αυτό που αποκαλούµε «προσωπικότητα» αναδεικνύεται µέσα από έναν εσωτερικό «χάρτη»
που φτιάχνει ο καθένας µας και σύµφωνα µε τον οποίο οργανώνονται οι πληροφορίες για τον
εαυτό µας και για τους άλλους, όπως επίσης και οι ρόλοι που παίζονται ανάµεσα στον εαυτό
µας και τους άλλους. Ο καθένας από εµάς δηµιουργεί έναν τέτοιο «χάρτη» για τον εαυτό του
και για τους άλλους , έτσι όπως τον ή τους έχει αντιληφθεί και χρωµατίσει µέσα από τις
βρεφικές τους επιθυµίες, φαντασιώσεις και άµυνες. Αυτός ο «χάρτης» έχει πάρει κύρια δύο
ονόµατα µέσα στις ψυχαναλυτικές θεωρίες: ενδόβληµα (introject) και εσωτερικό αντικείµενο
(internal object), όρος που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί και σε αυτό το κείµενο.
Ο όρος εσωτερικό αντικείµενο αναφέρεται σε µία ασυνείδητη εικόνα ή αναπαράσταση ενός
άλλου προσώπου ή µέρους ενός άλλου προσώπου, την οποία το άτοµο βιώνει µε διάφορους
βαθµούς ζωηρότητας. Θα µπορούσαµε να την παροµοιάσουµε µε µία φωτογραφία του άλλου
που υπάρχει µέσα στο µυαλό µας είτε θολά, είτε µε εξαιρετική σαφήνεια. Η αναπαράσταση
του άλλου δεν είναι αναγκαίο να ανταποκρίνεται και στο πώς πραγµατικά αυτός ο άλλος
υπάρχει µέσα στην εξωτερική πραγµατικότητα. Αυτό γίνεται διότι η εσωτερική ασυνείδητη
αναπαράσταση του χρωµατίζεται από άλυτες δικές µας βρεφικές επιθυµίες, φαντασιώσεις,
ενορµήσεις, άµυνες, αγάπη και µίσος. Έτσι, ο εσωτερικός άλλος δεν είναι µία ολοκληρωτικά
ακριβής αναπαράσταση του εξωτερικού άλλου.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εσωτερικού αντικειµένου είναι η σχέση του µε την
αντίστοιχη αναπαράσταση του εαυτού µας και η τάση του να γίνει ένα κοµµάτι της. Με αυτόν
τον τρόπο, ένα εσωτερικό αντικείµενο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά µιας αναπαράστασης
εξωτερικού αντικειµένου και της αναπαράστασης του εαυτού. Όταν γίνει ο συνδυασµός αυτών
των δύο αναπαραστάσεων, τότε λέµε ότι έχει γίνει ταύτιση (identification). Οι σχέσεις ανάµεσα
στα εσωτερικά αντικείµενα ονοµάζονται εσωτερικευµένες σχέσεις (internalized object
relations), έτσι ώστε να ξεχωρίζουν από τις εξωτερικές αντικειµενοτρόπες σχέσεις ή αλλιώς
διαπροσωπικές σχέσεις.
Ένα παράδειγµα εσωτερικού αντικειµένου αναφέρει ο M. Horowitz (1975): µία γυναίκα
αναφέρει ότι, κατά τη ερωτική πράξη, ο ερεθισµός της µειώνεται επειδή έχει την αίσθηση ότι
την παρακολουθεί το πρόσωπο της µητέρας της µε επιτιµητικό ύφος. Ο Horowitz εξηγεί ότι η
µητέρα αντιπροσωπεύει µία ασαφή συγχώνευση µίας αναπαράστασης αντικειµένου µε µία
αναπαράσταση εαυτού. Μιλάει δε για συγχώνευση διότι η αντιερωτική στάση της ασθενούς
αντιπροσωπεύει όχι µόνο τα αισθήµατα της µητέρας απέναντι στο σεξ, αλλά και κοµµάτια της
στάσης της ίδιας της ασθενούς, τα οποία έχει διδαχθεί από τη µητέρα της και τώρα
προβάλλονται πάνω στην αναπαράσταση της µητέρας.
Οι αναπαραστάσεις του εαυτού και των άλλων στους υγιείς ανθρώπους είναι ευέλικτες και
συνεχώς προσαρµόζονται ανάλογα µε τα καινούργια δεδοµένα της πραγµατικότητας. Παρ΄
όλη την ευελιξία τους είναι αρκετά ισχυρές, έτσι ώστε µία κριτική από τα έξω δεν µπορεί να
καταστρέψει τη θετική εικόνα του εαυτού και των άλλων, ούτε να βλάψει την αυτοεκτίµηση και
την αυτο- εµπιστοσύνη. Εποµένως, η ενορµητική ζωή του ατόµου- η σεξουαλικότητά του και οι
πραγµατικές εκφράσεις του θυµού του – µπορεί να εκφραστεί, χωρίς να καταστραφεί η
αναπαράσταση του εαυτού ή του αντικειµένου. Ενώ, παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση
των οριακών ασθενών, οι αναπαραστάσεις εαυτού και αντικειµένου είναι άκαµπτες,
ανεπηρέαστες από τα καινούργια δεδοµένα µιας πραγµατικότητας, περιορισµένες σε αριθµό,
επιφανειακές και συνήθως στερεοτυπικές αντί ποικιλόµορφες.
Οι εσωτερικευµένες σχέσεις µε τα αντικείµενα µπορούν να τροποποιηθούν. Στόχος µιας
ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας είναι να γνωρίσει ο ασθενής τον τρόπο µε τον οποίο έχει
εσωτερικεύσει τις σχέσεις µε τα αντικείµενα και σταδιακά να τις βελτιώσει.
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Η έννοια των αντικειµενοτρόπων σχέσεων ξεκίνησε µέσα από τη θεωρία των ενορµήσεων του
S. Freud (1995). Ο Freud ήταν ο πρώτος ερευνητής που έδωσε µία εικόνα για τη µεγάλη
σηµασία που κατέχει στην ψυχική µας ζωή η εξέλιξη των σχέσεών µας µε το περιβάλλον,
δηλαδή η σχέση µε τη µητέρα και αργότερα τον πατέρα, αδέρφια κλπ. Γι΄ αυτόν, τα άτοµα
αυτά διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην νοητική εξέλιξη του παιδιού, εφ΄ όσον το βρέφος
είναι αβοήθητο και απόλυτα εξαρτηµένο από το περιβάλλον του για προστασία και
ευχαρίστηση. Ο Freud πίστευε ότι το βρέφος διακατέχεται από ενορµήσεις, οι οποίες έχουν ως
στόχο την εκφόρτισή τους µέσα από κάποιο αντικείµενο. Έτσι, το αντικείµενο είναι ένα
πράγµα (και όχι αναγκαστικά ένα ανθρώπινο ον) που αποτελεί το στόχο της ενόρµησης. Η
έννοια, δηλαδή, του αντικειµένου είναι αδιάρρηκτα συνδεδεµένη µε την ενόρµηση, εφ΄ όσον το
αντικείµενο είναι το «εργαλείο» µέσω του οποίου ο στόχος της ενόρµησης επιτυγχάνεται.
Αµέσως µετά τον Freud ή παράλληλα µε αυτόν, το 1923,η Βρεττανική σχολή των
αντικειµενοτρόπων σχέσεων εκπροσωπήθηκε από τους Klein, Fairbairn, Guntrip, Winnicott και
Bowlby, οι οποίοι ανέπτυξαν τη δική τους ο καθένας θεωρία για τις σχέσεις µε το αντικείµενο,
διαφοροποιούµενοι από τον Freud άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Η Αµερικανική
σχολή µε τους Hartmann, Kris, Lowenstein, Erikson, Jacobson, Mahler, Kernberg και Rinsley
επίσης ανέπτυξε τις δικές της θεωρίες. Μία βασική αποµάκρυνση από τον Freud, ο οποίος
θεώρησε ότι οι ασυνείδητες ενδοψυχικές συγκρούσεις είναι συγκρούσεις µεταξύ ενορµήσεων
και αµύνων του ατόµου, είναι η άποψη των θεωρητικών των σχέσεων αντικειµένου ότι το
παράγωγο µίας ενόρµησης (drive derivate) εκφράζεται µέσω µίας συγκεκριµένης πρωταρχικής
σχέσης µε το αντικείµενο και η άµυνα επίσης αντανακλάται σε µία συγκεκριµένη
εσωτερικευµένη σχέση µε το αντικείµενο. Η σύγκρουση, λοιπόν, γίνεται όχι ανάµεσα στην
ενόρµηση και την άµυνα αλλά µεταξύ αυτών των ενδοψυχικών ασυνείδητων
αντικειµενοτρόπων σχέσεων.
Οι θεωρητικοί των αντικειµενοτρόπων σχέσεων επικεντρώθηκαν σε µόνο µία λειτουργία του
Εγώ: στη δηµιουργία σχέσης µε τα αντικείµενα και άρχισαν να την αντιµετωπίζουν σαν τον
κορµό της ταυτότητας του ατόµου. Ο κάθε θεωρητικός αποφάσισε αν θα συµπεριλάβει ή όχι
τη θεωρία των ενορµήσεων σαν ένα µέρος της αντίληψής του για τις αντικειµενοτρόπες
σχέσεις. Ωστόσο, παρά τις πολύτιµες συµβολές στο συγκεκριµένο τοµέα, ακόµα είναι νωρίς
να ισχυριστούµε ότι υπάρχει µία ενοποιηµένη θεωρία των αντικειµενοτρόπων σχέσεων, την
οποία αποδέχεται η πλειοψηφία της ψυχαναλυτικής κοινότητας (Chathan, 1975).
