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Λίγα Λόγια για την Jacqueline Amati Mehler  
 
H Amati Jacqueline Mehler γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1935 στη Βαρκελώνη της 
Ισπανίας. Μετανάστευσε στην Ιταλία το 1964. Σπούδασε ψυχιατρική και έγινε μέλος 
της Ιταλικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, 
των οποίων διετέλεσε πρόεδρος. 
 

Εισαγωγή 

 
Η έκθεση στην πολυπολιτισμικότητα και σε διαφορετικές κουλτούρες συμβάλει 
στην διαμόρφωση της προσωπικότητας και της ταυτότητας του ατόμου και 
συνεισφέρει στην επιστημονική γνώση σχετικά με την ενδοψυχική και κοινωνική 
αλληλεπίδραση. Η παρούσα μελέτη όμως επιχειρεί να προσεγγίσει το ζήτημα από 
συγκεκριμένη ψυχαναλυτική οπτική, συσχετίζοντας την μητρική γλώσσα με μια 
δεύτερη ξένη γλώσσα κατά την αναλυτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, όταν ο 
αναλυτής και ο αναλυόμενος δεν επικοινωνούν στη μητρική τους γλώσσα, αλλά σε 
κάποια άλλη, ώστε να δημιουργούνται εύλογες υποθέσεις σχετικά με τις 
συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ της γλώσσας και της ψυχικής ανάπτυξης του 
ατόμου. 
 
Η ανάμιξη διαφορετικών γλωσσών εντός του ίδιου υποκειμένου, προκύπτει κυρίως 
σε εποχές μεγάλων μεταναστευτικών ροών. Ποιητές και συγγραφείς, οι οποίοι είχαν 
εκτεθεί σε διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες, έχουν συμβάλλει εξαιρετικά στην 
κατανόηση του  τρόπου σύνδεσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ μνήμης και γλώσσας. 
Την εποχή του Φρόυντ, η Βιέννη υπήρξε πολύ-πολιτισμικό κέντρο όπου η 
πολυγλωσσία, ήταν ο κανόνας, παρά η εξαίρεση. Οι εργασίες του Φρόυντ 
προέρχονταν από αναλυόμενους από όλη την Ευρώπη, για αυτό και ήταν πολύ 
συχνό οι αναλύσεις του να γίνονται σε άλλη γλώσσα από την μητρική. Ωστόσο στην 
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πραγματικότητα, η επιλογή της γλώσσας κατά την αναλυτική διαδικασία, πρόκειται 
για μια πολύ σημαντική παράμετρο σε μια θεραπεία που εξ’ ορισμού αποτελεί 
μορφή ≪ομιλούσας θεραπείας≫ (talking cure) και η χρήση της γλώσσας 
διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο.  
 
Ο Abraham ενδιαφερόταν πολύ για την χρήση της γλώσσας και μιλούσε άπταιστα 
πολλές γλώσσες, όπως και ο Theodore Reik, Alfred Adler, Sando Rado, κ.ά. O 
Ferenczi αποτέλεσε τον πρώτο αναλυτή που ενδιαφέρθηκε για τη χρήση δεύτερης 
γλώσσας στην ανάλυση, αντί της μητρικής. Παρατήρησε ότι υπήρχε σύνδεση μεταξύ 
των χυδαίων λέξεων και της βρεφικής σεξουαλικότητας. Ανακάλυψε την ανάπτυξη 
μηχανισμών άμυνας εναντίον του συναισθηματικού περιεχομένου τέτοιων λέξεων 
εντός του υποκειμένου, καθώς οι πολύγλωσσοι ασθενείς του, χωρίς να υπάρχει 
κάποια απαγόρευση ή ντροπή, μπορούσαν εύκολα να εκφραστούν χυδαία σε μια 
μόλις κατακτημένη νέα γλώσσα, η οποία δεν ήταν φορτισμένη με πρώιμες 
συγκρούσεις και επιρροές. Ο Greenson (1950, στο Movahedi, 1996), περιγράφει μια 
δίγλωσση ασθενή του, η οποία δυσκολευόταν να εκφραστεί χυδαία στα Γερμανικά, 
τη μητρική της γλώσσα, σε σχέση με τα αγγλικά. Περιγράφοντας τον εαυτό της στα 
γερμανικά ήταν ένα ≪μικρό βρώμικο κορίτσι≫, ενώ στα αγγλικά ≪μια νευρωτική 
εκλεπτυσμένη γυναίκα≫. 
 
 
 

Η μετάφραση του ασυνειδήτου 
 
Το “μεταφραστικό μοντέλο του Φρόυντ” 

 
Αφήνοντας για λίγο στην άκρη την πολυγλωσσία και γενικότερα τις γλωσσικές 
μεταβλητές, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ξεκάθαρα και αποκλειστικά 
μονόγλωσσος, ακόμη 
και αν δε γνωρίζει καμίαν άλλη γλώσσα πέραν της μητρικής του. Εντός της μητρικής 
γλώσσας ενυπάρχουν γλωσσικοί κώδικες: ιδιωτικοί, δημόσιοι, επαγγελματικοί, 
βρεφικοί, ερωτικοί, οι οποίοι διαρκώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το 
ψυχαναλυτικό εγχείρημα είναι ακριβώς αυτό: να αποκαλύψει-μεταφράσει την 
κυρίαρχη ≪άλλη≫, ≪ξένη≫ γλώσσα που ζει μέσα σε όλους τους ανθρώπους, την 
γλώσσα δηλαδή του ασυνειδήτου: πρόκειται για κώδικα, του οποίου τα 
περιεχόμενα υπόκεινται σε διαρκή μετάφραση και επανανοηματοδότηση. 
 
