ένα άλλο άτομο» (P.Μarty, σ.44) , πρόκειται για το φαινόμενο του σφουγγαριού, που 

συνίσταται ώστε το υποκείμενο να διαποτίζεται από το περιβάλλον στο οποίο είναι βυθισμένο. 

Ανάλογα δε με τις χωροχρονικές ρήξεις, το αντικείμενο αποεπενδύεται το ίδιο γρήγορα και 

εγκαταλείπεται προς όφελος ενός καινούργιου «ξένιου» αντικειμένου. Ωστόσο, παρόλα αυτά, ένας 

ορισμένος αριθμός αντικειμένων διατηρούν για το υποκείμενο μια ιδιαίτερη αξία, είναι μόνιμα 

ξένια (επενδύονται ως τέτοια), τα οποία προσαρμόζει σε τέλεια ξένια αντικείμενο, εντός μιας 

μακροχρόνιας χωρο-χρονικής επαφής μαζί τους, που κατατείνει στην εξάλειψη των συνόρων με τους 

άλλους, γι’αυτό άλλωστε οι αλλεργικοί αναζητούν τη σωματική επαφή στην υπηρεσία αυτής της 

αλληλοδιείσδυσης. Μια ασθενής μου αλλεργικού τύπου περιέπιπτε σε συνθήκη απόγνωσης όταν ο 

 
1 Σπαστική κόρυζα: είναι η καταρροή της μύτης, η μύξα. Oίδημα του Quincke: Είναι  το κληρονομικό 
αγγειοοίδημα. Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν τοπικό οίδημα στους υποδόριους ιστούς 
(πρόσωπο, άκρες χείρες, άνω και κάτω άκρα, γεννητικά όργανα και γλουτοί), στα ενδοκοιλιακά 
όργανα (στομάχι, έντερο, κύστη) μιμούμενο επείγοντα χειρουργικά περιστατικά και οίδημα  στους 
ανώτερους αεραγωγούς (λάρυγγας) που μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή. 
 
2 Ο ξενιστής (ξένιο αντικείμενο) αντιστοιχεί σε έναν οργανισμό (φυτικό ή ζωικό) που φιλοξενεί 
κάποιο παράσιτο με το οποίο ζει και αναπτύσσεται μαζί σε μια σχέση που μπορεί να είναι 
συγχωνευτική. 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%8D%CE%BE%CE%B1


σύντροφός της για μερικές ημέρες  (που συνήθως δεν ξεπερνούσαν τις 4-5),  κρατιόταν σε 

σεξουαλική επαφή. Τυχόν ιδιότητες του αντικειμένου που δε διευκολύνουν την κολλώδη ταύτιση 

(αδιαφοροποίητη μάζα), ρυθμίζονται από τον αλλεργικό άρρωστο, πέραν των ταυτισιακών, με 

προβλητικούς μηχανισμούς (μείωση των φραγμών που παρεμποδίζουν τη συγχώνευση του 

υποκειμένου με το αντικείμενο), έτσι ώστε ο αλλεργικός να κατατείνει να θεωρεί ως δικιές του έναν 

ορισμένο αριθμό ιδιοτήτων του αντικειμένου. Στην ψυχαναλυτική σκέψη η έννοια της ταύτισης (στην 

κανονικότητά της και όχι στην παθολογία), αφορά στην κατοχή από το υποκείμενο ενός καλού 

αντικειμένου ή στην ομοίωση του ατόμου κατ’επιλογήν,  με τις «καλές» ιδιότητες του προτύπου3. 