Επιπροσθέτως, η θεωρία των αντικειµενοτρόπων σχέσεων ευθέως προκαλείται από τη θεωρία
του εαυτού του H. Kohut. Η διαµάχη κύρια επικεντρώνεται στο κατά πόσο η ψυχωτική, οριακή
και ναρκισσιστική παθολογία ξεκινά από ένα πλεόνασµα επιθετικότητας που υπάρχει στο
βρέφος – αυτό εκφράζει ο Kernberg - ή οφείλεται σ΄ ένα σταµάτηµα της εξέλιξης του Εγώ
εξαιτίας της αποτυχίας του γονέα να δείξει empathy, όπως ισχυρίζεται ο Kohut.
Παρά τις όποιες αντιθέσεις, στην κλινική πράξη, οι ψυχαναλυτικές έννοιες των
αντιειµενοτρόπων σχέσεων αποτελούν ένα πολύτιµο πλαίσιο για να κατανοηθούν τα σοβαρά
διαταραγµένα άτοµα και να αναζητηθούν οι κατάλληλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Σ΄ αυτή την εργασία θα αναλυθεί ο κορµός της θεωρίας των αντικειµενοτρόπων σχέσεων
µέσα από τη δουλειά του Kernberg, ο οποίος συνέθεσε την εργασία πολλών θεωρητικών και
ιδιαίτερα των Klein, Fairbairn, Jackobson, Mahler και παρουσίασε ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα θεωρίας για την ανάπτυξη των σχέσεων µε το αντικείµενο.
Ο Kernberg δεν ενδιαφέρθηκε να παρουσιάσει µία γενική θεωρία που θα αντικαταστήσσει τη
Φροϋδική ενορµητική θεωρία. Αντίθετα, περιόρισε τη χρησιµοποίση του όρου
«αντικειµενοτρόπες σχέσεις» στα εξής δύο σηµεία:
α) στη διαµόρφωση δυαδικών αναπαραστάσεων εαυτού και αντικειµένου που αντανακλούν
την αρχική σχέση βρέφους-µητέρας, και
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β) στη µετέπειτα εξέλιξη αυτών των αναπαραστάσεων σε δυαδικές, τριαδικές και πολλαπλές
εσωτερικές και εξωτερικές διαπροσωπικές σχέσεις.
Για τον Kernberg, είναι σηµαντικό αυτές οι εσωτερικεύσεις να είναι διπολικές και η κάθε
δυαδική αναπαράσταση εαυτού και αντικειµένου να επιτελείται µέσα σε ένα ειδικό
συναισθηµατικό πλαίσιο (ηδονής ή πόνου). Γι΄ αυτό το λόγο, πολλοί έχουν αποκαλέσει τον
Kernberg ως θεωρητικό των αναπαραστάσεων του αντικειµένου και όχι των σχέσεων µε το
αντικείµενο. Ο Kernberg ωστόσο πιστεύει στη σηµαντική επίδραση των γονιών που
φροντίζουν το βρέφος, πάνω στην ποιοτική εξέλιξη των εσωτερικευµένων αντικειµενοτρόπων
σχέσεών του.
Ο Kernberg δηµιούργησε τη θεωρία του µέσα από το κλινικό υλικό που είχε στη διάθεσή τα
του όταν εργαζόταν για το Menninger Foundation Psychotherapy Research Project. Κατά την
ανάλυση των σοβαρά διαταραγµένων ασθενών του, παρατήρησε τις χαοτικές και
ταλαντευόµενες µεταβιβαστικές αντιδράσεις τους, σύµφωνα µε τις οποίες σε µία συνεδρία τον
εύρισκαν κακό και µισητό, ενώ στην επόµενη καλό και πολύ αγαπητό. Επίσης παρατήρησε
και τις ταλαντεύσεις που είχαν σε σχέση µε τη γνώµη για τον ίδιο τους τον εαυτό. Όταν ο
Kernberg τους επισήµαινε αυτές τις αντιθετικές καταστάσεις µπορούσαν να δεχθούν ότι είχε
δίκιο γι΄ αυτές , αλλά έµοιαζαν να µη νοιάζονται καθόλου γι αυτές τους τις ανακολουθίες. Ο
Kernberg απέδωσε αυτές τις τελείως αντιθετικές συναισθηµατικές καταστάσεις των ασθενών
του (κακός, µισητός – καλός, αγαπητός) στον αµυντικό µηχανισµό της σχάσης (splitting) που
χρησιµοποιούσαν.
Εκτός από το µηχανισµό της σχάσης, ο Kernberg παρατήρησε και άλλες αρχαϊκές άµυνες, οι
οποίες σήµερα θεωρούνται πολύ κοινές στους οριακούς ασθενείς, όπως προβλητική ταύτιση
(projective identification), άρνηση (denial), εξιδανίκευση (idealization) και υποτίµηση
(devaluation). Η ευκολία µε την οποία οι αρχαϊκές καταστάσεις του εγώ και οι άµυνες,
εµφανίζονται στη µεταβίβαση και στη ζωή του ασθενή έκανε τον Kernberg να συµπεράνει ότι η
ψυχική δοµή του παιδιού συνεχίζει να υπάρχει και στην ενήλικη ζωή. Για να εξηγήσει αυτό του
το συµπέρασµα, ο Kernberg χρησιµοποιεί τον όρο «µεταβολισµός» (metabolism). ∆ηλαδή, η
ετοιµότητα µε την οποία οι αρχαϊκές σχέσεις πάνω στις οποίες βασίζονται αυτές οι
µεταβιβάσεις συνέχισαν να υπάρχουν και δε µεταβολίστηκαν. Αντίθετα, στη φυσιολογική
εξέλιξη, οι πρώτες σχέσεις έχασαν την πρώτη τους ποιότητα και εξελίχτηκαν σε µία
ψυχολογική δοµή µε οµαλή λειτουργία. Με άλλα λόγια, µεταβολίστηκαν.
Ο Kernberg έψαξε επίσης και για το σηµείο καθήλωσης κατά τη βρεφική ηλικία που θα
δικαιολογούσε την παθολογία. Αντλώντας από τις θεωρίες των E. Jackobson και M. Mahler,
συµπέρανε ότι οι ασθενείς του είχαν καθηλωθεί νωρίς στην εξέλιξή τους, όταν το εγώ ήταν
ανίκανο να ενσωµατώσει διαφορετικά είδη εµπειριών, ιδιαίτερα δε εµπειρίες έντονα
ευχάριστες και έντονα οδυνηρές. Το εγώ, τότε, διακατέχεται από συναισθήµατα και οι
εµπειρίες είναι οργανωµένες ανάλογα µε το πόσο ευχάριστες ή δυσάρεστες είναι, «καλές» ή
«κακές». Η έλλειψη ικανότητας αποδοχής και ενσωµάτωσης των «καλών» και των «κακών»
εµπειριών σ΄ ένα σύστηµα κρατά αυτές τις εµπειρίες χωριστές.
Ένα άλλο στοιχείο που παρατήρησε ο Kernberg ήταν ότι όταν εξηγούσε στους ασθενείς του
τις αντιθετικές τους καταστάσεις και συµπεριφορές,, αυτοί γέµιζαν µε άγχος. Συµπέρανε,
λοιπόν, ότι αυτό το άγχος υποδήλωνε την παρουσία έντονης σύγκρουσης και όχι απλά την
ανικανότητα του εγώ να συµπεριλάβει διαφορετικά είδη εµπειριών. Γι΄ αυτόν, το βρέφος
προσπαθεί να λύσει τις συγκρούσεις του µέσω της διαδικασίας της σχάσης (splitting), κάτι
που συµβαίνει φυσιολογικά κατά τη φάση της επαναπροσέγγισης, αλλά που εάν η σχάση
χρησιµοποιείται αµυντικά και από τους ενήλικες τότε µιλάµε για παθολογία και µάλιστα, κατά
τον Kernberg, µιλάµε για τον οριακό ασθενή.
Σύµφωνα µε τη θεωρία του Kernberg για τις αντικειµενοτρόπες σχέσεις, το ψυχικό όργανο
διαµορφώνεται πολύ νωρίς, µέσα από µία σειρά εσωτερικεύσεων των σχέσεων µε το
αντικείµενο. Οι φάσεις εξέλιξης των εσωτερικευµένων σχέσεων µε το αντικείµενο - δηλαδή, τα
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στάδια του βρεφικού αυτισµού της συµβίωσης, του αποχωρισµού / εξατοµίκευσης και της
σταθερότητας του αντικειµένου ή των ολόκληρων σχέσεων µε το αντικείµενο - αντανακλούν την
αρχική δοµή του ψυχικού οργάνου. Η βασική υποδοµή αυτών των πρώτων εξελικτικών
σταδίων είναι η αναπαράσταση του εαυτού, η αναπαράσταση του αντικειµένου και ένας
συναισθηµατικός παράγοντας που συνδέει τις δύο αυτές αναπαραστάσεις. Αυτές, σταδιακά,
εξελίσσονται σε πιο σύνθετες υποδοµές, όπως αναπαραστάσεις του πραγµατικού εαυτού, του
ιδανικού εαυτού, του πραγµατικού αντικειµένου και του ιδανικού αντικειµένου. Αυτή η
διαδικασία, η οποία διαρκεί περίπου τα τρία πρώτα χρόνια ζωής του βρέφους, περιλαµβάνει
την πρώτη υποδοµή του ψυχικού οργάνου που σταδιακά θα διαφοροποιηθεί και θα
αποτελέσει το Εγώ το Υπερεγώ και το Εκείνο.