Σύμφωνα με τον Freud η αποτυχία μετάφρασης του ψυχικού υλικού είναι αυτό 
που αποκαλείται – και είναι κλινικά γνωστό – ως απώθηση. Το “μεταφραστικό 
μοντέλο του Φρόυντ” στοιχειοθετεί το ασυνείδητο με βάση την αδυναμία 
μετάφρασης προηγούμενων ψυχικών εγγραφών. Αναλυτικότερα, το φροϋδικό 
σχήμα συμβάντων και διαδοχικών στο χρόνο ψυχικών εγγραφών, στηρίζεται σε μια 
γενικότερη αντίληψη δόμησης του ψυχισμού, στη βάση μιας λογικής 
διαστρωμάτωσης. Υποδοχής δηλαδή των κατά κύματα ερεθισμάτων από την 
αντιληπτική περιφέρεια και προοδευτικών επανειλημμένων μνημονικών εγγραφών 
στον ψυχισμό μέχρι να φθάσουν στη συνείδηση (Ζερβής, 2021). 
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Το σχήμα περιλαμβάνει διαδοχικά σταθμούς εγγραφής και αντίστοιχης ψυχικής 
λειτουργίας: Αντίληψη-Σημεία Αντίληψης (με την έννοια του σημαίνοντος, κάτι που 
μπορεί κάποιος να δει, να ακούσει, να αγγίξει, να μυρίσει ή να γευτεί), που 
θεωρείται και ως πρώτη εγγραφή. Ασυνείδητο-δεύτερη εγγραφή, Προσυνειδητό-
τρίτη εγγραφή και Συνειδητό (Freud, 1896 στο Ζερβής, 2021). Τα διάφορα κύματα 
εγγραφών αντιπροσωπεύουν ≪ψυχικά παράγωγα διαδοχικών εποχών της ζωής≫. 
Κάθε νέα εγγραφή συνεπάγεται την εγκατάσταση ψυχολογικών νόμων που διέπουν 
την ψυχική λειτουργία με σταθερό τρόπο. Στα όρια ανάμεσα σε δύο ηλικιακές 
φάσεις, καθώς η νέα εγγραφή αποτυπώνεται ψυχικά, λαμβάνει χώρα μια 
μετάφραση των ψυχικών παραγώγων της προηγούμενης εγγραφής (Ζερβής, 2021). 
 
Η μη μετάφραση κάποιων από αυτά δημιουργεί εγκυστώσεις, δηλαδή ψυχικούς 
χώρους που διατηρούν τα χαρακτηριστικά της παλαιότερης εγγραφής στο 
εσωτερικό του πεδίου που καταλαμβάνει η νέα εγγραφή, και αυτό ευθύνεται για 
την έκλυση ψυχικών διαταραχών. Η εν λόγω μη-μετάφραση του παλαιότερου 
ψυχικού περιεχομένου σύμφωνα με τους κανόνες της νέας εγγραφής ισοδυναμεί 
με αυτό που ο Φρόυντ ονομάζει απώθηση. (Ζερβής, 2021). 
 
Συμπερασματικά: ο ψυχισμός δομείται από διαδοχικούς σταθμούς εγγραφής 
(Αντίληψη- Ασυνείδητο-Προσυνειδητό-Συνειδητό), οι οποίοι υποδέχονται και 
καταγράφουν αντιληπτικά κύματα ερεθισμάτων. Τα κύματα ερεθισμάτων 
ισοδυναμούν με ψυχικά παράγωγα, καθώς μετατρέπονται από απλά ερεθίσματα σε 
ψυχικά σύμβολα. Μέσω της μετάφρασης (συμβολοποίησης/νοηματοδότησης) των 
παλαιότερων εγγραφών (ενώ παράλληλα εισέρχονται νέες), δημιουργούνται 
ψυχολογικοί νόμοι που διέπουν τη ψυχική λειτουργία, ενώ η αποτυχία μετάφρασης 
δημιουργεί εγκυστώσεις (καθήλωση σε προηγούμενες εγγραφές) και απώθηση. 
 
O S. Ferenczi (1932 στο Ζερβής, 2021), είχε δώσει συνέχεια στο μεταφραστικό 
μοντέλο του Φρόυντ, μιλώντας για ≪σύγχυση γλωσσών≫ ανάμεσα στον ενήλικο 
και στο παιδί, στο πλαίσιο μιας συνάντησης ανάμεσα σε ≪δύο κόσμους≫. Στο 
πλαίσιο αυτής της ≪άνισης≫ συνάντησης ενηλίκου-παιδιού, τα μηνύματα, 
σημαίνοντα σεξουαλικής φύσεως που εκπέμπει ο ενήλικος, θα αποτελέσουν ένα 
αίνιγμα για το μικρό παιδί. H συμβολική αυτή ανισότητα ανάμεσα στον ενήλικο και 
το παιδί συνιστά μια κατάσταση παθητικότητας για το τελευταίο, η οποία σχετίζεται 
με την ανικανότητα επεξεργασίας του νοήματος των μηνυμάτων, λεκτικών και μη, 
τα οποία στηρίζονται στο ασυνείδητο σεξουαλικό υπόστρωμα (Braddock & 
Lacewing, 2007). 
 
