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εισαγωγή
Όταν μιλάμε γιά κοινωνική άλλαγή άναφερόμαστε ατό αποτέλεσμα τής θεσμοδημιουργικής
δραστηριότητας ένός όποιουδήποτε κοινωνικού
σχηματισμού, πού μπορεί νά είναι μιά ομάδα, μιά
οργάνωση, ή ή κοινωνία στό σύνολό της. Πρό
κειται δηλαδή γιά άμετάκλητες καί βαθειές άλλαγές τών κοινωνικών σχέσεων, ρόλων καί άντιλήψεων.
Ή κοινωνική άλλαγή, σάν συνισταμένη πολύ
πλοκων κοινωνικών καί ψυχολογικών συγκρού
σεων, είναι ταυτόχρονα επιθυμητή καί άνεπιθύμητη. Καί όταν βέβαια είναι διαφορετικά τά άτομα
ή οί ομάδες πού επιθυμούν μιά άλλαγή άπό έκεϊνα
πού δέν τή θέλουν, τά πράγματα είναι σχετικά
άπλά. Συνήθως όμως βλέπουμε άτομα ή όμάδες νά
είναι άσυνείδητα φορείς αντιφατικών προθέσεων.
Ένώ δηλαδή ζητούν μιά άλλαγή καί ένεργούν
πρός αύτή τήν κατεύθυνση, υιοθετούν παράλληλα
στάσεις άσυμβίβαστες.
Αύτό συμβαίνει έπειδή ή κοινωνική οργάνωση
δέν έχει μόνο «έξωτερικές» χρησιμότητες καί λει
τουργίες, δηλαδή οικονομικές, πολιτικές καί ιδεο
λογικές, όπως πιστεύουν οί μαρξιστές, άλλά καί
«έσωτερικές» χρησιμότητες. Μέ άλλα λόγια, ή
κοινωνική οργάνωση δέν έχει μόνο πραγματική
ύπόσταση, αλλά είναι φορτισμένη καί μέ «φαντασιακές» σημασίες, ώστε νά εξυπηρετεί σέ μεγάλο
βαθμό διάφορους ψυχολογικούς μηχανισμούς.
Κατά συνέπεια ή έξουσία δέν είναι μιά έξωγενής μεταβλητή (ή... σταθερά) πού μπορούμε νά
τή βλέπουμε μανιχεϊκά, άλλά μιά κοινωνική
συμβατική πραγματικότητα, πού είναι ταυτόχρονα
επιθυμητή, γιατί άπαντά σέ ψυχολογικές ανάγκες
μας, καί ανεπιθύμητη, γιατί μάς καταπιέζει.
Γιά τούς θεωρητικούς τού μαρξισμού όλες αύτές
οί ψυχολογικές λειτουργίες έντάσσονται στό
Ιδεολογικό εποικοδόμημα καί σέ τελευταία άνάλυση έκφράζουν τίς σχέσεις έξουσίας καί έκμετάλλευσης στό επίπεδο τής παραγωγής. Τό άν ό
«Κύριος Διευθυντής» μάς θυμίζει τόν αύστηρό πα
τέρα πού φοβόμαστε καί μισούμε, καί νιώθουμε
ένοχα γι’ αύτό, έχει δευτερεύουσα σημασία. Αύτό
οφείλεται, θά μάς έλεγαν, στό ότι ό θεσμός τής
οικογένειας λειτουργεί σάν μηχανισμός ιδεολογι
κής άναπαραγωγής καί ότι ή «φιγούρα» τού πα
τέρα είναι μιά μικρογραφία τής έξουσίας πού
άντίστοιχεί στόν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
Όταν δηλαδή μεταβληθοΰν οί παραγωγικές σχέ
σεις, θά αλλάξει καί ή ιδεολογική ύπόσταση τού
πατρικού ρόλου, μέ άλα τά ψυχολογικά έπακόλουθα.
Άλλά τό ιδεολογικό εποικοδόμημα δέν είναι
ένας άδρανής άντικατοπτρισμός τής οικονομίας,
καί ό ψυχολογικός παράγων είναι πολύ περισσό
τερο αυτόνομος άπό όσο τόν είχε δει τότε ό
Μάρξ. ’Αποδείξεις ύπάρχουν άφθονες σέ όλη τήν
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ιστορία τοϋ δυτικού κόσμου τά τελευταία ογδόντα
χρόνια, στό φαινόμενο τής σοβιετικής γραφειο
κρατίας εξήντα χρόνια μετά τήν ’Οκτωβριανή
’Επανάσταση, στήν πολιτιστική κρίση πού φανέ
ρωσε ό κινέζικος σοσιαλισμός τήν περασμένη δε
καετία.