Κατά τον Kernberg, οι πρώτες διαδικασίες εσωτερίκευσης έχουν δυαδικά χαρακτηριστικά,
δηλαδή το δίπολο εαυτός-αντικείµενο, ακόµα και όταν οι αναπαραστάσεις εαυτού και
αντικειµένου δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Με την ίδια λογική όλα τα µελλοντικά εξελικτικά
βήµατα θα έχουν επίσης δυαδικές εσωτερικεύσεις, δηλαδή εσωτερίκευση όχι µόνο ενός
αντικειµένου σαν µία αναπαράσταση του αντικειµένου, αλλά εσωτερίκευσης της αντίδρασης
του εαυτού µε το αντικείµενο. Γι΄ αυτό το λόγο, ο Kernberg θεωρεί ότι αναπαραστάσεις εαυτού
και αντικειµένου, καθώς και ο συναισθηµατικός παράγοντας που τις συνδέει, αποτελούν τη
βασική υποδοµή πάνω στην οποία βασίζεται η µετέπειτα εξέλιξη των εσωτερικευµένων
αναπαραστάσεων εαυτού και αντικειµένου και αργότερα το τρίπτυχο Εγώ, Υπερεγώ και Εκείνο.
Είπαµε προηγούµενα ότι οι εσωτερικευµένες αντικειµενοτρόπες σχέσεις είναι οι σχέσεις που
αναπτύσσονται ανάµεσα στα εσωτερικά αντικείµενα. Ο Kernberg αναγνωρίζει τρία είδη
εσωτερίκευσης: την ενδοβολή (introjection), την ταύτιση (identification) και την ταυτότητα του
εγώ (Ego indentity). Κάθε ένα είδος εσωτερίκευσης αντιπροσωπεύει µία φυσιολογική
κατάσταση σε ένα συγκεκριµένο εξελικτικό στάδιο:
1. Η ενδοβολή είναι η πιο αρχαϊκή µορφή εσωτερίκευσης. Αντιπροσωπεύει τις λιγότερο
οργανωµένες και λιγότερο διαφοροποιηµένες αναπαραστάσεις εαυτού και αντικειµένου, στα
πλαίσια του πλέον βίαιου συναισθηµατικού τόνου. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, τα
βρέφη ενδοβάλλουν στις αναπαραστάσεις του εαυτού συνολικά κοµµάτια της λειτουργίας της
µητέρας, τρόπους ύπαρξης και τρόπους του σχετίζεσθαι. Τα βρέφη έχουν δύο τρόπους
ένωσης µε τη µητέρα τους. Βιώνουν µία αδιαφοροποίητη ένωση µε την καλή µητέρα, που
ικανοποιεί τις ανάγκες τους ή το «καλό εγώ» και µία δυσάρεστη µη-ένωση µε την κακή
στερητική µητέρα, ή το «κακό εγώ». Η σχάση είναι το αποτέλεσµα της ανικανότητας του
βρέφους να συνθέσει τις δύο αυτές εµπειρίες. Στην αρχή, το «κακό εγώ» είναι µία επικίνδυνη
εµπειρία που προέρχεται από το περιβάλλον και η οποία, αργότερα, εκδιώκεται µέσω της
διαδικασίας της προβολής. Η ενδοβολή συνεχίζεται σαν ένας τρόπος εσωτερίκευσης από την,
κατά Mahler, συµβιωτική φάση προς την υποφάση της διαφοροποίησης. Κατά την περίοδο
αυτή, σχηµατίζεται το καλό εσωτερικό αντικείµενο και το κακό εσωτερικό αντικείµενο. Τα
βρέφη χρησιµοποιούν την ενδοβολή και την προβολή, η δε τελευταία χρησιµοποιείται σαν µία
άµυνα, που προστατεύει το καλό εσωτερικό αντικείµενο.
2. Η ταύτιση, το επόµενο στάδιο εσωτερίκευσης, συµβαίνει όταν το µωρό έχει την ικανότητα
να εκτιµήσει το ρόλο που παίζει το ίδιο και οι γονείς στις διάφορες καταστάσεις. Για να γίνει η
ταύτιση, πρέπει να υπάρχουν α) µία αναπαράσταση του αντικειµένου σ΄ ένα συγκεκριµένο
ρόλο, β) µία αναπαράσταση του εαυτού σ΄ ένα συµπληρωµατικό ρόλο και γ) µία
συναισθηµατική ανταπόκριση που ποικίλλει σε ένταση.
Σαν παράδειγµα ταύτισης µπορούµε να πάρουµε τον πατέρα που ευχαριστιέται να µαθαίνει το
γιό του πώς να οδηγεί ένα ποδήλατο µε τρεις ρόδες. Ο γιος µπορεί να εσωτερικεύσει α) µία
αναπαράσταση του αντικειµένου, που είναι ένας πατέρας που βοηθάει και νοιάζεται, β) ένα
παιδί που είναι «καλό», παρά την απειρία του και γ) ένα συναίσθηµα ευχαρίστησης που δεν
χρωµατίζεται από ντροπή λόγω της άγνοιας ή της απειρίας να οδηγήσει ένα τρίτροχο
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ποδήλατο. Όταν θα µεγαλώσει αυτό το παιδί, πιθανότητα θα ευχαριστιέται να βοθήσει
άλλους, χωρίς να τους υποτιµά για τη απειρία τους.
Η ταύτιση ξεκινά στην, κατά Mahler, υποφάση της διαφοροποίησης και συνεχίζεται µέχρι την
υποφάση της επαναπροσέγγισης.
3. Η ταυτότητα του εγώ, το πλέον ώριµο στάδιο εσωτερίκευσης, αναφέρεται στην οργάνωση
όλων των ενδοβολών και ταυτίσεων κάτω από τις οδηγίες της συνθετικής ικανότητας του Εγώ.
Τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας του εγώ είναι α) µία σταθερή άποψη του κόσµου των
αντικειµένων, β) µία σταθερή αίσθηση του εαυτού σαν οργανωµένη οντότητα και γ) µία
αµοιβαία αναγνώριση αυτής της σταθερότητας από το παιδί και το γύρω περιβάλλον.
Σ΄ αυτή τη φάση έχει επιτευχθεί η σταθερότητα του αντικειµένου και το παιδί είναι ικανό να
ελέγξει την αµφιθυµία του, πράγµα που µειώνει τα πολύ έντονα συναισθήµατά του και το
οδηγεί στο να βιώσει µία πολύ µεγαλύτερη σειρά από συναισθήµατα. Το παιδί είναι πλέον
ικανό να παρέχει στον εαυτό του τις λειτουργίες που πριν του παρείχε το αντικείµενο. Έτσι, η
σχέση µε το αντικείµενο αρχίζει να µεταβολίζεται. Αυτό το παιδί έχει τώρα έναν εαυτό. Εδώ ο
Kernberg ορίζει τον εαυτό ως το σύνολο των αναπαραστάσεων του εαυτού, που συνδέονται µε
το σύνολο των αναπαραστάσεων του αντικειµένου. Ο εαυτός δεν είναι πια µία αναπαράσταση,
αλλά αποτελείται από το τρίπτυχο Εκείνο, Εγώ και Υπερεγώ.
Κατά τον Kernberg, το Εγώ, σαν δοµικό στοιχείο του ψυχικού οργάνου, αρχίζει να υφίσταται
µε την πρώτη χρησιµοποίηση της ενδοβολής για αµυντικούς σκοπούς. Η σταθεροποίηση του
εγώ δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να χρησιµοποιήσουν την απώθηση και τις άλλες
ανώτερες άµυνες γύρω από αυτή, που χαρακτηρίζουν το αµυντικό στυλ των φυσιολογικών ή
νευρωτικών ανθρώπων. Η απώθηση παραπέµπει στον σχηµατισµό του ασυνειδήτου που
αποτελείται από σχηµατισµούς εαυτού-αντικειµένου-συναισθήµατος που έχουν απορριφθεί
από το άτοµο.
Τα φαινόµενα σχάσης του Εγώ ξεκινούν από κακές αντικειµενοτρόπες σχέσεις στην
πραγµατική ζωή. Είναι η κακή µητέρα στην πραγµατική ζωή (bad object mother) που
εσωτερικεύεται πρώτα σαν µία προσπάθεια του παιδιού να την ελέγξει. Η µη ικανοποιητική
µητέρα, µετά την εσωτερίκευση, σχάζεται σε µία καλή και µία κακή. Η καλή, συνήθως,
προβάλλεται πίσω στην πραγµατική-εξωτερική µητέρα που τότε εξιδανικεύεται, στην
προσπάθεια να γίνουν οι σχέσεις όσο πιο καλές γίνεται. Ένα παράδειγµα είναι αυτό του
ασθενή που λέει: «έχω την πιο υπέροχη µητέρα του κόσµου». Το καλό αντικείµενο χρησιµεύει
σαν προστασία από το κακό εξωτερικό αντικείµενο, αλλά εσωτερικά το κακό είναι απειλή για
το καλό, εξ αιτίας του µίσους που έχει γεννηθεί. ∆ηµιουργείται έτσι µία κατάσταση φόβου για
βλάβη του καλού αντικειµένου µε αισθήµατα ενοχής και κατάθλιψης. Η σχάση του
αντικειµένου, στον αγώνα της αντιµετώπισης µιας δυσάρεστης πραγµατικής ζωής, οδηγεί σε
ταυτόχρονη σχάση του Εγώ στον αγώνα για τη διατήρηση σχέσεων τόσο µε τις καλές, όσο και
µε τις κακές όψεις της µητέρας και των άλλων προσώπων της οικογένειας.