Ο J. Laplanche υπάγει στα αινιγματικά μηνύματα επίσης λεκτικά και μη λεκτικά 
σημαινόμενα. Τα εν λόγω μηνύματα δημιουργούν στο παιδί μια διέγερση χωρίς 
κατανόηση που οδηγεί στην απώθηση. Έτσι θα διατυπώσει τη θεωρία ότι από τα 
αινιγματικά μηνύματα του ενηλίκου, τα οποία περιλαμβάνουν ασυνείδητα 
σεξουαλικά στοιχεία που δημιουργούν 
στο παιδί ένα ερώτημα του τύπου ≪τι θέλει από μένα≫, κάποιο τμήμα θα 
μεταβολιστεί συμβολικά από το παιδί, με την έννοια ότι θα μπορέσει να το 
μεταφράσει, ενώ κάποιο άλλο τμήμα θα καταστεί αδύνατο να μεταφραστεί 
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συμβολικά. H αδυναμία αυτή θα οδηγήσει στην παραμονή ασυνείδητων 
υπολειμμάτων στον ψυχισμό του παιδιού και θα αποτελέσουν τον πρώτο πυρήνα 
ασυνειδήτου, ονομαζόμενα ως αντικείμενα-πηγές (objets-sources) της ενόρμησης, 
δηλαδή πηγές εσωτερικής διέγερσης (Braddock & Lacewing, 2007). Η μετάφραση 
του ψυχικού υλικού τόσο από τον ίδιο τον αναλυόμενο όσο και από τον αναλυτή 
διαμορφώνει την ψυχική δομή του ατόμου και οδηγεί στη μετουσίωση (Braddock & 
Lacewing, 2007). 
 
Η κλινική εργασία της J. A. Mehler (1995) επιχειρεί να συμβάλει στην κατανόηση: 
 
1. Το εάν και το πότε, παραβιάσεις στην ενδοψυχική επικοινωνία, που συνεπώς 
οδηγούν σε “αποτυχία μετάφρασης” και άρα ενδεχόμενη απώθηση, σχετίζονται με 
την επιλογή του αναλυόμενου ανάμεσα στα διάφορα είδη γλωσσικού κώδικα 
καθώς και 
 
2. Αν διαφορετικοί μηχανισμοί άμυνας αξιοποιούν διαφορετικές γλώσσες με σκοπό 
την ασυνείδητη έκφραση ή συγκάλυψη ενδοψυχικών συγκρούσεων. 
 
Συμπεράσματα από την κλινική εργασία της J. A. Mehler (1995) 

 
Μέσω των λέξεων η ζωή μετασχηματίζεται σε ύλη. Η εννοιολογική τους σημασία 
φαίνεται ότι συνδέεται και επηρεάζεται από την εσωτερίκευση των εμπειριών του 
ατόμου. Άλλοτε οι ίδιες λέξεις υπό διαφορετική κουλτούρα μπορεί να 
υποδηλώνουν διαφορετικά σημαινόμενα. Και άλλοτε το ασυνείδητο κάθε ατόμου 
δημιουργεί διαφορετικές αναπαραστάσεις μεταξύ ίδιων λέξεων, ίδιας γλώσσας και 
κουλτούρας. Έτσι, μια λέξη μπορεί να παραπέμπει μεταξύ των ατόμων σε διπλά ή 
πολλαπλά νοήματα, καθώς συντελείται και μια ψυχική οργάνωση μέσα από την 
ανάπτυξη της γλωσσικής λειτουργίας, όπως και μια αναπαράσταση 

«αντικειμένου» μέσα από την αναπαράσταση μιας λέξης. Για παράδειγμα η λέξη 
≪άσπρο≫, ενδεχομένως να έχει ίδια σημασία για έναν Γάλλο ή έναν Ιταλό, σε 
αντίθεση με έναν Εσκιμώο. Ή η λέξη ≪αρκετά μακριά≫ έχει διαφορετική 
αντιληπτική απήχηση σε έναν Ευρωπαίο, σε σχέση με έναν Αμερικάνο. Άρα όταν 
ένα παιδί μαθαίνει λέξεις, τις μαθαίνει βάσει της αναπαράστασης που κρύβουν υπό 
το πλαίσιο κουλτούρας στο οποίο μεγαλώνει αλλά και βάσει των προσωπικών του 
εμπειριών. Ο ανθρωπολόγος Levy Strauss παρατήρησε ότι η αγγλική λέξη cheese-
τυρί, δημιουργεί διαφορετικές αναπαραστάσεις σε κάθε άτομο από την επίσης λέξη 
τυρί- formage στα γαλλικά, παρόλο που και οι δύο σημαίνουν ακριβώς το ίδιο. 
Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδραση ορισμένων κλινικών περιπτώσεων που 
στο άκουσμα της λέξης ≪κόλπος≫ (γυναικείος), η αναπαράσταση συνδυάζεται 
άλλοτε με ήπια συναισθήματα και άλλοτε με τρομακτικές, φοβικές, ακόμη και 
κανιβαλιστικές σκέψεις, κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί με την ύπαρξη μιας καλής 
μητέρας ή μιας ψυχωτικής ή κακοποιητικής μητέρας (Movahedi, 1996).  
 
Αποδεικνύεται συνεπώς ότι οι αισθητηριακές διαδρομές των λέξεων εντός του 
κάθε υποκειμένου διαφέρουν. Υπό αυτή την οπτική, οι εμπειρίες που συνδέονται 
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με λέξεις, αφήνουν μνημονικά ίχνη, όπου κατά την ενεργοποίηση του λόγου οι 
μηχανισμοί της απώθησης ή και της διχοτόμησης μπορεί να λάβουν δράση. 
 