’Από τόν Reich ώς τόν Marcuse, τούς θεσμι
κούς τής Vincennes καί τόν Max Pages, έχουν γί
νει πολλές σημαντικές προσπάθειες γιά ένα άνοιγ
μα τού μαρξισμού πρός τήν πλευρά τής ψυχανά
λυσης. ’Αναζητήθηκαν δηλαδή συνδετικοί δίαυλοι
άνάμεσα στή μαρξιστική άνάλυση τής «πραγματι
κότητας» καί τό φροϋδικό υποσυνείδητο.
Ένα άπό τά πιό ένδιαφέροντα έννοιολογικά ερ
γαλεία πού χρησιμοποιήθηκαν σ’ αύτή τήν έπιχείρηση, είναι τό συλλογικό ή κοινωνικό ύποσυ
νείδητο. Ό όρος προέρχεται κατ’ ευθείαν άπό τήν
ψυχανάλυση καί οπωσδήποτε σημασιοδοτειται
διαφορετικά, όταν λειτουργεί έξω άπό τό «φυσι
κό» του θεωρητικό πλαίσιο. Έτσι τό ατομικό
φροϋδικό ύποσυνείδητο καί τό συλλογικό ύποσυνείδητο των κοινωνιοψυχολόγων δέν διαφέρουν
μόνο ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά.
Τό ύποσυνείδητο είναι ή μεγάλη ανακάλυψη
τοϋ Freud. Ή θητεία του κοντά στόν Breuer καί
άργότερα τόν Charcot στό Παρίσι, θά τόν οδηγή
σει σιγά-σιγά νά θεμελιώσει τήν υπόθεση πώς οί
διάφορες παρορμήσεις τοϋ ανθρώπου, πού έρχον
ται σέ σύγκρουση μέ τό περιβάλλον του καί κατά
συνέπεια δέν μπορούν νά ικανοποιηθούν, δέν έξαφανίζονται, δέν ξεχνιούνται, αλλά άπωθοΰνται
κάπου μέσα στή μνήμη του. ’Από έκεΐ προσπα
θούν συνεχώς νά έπανέλθουν στή συνείδηση, ενώ
ό άνθρωπος μέ διάφορους μηχανισμούς αυτοπρο
στασίας τίς έμποδίζει, άφοϋ καί μόνον ή ανά
μνησή τους τού είναι ενοχλητική.
Ή πρώτη προσέγγιση τού υποσυνείδητου πραγ
ματοποιείται μέσα άπό τήν τεχνική τής ύπνωσης,
τήν όποια ήδη ό Breuer δέν χρησιμοποιεί πιά μέ
σκοπό τήν ύποβολή, αλλά σάν ένα μέσο γιά νά
προκαλέσει τήν άνάδυση μιας ξεχασμένης ιστο
ρίας, εξουδετερώνοντας τόν έλεγχο, τή λογοκρι
σία τής συνείδησης. Ή δεύτερη προσέγγιση θά
γίνει άπό τήν ανάγνωση τών ονείρων, ένώ ή τρί
τη, άπό τό 1900 περίπου καί ύστερα, άπό τή δια
δικασία τών «έλεύθερων συνειρμών».
Στά πλαίσια τής πρώτης του θεωρίας τοϋ ψυχι
κού μηχανισμού ό Freud ορίζει κατά κάποιο
τρόπο τοπογραφικά τό ύποσυνείδητο, σέ συνάρ
τηση μέ δυό άλλα επάλληλα επίπεδα, τό προσυνείδητο καί τή συνείδηση, σάν τό σύστημα τών
άπωθημένων λιμπιντικών παρορμήσεων. Άργότε
ρα, μέ τή δεύτερη θεωρία του, ό όρος έμφανίζεται
πιά κυρίως σάν επιθετικός προσδιορισμός. Ή έν
νοια τοϋ ύποσυνείδητου τής πρώτης θεωρίας κα
λύπτει άφ’ ένός τό Αύτό (es) τής δεύτερης, ένώ
άφ’ έτέρου περιλαμβάνει ένα μέρος τοϋ Έγώ,

ύποσυνείδητους δηλαδή μηχανισμούς άμυνας, καί
ένα μέρος τού Υπερεγώ. ’Επί πλέον, τό Αυτό δέν
άποτελεϊται μόνον άπό σεξουαλικές έπιθυμίες,
αλλά καί άπό καταστροφικές, επιθετικές τάσεις.