Το τελευταίο στάδιο σχηµατισµού της δοµής του ψυχικού οργάνου είναι η εγκαθίδρυση και η
σταθεροποίηση του Υπερεγώ. Το Υπερεγώ αποτελείται από διάφορα επίπεδα: α)
υπολείµµατα των πρώτων σαδιστικών αναπαραστάσεων αντικειµένου, που αντιπροσωπεύουν
την προβολική διαδικασία του παιδιού, β) ένα ιδανικό Εγώ που περιλαµβάνει συγχωνευµένες
την ιδανική αναπαράσταση του εαυτού και την ιδανική αναπαράσταση του αντικειµένου και γ)
τις ρεαλιστικές γονεϊκές αναπαραστάσεις µε τις αξίες και τις απογοητεύσεις τους. Μέχρι να
σχηµατιστεί και να σταθεροποιηθεί το τελευταίο επίπεδο, το ιδανικό Εγώ είναι εκείνο που
τιθασεύει τις σαδιστικές, συγχωνευµένες αναπαραστάσεις εαυτού-αντικειµένου. Τα παιδιά
που έχουν λίγα καλά υπολείµµατα εαυτού-αντικειµένου και δεν έχουν σχηµατίσει ένα ιδανικό
Εγώ, δεν µπορούν προφυλάξουν το ανώριµο εγώ τους από τις σαδιστικές επιθέσεις των
εχθρικών αναπαραστάσεων εαυτού- αντικειµένου. Έτσι, οδηγούνται σε αισθήµατα κακίας και
κενού.
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Τα συναισθήµατα,, κατά τον Kernberg, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη των
εσωτερικευµένων σχέσεων µε το αντικείµενο. Γι΄ αυτόν , τα συναισθήµατα αντιπροσωπεύουν
έµφυτες προδιαθέσεις προς µία υποκειµενική εµπειρία και βιώνονται είτε ως ηδονή είτε ως
δυσαρέσκεια. Τα ευχάριστα και τα οδυνηρά συναισθήµατα είναι οι κύριοι οργανωτές των
«καλών» και των «κακών» εσωτερικευµένων σχέσεων µε το αντικείµενο.
Θεωρεί επίσης ότι, σε κάποιο αδιευκρίνιστο σηµείο της εξέλιξης οι αναπαραστάσεις που
έχουν οργανωθεί σύµφωνα µε τον συναισθηµατικό τόνο (ηδονή-πόνος), τώρα επενδύονται
αντίστοιχα µε λιβιδινικές και επιθετικές ενορµήσεις. Ωστόσο, πριν γίνει αυτή η επένδυση, οι
σχέσεις και το συναίσθηµα που τις συνοδεύει προηγούνται και ενεργοποιούν τις ενορµήσεις,
κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τον Freud, ο οποίος θεώρησε ότι οι αντικειµενοτρόπες
σχέσεις απορρέουν από τις ενορµήσεις.
Ας δούµε όµως τώρα την εξέλιξη των αντικειµενοτρόπων σχέσεων µέσα από τα στάδια
ανάπτυξης του βρέφους.
Η ενδοψυχική ζωή ξεκινά σαν ένας πρωταρχικός ψυχοφυσιολογικός εαυτός, µέσα στον οποίο
το Εγώ και το Εκείνο δεν έχουν ακόµα διαφοροποιηθεί και οι επιθετικές και λιβιδινικές
ενορµήσεις δεν έχουν επίσης ακόµη διαφοροποιηθεί. Η πρώτη ενδοψυχική δοµή είναι µία
συγχωνευµένη αναπαράσταση εαυτού και αντικειµένου, η οποία, σταδιακά, εξελίσσεται κάτω
από τη επίδραση της σχέσης του βρέφους µε την µητέρα. Ο πρώτες εβδοµάδες ζωής του
βρέφους, πριν σταθεροποιηθεί η αρχική αναπαράσταση εαυτού-αντικειµένου, αποτελούν την
προσυµβιωτική – ή, κατά τη Mahler, αυτιστική φάση της εξέλιξης (0-2 µηνών). Ηδονικά
συναισθήµατα είναι οι πρώτες εκδηλώσεις της λιβιδινικής διαφοροποιούµενης ενόρµησης και
η επένδυσή τους στη συγχωνευµένη αναπαράσταση εαυτού-αντικειµένου αποτελεί την πρώτη
ενδοψυχική λιβιδινική επένδυση. Για όσο διάστηµα οι αναπαραστάσεις εαυτού και
αντικειµένου αποτελούν µία συγχωνευµένη δοµή, η λιβιδινική επένδυση στον εαυτό και στα
αντικείµενα είναι αρχικά µία διαδικασία.
Η συµβιωτική φάση της εξέλιξης (2-10 µηνών) λαµβάνει τέλος µε µία σταδιακή
διαφοροποίηση της αναπαράστασης του εαυτού από την αναπαράσταση του αντικειµένου.
Εδώ, λοιπόν, γίνεται η διαφοροποίηση του εαυτού από τον εξωτερικό κόσµο. Όταν αρχίσει
αυτή η διαφοροποίηση, δύο διαδικασίες εµφανίζονται: α) η αµυντική επανασυγχώνευση των
λιβιδινικά επενδυµένων αναπαραστάσεων εαυτού και αντικειµένου σαν προστασία ενάντια
στις οδυνηρές εµπειρίες. Εάν αυτή γίνει υπερβολική ή παθολογική, οδηγεί αργότερα στην
παιδική συµβιωτική ψύχωση και στις συναισθηµατικές ψυχώσεις και σχιζοφρένεια στους
ενήλικες, και β) η διαφοροποίηση των οδυνηρών εµπειριών σε επιθετικά επενδυµένες
αναπαραστάσεις εαυτού και αντικειµένου, σαν µία πρώτη προσπάθεια να αποµακρύνει και
να αρνηθεί το βρέφος τη µαταιωτική επικοινωνία που έχει µε τη µητέρα και την ενδοψυχική
αναπαράστασή της. Μια συγχωνευµένη αδιαφοροποίητη αναπαράσταση εαυτούαντικειµένου, επενδυµένη µε επιθετικές ενορµήσεις γίνεται ο άλλος πόλος των λιβιδινικά
επενδυµένων ενορµήσεων έτσι ώστε, σε κάποια στιγµή, ο ενδοψυχικός κόσµος των
αντικειµενοτρόπων σχέσεων αποτελείται από «καλές» και «κακές» αναπαραστάσεις του
εαυτού και αντίστοιχα «καλές» και «κακές» αναπαραστάσεις του αντικειµένου.
Οι προσπάθειες που καταβάλλει το βρέφος για να αποκαταστήσει την ιδανική συµβιωτική
σχέση µε τη µητέρα οδηγούν στην εµφάνιση διαδικασιών ενδοβολής και προβολής µε στόχο
να διατηρήσει καλές ή ιδανικές σχέσεις ανάµεσα στις αναπαραστάσεις εαυτού και
αντικειµένου και να αρνηθεί και να προβάλλει τις κακές: αυτές οι κακές αναπαραστάσεις
εαυτού και αντικειµένου θα αποτελέσουν τους προδρόµους του σαδιστικού υπερεγώ, το
πρώτο επίπεδο της εξέλιξης του υπερεγώ. Το στάδιο, λοιπόν, του αποχωρισµούεξατοµίκευσης (4-36 µηνών) χαρακτηρίζεται από πολλαπλές διαφοροποιήσεις, αλλά όχι τη
σύνθεση των καλών και κακών αναπαραστάσεων εαυτού και αντικειµένου.
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Το επόµενο στάδιο εξέλιξης αποτελείται από τη βαθµιαία και περισσότερο ρεαλιστική σύνθεση
των καλών και κακών αναπαραστάσεων του εαυτού σε πραγµατικές αναπαραστάσεις του
εαυτού και τη σύνθεση των καλών και κακών αναπαραστάσεων του αντικειµένου σε
πραγµατικές αναπαραστάσεις του αντικειµένου. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι µερικές όψεις
των αναπαραστάσεων εαυτού και αντικειµένου γίνονται ολόκληρες αναπαραστάσεις εαυτού
και αντικειµένου.
Καθώς οι αναπαραστάσεις εαυτού και αντικειµένου γίνονται περισσότερο πραγµατικές, το
παιδί αρχίζει να αντιλαµβάνεται τις ατέλειές του, όπως επίσης και τις ατέλειες και µαταιώσεις
που προέρχονται από την καλή µητέρα. Φτιάχνει λοιπόν ιδανικές αναπαραστάσεις του εαυτού
που αντιπροσωπεύουν τις φιλοδοξίες του για τον εαυτό του και που, ενδεχόµενα, αυτή η
ιδανική αναπαράσταση του εαυτού θα αποκαταστήσει την ιδανική σχέση µε τη µητέρα που
υπήρχε κατά τη συµβιωτική φάση. Αυτές οι ιδανικές αναπαραστάσεις του εαυτού
συµπληρώνονται µε ιδανικές αναπαραστάσεις για το αντικείµενο, δηλαδή την καλή ή ιδανική
µητέρα που χάθηκε, όταν το παιδί άρχισε να έχει µια πιο αντικειµενική εκτίµηση της σχέσης
του µε τη µητέρα. Αυτές οι ιδανικές αναπαραστάσεις εαυτού και αντικειµένου γίνονται κατά το
δεύτερο και τρίτο χρόνο ζωής. Σ΄ αυτό το διάστηµα, το παιδί ελέγχει τις ενορµήσεις του
(πρωκτικές, σ΄ αυτή τη φάση) µέσω των φιλοδοξιών και απαιτήσεων που έχουν ενσωµατωθεί
στις αναπαραστάσεις εαυτού και αντικειµένου. Εδώ, πρέπει να σηµειωθεί ότι, σε αντίθεση µε
τις αρχικές αναπαραστάσεις καλού και κακού εαυτού και αντικειµένου, οι µετέπειτα ιδανικές
αναπαραστάσεις βασίζονται σε µια ρεαλιστική σύνθεση των καλών και κακών
αναπαραστάσεων του εαυτού και του αντικειµένου και αποτελούν µία περισσότερο ώριµη
µορφή εξιδανίκευσης.