Το παρόν κλινικό υλικό τεκμηριώνει τη σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ νέων 
εμπειριών και απώθησης. Η διάδρασή τους έχει ως συνέπεια, την 
αναπροσαρμογή των αναμνήσεων που εκδηλώνεται μέσω της μετάφρασης. 
Κατά την ανάλυση με πολύγλωσσους ή δίγλωσσους ασθενείς έχει παρατηρηθεί ότι, 
κάποιοι επιλέγουν ξαφνικά μια λέξη σε μίαν άλλη γλώσσα για να εκφραστούν αντί 
της μητρικής, που δείχνει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της απώθησης. 
Δημιουργείται το ερώτημα αν εκείνο που μπορεί να θυμηθεί στα “γαλλικά”, είναι το 
ίδιο που έχει απωθηθεί στα “αγγλικά”. Ως εννοιολογικό περιεχόμενο η απάντηση 
δείχνει να είναι καταφατική, ωστόσο η αναπαράσταση μεταξύ τους ενδεχομένως να 
διαφέρει. Σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται τελικά ότι για την ίδια λέξη, το 
ασυνείδητο επιλέγει την αναπαράσταση της ξένης γλώσσας, έναντι της 
αναπαράστασης της μητρικής γλώσσας. Ωστόσο, άλλες φορές έχει αποδειχτεί ότι 
άλλοι ασθενείς που δεν μπορούν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους εμπειρίες του 
παρελθόντος σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, χρησιμοποιώντας μίαν άλλη γλώσσα, 
αφηγούνται απωθημένες αναμνήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ανάλυση σε άλλη 
γλώσσα, φαίνεται ότι απελευθερώνει την ανάκληση παλαιών συνειρμικών 
διαδρομών και ενισχύει την ενδοψυχική διαπερατότητα εντός της αναλυτικής 
σχέσης. 
 
Συνεπώς η πολυγλωσσία, είναι στην υπηρεσία είτε της απώθησης, είτε της 
επιστροφής του απωθημένου. Το ουσιώδες για τον αναλυτή είναι να αναγνωρίσει 
τη στιγμή και την αιτία του περάσματος από τη μια γλώσσα στην άλλη και σε αυτά 
τα κενά του συνειδητού λόγου είναι που κινείται η ερμηνεία και ανασύρεται η 
ανάμνηση. 
 
Πιο συχνά φαίνεται ότι η ανάλυση σε άλλη γλώσσα καθιστά διαπερατά εσωτερικά 
μονοπάτια μέσω του ελεύθερου συνειρμού και με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται 
νέα περάσματα που ενισχύουν την εσωτερική και την εξωτερική επικοινωνία. 
Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα γυναικών ασθενών της J. A. Mehler (1995), 
που ζήτησαν να γίνει η ανάλυση τους στα ιταλικά, αντί στη μητρική τους γλώσσα. Οι 
ασθενείς αυτές αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα με τη θηλυκή τους ταυτότητα 
(ανορεξία, ψευδο- ομοφυλοφιλία, επαναλαμβανόμενες εκτρώσεις) καθώς και 
ανεπίλυτα ζητήματα με το μητρικό πρότυπο. Η επιλογή των ιταλικών ερμηνεύτηκε 
κατά την ανάλυση ως άμυνα εναντίον παιδικών συγκρούσεων και ψυχικού πόνου 
που βίωσαν. Μια δεύτερη γλώσσα μπορεί να προσφέρει ένα χώρο στον οποίο 
αναλυτής και αναλυόμενος μπορούν να συναντηθούν, αφήνοντας για λίγο στην 
άκρη τα ≪φαντάσματα του παρελθόντος≫ (Movahedi, 1996). Συνήθως η συνομιλία 
σε μια δεύτερη γλώσσα δεν προκαλεί έντονες συναισθηματικές διεγέρσεις, έτσι 
ώστε να δημιουργεί την απαραίτητη συναισθηματική απόσταση από την κατάθλιψη 
και τα παιδικά ψυχικά τραύματα και εν τέλει μειώνει την αντίσταση στη θεραπεία 
(Zac De Filc, 1992, στο Movahedi, 1996). Η λεκτικοποίηση- ρηματοποίηση βιωμάτων 
στη γλώσσα που έχουν βιωθεί ζωντανεύει την ανάμνηση, ενώ σε μίαν άλλη γλώσσα 
η ανάμνηση καθίσταται σχεδόν σαν εξωπραγματική εμπειρία (Buxbaum, 1949, p. 
286 στο Movahedi, 1996). Επιπροσθέτως, καθώς το υπερεγώ δομείται μέσω 
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λεκτικών γονεϊκών απαγορεύσεων, η μεταστροφή σε δεύτερη γλώσσα φαίνεται να 
καταπραϋνει ή να αποδυναμώνει την υπερεγωτική λειτουργία του ατόμου. 
Συνολικά, μια δεύτερη γλώσσα μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθητικό Εγώ, 
προκειμένου να επαναβιωθεί ο εαυτός και ανακαλυφθεί εκ νέου το αντικείμενο 
(Movahedi, 1996). 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση ενός αγοραφοβικού αναλυόμενου της Α. J. 
Mehler (1995), ο οποίος μετανάστευσε στη Λατινική Αμερική από τη Γερμανία μαζί 
με τη μητέρα του. Κατά τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής του ήταν απομονωμένος στο 
σπίτι με τη μητέρα του, μιλώντας μόνο γερμανικά. Κατά την έναρξη της σχολικής 
του ζωής, τα ισπανικά αποτέλεσαν την πρώτη γλώσσα αποχωρισμού και 
διαχωρισμού από τη μητέρα του, που έσπασε το συμβιωτικό τους δεσμό. Όταν 
ήρθε για ανάλυση, ζήτησε η επικοινωνία να γίνει στα ιταλικά, μια ουδέτερη γλώσσα 
που δεν επέτρεπε την εισχώρηση στο δεσμό με τη μητέρα (γερμανικά), αλλά ούτε 
και στον αποχωρισμό μαζί της (ισπανικά). Κατά τον τρίτο χρόνο γίνονταν 
αυθόρμητα πολλαπλές εναλλαγές γλωσσών, μεταξύ ιταλικών, ισπανικών και 
γερμανικών, όπου αποκάλυπταν άγχη αποχωρισμού και διαφοροποίησης. 
 