Οί κοινωνιοψυχολόγοι τής κοινωνικής άλλαγής,
πού χειρίζονται τόν όρο «συλλογικό ύποσυνείδη
το», προϋποθέτουν βασικά τήν ύπαρξη επιπέδων
ασυνείδητης έπικοινωνίας μέσα στούς διάφορους
κοινωνικούς σχηματισμούς πού μελετούν. 'Ορι
σμένοι άπό αύτούς, όπως οί θεσμικοί, άποδίδουν
στό συλλογικό ύποσυνείδητο ένα καθαρά πολιτικό
περιεχόμενο, άλλοι, όπως οί εκπρόσωποι τής λε
γάμενης Σχολής τού Λονδίνου, μία έννοια καθαρά
ψυχολογική, άλλοι τέλος, όπως ό Max Pages, τοϋ
άναγνωρίζουν ταυτόχρονα πολιτικές καί ψυχολο
γικές σημασίες.
Τό πολιτικό περιεχόμενο τού όρου είναι τά
στοιχεία έκεϊνα τής άρχουσας ιδεολογίας καί οί
διάφοροι θεσμοί πού συγκαλύπτουν πραγματικές
σχέσεις εξουσίας καί εκμετάλλευσης. Είναι επί
σης τά διάφορα άπωθημένα προτάγματα κοινωνι
κής άλλαγής. Τό ψυχολογικό του περιεχόμενο εί
ναι όλες οί «έσωτερικές» χρησιμότητες μιας κοι
νωνικής οργάνωσης. Ή φαντασιακή της δηλαδή
επένδυση, όταν λειτουργεί σάν μηχανισμός ψυχο
λογικής προστασίας.
Στίς παραγράφους πού άκολουθοΰν θά προσπα
θήσουμε νά εκθέσουμε συνοπτικά τούς διάφορους
τρόπους μέ τούς όποιους χρησιμοποιήθηκε ή έν
νοια τού συλλογικού ύποσυνείδητου γιά τήν άνά
λυση φαινομένων κοινωνικής άλλαγής, έπιμένοντας ίσως περισσότερο σέ τρία σημεία, πού κατά
τή γνώμη μας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ένδιαφέρον:
τή Σχολή τού Λονδίνου, τούς θεσμικούς τής
Vincennes καί τόν καθηγητή Max Pages.
ή προϊστορία: Φρόυντ καί Γιούνγκ
Ό Le Bon στήν Ψυχολογία τον πλήθους (1895)
περιγράφει τή φυσιολογία τής άνθρώπινης συμπε
ριφοράς μέσα στόν όχλο χωρίς όμως νά επιχειρεί
νά τήν άναλύσει. Αυτό θά τό κάνει άργότερα ό
Freud, ό όποιος διατυπώνει διαδοχικά δύο ερμη
νευτικά σχήματα. Τό πρώτο άναφέρεται στό περί
φημο έργο του Τοτέμ καί Ταμπόν (1917), μέ τό
όποιο τά ομαδικά φαινόμενα άποδίδονται σέ άρχέγονες μνήμες τής πρωτόγονης πατριαρχικής ορ
δής, ένώ μέ τό δεύτερο, πού άναπτύσσεται στό
δοκίμιο Συλλογική ιήυχολογία καί ανάλυση τον
Έγώ (1920), ό όχλος παρουσιάζεται σάν συνισταμένη τών επί μέρους μεταθετικών σχέσεων τού
καθενός πρός τόν άρχηγό.
Ό Freud άσχολεϊται λοιπόν μέ τά κοινωνικά
φαινόμενα, μέσα όμως πάντοτε στά πλαίσια τής
προβληματικής τών συγχρόνων του θεωρητικών
τής ψυχολογίας τού πλήθους. Τά έρμηνεύει δέ ψυ
255

’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, 6' καί γ' τετράμηνο 1977

χαναλυτικά, θεωρώντας τα σάν άπλά άθροιστικά
άποτελέσματα άτομικών περιπτώσεων.