Στην περίπτωση αντίθετα του αλλεργικού, καταργείται η διάκριση του καλού από το κακό, η 

διαφορά αυτή τον αφορά ελάχιστα, το μόνο που διακαώς θέλει είναι να είναι ένα με τον άλλον ,  

έτσι ώστε εν τέλει να κατατείνει να έχει ελάχιστη συναίσθηση αυτού που είναι ο άλλος (ο οποίος εν 

τέλει μπορεί να είναι βλαπτικός για το υποκείμενο, τοξικός κ.λ.π), η ταυτισιακή διακίνηση έχει για 

τον αλλεργικό μεγαλύτερη σημασία από το αντικείμενο ταύτισης αυτό καθεαυτό. Εν τέλει ο 

αλλεργικός ταυτίζεται μέσα από μια ενεργή, βίαιη και  μαζική κίνηση.  Εξαιτίας της απουσίας φόβου 

του κακού αντικειμένου ( εξαιτίας της σταθερά παρούσας άρρηκτης επιθυμία αλληλοδιείσδυσης με 

τα αντικείμενα),  προκύπτει η προδιάθεση του ασθενούς να προσφέρεται στον αναλυτή του  και 

μάλιστα με ευχαρίστηση και να του επιτρέπει να διαβάσει τα χαρτιά του. Επιπροσθέτως, για να 

δεχθεί ο αλλεργικός να λάβει υπόψη του ένα αντικείμενο που προηγουμένως έχει συλλάβει, 

χρειάζεται οι βασικές ιδιότητες αυτού του αντικειμένου να μην είναι αρκετά μακριά από ένα ιδανικό 

του εαυτού του, συνθήκη η οποία θυμίζει τη φροϋδική θέση η οποία περιγράφει την έννοια του 

ιδανικού του εγώ4, ως μετεξέλιξη στην ψυχική διαδρομή του ατόμου, του πρωτογενούς 

ναρκισσισμού.  

 

Υπό τις περιγραφείσες ως άνω συνθήκες, ο αλλεργικός ζει μια ταραγμένη σχέση: γίνεται ένα με κάθε 

αντικείμενο που παρουσιάζεται και δε μπορεί να αποσυνδεθεί παρά μόνον ταυτιζόμενος με ένα 

καινούργιο αντικείμενο. Δε μπορεί να ζει μέσα του, παρά μόνον ενωμένος με ένα άλλο άτομο (P. 

Marty 1958).  Παρατηρείται ένα είδος σταθερότητας στην αλλεργική αντικειμενοτρόπο σχέση, παρά 

την τυχόν αλλαγή του αντικειμένου, λόγω της πάντα σταθερής πρόθεσης του υποκειμένου για 

διεισδυσιμότητα, και επίσης λόγω της σταθερής παρουσίας στο υποκείμενο ενός ορισμένου αριθμού 

ήδη προσαρμοσμένων αντικειμένων. Τα τελευταία είναι μόνιμα-υιοθετημένα αντικείμενα καθώς 

έχουν περάσει τα «τέστ καταλληλότητας» (έχουν δείξει τις ικανότητές τους….),  και ο αλλεργικός τα 

διατηρεί στη διάθεσή του ως βοηθητικά αντικείμενα, απέναντι στις μεταπτώσεις της ζωής του όσον 

αφορά τις σχέσεις του.  

 

Κλινικά, η αέναη επιθυμία ταύτισης, η ατέλειωτη αναζήτηση ενός προσαρμόσιμου αντικειμένου, η 

αναρίθμητη ποικιλία των αντικειμένων που μπορούν να κατοικηθούν, η βίαιη εγκατάλειψη από το 

υποκείμενο αυτού που έμοιαζε να είναι «τα πάντα» γι αυτό, προς όφελος κάποιου άλλου που 

γίνεται με τη σειρά του «τα πάντα»,  συμπυκνώνουν στην περίπτωση του αλλεργικού μιαν 

 
 
3 Η ταύτιση είναι λειτουργία ενεργητική, επιλεκτική και μεταλλακτική 
4 Το Ιδεώδες Εγώ-το σύνολο των «υψηλών» και υπεράνω των κοινών-θνητών ιδιοτήτων τις οποίες το 

υποκείμενο απαιτεί και «ζορίζεται» να έχει προς επίρρωση του εγωισμού του-  παραπέμπει στον 