Η υποκατάσταση της μητρικής γλώσσας με άλλη, ανοίγει νέα μονοπάτια σε 
σταθερές ενδοβολές, ακόμη και με κόστος βαθιές διασχίσεις. Τέτοιο παράδειγμα 
αποτελεί ο Αργεντινός αναλυόμενος της J.A. Mehler (1995), ο οποίος αφού 
μετανάστευσε στην Ιταλία με την οικογένειά του, λίγα χρόνια αργότερα άρχισε η 
κρίση στο γάμο του. Ανέφερε ότι ≪Αν ο δικαστής τον ρωτούσε τον λόγο που θέλει 
διαζύγιο θα απαντούσε ότι μόνο το κομμάτι του εαυτού του που μιλάει ιταλικά 
επιθυμεί να χωρίσει. Τα ισπανικά είναι η γλώσσα που μιλάει με τη γυναίκα του και 
αποτελεί πλέον νεκρή γλώσσα για εκείνον. Αισθάνεται ότι εξελίσσεται και 
μεγαλώνει στα ιταλικά, τη γλώσσα της ανάλυσής του≫ (Mehler, 1995 p. 13). 
 
Συνεπώς ανοίγονται ερωτήματα και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις όπου η 
διάσχιση και η απώθηση διαφαίνονται στην ανάλυση μέσω της επιλογής της 
γλώσσας, ως άμυνες της ψυχικής λειτουργίας. Η επιλογή δηλαδή μιας ξένης 
γλώσσας έναντι της μητρικής αποκαλύπτει αρχαϊκούς φόβους και ένστικτα, τα 
οποία αδυνατεί να τα υπομείνει το άτομο σε συνειδητό επίπεδο, με αποτέλεσμα 
την αποφυγή ή την άρνηση αναμνήσεων. 
 
Υπό αυτή την οπτική η μητρική γλώσσα μοιάζει να είναι η δεξαμενή ≪μνημονικών 
αντικειμένων≫, αντικειμένων δηλαδή που μπορούν να εγείρουν ακόμη και προ-
λεκτικά συναισθήματα και αναμνήσεις. Οι λέξεις αποτελούν αποσκευές γεμάτες 
ψυχικά και συναισθηματικά φορτία. Θα μπορούσε επίσης να παρομοιαστεί με την 
αναλογική συχνότητα, στην οποία παρεμβάλλονται επιπλέον ήχοι ή σήματα σε 
αντίθεση με την ψηφιακή συχνότητα που αντιπροσωπεύει η ξένη γλώσσα, η οποία 
μονώνει τις όποιες άλλες παρεμβολές. (Movahedi, 1996). 
 

Μετανάστευση και Ξένη Γλώσσα 

 
H κατάκτηση ενός νέου γλωσσικού κώδικα έχει διαφορετικές συνέπειες σε κάθε 
άτομο, ανάλογα με τις συνθήκες που έχει αποκτηθεί. Διαφορετικές ενδοψυχικές 
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επιδράσεις προκαλεί η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας υπό τη μορφή διδασκαλίας 
στο σπίτι ή στο σχολείο και διαφορετικές ενδοψυχικές επιδράσεις έχει η ξένη 
γλώσσα που αποκτήθηκε λόγω μετανάστευσης. Υπό συνθήκες μετανάστευσης, 
ανάλογα την ηλικία και άλλους παράγοντες δημιουργείται ένα ευρύ φάσμα 
συνεπειών που περιλαμβάνει από τη δυνατότητα εξέλιξης του ατόμου, της 
ωρίμανσης του και τον εμπλουτισμό των εμπειριών του μέχρι και την αντιμετώπιση 
τραυματικών καταστάσεων. Συνεπώς, ανάλογα με την ασυνείδητη διάσταση που θα 
λάβει η νέα γλώσσα εντός του υποκειμένου θα γίνει και η επιλογή της γλώσσας που 
θα κυριαρχήσει σε συνειδητό επίπεδο. Τέτοιου είδους παραδείγματα μπορούν 
αντληθούν από τα έργα πολλών συγγραφέων που επιλέγουν να εκφράζονται σε 
περισσότερες από μια γλώσσες, ενώ άλλοι δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν ή 
έχουν εξ’ ολοκλήρου απαρνηθεί τη μητρική τους γλώσσα στα δημιουργήματά τους. 
Ο Κάφκα διαρκώς διχαζόταν μεταξύ τσεχικών και γερμανικών. Ο Μπόρχες 
κυμαινόταν μεταξύ αρκετών διαφορετικών γλωσσών, ενώ ο Πεσσόα παρότι είχε 
πολυεθνική καταγωγή, επέλεξε μόνο τα αγγλικά για τη συγγραφή των βιβλίων του. 
 
1. Η Δυνατότητα του υποκειμένου για αφομοίωση της ξένης γλώσσας 
 
Το άτομο κατά τη προσέλευσή του σε νέο κράτος, αφήνει συνειδητά πίσω του το 
παρελθόν και αρχίζει να ενσωματώνει σταδιακά τους νέους θεσμούς. Ασυνείδητα 
ξεκινάει η εγγραφή της νέας γλώσσας ως κυρίαρχης γλώσσας, υποκαθιστώντας τη 
μητρική. Η επιλογή της ξένης γλώσσας έναντι της μητρικής μπορεί σε συνειδητό 
επίπεδο να ερμηνευτεί ως επιθυμία για ενσωμάτωση, αποδοχή και ευγνωμοσύνη 
προς τη χώρα υποδοχής. Σε ασυνείδητο επίπεδο μπορεί να ερμηνευτεί είτε ως 
αμυντική λειτουργία έναντι του ψυχικού πόνου που γεννά η απώλεια, είτε ως 
ικανότητα για διαφοροποίηση του εγώ, ικανότητας διεργασίας πένθους και 
ενδοβολής νέων αντικειμένων. 
 