Στό έργο του Ή δυσφορία μέσα στόν πολιτισμό
(1929), τελείως φευγαλέα καί πρός τό τέλος, κάνει
μιά νύξη πώς οί διάφορες κοινωνικές κρίσεις θά
μπορούσαν νά θεωρηθούν σάν μαζικά νευρωσικά
συμπτώματα.' Γιά τόν Freud όμως ό κοινωνικός
παράγοντας εξακολουθεί νά είναι μία σταθερά,
πού είτε έρχεται σέ έξωτερική σύγκρουση μέ τό
άτομο, μέσω τής «άρχής τής πραγματικότητας»,
είτε τό άτομο έσωτερικεύει τήν κοινωνική κατα
πίεση καί συγκροτεί τό 'Υπερεγώ του.
Στήν έννοια τού ατομικού φροϋδικού ύποσυνείδητου, ό Jung προσθέτει τήν έννοια ένός ομαδι
κού ύποσυνείδητου πού περιλαμβάνει αρχέτυπες
φυλετικές εικόνες (modi) καί παραστάσεις καί
κρύβεται μέσα στά παραμύθια καί τίς θρησκείες
των λαών.
Τόν Jung δέν τόν απασχόλησε ποτέ ιδιαίτερα
τό πρόβλημα τής κοινωνικής άλλαγής, τό συλλο
γικό του δέ αύτό ύποσυνείδητο φαίνεται νά είναι
σχετικά στατικό, ύπό τήν έννοια ότι δέν άνανεώνεται. Κατά τόν Jung, ό άνθρωπος, στήν καλύ
τερη περίπτωση, καταφέρνει προοδευτικά νά έξατομικεύσει τίς καταβολές τής φυλής του. Συνει
δητοποιώντας τό συλλογικό του περιεχόμενο, τό
άφομοιώνει καί παύει νά τό προβάλλει. Όταν
αύτό δέν συμβαίνει, όταν δηλαδή τό ύποσυνείδητο
επιμένει νά λειτουργεί σάν ένα ξένο σώμα μέσα
στόν ύπόλοιπο ψυχικό οργανισμό, τότε έχουμε
διάφορα συλλογικά νευρωσικά ή καί ψυχωσικά
ακόμη συμπτώματα, όπως είναι ή περίπτωση τής
ναζιστικής Γερμανίας, τήν όποια ό Jung άποδίδει
άνεπιφύλακτα στό αιφνίδιο ξύπνημα κάποιου συλ
λογικού τευτονικοΰ ύποσυνείδητου.
οί νεο-φροϋδικοί
Ό Freud θέλησε νά δώσει μιά παγκοσμιότητα
στό οιδιπόδειο σύμπλεγμα καί στό άγχος εύνουχισμοΰ, πού, στά πλαίσια τής ψυχανάλυσης, θεω
ρούνται σάν δομικά στοιχεία τού άνθρώπινου ψυ
χισμού.
Νεο-φρούδικοί ψυχαναλυτές καί άνθρωπολόγοι
ψυχαναλυτικής έμπνευσης, όπως οί R. Malinow
ski, A. Kardiner, K. Homey, E. Fromm, Μ.
Mead, R. Benedict, κ. ά., απέδειξαν άργότερα πώς
οί βασικές ψυχολογικές συγκρούσεις, πού δη
μιουργούν τόν οιδιπόδειο μηχανισμό καί τό άγχος,
είναι περιορισμένης εθνολογικής έμβέλειας καί
οφείλονται στόν ίουδαιοχριστιανικό πολιτισμό
μας. Οί αναλύσεις αυτές δέν είναι δυνατό νά έπεκταθοΰν σέ άλλους πολιτισμικούς χώρους, όπως
γιά παράδειγμα ή Πολυνησία ή ή ’Αφρική, στούς
οποίους ό θεσμός τής οικογένειας καθώς καί οί
αντιλήψεις γιά τήν άγωγή τών παιδιών στά πρώτα
256

κυρίως χρόνια τής ζωής τους, πού κατά τόν Freud
παίζουν καθοριστικό ρόλο στή διαμόρφωση τής
προσωπικότητας, είναι έντελώς διαφορετικά άπό
ό,τι σέ μάς. Τό ύποσυνείδητο συνεπώς κατ’ αύτούς δέν είναι τό ίδιο σέ όλα τά μήκη καί πλάτη
τής γής, άφοΰ προσδιορίζεται σέ μεγάλο βαθμό
άπό εθνολογικές μεταβλητές.