ναρκισσισμό ( το ιδεώδες εγώ είναι o κληρονόμος-απότοκος του παιδικού ναρκισσισμού). Αφορά σε 

χώρο και χρόνο της μητρικής παντοδυναμίας όπου τίποτα δεν είναι αδύνατο και καμιά απώλεια δε 

θεωρείται δυνατή. Το Εγώ απευθύνεται στο Ιδεώδες όπως ένα παιδί θα απευθυνόταν στους 

παντοδύναμους γονείς: «δώσε μου τα όλα πατέρα», λέει η Άρτεμις στο Θεό. Και ο Θεός απαντά: 

«πάρτα παιδί μου και θα σου δώσω κι άλλα καλύτερα απ’όλα» (στίχοι 25 και 43-44 του ύμνου στην 

Αρτέμιδα). Το τέλειο σώμα της Νίνας αφορά στην αυταπάτη του ναρκισσισμού (φαντασίωση), 

σχετικά με μια εξιδανικευμένη εικόνα του Εγώ. 



ανεξάντλητη όψη παιδαριώδους αθωότητας και αγαθότητας, η οποία δε μπορεί παρά να 

παραπέμπει στην παιδική-μεγαλομανιακή του παντοδυναμία, στην παλινδρόμησή του και το 

στένεμα του κοινωνικού του ενδιαφέροντος.  Τα επενδεδυμένα αντικείμενα μπορούν να είναι κάθε 

κατηγορίας. Αναφέρεται η περίπτωση μιας γυναίκας που εκδήλωσε την πρώτη της κρίση άσθματος 

σε ηλικία 72 ετών, όταν εγκατέλειψε το διαμέρισμά της.  Εν τέλει, διαμέσου όλων αυτών των 

σχέσεων, ο αλλεργικός αναζητά τη συγχώνευση με την ιδανική Μητέρα.  

 

Μολονότι σε άλλους τομείς πέραν των σχέσεων, π.χ. εργασία, σπουδές, ο αλλεργικός μπορεί να έχει 

επιτυχίες,  θεωρητικά το αλλεργικό Εγώ είναι πολύ αδύναμο καθώς δεν έχει υπόσταση. Το αλλεργικό 

εγώ φαίνεται να μην υπάρχει για αυτό  το ίδιο και η βασική αξία του έγκειται στην αξία των 

αντικειμένων που συναντά και επενδύει: είναι διαρκώς στη θέση των άλλων έτσι ώστε να μη μπορεί 

ποτέ να τους κάνει οποιοδήποτε κακό. Αυτό, με φροϋδικούς  όρους, κατατείνει στην ενόρμηση του 

θανάτου, στην απόμιξη των ενορμήσεων του έρωτα και της καταστροφικότητας η διαπλοκή των 

οποίων περιφρουρεί τη συνέχιση της ζωής (δεύτερη θεωρία των ενορμήσεων). Στην αλλεργική σχέση 

φαίνεται ότι η λιβιδινική ενόρμηση «πηγαίνει» μόνη της, οπότε  έχουμε  μια ακινησία, μια 

καταστροφή στο πεδίο του έρωτα. Το υποκείμενο επενδύει  το αντικείμενο τόσο μαζικά, ώστε 

δυσκολεύεται να διαφοροποιηθεί από αυτό:  «κολλάει» σαν «βεντούζα» στο αντικείμενο και δεν 

«ξεκολλάει. Πρόκειται για μη μετριαζόμενη, αχαλίνωτη λιβιδώ (εκφράσεις της λιβιδούς μαζικές, 

κολλώδεις), με αποτέλεσμα  το άτομο να ζει μια διέγερση αφόρητα έντονη. Εδώ είναι αναγκαία 

πρόταξη η δράση ενός αρνητικού, δηλαδή η διαπλοκή με την καταστροφικότητα η οποία 

αποσυνδέοντας θα επιτρέψει μια υποφερτή απόσταση ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο: 