Ο Samuel Beckett, ο οποίος προκειμένου να απελευθερωθεί από τη σχέση με τη 
μητέρα του, εγκατέλειψε όχι μόνο την ίδια αλλά και την μητρική του αγγλική 
γλώσσα όπως και την χώρα του, μεταναστεύοντας στην Γαλλία. Όταν έμαθε γαλλικά 
ξεκίνησε η δημιουργικότητά του στη γραφή και όταν απεβίωσε η μητέρα του, η 
οποία ήταν αντίθετη με την απόφασή του να γίνει συγγραφέας, τότε μόνο 
μετέφρασε όλα τα γαλλικά του συγγράμματα στα αγγλικά. Πολλοί κριτικοί των 
έργων του, έχουν διαπιστώσει ότι ο Beckett κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να μην 
υπάρχει ίχνος αγγλικής γραμματικής και σύνταξης στα γαλλικά του συγγράμματα. 
Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως ασυνείδητη προσπάθεια από τον ίδιο να διαφυλάξει 
την συγγραφική του δημιουργικότητα παράλληλα με την ψυχική του ακεραιότητα 
συμβολικά μέσω “γλωσσικών και γεωγραφικών ορίων” (Mehler, 1995). 
 
Υπάρχουν οικογένειες μεταναστών που απαγορεύουν στα παιδιά τους να μιλάνε τη 
μητρική γλώσσα ακόμη και μεταξύ τους, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Παρόμοια 
κατάσταση αποτελεί και η συνύπαρξη γονιών διαφορετικής χώρας προέλευσης, οι 
οποίοι επιλέγουν τη χρήση μόνο μιας από τις δύο γλώσσες επικοινωνίας εντός της 
οικογένειας. Ο βαθμός της απαγόρευσης χρήσης της άλλης γλώσσας ως εξίσου 
μητρικής, φαίνεται να επιδρά άμεσα στα παιδιά ως προς την εσωτερίκευση της 
≪απαγορευμένης γλώσσας≫, όπου μπορεί να ερμηνευτεί ως απόλυτη υποταγή 
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του ενός γονιού στον άλλο, ή κατωτερότητας της κουλτούρας που αναπαριστά και 
ντροπής για τη χώρα καταγωγής του. Τέτοιου είδους γονεϊκές στάσεις αποτελούν 
πολύ συχνά αιτίες προβλημάτων λόγου και ομιλίας ή μαθησιακών δυσκολιών των 
παιδιών. Αυτές οι εμπειρίες θα καθορίσουν τελικά τον τρόπο που θα δομηθούν 
εντός του ψυχισμού του παιδιού οι ≪διαφορετικές γλώσσες≫ στις διάφορες 
αναπτυξιακές του φάσεις και άρα τον βαθμό απώθησης, διάσχισης, άρνησης 
διαφοροποίησης και διεργασίας πένθους του υποκειμένου, με άμεσα ορατά 
αποτέλεσμα στο λόγο, τη μνήμη και τη σκέψη του. 
 
Ένα από τα πλέον επίκαιρα ερωτήματα της λογοπαιδικής επιστήμης αποτελεί το 
κατά πόσο η έκθεση των παιδιών στην πολυπολιτισμικότητα και πολυγλωσία 
αποτελεί παράγοντα εμπλουτισμού ή ζημίας στις γνωστικές τους λειτουργίες. Από 
κλινική σκοπιά καθίσταται σαφές ότι οι προσωπικές αντιξοότητες θα καθορίσουν 
τελικά το αν θα παραχθούν ψυχικές αλλοιώσεις ή αν θα εμπλουτίσουν τις ψυχικές 
λειτουργίες. Ένας πολύγλωσσος ψυχικός προσανατολισμός μπορεί να ενισχύσει τον 
ψυχικό πλούτο, την πλαστικότητα και τη συμβολική λειτουργία του ατόμου. Από την 
άλλη πλευρά η απώθηση και η διάσχιση μπορεί να αποτελέσουν τις βασικές 
ψυχικές άμυνες του ατόμου οδηγώντας σε αδιέξοδα, αποκλείοντας νέες ψυχικές 
διαδρομές και απαγορεύοντας ≪νέες εισροές≫ και άρα νέες ενδοβολές εντός του 
υποκειμένου ( “cul de sacs” or “no entries”). 
 
2. Η αδυναμία του υποκειμένου για αφομοίωση της ξένης γλώσσας 
 
Η αδυναμία αφομοίωσης και χρήσης της ξένης γλώσσας στην οποία έχει εκτεθεί το 
υποκείμενο, υποδηλώνει στην ουσία την άρνηση του να αποδεσμευτεί ψυχικά από 
τη μητρική του γλώσσα και ενδεχομένως τη δυσκολία του να πενθήσει και να 
αποσυγχωνευτεί από το μητρικό αντικείμενο, τη ≪χαμένη πατρίδα≫ - μητέρα. 
Τέτοια παραδείγματα αποτέλεσαν όχι μόνο προσφυγικοί και μεταναστευτικοί 
πληθυσμοί, αλλά κυρίως εξόριστοι ή στρατιώτες που αντιστάθηκαν στην κοινωνική 
τους ενσωμάτωση στο νέο περιβάλλον που χρειάστηκε να ενταχθούν είτε μόνιμα 
είτε προσωρινά. 
 