ή πολιτική άνάλυση τής «αρχής
τής πραγματικότητας»
Ό Reich ήταν ό πρώτος πού αναζήτησε τίς πο
λιτικές ρίζες τής σεξουαλικής καταπίεσης στήν
ταξική διάρθρωση τής κοινωνίας καί στήν πάλη
τών τάξεων. ’Ανακάλυψε λοιπόν πώς οί κακές
συνθήκες διαβίωσης καί μόρφωσης, ή εκμετάλ
λευση στή μισθωτή εργασία καί ή καταπίεση άπό
τό Δίκαιο καί τήν άστική ιδεολογία, έμποδίζουν
τόν νέο νά διαμορφώσει ισορροπημένη σεξουαλι
κότητα. Ή πάλη τών τάξεων συνεπώς άποτελεΐ τό
κοινωνικό ύπόβαθρο τών νευρώσεων.
Μέ τήν Ψυχολογία τής μάζας τού φασισμού, ό
Reich επιχειρεί νά αναλύσει, μέσα άπό τό πρίσμα
τής ψυχανάλυσης, τό παράδοξο φαινόμενο τής
άνόδου τού Χίτλερ στήν έξουσία, στή χτυπημένη
άλύπητα άπό τήν οικονομική ύφεση Γερμανία τού
1930-32. Ποιές δηλαδή διεργασίες μεσολάβησαν
ώστε, σέ μιά στιγμή βαθύτατης κρίσης τού γερμα
νικού καπιταλισμού καί ενώ ό καθένας θά περίμενε
τό πέρασμα στό σοσιαλισμό, οί Γερμανοί μι
κροαστοί καί οί εργάτες νά βρούν ξαφνικά στό
πρόσωπο τού Φύρερ τόν άπό μηχανής θεό τους.
Ό Reich, μέ τήν ϊδια του τήν ατομική ιστορία,
έδειξε τό ενδιαφέρον του νά συμβιβάσει τόν μαρ
ξισμό μέ τήν ψυχανάλυση. Μέλος τού Κομμουνι
στικού Κόμματος τής Αύστρίας καί ταυτόχρονα
ένας άπό τούς πιό πετυχημένους ψυχαναλυτές τής
Βιέννης καί στενός συνεργάτης τού Freud, άποβάλλεται τό 1934 καί άπό τήν ψυχαναλυτική καί
άπό τήν κομμουνιστική διεθνή μέ τήν έτικέττα
τού τρελλοΰ πού τού κόλλησε ό φίλος του Ο. Fenichel. Οί συνθήκες δέν έχουν άκόμα ώριμάσει
γιά νά άναγνωριστεΐ τό έργο του. ’Έτσι ό Reich
παραμένει στό περιθώριο τής έποχής του.
Ό Marcuse, παρατηρώντας τήν πιό εξελιγμένη
στά χρόνια μας βιομηχανική κοινωνία, τήν άμερικανική, έπισημαίνει τήν εμφάνιση νέων μορφών
καταπίεσης. Στή φροϋδική έννοια τής καταπίεσης
τών ένστικτων προσθέτει τήν έννοια τής ύπερκαταπίεσης. Τά ένστικτα έξιδανικεύονται καί εξοστρακίζονται μέ διάφορους μηχανισμούς πού
ελέγχει τό κατεστημένο, καί κατ’ αύτό τόν τρόπο
δέν εκδηλώνονται ποτέ πρωτογενώς.
Ή καταναλωτική κοινωνία καταφέρνει νά δίνει
γιά κατανάλωση τά άγαθά μέ τή μορφή συμβό
λων, καί ή καταπίεσή της εκφράζεται, έτσι, άνε-
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ξάρτητα άπό τή χαρακτηρισμένη βία, πού ποτέ
δέν έξέλιπε, διά μέσου των περίφημων «νόμων τής
αγοράς». Γιά παράδειγμα άναφέρεται ή «άρχή τής
άποδοτικότητας», πού γιά τόν καπιταλιστικό
τρόπο παραγωγής είναι κάτι άνάλογο μέ τήν
«άρχή τής πραγματικότητας» στην ψυχανάλυση.
Βάσει λοιπόν αύτής τής «άρχής», οί έργαζόμενοι
ξοδεύουν τήν ενέργεια πού τούς περισσεύει άπό
τή δουλειά τους σέ δραστηριότητες τέτοιες, πού
όχι μόνο δέν βάζουν σέ κίνδυνο τήν κατεστημένη
τάξη, αλλά άντίθετα τήν ισχυροποιούν (όπως εί
ναι τά σπόρ ή ή παρακολούθηση των διαφημί
σεων).