Η φυσιολογική εξέλιξη της διαδικασίας της εξιδανίκευσης πρέπει να εξεταστεί µε την
παράλληλη εξέλιξη, στην ίδια περίοδο, της διαδικασίας της υποτίµησης (devaluation). Οι
προσπάθειες που καταβάλλει το παιδί για να αρνηθεί και να υποτιµήσει τις κακές πλευρές
της µητέρας και των αναπαραστάσεων του αντικειµένου και ως εκ τούτου και τις κακές
αναπαραστάσεις του εαυτού του, το οδηγούν να απορρίψει ορισµένες πλευρές της
µαταιωτικής ή επικίνδυνης εγγύτητας µε τη µητέρα, του ενδυναµώνουν τη διάθεση για
αυτονοµία και το διαφοροποιούν ακόµα περισσότερο από τα αντικείµενα.
Το επόµενο στάδιο εξέλιξης, που αρχίζει µε τη σταθερότητα του αντικειµένου, ή το στάδιο των
ολόκληρων σχέσεων µε το αντικείµενο και καλύπτει τον τέταρτο και πέµπτο χρόνο ζωής,
συµπληρώνεται µε το πέρασµα του Οιδιποδείου συµπλέγµατος και το ξεκίνηµα της
λανθάνουσας περιόδου του παιδιού.
Σ΄ αυτή την περίοδο, οι αναπαραστάσεις του ιδανικού εαυτού και του ιδανικού αντικειµένου
συντίθενται στο Ιδανικό Εγώ και το Ιδανικό Εγώ ενσωµατώνεται στο Υπερεγώ. Τώρα µόνο
γίνεται µία ξεκάθαρη διαφοροποίηση µεταξύ Εγώ και Υπερεγώ και έτσι συµπληρώνεται η
εγκαθίδρυση της τρίπτυχης δοµής που ξεκίνησε µε την αποµάκρυνση του Εγώ από το Εκείνο,
όταν η απώθηση άρχισε να υπερισχύει των αρχαϊκών µηχανισµών της ενδοβολής, προβολής,
άρνησης, εξιδανίκευσης και υποτίµησης.
Ένα ώριµο Υπερεγώ χαρακτηρίζεται από τον έλεγχο που ασκεί πάνω στις εναλλαγές του
συναισθήµατος, τα αισθήµατα ενοχής και σε µία αναπτυσσόµενη αίσθηση αυτονοµίας, ενώ
ένα παθολογικό υπερβολικά επιθετικό και πρωτόγονο Υπερεγώ χαρακτηρίζεται από την
επικράτηση σοβαρών καταθλιπτικών εναλλαγών συναισθήµατος. Επιπροσθέτως, αισθήµατα
κατωτερότητας και ντροπής αντανακλούν τη συµµετοχή του Ιδανικού Εγώ στο Υπερεγώ. Όσο
προβληµατικότερο είναι το Υπερεγώ, τόσο περισσότερο τα αισθήµατα κατωτερότητας και
ντροπής υπερισχύουν της ικανότητας να βιώνουµε παραλλαγµένα καταθλιπτικά
συναισθήµατα (όπως λύπη) και µειωµένα αισθήµατα ενοχής.
Κατά τη διάρκεια της οιδιπόδειας περιόδου και της λανθάνουσας περιόδου, η σύνθεση των
αναπαραστάσεων του εαυτού σε µία οργανωµένη αντίληψη για τον εαυτό εξελίσσεται και η
ταυτότητα του εγώ, που αρχικά προέκυψε από τη σύνθεση των καλών και κακών
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αναπαραστάσεων του εαυτού, κατά τη περίοδο της σταθερότητας του αντικειµένου, συνεχίζει
να σταθεροποιείται.
Είναι ανάγκη τώρα να δούµε πώς οι υπόλοιποι θεωρητικοί των αντικειµενοτρόπων σχέσεων
διαφοροποιούνται ή συµφωνούν µε αυτόν τον κύριο κορµό της θεωρίας των
αντικειµενοτρόπων σχέσεων. Μιλάµε για τους Suttie, Klein, Fairbairn, Guntrip, Balint,
Winnicott.

IAN SUTTIE
Από τους πρώτους θεωρητικούς των αντικειµενοτρόπων σχέσεων θεωρείται ο Ian Suttie, αν
και η αναγνώριση της σηµαντικής προσφοράς του έγινε κάπως καθυστερηµένα. Ο Suttie,
αποµακρυνόµενος από τη θεωρία των ενορµήσεων, θεωρεί ότι τα άτοµα γεννιούνται µε µία
έµφυτη ανάγκη για συντροφικότητα.
Αντίθετα µε το Freud που πίστευε ότι το βρέφος κυριαρχείται από αντιτιθέµενες ενορµήσεις, ο
Suttie θεώρησε ότι το βρέφος διακατέχεται από την ανάγκη µιας στενής σχέσης µε τη µητέρα,
η οποία, εάν µαταιωθεί, προκαλεί σε αυτό ακραίες εκδηλώσεις φόβου και θυµού. Το βρέφος
βιώνει αρχικά µόνο την ικανοποίησή του και την καλή του θέληση, την οποία παρέχει
αφειδώς. Σύντοµα όµως ανακαλύπτει ότι η καλή διάθεση των άλλων είναι υπό όρους και η
δική του προσφορά ενδέχεται να κατακριθεί και να απορριφθεί. Έτσι η κοινωνική αγάπη την
οποία αισθάνεται µετατρέπεται, όταν µαταιωθεί, σε άγχος και σε µίσος αν η µαταίωση είναι
αρκετά σοβαρή.
Ο θυµός για τον Suttie δεν είναι απλά µια αντίδραση στη µαταίωση ή στην απόρριψη. Είναι
ένα συνεχές αίτηµα που απευθύνει το βρέφος προς τους άλλους – αρχικά βέβαια προς τη
µητέρα - για να αποµακρύνουν ή να αποµακρύνει την πηγή της µαταίωσης. Έτσι, ο θυµός δεν
είναι µια συµπεριφορά που αποσκοπεί στην καταστροφή της µητέρας, αλλά µια διαµαρτυρία
για την άστοργη συµπεριφορά της απέναντί του. Το δε µίσος το θεωρεί σαν µια συνεχή
µοµφή έναντι στο αντικείµενο που απειλεί τον εαυτό µε το άγχος του αποχωρισµού. Ο στόχος
του µίσους, κατά τον Suttie δεν είναι ο θάνατος αλλά η διαφύλαξη του εαυτού από την
αποµόνωση που είναι ο θάνατος και η αποκατάσταση µιας στοργικής σχέσης.
Για τον Suttie, "το παιδί έρχεται στη ζωή µε την έµφυτη τάση να δώσει και να ανταποκριθεί.
Αυτή η έµφυτη τάση µαζί µε την ανάγκη να κερδίσει την προσοχή των άλλων και την
αναγνώρισή τους κινητοποιεί το ελεύθερο πάρε-δώσε των σχέσεων".
MELANIE KLEIN
Η δουλειά της Klein αποτελεί µια ολοκληρωµένη θεωρία των αντικειµενοτρόπων σχέσεων που
ξεκινά µε την ύπαρξη, κατά τη γέννηση, ενός πρωτόγονου εγώ που οδηγείται από ενορµήσεις
και άγχος για να φτιάξει σχέσεις µε το αντικείµενο στη φαντασία και στην πραγµατικότητα.
Έτσι, σε πλήρη αντίθεση µε τον Suttie που έκανε µια ριζική ρήξη µε τη Φροϋδική
µεταψυχολογία, η Klein συµµερίζεται τις απόψεις του Freud που υποστηρίζει ότι οι ενορµήσεις
αποτελούν την κινητήρια δύναµη για τις αντικειµενοτρόπες σχέσεις. Σε αντίθεση, επίσης, µε
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τον Kohut, που τόνισε τη σπουδαιότητα της πραγµατικής εµπειρίας του παιδιού µε τα
αντικείµενα του εαυτού, η Klein τόνισε τις ασυνείδητες φαντασιώσεις του παιδιού σε σχέση µε
τα αντικείµενά του.
Παρόλο που η Klein διατηρεί τους όρους Εκείνο, Εγώ και Υπερεγώ, επικεντρώνεται στην
παρανοϊκή-σχιζοειδή θέση και την καταθλιπτική θέση. Αυτές οι δύο θέσεις δε θεωρούνται µόνο
σαν στάδια της ανάπτυξης του βρέφους, αλλά σαν συγκεκριµένοι σχηµατισµοί των
αντικειµενοτρόπων σχέσεων, µε τα άγχη κα τις άµυνες που τις συνοδεύουν και που, σ΄ ένα
βαθµό, συνεχίζουν την ύπαρξή τους σε όλη τη µετέπειτα ζωή
Η Klein αποδέχεται πλήρως τη σηµασία της ενόρµησης του θανάτου, έτσι όπως το διατύπωσε
ο Freud. Η βασική της θέση είναι ότι η πάλη για το σχηµατισµό ενός καλού εσωτερικού
αντικειµένου –βασικού κριτήριου για τη µετέπειτα υγιή εξέλιξη- θα αποκρουστεί ισχυρά από
την ενόρµηση του θανάτου. Η ψυχολογική ζωή του ατόµου κυριαρχείται από αυτή τη
σύγκρουση από την αρχή έως το τέλος της ζωής. Το βρέφος, απειλούµενο από την
καταστροφικότητα της ενόρµησης του θανάτου, προστατεύεται µέσα από τον µηχανισµό της
προβλητικής ταύτισης. Με το µηχανισµό αυτό, γίνεται µία σχάση εκείνου του µέρους του Εγώ
που περιλαµβάνει την ενόρµηση του θανάτου και µία προβολή του στο πρωταρχικό µερικό
αντικείµενο, που είναι το στήθος της µητέρας. Τώρα το παιδί βιώνει το στήθος της µητέρας
σαν καταστροφικό, αλλά και σαν κατεστραµµένο.