προκύπτει τότε η ανάβλυση της επιθυμίας και η επεξεργασία της μέσω της απόστασης. Η ενόρμηση 

της καταστροφής αποσυνδέει, εισάγει την απόσταση η οποία  είναι θεμελιακός όρος για την ύπαρξη 

ψυχικής εργασίας. Αφορά στην   εγκατάσταση της απόστασης ανάμεσα στο Εγώ και το αντικείμενο 

(πάσης φύσεως διαχωρισμοί, διαφοροποιήσεις του μέσα – έξω). Έξω από τη διαφοροποίηση δε 

μπορούμε να δούμε το αντικείμενο ούτε τις ψυχικές μας δομές  (ρώτησα έναν  ψυχωσικό 

θεραπευόμενο να μου  πώς φαντάζεται το εσωτερικό ενός σπιτιού που θαύμαζε, και  το περιέγραψε 

ως ένα ενιαίο χώρο άνευ χωρισμάτων). Ήδη ο Πλάτων το ήξερε αυτό , όταν έγραφε, ότι, αν όλα ήταν 

ενωμένα και δεν υπήρχε διαχωρισμός τότε θα επαληθευόταν το αρχικό χάος: «Όλα τα πράγματα 

μαζί και ανάμεικτα», όπως έλεγε ο Αναξαγόρας.  Εν τέλει, η ενόρμηση της καταστροφής  έχει και μη 

θανατερές εγγραφές στην ψυχική μας ζωή, εφόσον διαχωρίζοντας  διαφοροποιεί αλλά και 

ανακόπτει τη ροή των λιβιδινικών κινήσεων η ορμή των οποίων αν δε μετριαστεί μπορεί να καταστεί 

παράγων αποδιοργάνωσης του Εγώ π.χ πάθος ανεξέλεγκτο.  

 

Η παλινδρόμηση στη ζωή του αλλεργικού εγκαθίσταται, όπως και στη νεύρωση, σε μια στιγμή 

ξαφνικής εξαφάνισης επενδεδυμένων αντικειμένων π.χ.  θάνατος γονιού.  Ωστόσο ένας αλλεργικός 

μπορεί να παλινδρομήσει ακόμα και αν π.χ. ένα επενδεδυμένο («αιχμαλωτισμένο») αντικείμενο 

διαμέσου μιας καινούργιας ιδίότητάς του αποκαλύπτεται να είναι παραπάνω διαφορετικό απ’ότι 

είχε υπολογίσει αρχικά το υποκείμενο, έτσι ώστε να μη μπορεί να επιβεβαιωθεί η ταυτισιακή σχέση. 

Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από αρκετό καιρό μετά από το ξεκίνημα της εγκατάστασης και 

επένδυσης του αντικειμένου με συνέπεια μια ανείπωτη απογοήτευση στον αλλεργικό έτσι ώστε 

αυτός να μη μπορεί τα  βγάλει πέρα με το «ρήγμα» που  δημιουργείται ανάμεσα στον ίδιο και το 

(αιχμαλωτισμένο) αντικείμενο. Αυτό δε μπορεί παρά να έχει συνέπειες στην ψυχοθεραπεία 

(μεταβίβαση). Ειδικότερα στα πρώτα χρόνια της ανάλυσης, η αλλεργική ασθενής μου βρισκόταν σε 

κατάσταση σχεδόν κλονισμού, κάθε φορά που στη διαχείριση του πλαισίου (π.χ. τήρηση της 

συμφωνίας για τις χαμένες συνεδρίες), εκείνη φαίνεται πως «ανακάλυπτε» σε εμένα καινούργια 

χαρακτηριστικά (ιδιότητες), π.χ. τη επίμονη σταθερότητά μου στην περιφρούρηση των απαιτήσεων 

του πλαισίου. 