Ο Ελίας Κανέττι συγγραφέας που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, γεννήθηκε 
στη Βουλγαρία και στη συνέχεια μετακόμισε με τους γονείς του στην Αγγλία. Μετά 
τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του, μετανάστευσε με τη μητέρα του στη Βιέννη. 
Εκεί έμαθε τα γερμανικά από τη μητέρα του, ενώ μιλούσε ήδη βουλγαρικά, αγγλικά 
και γαλλικά. Παρότι η γλώσσα αυτή κατακτήθηκε σε μεγαλύτερη ηλικία, 
προτιμήθηκε από τον ίδιο απορρίπτοντας τις άλλες γλωσσικές του καταγωγές. Τα 
έργα του είναι γραμμένα στη γερμανική γλώσσα. Ο ίδιος προσφέρει μια δική του 
ερμηνεία για την επιλογή του. Αναφέρει ότι η γερμανική γλώσσα αποτελούσε τη 
μυστική ερωτική γλώσσα των γονιών του. Σε αυτή επικοινωνούσαν μεταξύ τους και 
όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Κανέττι απέτρεψε τη μητέρα του από την αυτοκτονία. 
Μαθαίνοντας γερμανικά ο ίδιος από τη μητέρα του, ήταν σα να κράτησε ζωντανή 
την ίδια και την αγάπη των γονιών του. Παρότι όλα τα παραμύθια και τα παιδικά 
τραγούδια-νανουρίσματα τα άκουγε στα βουλγαρικά, εκείνος πλέον τα θυμάται και 
τα μεταφράζει αυτόματα και αυθόρμητα στα γερμανικά (Mehler, 1995). 
 



9 

 

Ο Johannes Hofer (1688, στο Mehler, 1995), διδακτορικός φοιτητής της ιατρικής, 
ασχολήθηκε στη διατριβή του με το ζήτημα μιας ασθένειας στρατιωτών που 
ορίστηκε ως ≪Σύνδρομο Νοσταλγίας≫ (Nostalgia Syndrome). Αφορούσε την 
κατάσταση εκείνη όπου Σουηδοί στρατιώτες εξαιτίας της νοσταλγίας τους για το 
σπίτι και την πατρίδα τους, πέθαιναν από αυτό το σύνδρομο. Ανέπτυσσαν 
συμπτώματα κατάθλιψης, στέρησης, αλλοιώσεις στη μνήμη τους και 
ψευδαισθήσεις. Το ≪Σύνδρομο της Νοσταλγίας≫ ορίστηκε τότε ως 
συναισθηματική ασθένεια με μοναδική γιατρειά την επιστροφή τους στην πατρίδα. 
Την ονόμασαν νοσταλγία γιατί σημαίνει αυτό ακριβώς που δηλώνει η ετυμολογία 
της λέξης. Άλγος για το νόστο. Πόνος για την επιστροφή στην πατρίδα. 
 
Υπό ψυχαναλυτικό πρίσμα, θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι η νοσταλγία ξύπνησε 
μέσα τους την αίσθηση του ανοίκειου, του ξένου και του αβέβαιου που προκαλεί 
φόβο, άγχος, τρόμο, φρίκη ή ακόμη και τρέλα. Το ανοίκειο προκύπτει από το 
παράδοξο, από μια καταπιεσμένη αίσθηση μιας εμπειρίας που ενώ έχει βιωθεί δεν 
υπάρχει ακριβές νόημα ή σαφής αναπαράσταση. Σα μια διέγερση χωρίς κατανόηση 
που οδηγεί στην απώθηση και επιστρέφει ξανά ως συναίσθημα μιας παλιάς 
φορτισμένης αλλά ξεχασμένης ανάμνησης. 
 
Ο Freud (1919), στο κείμενο του ≪Το ανοίκειο≫ ερμηνεύει την οικεία ανησυχία 
που προκαλεί η επαφή με το ανοίκειο, ως κάτι από παλαιά γνώριμο στην ψυχική 
ζωή που έγινε ξένο μέσω της διαδικασίας της απώθησης. Πρόκειται για κάτι 
απωθημένο που επανεμφανίζεται σαν αποτέλεσμα της επιστροφής του οιδιπόδειου 
άγχους ευνουχισμού που επανέρχεται κάτω από νέες συνθήκες σαν κάτι ξένο, 
εξωτερικό. Για παράδειγμα, ένα διαμελισμένο σώμα, ένα χέρι που έχει κοπεί στον 
καρπό, πόδια που χορεύουν μόνα τους στα παραμύθια, προκαλούν σε όλους την 
αίσθηση του ανοίκειου, ιδιαίτερα όταν είναι ικανά για ανεξάρτητη δραστηριότητα. 
Ωστόσο η αίσθηση του ανοίκειου, προέρχεται από τη σχέση τους με το σύμπλεγμα 
ευνουχισμού. 
 
Το πρόθεμα αν της λέξης (αν-οικείο) είναι το σήμα κατατεθέν της απώθησης. Οι 
τρομακτικές φαντασιώσεις είναι απλώς η μετατροπή μιας άλλης, η οποία αρχικά 
δεν ήταν τρομακτική, αλλά αναπαραστήθηκε ως έτσι. Κάποιοι άνθρωποι 
τρομοκρατούνται στη σκέψη να τους θάψουν ζωντανούς λόγω νεκροφάνειας, 
ωστόσο ο φόβος αυτός αφορά τη φαντασίωση της ενδομήτριας ζωής. Το ανοίκειο 
λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι που κάποτε ήταν οικείο, πολύ γνωστό. 
Η περίπτωση των Σουηδών στρατιωτών, θα μπορούσε να ερμηνευτεί με βάσει τις 
διαπιστώσεις του Freud για το ανοίκειο, αναφερόμενος σε νευρωτικούς άντρες που 
δηλώνουν ότι τα γυναικεία γεννητικά όργανα τους φαίνονται ανοίκεια, ενώ στην 
πραγματικότητα αποτελούν την είσοδο στην πρώτη οικία όλων των ανθρώπων, 
στον τόπο όπου ο καθένας έζησε κάποτε στην αρχή της ζωής του. Για αυτούς τους 
στρατιώτες ≪Αγάπη είναι η νοσταλγία για την πατρίδα≫ και η νοσταλγία αυτή 
παραπέμπει στα γεννητικά όργανα ή στο σώμα της μητέρας, που μακριά της δε 
δύναται να ζήσουν. 
 