Το βρέφος, κατά την Klein, παλεύει µε το φόβο ότι το καταδιωκτικό αντικείµενο ή αντικείµενα
θα µπει µέσα στο εγώ και θα εκµηδενίσει και το ιδανικό αντικείµενο και τον εαυτό. Η
εξιδανίκευση του αντικειµένου σ΄ αυτό το στάδιο αποτελεί µία ολοκληρωτικά αµυντική
στρατηγική, που υιοθετείται για να κρατήσει το καλό αντικείµενο προστατευµένο από το
καταδιωκτικό αντικείµενο. Οι καλές εµπειρίες από τα εξωτερικά αντικείµενα (τη µητέρα, τον
πατέρα και τους άλλους) µόνο ελάχιστα µετριάζουν τον τρόµο που προξενεί αυτή η
κατάσταση.
Η έννοια του φθόνου, αν και συνδέεται µε το θαυµασµό, έχει για την Klein µια καταστροφική
πρόθεση. Ο φθόνος υπάρχει από τη γέννηση και, εάν είναι ισχυρός, µπορεί να αναµειχθεί µε
τη διατήρηση του ιδανικού αντικειµένου που προκαλεί φθόνο και έτσι, γι΄ αυτό το λόγο, πρέπει
να υποστεί επίθεση και να καταστραφεί. Μπλοκάρεται, λοιπόν, η ανάπτυξη του Εγώ, εφόσον
η εξέλιξή του εξαρτάται από την εσωτερίκευση του ιδανικού αντικειµένου και την ταύτισή του
µε αυτό.
Τα «εσωτερικά αντικείµενα» που χρησιµοποιεί η Klein αντιστοιχούν µε τα «αντικείµενα του
εαυτού» (self objects), που χρησιµοποιεί ο Kohut. Όµως, η Klein τα θεωρεί σαν ένα προϊόν
φαντασίωσης που βιώνει το βρέφος και που περιλαµβάνει καλά και κακά αντικείµενα, ενώ ο
Kohut τα θεωρεί προϊόν της πραγµατική εµπειρίας που αποκτά το βρέφος µε τα εξωτερικά
αντικείµενα.
W/ RONALD D. FAIRBAIRN
Όπως και η Klein, έτσι και ο Fairbairn κράτησε στοιχεία από τη θεωρία των ενορµήσεων του
Freud. Ωστόσο, απέρριψε την άποψη της Kleien ότι οι ενορµήσεις παίζουν τον κεντρικό ρόλο
στις σχέσεις και θεώρησε ότι πραγµατικός στόχος της λίµπιντο είναι η εγκαθίδρυση
ικανοποιητικών σχέσεων µε τα αντικείµενα και όχι η αναζήτηση της ηδονής.
Η έννοια του Εκείνο όπως και η ενόρµηση του θανάτου δεν υπάρχουν στη θεωρία του
Fairbairn. Η επιθετικότητα του βρέφους αποτελεί µια απάντηση στη µαταίωση και στη
στέρηση, που προέρχονται από τη µητέρα. Έτσι, θεωρεί ότι η λίµπιντο συνδέεται µε έµφυτη
προδιάθεση για αντικειµενοτρόπες σχέσεις ενώ η επιθετικότητα συνδέεται µε µαταιωτικές
αντικειµενοτρόπες σχέσεις. Μία µαταιωτική, δηλαδή, σχέση προκαλεί έµφυτη προδιάθεση για
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επιθετικότητα και αντιστοιχεί σε επώδυνες συναισθηµατικά καταστάσεις, ενώ µία ευχάριστη
σχέση προκαλεί ευχάριστα συναισθήµατα και έµφυτη προδιάθεση για προσκόλληση στο
αντικείµενο που προκαλεί αυτή την ηδονή.
Για τον Fairbairn, η ψυχική υγεία εξαρτάται από τη διατήρηση της ολότητας του εγώ. Το παιδί
είναι µία ολότητα από τη φύση του και θα παραµείνει έτσι, εφόσον προστατευθεί, όσο το
δυνατό περισσότερο, από κακές αντικειµενοτρόπες σχέσεις στη συναλλαγή του µε τον κόσµο
και πρωταρχικά µε τη µητέρα. Η µητέρα είναι που, αρχικά, µε το δικό της ολοκληρωµένο και
υγιές εγώ, βοηθάει το παιδί να αναπτύξει τη δική του ολότητα σαν εγώ. Καλή
αντικειµενοτρόπος εµπειρία οδηγεί απλά σε καλή ανάπτυξη του Εγώ.
Ο Fairbairn διακρίνει τρία είδη εσωτερικών αντικειµένων που αντιστοιχούν σε ανάλογες όψεις
του Εγώ:
α) Την προκλητική µητέρα που προκαλεί ανάγκες χωρίς να τις ικανοποιεί. Αυτή την ονοµάζει
«το ερεθιστικό αντικείµενο» (exciting object ή libidinal object).
β) Την απορριπτική, θυµωµένη, απολυταρχική,, αντιλιβιδινική µητέρα που αρνείται να παρέχει
ικανοποίηση: το απορριπτικό αντικείµενο (rejecting antilibidinal object). Μια τέτοια µητέρα
είναι αυτή που συχνά λέει: «Μη µε ενοχλείς τώρα, είµαι απασχοληµένη».
γ) Την συγκινησιακά ουδέτερη, ηθικά εξιδανικευµένη µητέρα, την οποία το παιδί αναζητά
χωρίς ιδιαίτερη συναισθηµατική φόρτιση κα µε την οποία οι ανάγκες αποφεύγονται για να
αποφευχθεί η δική της δυσαρέσκεια. Το παιδί προσαρµόζεται τελικά µε αυτή τη µητέρα στα
πλαίσια της ελπίδας για τελική αποδοχή. Αυτή η µητέρα ονοµάζεται το ιδανικό αντικείµενο
(ideal object).
Τόσο το ερεθιστικό, όσο και το απορριπτικό αντικείµενο βιώνονται σαν κακά αντικείµενα και
απωθούνται. Το ιδανικό αντικείµενο δεν απωθείται, αλλά προβάλλεται πίσω, στον πραγµατικό
γονιό µε την ελπίδα µιας ειρηνικής συµβίωσης. Η σχάση, όµως, των αντικειµένων σε καλά και
κακά και η απώθηση των κακών επιφέρει και σχάση του Εγώ. Έτσι, διακρίνουµε:
a. Ένα ανώριµο λιβιδινικό εγώ (infantile libidinal ego) που βρίσκεται σε µία συνεχή διέγερση
από το ερεθιστικό αντικείµενο και επιδιώκει συνεχώς προσωπικές σχέσεις, χωρίς τις οποίες
δεν µπορεί να αναπτυχθεί. Ένα ενήλικο άτοµο µε αυτό το Εγώ χαρακτηρίζεται από µία χρόνια
υπερεξαρτητικότητα, παθητική σεξουαλικότητα και λαχτάρα για εκτίµηση.
b. Ένα ανώριµο αντιλιβιδινικό εγώ (infantile antilibidinal ego) ταυτοποιούµενο µε το
απορριπτικό αντικείµενο, µε αρνητισµό, εχθρότητα, αυτοκαταδίωξη που προκαλεί φόβο και
ενοχή. Αυτό το Εγώ ονοµάστηκε αρχικά «εσωτερικός σαµποτέρ» (internal saboteur) και
παροµοιάζεται µε το σαδιστικό Υπερεγώ του Freud.
c. Ένα κεντρικό εγώ (central ego) που αποτελεί τη συνειδητή πλευρά του εαυτού.
Η λειτουργία του λιβιδινικού και αντιλιβιδινικού εγώ είναι ασυνείδητη. Το δε κεντρικό εγώ, που
όπως είπαµε είναι συνειδητό, προσπαθεί να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του έξω κόσµου,
θυσιάζοντας τον αυθορµητισµό και τη δηµιουργικότητα για να πετύχει ασφάλεια.
Ο Fairbairn θεώρησε το άγχος σαν αποτέλεσµα ασυνείδητων ενδοψυχικών συγκρούσεων. Γι΄
αυτόν, το αντιλιβιδινικό εγώ κατευθύνει την επιθετικότητά του προς το λιβιδινικό εγώ και τότε η
ευχαρίστηση του λιβιδινικού εγώ µετατρέπεται σε επώδυνο άγχος. Με αυτή του τη θέση, ο
Fairbairn πλησιάζει την άποψη του Freud για το άγχος, σύµφωνα µε την οποία, άγχος
αντιπροσωπεύει µπλοκαρισµένη λιµπίντο.