 



Ο αλλεργικός ασθενής μπορεί ακόμα να παλινδρομήσει όταν  εκδηλώνονται μείζονες 

ασυμβατότητες μεταξύ δύο ισότιμα επενδεδυμένων αντικειμένων (βοηθητικά, αιχμαλωτισμένα 

αντικείμενα).  Ενώ η ευπλαστότητα του αλλεργικού είναι τεράστια στη συγχώνευση με το ένα 

αντικείμενο, αν τυχόν στην περίπτωση δύο αντικειμένων το ένα και το άλλο αποκαλύψουν μεταξύ 

τους μια ασυμβατότητα, το υποκείμενο δε μπορεί να υπερπηδήσει το σοβαρό δυστύχημα, οπότε ο 

ίδιος ο αλλεργικός γίνεται ασύμβατος με τον εαυτόν του (παλινγρομεί) και διασπάται μέσα στη 

διπλή ταύτιση, είναι ένας εσωτερικός διχασμός του αλλεργικού. Έτσι, η οιδιπόδεια σύνδεση ενέχει 

έναν κίνδυνο γι αυτόν τον άρρωστο: αφού ο πατέρας και η μητέρα είναι ισότιμα αντικείμενα, η 

σύνδεση με τον ένα αντιστοιχεί στην κατάργηση του άλλου, επομένως η οιδιπόδεια κατάσταση 

ενέχει τον κίνδυνο της πρόκλησης ενός  διχασμού γι αυτόν (αδυναμία διπλής ταύτισης).  

 

Στην περίπτωση βίαιης εξαφάνισης ενός επενδεδυμένου αντικειμένου, είναι συχνά πιθανή η 

προσφυγή σε μια καινούργια επένδυση είναι συχνά πιθανή ύστερα από μια φάση 

αποσταθεροποίησης, υπό τον όρο το εξαφανισμένο αντικείμενο να μην είναι το μοναδικό 

αντικείμενο ή να μην είναι απόλυτα απαραίτητο. Η αλλεργική ασθενής μου πέρασε δια πυρός και 

σιδήρου, εντός ενός πλήρως απομεταφοροποιημένου πένθους ( αδύνατο-παθολογικό πένθος, όπου 

εκπίπτει η εργασία του), όταν ξαφνικά σκοτώθηκε στο Λονδίνο σε δυστύχημα ο Σ. φίλος της και 

πρώην εραστής της άτομο του «δικτύου», όπως συνήθιζα να ονομάζω τα αιχμαλωτισμένα της άτομα. 

Μετά από μια μακρά περίοδο αποσταθεροποίησης επένδυσε σε καινούργιο (ερωτικό) αντικείμενο 

σε μια νέα απολύτως συγχωνευτική σχέση, η οποία συμπυκνώνει όλο το δράμα της αλλεργικής 

αντικειμενοτρόπου σχέσης: η παραμικρή ένδειξη, το παραμικρό νεύμα ελάχιστης αυτονόμισης και 

αυτάρκειας εκ μέρους του φτάνει ώστε εκείνη να περιέρχεται σε συνθήκη απόγνωσης. Στην 

περίπτωση της αιφνίδιας αποκάλυψης ασυμβατότητας στον άλλο που περιγράψαμε πιο πάνω, είναι 

πάλι μια καινούργια αντικειμενοτρόπος επένδυση που διακόπτει την παλινδρόμηση του ασθενούς 

(αποσταθεροποίηση), μετά από κάποιο διάστημα πραγματικού ιλίγγου ( απόγνωση). Ο Μarty (1958), 

υπογραμμίζει ότι στην τελευταία περίπτωση ο αλλεργικός ασθενής μπορεί να μετέρχεται του 

αμυντικού μηχανισμού της πραγματικής απομάκρυνσης του αντικειμένου, απομάκρυνση η οποία 

προσδίδει ένα μετριασμό της ασύμβατης αξίας του και αυτό μπορεί συχνά να διευκολύνει ένα 

μεταγενέστερο καινούργιο ξεκίνημα της σχέσης με αυτό το αντικείμενο. Φαίνεται ότι στην 

αποκάλυψη τυχόν ατόμων του «δικτύου», η αλλεργική ασθενής μου χρησιμοποιούσε την άμυνα της 

πραγματικής απόστασης, όταν δήλωνε ότι «πάγωνε» όταν το αντικείμενο την απογοήτευε και ότι 

φοβόταν μήπως δε μπορούσε να επανασυνδεθεί μαζί του. Παρομοίως και μαζί μου στη μεταβίβαση. 

Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, επανερχόταν μετά από μικρό χρονικό διάστημα. Ο Marty τονίζει 

πως είναι εκπληκτικό ότι τέτοιοι ασθενείς προκαλούν οι ίδιοι τον αποχωρισμό! Χάρη στη χρονική 

απομάκρυνση μπορεί να εξαφανίζονται τα κακά στοιχεία του «συλληφθέντος» αντικειμένου… 

 

Αν η παλινδρόμηση του αλλεργικού δεν διακοπεί, τότε αυτός μπορεί να οδηγηθεί μέχρι σε επεισόδια 

αποπροσωποίησης5. Η παλινδρόμηση του αλλεργικού μπορεί να διακόπτεται είτε από την 

 
5 Κατά τον Arlow (1966) η αποπροσωποποίηση είναι η εμπειρία να παρακολουθείς τον εαυτό σου σε 
δράση, είναι διαταραχή του συναισθήματος και της αίσθησης του χρόνου,  κάτι που γίνεται αισθητό 
σαν ανοίκεια εμπειρία, υπάρχει μια αισθητή απόσταση  ανάμεσα στο άτομο και τα συναισθήματά 
του.   Η διαταραχή χαρακτηρίζεται από μια ξαφνική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται 
κανείς τον εαυτόν του μέσα στο περιβάλλον του, κάτι σαν αποξένωση, που δεν είναι απαραίτητα 
δυσάρεστη αλλά που έχει χαρακτήρα εξωπραγματικό, υπερφυσικό. Μπορεί επίσης να έχει το 
συναίσθημα ότι τα χέρια του ή τα πόδια του έχουν ξαφνικά μεγαλώσει ή μικρύνει, ότι ο ίδιος 
παρατηρεί τον εαυτόν του από μακριά σαν μέσα σε ένα όνειρο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου ο 
προσανατολισμός και η λογική του παραμένουν ανέπαφα. Γίνεται λόγος για λιβιδινική αποεπένδυση 
της εικόνας του σώματος. Ο Maurice Bouvet θεωρεί την αποπροσωποποίηση ως  μια κατάσταση 
αποδόμησης του Εγώ. Είναι το αίσθημα της απόσυρσης από την πραγματικότητα που τη 



επανεπένδυση ενός ιδιαίτερα ελκυστικού νέου αντικειμένου ( εδώ ο ψυχοθεραπευτής παίρνει 

εύκολα θέση), είτε, ως έσχατη θέση, από τον ερχομό ενός σωματικού συμπτώματος (σωματική 

καθήλωση): κρίση άσθματος,  οίδημα του Quincke, εμφάνιση κνίδωσης, ημικρανία, αλλεργικός 

κατάρρους, σπασμωδική κόρυζα κ.λ.π. Ο Ζiwar (στον Μarty 1958), σημειώνει ότι «η αλλεργική 

αντίδραση φαίνεται να παίζει ρόλο αμυντικής γραμμής εμποδίζοντας μια διάσπαση της 

προσωπικότητας» (σ. 62). Πρόκειται για το φαινόμενο της σωματοποίησης (σωματικές 

αναμοχλεύσεις).   Αφορά σε μια έσχατη καταφυγή της λιβιδούς στο αντικείμενο (το άρρωστο 

όργανο) ελλείψει ψυχικών εσωτερικευμένων αντικειμένων .  