Εν τέλει, σε κάθε περίπτωση η υποκειμενικότητα για να οριστεί πρέπει να φύγει 
από τα οικεία, να καταλύσει βεβαιότητες, να παλέψει με αρνήσεις, να καταβληθεί 



10 

 

από πένθη. Τέτοιου είδους εξελικτικές ψυχικές διεργασίες προϋποθέτουν 
αποσυγχωνευτικές συνθήκες. Η αδυναμία αφομοίωσης του ξένου, της ≪ξένης 
γλώσσας≫ θα μπορούσε να συνδεθεί και με την αδυναμία εγκατάλειψης της 
≪μητρικής γλώσσας≫, τη δυνατότητα αποσυγχώνευσης από το ≪οικείο μητρικό 
αντικείμενο≫. Οι Κλαϊνικοί υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της ικανότητας του 
βρέφους να πενθεί, προκύπτει από την ικανότητα για συμβολική σκέψη, η οποία 
εισάγει τη διαφοροποίηση και την απόσταση μεταξύ επιθυμίας και χαμένου 
αντικειμένου. Τα σύμβολα δομούν την πραγματικότητα του παιδιού, ενώ 
παράλληλα δημιουργούν την απαραίτητη απόσταση με τον κόσμο των 
αντικειμένων. Συνεπώς, η γλώσσα εκ φύσεως εμπεριέχει την απόσταση μεταξύ της 
μητέρας και του παιδιού, καθώς χρειάζεται να διατυπώσει τις ανάγκες του, αντί να 
προσδοκεί ότι θα ικανοποιηθούν άμεσα. Άρα, η δεύτερη γλώσσα δημιουργεί ακόμη 
μεγαλύτερη απόσταση από την εσωτερικευμένη αναπαράσταση της μητέρας 
(Movahedi, 1996). 
 
Ο κίνδυνος που ελλοχεύει από την λανθασμένη εντύπωση του αναλυτή και του 
αναλυόμενου, ότι ομιλώντας την ίδια γλώσσα υπάρχει και απόλυτη κατανόηση των 
λεχθέντων, υποδηλώνει την ασυνείδητη επιθυμία και των δύο για απόλυτη 
συμβιωτική ενότητα, η οποία εκδραματίζεται κατά αυτόν τον τρόπο αναμεταξύ τους 
(Mehler, 1993). Συνεπώς, κατά την αναλυτική διαδικασία, αναλυτής και 
αναλυόμενος βρίσκονται μονίμως αντιμέτωποι με την ανακάλυψη του 
ασυνειδήτου, της ≪Άλλης≫ δηλαδή γλώσσας, και ως ανακάλυψη του ≪Άλλου≫ (ή 

των σημαντικών ≪Άλλων≫). Όσο ανακαλύπτουν την «Άλλη» γλώσσα, τόσο 
ανακαλύπτουν την ετερότητα, τη διαφοροποίηση του εγώ από το αντικείμενο 
(Mehler, 1995). 
 
 

Επίλογος 

Απόσπασμα από το διάλογο της ψυχαναλύτριας Ράντμιλα Ζυγούρη με την Άννα 
Αγγελοπούλου στο τμήμα της εισαγωγής του βιβλίου της «Ο άγνωρος δεσμός. Για τη 
μεταβίβαση στην ψυχανάλυση». 
 
≪Η μητρική γλώσσα δεν είναι απαραίτητα αυτή που μιλούμε καλύτερα, ούτε αυτή 
που μας επιτρέπει να πούμε τα περισσότερα. Πρόκειται αναμφίβολα για τη γλώσσα 
στην οποία μοιραζόμαστε με τους άλλους αυτά που δεν λέγονται. Μητρική γλώσσα 
είναι αυτή που αντιστέκεται περισσότερο, που κρύβει καλύτερα τα ίχνη, τις ουλές, 
που διατηρεί τους μώλωπες των πληγμάτων που δεχτήκαμε. Η μητρική γλώσσα 
είναι μια μνήμη που δεν περιέχει απαραίτητα αναμνήσεις […] Κάθε επιτυχημένη  
αφήγηση είναι ταυτόχρονα και μια νίκη επί του αισθαντικού ρίγους που προκαλεί η 
μητρική γλώσσα αλλά και μια κεκαλυμμένη εκδήλωση της παρουσίας της. Συχνά 
αναρωτιόμουν σε ποια γλώσσα άραγε άκουγα εγώ, ως αναλύτρια≫. 
 
Η πολύγλωσση Ράντμιλα Ζυγούρη γεννήθηκε το 1936 στο Βελιγράδι από Σέρβους 
γονείς. 
Μετά τον πρώιμο θάνατο της μητέρας της και τη φυλάκιση του πατέρα της κατά τη 
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γερμανική κατοχή, υιοθετήθηκε από τη μητρική θεία της και τον ελληνικής 
καταγωγής 
σύζυγό της και έζησαν στη Γαλλία, την Αργεντινή και τη Γερμανία. Εδώ και πενήντα 
χρόνια, αποφάσισε να ζήσει στο Παρίσι. 
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