Η βασική θεωρία του Fairbairn αφορά τη σχιζοειδή θέση, όπως την ονόµασε. Αναλύοντας τα
όνειρα των ασθενών του, παρατήρησε τα συµβολικά νοήµατα που οι ασθενείς έδιναν σε όλα
τα πρόσωπα των ονείρων τους-πραγµατικά και φανταστικά, διαφορετικές εικόνες του ίδιου
προσώπου, µαζί και εκείνου που έβλεπε το όνειρο. Βρήκε ότι αυτές οι «προσωποποιήσεις»
αποτελούσαν µία αξιοθαύµαστα σταθερή οργάνωση. Σταδιακά, συµπέρανε ότι η καλλίτερη
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εξήγηση γι΄ αυτά τα χαρακτηριστικά των ονείρων είναι ότι το Εγώ του ασθενή διαιρείται σε ένα
προσυνειδητό ή συνειδητό Εγώ που συνδέεται µε ένα προσυνειδητό η συνειδητό
εξιδανικευµένο εσωτερικό αντικείµενο, σε αντίθεση µε δύο κοµµάτια του Εγώ που είναι
απωθηµένα και ασυνείδητα και που δεν συνδέονται µε ένα απαγορευτικό ή απορριπτικό
«αντιλιβιδινικό» αντικείµενο και ένα ερεθιστικό και ικανοποιητικό «λιβιδινικό» αντικείµενο.
Όλες, λοιπόν, οι προσωποποιήσεις στα όνειρα µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση αυτά τα
τρία σχήµατα του Εγώ και του αντικειµένου. Ο Fairbairn πρότεινε ότι αυτό το χαρακτηριστικό
των ονείρων αντανακλά την «σχιζοειδή» διαδικασία. ∆ηλαδή, γίνεται σχάση του Εγώ για
αµυντικούς λόγους και µία αντίστοιχη σχάση του βασικού αντικειµένου -της µητέρας- που
είναι ταυτόχρονα επενδυµένο λιβιδινικά αλλά είναι και µαταιωτικό. Το µαταιωτικό κοµµάτι του
αντικειµένου απωθείται σαν το «κακό εσωτερικό αντικείµενο» (το αντιλιβιδινικό αντικείµενο)
και το ερεθιστικό κοµµάτι του αντικειµένου απωθείται σαν το µη-διαθέσιµο λιβιδινικό
αντικείµενο. Τα κοµµάτια του Εγώ που συνδέονται µε αυτά τα δύο απωθηµένα κοµµάτια του
αντικειµένου είναι το «αντιλιβιδινικό Εγώ» και το «λιβιδινικό Εγώ».
HARRY GUNTRIP
Ο Guntrip υιοθετεί την άποψη του Fairbairn για την καίρια σηµασία του άγχους αποχωρισµού,
στο οποίο το βρέφος είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένο, λόγω της πρωτόγονα αναπτυγµένης ψυχικά
οργάνωσής του.
Καθώς το βρέφος δεν µπορεί να διατηρήσει την πρωτόγονη ολότητά του όταν λείπει η µητέρα
του περισσότερο από ένα µικρό διάστηµα, το άγχος αποχωρισµού φανερώνει το χειρότερο
φόβο, το φόβο της απώλειας του ίδιου του εγώ, της αποπροσωποποίησης και το αίσθηµα της
µη-πραγµατικότητας. Ο Guntrip όπως και ο Fairbairn τονίζει πώς το βρέφος προσπαθεί να
προστατεύσει τον εαυτό του µέσω ενός σχιζοειδούς µηχανισµού που προκαλεί µία διάσπαση
του Εγώ. Αν, για παράδειγµα, το βρέφος αµελείται σοβαρά από την µητέρα και αδυνατεί να
αποσπάσει µία επαρκή ανταπόκριση εκ µέρους της, τότε πρέπει να διαφύγει από το κενό
περιβάλλον µέσω µιας ψυχικής απόσυρσης. Το βρέφος που συνειδητοποιεί επανειλληµένα το
πόσο ανήµπορο είναι, λόγω της γονική απόρριψης ή έλλειψης κατανόησης της αδυναµίας και
εξάρτησής του, καταλήγει να συµµερίζεται την κριτική στάση των ενηλίκων απέναντι στην ίδια
του την ανωριµότητα. Αρχίζει να βιώνει τον εξαρτηµένο εαυτό του σαν τµήµα του εαυτού που
µπορεί να αποχωριστεί, να απωθηθεί ή να καταστραφεί. Έτσι, η αρχική ενότητα του ψυχικού
κόσµου του έχει διαταραχθεί.
Ο Guntrip δέχεται τις απόψεις του Fairbairn για το «λιβιδινικό εγώ», το «αντιλιβιδινικό εγώ»
και το «κεντρικό εγώ». Προσθέτει όµως ότι το «αντιλιβιδινικό εγώ» πρέπει να αντιµετωπίζεται
µε σεβασµό διότι αποτελεί την απεγνωσµένη πάλη του ασθενή να συνεχίσει να λειτουργεί εν
απουσία γνήσιας, ουσιαστικής βοήθειας. ∆έχεται επίσης τις έννοιες του «ερεθιστικού» και
«διωκτικού» αντικειµένου: Το κακό αντικείµενο εσωτερικεύεται αρχικά σαν µια προσπάθεια να
ελεγχθεί και έπειτα διασπάται αµυντικά σε ένα «ερεθιστικό αντικείµενο» και σε ένα
«απορριπτικό αντικείµενο» που λειτουργούν, κατά το µεγαλύτερο µέρος σε ασυνείδητο
επίπεδο. Το «ερεθιστικό αντικείµενο» αντιπροσωπεύει εκείνη την πλευρά των γονιών που
διεγείρει αλλά ποτέ δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του παιδιού για αγάπη και φροντίδα. Το
«απορριπτικό αντικείµενο» αντιπροσωπεύει της επικριτική, αρνητική, οργισµένη πλευρά των
γονιών, µε την οποία συµµαχεί το αντιλιβιδινικό εγώ για να καταστείλει εκείνες τις ανάγκες του
παιδιού που µένουν ανικανοποίητες.
Ο Guntrip, αντίθετα µε τον Freud, θεωρεί ότι οι άνθρωποι µισούν επειδή φοβούνται. Το βασικό
πρόβληµα είναι η σύγκρουση ανάµεσα στο φόβο και την αγάπη και ο φόβος είναι που κάνει
αδύνατη την αγάπη. Έτσι, η άποψη του Guntrip για την επιθετικότητα είναι ίδια µε εκείνη του
Fairbairn. ∆εν πιστεύει σε µια έµφυτη καταστρεπτικότητα, αλλά θεωρεί τις καταστρεπτικές
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συµπεριφορές κατά βάση αντιδραστικές στο φόβο, το άγχος, την ανασφάλεια, σε αισθήµατα
βαθιάς αδυναµίας και κυρίως σε βασικά αισθήµατα αποµόνωσης.
MICHAEL BALINT
Μία από τις σηµαντικές συµβολές του Balint στη θεωρία των αντικειµενοτρόπων σχέσεων
είναι η κριτική εκτίµηση της ψυχαναλυτικής θεωρίας όσον αφορά την προγεννητική οργάνωση.
Ο Balint συµφωνούσε πλήρως µε τη φροϋδική παρατήρηση ότι τα φυσιολογικά παιδιά δεν
δείχνουν σηµάδια προγεννητικής σεξουαλικότητας, παρά µόνο σαν διάθεση για παιχνίδι.
Έτσι, θεώρησε ότι η τρυφερότητα και όχι το πάθος ή ο ερωτισµός, είναι η φυσική έκφραση της
αγάπης των παιδιών. ∆ιαφώνησε όµως µε τον Freud στο ότι οι φανερές εκδηλώσεις
προγεννητικής σεξουαλικότητας στο παιδί προέρχονται από βιολογικούς παράγοντες. Είδε
όλα τα φαινόµενα που η ψυχαναλυτική θεωρία τα περιγράφει σαν «στοµατικό», «πρωκτικό»,
«στοµατικό-σαδιστικό», «πρωκτικό-σαδιστικό», «φαλλικές σχέσεις µε το αντικείµενο» ή
«αρνητικό Οιδιπόδειο σύµπλεγµα» και τα θεωρεί ως φάσεις µιας φυσιολογικής εξέλιξης, ως
προϊόντα του τρόπου µε τον οποίο µεγάλωσε το συγκεκριµένο παιδί. Μια παρόµοια λογική
χρησιµοποίησε για να εξηγήσει και το µίσος και την επιθετικότητα: ότι, δηλαδή, έχουν τη ρίζα
τους στην ατοµική ιστορία του συγκεκριµένου παιδιού, που µεγάλωσε µε απουσία µιας καλής
κατανόησης από την πλευρά των γονιών του.
Παρόµοιες σκέψεις διατύπωσε και ο Kohut στη θεωρία του, ωστόσο ο Balint ήταν ο πρώτος
που τις ανακοίνωσε στην Ψυχαναλυτική Εταιρία της Βιέννης, το 1935, και κανένας δεν τον
πήρε στα σοβαρά. ∆ύο χρόνια αργότερα, η ψυχαναλυτική κοινότητα και πάλι δεν
ενδιαφέρθηκε για τις σηµαντικές έννοιες που εισήγαγε στην ψυχαναλυτική θεωρία: την έννοια
του «πρωτογενούς έρωτα» (primary love) ή του «πρωτογενούς έρωτα µε το αντικείµενο (private
object love).