 

Ο Freud μίλησε για καθηλώσεις της λιβιδούς σε ψυχικό επίπεδο (στα διάφορα στάδια της 

ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης). Aφορά στην  παλινδρόμηση της λιβιδούς από το οιδιπόδειο στο 

πρωκτικό, στο στοματικό στάδιο (όρια του ψυχισμού). Ο ίδιος όμως είχε θεωρήσει ότι θα 

μπορούσαμε να βρούμε και άλλους τύπους καθήλωσης πέραν των προηγούμενων : πρόκειται για 

καθηλώσεις της λιβιδούς μέχρι την πηγή της ενόρμησης , δηλ. μέχρι το σώμα, τα όργανα:   

παλινδρομηση    της λιβιδούς μέχρι τις σωματικές πηγές. Στον ψυχοσωματικό ασθενή υπάρχει  

αδυναμία λειτουργικής παλινδρόμησης6 , δεν υπάρχουν στάδια  ψυχικής καθήλωσης,  το ύστατο 

σημείο που φτάνει το υποκείμενο είναι το σώμα:  βλάβη του οργάνου, ξέσπασμα της λιβιδούς πάνω 

στο σώμα, το σώμα εν είδει μερικού  αντικειμένου. 

 

Στους αλλεργικούς ασθενείς, οι διακοπές του αναλυτή, οι ακυρώσεις συνεδριών, οι αραιώσεις του 

ρυθμού των συνεδριών και επίσης, για κάποιον χρόνο, το τέλος της ανάλυσης έχουν την τάση συχνά 

να αυξάνουν τον αριθμό των χαρακτηριστικών κρίσεων. Στη διάρκεια των συνεδριών τα σωματικά 

συμπτώματα του αλλεργικού εμφανίζονται συχνά για να αποσβέσουν την ασυνέχεια της κολλώδους 

ταύτισης  με το αντικείμενο (αποσυγχώνευση), η οποία  (εννοεί αποτάύτιση) προκύπτει εξαιτίας των 

ερμηνειών (διαμέσου της ερμηνείας εγκαθίσταται η διαφορά Εγώ-Μη Εγώ).  

 

Ο Μarty προσμετρά τη θετική αξία των νευρωτικών μηχανισμών στους αλλεργικούς, καθώς είναι 

ικανοί να διακόψουν την παλινδρόμηση καθώς συγκροτούν συστήματα σύνδεσης με το αντικείμενο.  

Ωστόσο μπορεί να έχουν και αρνητική αξία καθώς ενίοτε συμμετέχουν στην επιλογή, εκ μέρους του 

αντικειμένου, κακά εμπνευσμένων και γρήγορα απογοητευτικών αντικειμένων. Από νευρωτικής 

πλευράς, οι ασθενείς αυτοί θα έτειναν να αρνούνται την ανάγκη τους για μητρική εξάρτηση. Επί του 

πραγματικού όμως εμφορούνται από μια αναγκαιότητα βαθιάς ταύτισης-συγχώνευσης με ένα 

μητρικά επενδεδυμένο αντικείμενο. Κάποιος είπε: «είμαι τόσο εξαρτημένος από εσάς, που είμαι 

εσείς». 
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χαρακτηρίζει, προστατεύοντας τον εαυτόν από την ανάδυση επιθετικών επιθυμιών και διωκτικών 
φόβων. 
6 Οι Botella και Chervet (στην Ποταμιάνου 2012) με τον όρο regredience εννοούν την ιδιότητα του 
ψυχισμού να παλινδρομεί χωρίς αυτό να συνιστά παθολογική παλινδρόμηση. Επί παραδείγματι, η 
παλινδρόμηση του ονείρου. Ο Green θεωρεί ότι η παλινδρόμηση και η ψυχικοποίηση είναι 
αλληλένδετες. Υποστηρίζει δε ότι όταν αναστέλλεται η παλινδρόμηση, αναστέλλεται και το ίδιο 
ψυχικό γίγνεσθαι. 