Ο Balint απέρριψε την έννοια του πρωτογενούς ναρκισσισµού και θεώρησε ότι, στην πρώτη
περίοδο της ζωής του, το βρέφος δεν στρέφεται προς τα µέσα, προς τον εαυτό του, αλλά από
την αρχή βρίσκεται σε µια κατάσταση πρωτόγονης σχέσης µε ένα άλλο αντικείµενο. Οι
επιθυµίες αυτού του αντικειµένου βιώνονται από το βρέφος σαν ίδιες µε τις µε δικές του και ο
στόχος του είναι να αγαπηθεί και να ικανοποιηθεί από το αντικείµενο, χωρίς να χρειάζεται να
δώσει κάτι σε ανταπόδοση. Αυτήν την κατάσταση σχέσης µε το αντικείµενο, την αποκάλεσε
«πρωτογενή έρωτα». Στην περίπτωση παρενόχλησης του πρωτογενούς έρωτα, το βρέφος
αντιδρά µε δύο τρόπους: Η µία αντίδραση είναι το βρέφος να κάνει στροφή προς το
ναρκισσισµό, µέσω του οποίου θα προσπαθήσει να δώσει στον εαυτό του εκείνα που
δοκίµασε στη σχέση µε πρωτογενές αντικείµενο. Έτσι γεννιέται ο ναρκισσισµός, µέσα από την
ανάγκη του να επαναφέρει την πρωτογενή σχέση. Μία δεύτερη αντίδραση είναι το βρέφος να
προσπαθήσει να ευχαριστήσει το αντικείµενο, έτσι ώστε,στη συνέχεια, να ικανοποιηθεί από
αυτό. Για τον Balint, λοιπόν, ο ναρκισσισµός είναι το αποτέλεσµα µιας µαταίωσης σε σχέση
µε το αντικείµενο και αποτελεί πάντα µία προστασία ενάντια στο κακό ή διστακτικό
αντικείµενο. Ο ναρκισσισµός είναι, δηλαδή, πάντα δευτερογενής.
Μία τελευταία σηµαντική έννοια που συνεισέφερε ο Balint είναι η έννοια του «βασικού
λάθους» (basic fault). Χρησιµοποίησε τη λέξη λάθος λόγω των περιγραφών πολλών ασθενών
του που ανέφεραν ότι αισθάνονται ότι υπάρχει κάποιο λάθος µέσα τους που χρειάζεται να
διορθωθεί. Το βασικό λάθος παραπέµπει στην προ-οιδιπόδεια περίοδο, όπου υφίσταται
ακόµα η δυαδική σχέση βρέφους-µητέρας και όπου η σύγκρουση δεν είναι η βασική κινητήρια
δύναµη. Ο Balint θεώρησε ότι η αφετηρία του «βασικού λάθους» βρίσκεται στην ασυµφωνία
µεταξύ των αναγκών του συγκεκριµένου παιδιού και την ικανότητα του γύρω περιβάλλοντος να
τις ικανοποιήσει. Όπως ήδη είπαµε, οι ανάγκες του βρέφους και του µητρικού αντικειµένου
βιώνονται από το βρέφος σαν ίδιες. Επειδή η επάρκεια και η θέληση της µητέρας να
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ανταποκριθεί λαµβάνεται σαν δεδοµένες από το βρέφος, η ικανοποίηση των αναγκών του
παράγει µία ήρεµη αίσθηση καλής ζωής, ενώ η µαταίωση προκαλεί µια πολύ έντονη
αντίδραση την οποία ο Balint περιγράφει σαν αίσθηση κενού, χαµού, θανάτου και µαταιότητας.

DONALD WINNICOTT
∆ύο σηµαντικές έννοιες που συνεισέφερε ο Winnicott στη θεωρία των αντικειµενοτρόπων
σχέσεων είναι η έννοια του υποστηρικτικού περιβάλλοντος (holding environment) και η έννοια
του µεταβατικού αντικειµένου (transitional object) ∆ίνοντας λιγότερη έµφαση στην προβολή
της καταστροφικότητας από τη µεριά του βρέφους και περισσότερη έµφαση στην ανάγκη του
για εγγύτητα αλλά και ταυτόχρονα για ανεξαρτητοποίηση, ο Winnicott περίγραψε σαν
υποστηρικτικό περιβάλλον εκείνο, όπου µια αρκετά καλή µητέρα παρέχει στο παιδί την
αναγκαία εγγύτητα αλλά ταυτόχρονα παραχωρεί αρκετό χώρο για να αναπτύξει την αυτονοµία
του. Έτσι το παιδί µπορεί να εσωτερικεύσει την υποστηρικτική λειτουργία της µητέρας για να
αυτοκαταπραϋνεται, έτσι ώστε να µπορέσει να αποχωριστεί από αυτήν. Ένα σηµαντικό βήµα
σ΄ αυτή τη διαδικασία είναι η ανάπτυξη ενός µεταβατικού αντικειµένου –συνήθως είναι η
κουβέρτα ή το αρκουδάκι του µωρού- που δεν είναι ούτε εαυτός, αλλά ούτε και αντικείµενο και
ωστόσο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν να ήταν ο αγαπηµένος γονιός και ταυτόχρονα ο
εαυτός.
Και ο Winnicott λοιπόν, δίνει έµφαση στην έννοια της σχέσης. Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν σαφή
όρια ανάµεσα στο περιβάλλον και στο παιδί, παρά µόνο µία κυκλική διαντίδραση ενδεικτική
των θεωριών που αφορούν συστήµατα.
-----------------------Η θεωρία των αντικειµενοτρόπων σχέσεων έχει χρησιµοποιήσει κλινικές και εξελικτικές
µελέτες, έτσι ώστε να σχηµατοποιήσει ένα σύστηµα κατηγοριοποίησης της ψυχική ασθένειας,
που δεν συµβιβάζεται µε τη φαινοµενολογική προσέγγιση της γενικής ψυχιατρικής.
Η κλασική ψυχανάλυση περιγράφει καθηλώσεις στα διάφορα επίπεδα της ψυχοσεξουαλικής
ανάπτυξης του βρέφους (στοµατικό, πρωκτικό,, φαλλικό, γεννητικό). Η θεωρία των
αντικειµενοτρόπων σχέσεων κατηγοριοποιεί τις ψυχικές διαταραχές ανάλογα µε το βαθµό του
αποχωρισµού-εξατοµίκευσης (separation-individuation) του βρέφους από τη µητέρα και την
ανάπτυξη ολόκληρων αντικειµενοτρόπων σχέσεων που έχει επιτύχει ο ασθενής.
- Οι ψυχώσεις π.χ. παρουσιάζουν ένα σηµαντικό βαθµό σύγχυσης στη σχέση εαυτούαντικειµένου και γι΄ αυτό θεωρούµε ότι κατά την ανάπτυξη του βρέφους υπήρξε κάποιο
πρόβληµα στην κατά Mahler προσυµβιωτική ή συµβιωτική φάση.
- Στις οριακές διαταραχές, το πρόβληµα φαίνεται να εντοπίζεται στη φάση της
επαναπροσέγγισης, ενώ οι ναρκισσιστικές διαταραχές φαίνεται να συνδέονται µε το τέλος της
φάσης της επαναπροσέγγισης και την αρχή της ανάπτυξης ολόκληρων αντικειµενοτρόπων
σχέσεων.
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- Οι νευρώσεις, που χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη αντοχή της αµφιθυµίας, φαίνεται να
συνδέονται µε την ανάπτυξη ολόκληρων αντικειµενοτρόπων σχέσεων και τον τρόπο που αυτές
ολοκληρώθηκαν.
Αυτό το σχήµα δεν παραπέµπει αναγκαστικά σε καθήλωση σε κάποια από αυτές τις φάσεις,
αλλά περιγράφει της οµοιότητες ανάµεσα σε διάφορες διαταραχές καθώς και θέµατα εξέλιξης
που εµφανίζονται στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξης του βρέφους.

Αντί για επίλογο, παραθέτουµε ένα πλαίσιο κατανόησης των ψυχικών διαταραχών, το οποίο
χρησιµοποιούν οι θεωρητικοί των σχέσεων αντικειµένου. Χρησιµοποιώντας σα βάση τις
φάσεις εξέλιξης των αντικειµενοτρόπων σχέσεων έτσι όπως τις διατύπωσε η Mahler δηλαδή:
a) τη φυσιολογική αυτιστική φάση (0-2 µηνών)
b) τη συµβιωτική φάση (symbiotic phase) (2-10 µηνών) και
c) τη φάση αποχωρισµού- εξατοµίκευσης (separation-individuation) (4-36 µηνών) και τις
υποφάσεις της, δηλαδή
1. Τη διαφοροποίηση (differentiation) (4-10 µηνών)
2. Την εξάσκηση (practicing) (6-10 – 16-18 µηνών)
3. Την επαναπροσέγγιση (rapprochement) (16 µε 18-24 µηνών) και
4. Τη σταθεροποίηση του αντικειµένου (object constancy) (24-36 µηνών).
Οι ψυχικές διαταραχές µπορούν, σχηµατικά, να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
A. Οι ψυχώσεις συνδέονται το συµβιωτικό επίπεδο εξέλιξης και παρουσιάζουν ένα
σηµαντικό βαθµό σύγχυσης εαυτού-αντικειµένου. (Προβολή-Σχάση)
B. Οι οριακές διαταραχές (borderline disorders), στις οποίες η σχάση είναι ο βασικός
αµυντικός µηχανισµός, συνδέονται µε την υπόφαση της επαναπροσέγγισης.
C. Οι Ναρκισσιστικές διαταραχές συνδέονται µε το τέλος της υποφάσης της
επαναπροσέγγισης και την αρχή της ανάπτυξης ολοκληρωµένων σχέσεων µε το
αντικείµενο.
D. Οι Νευρωτικές διαταραχές συνδέονται µε τις ολοκληρωµένες σχέσεις µε τα
αντικείµενα. (Απώθηση).
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