Οί επιθυμίες λοξοδρομούν άπό τήν όρμική τους
προέλευση καί μεταμορφώνονται σέ οικονομικές
άνάγκες, πού ή παραγωγή καί τό έμπόριο προ
γραμματίζουν έτσι, ώστε νά εξασφαλίζεται άδιατάρακτη ή πρόοδος τού κεφαλαίου.
ή ψυχολογική άντίληψη τής κοινωνικής αλλαγής
στις οργανώσεις καί τίς μικρές ομάδες
Μεταπολεμικά ή Κοινωνική Ψυχολογία των
'Ομάδων συστηματοποιήθηκε καί άναπτύχθηκε
ραγδαία μέσα άπό τό λεβινιανό (Kurt Lewin)
T-Group, ή τή «Διαγνωστική Όμάδα». ’Αργότερα
οί Εύρωπαϊοι ψυχίατροι καί οί κοινωνιοψυχολόγοι των όμάδων θά τού δώσουν μιά ψυχαναλυτική
κατεύθυνση, άπομακρύνοντάς το έτσι άπό τόν άρχικό του προορισμό, τή μελέτη δηλαδή των μη
χανισμών τής ήγεσίας καί τών άποφάσεων μέσα
στις ομάδες.
Στό Tavistock Institute καί τήν Tavistock Clinic
τού Λονδίνου, οί Bion, Jaques, Menzies, κ.ά.,
κάτω άπό τήν έπίδραση τής Melanie Klein, έπιχειροΰν νά έρμηνεύσουν συστηματικά πιά τά φαι
νόμενα τών όμάδων επί τή βάσει ψυχαναλυτικών
ύποθέσεων. Μιά τέτοια υπόθεση είναι πώς ή
όμάδα άποτελει τήν ύποσυνείδητη αναπαράσταση
ένός «μερικού άντικειμένου» τής βρεφικής ήλικίας καί κατά κύριο λόγο τού μητρικού μαστού.
Τού μαστού πού δίνει τροφή, τού «καλού» δηλαδή
μαστού, καί τού «κακού» μαστού πού τή στερεί.
Ό Bion διακρίνει σέ δύο έπίπεδα τό συλλογικό
ύποσυνείδητο. Στό πρώτο έπίπεδο έχουμε τρεις
συλλογικούς μηχανισμούς άμυνας, τούς όποιους
ονομάζει «βασικές υποθέσεις» (assumptions): εξάρ
τηση , επίθεση-φυγή καί σύζευξη. Κάθε μία άπό
τίς «ύποθέσεις» αύτές χαρακτηρίζει τήν ατμό
σφαιρα πού επικρατεί μιά δεδομένη στιγμή στήν
όμάδα. Πρόκειται γιά υποσυνείδητα συμβατικές
καταστάσεις πού χρωματίζονται διαφορετικά άπό
τή συμπεριφορά τού καθενός, άνάλογα μέ τά άτομικά του βιώματα καί τίς ιδιομορφίες πού παρου
σιάζει ή προσωπικότητά του. Όταν επικρατεί ή
πρώτη «υπόθεση», ή όμάδα έκδηλώνει τήν εξάρ

τησή της άπό τόν ψυχολόγο, άπό τόν όποιο φαί
νεται νά περιμένει τή λύση στό πρόβλημά της.
Μέ τή δεύτερη «ύπόθεση» ή όμάδα δυσαρεστημένη επιτίθεται καί αμέσως μετά υποχωρεί μέ
διάφορες έκδηλώσεις αισθημάτων ένοχής. Κατά
τήν τρίτη τέλος «ύπόθεση», ή όμάδα δείχνει πώς
άγνοεΐ τόν ψυχολόγο ζητώντας νά άνακουφίσει τό
άγχος της μέσα άπό έξιδανικευμένες διαπροσωπι
κές σχέσεις.
Τό δεύτερο έπίπεδο, πού ό Bion ονομάζει «πρωτονοϊκό», περιλαμβάνει βασικούς φόβους καί φαν
τάσματα, σάν αυτά πού περιγράφει ή Melanie
Klein.
Κατά τόν Jaques καί τή Menzies, ή κοινωνική
οργάνωση εξυπηρετεί άτομικούς ύποσυνείδητους
μηχανισμούς άμυνας κατά τού παρανοειδούς καί
σχιζοειδούς άγχους, όπως είναι ό διχασμός, ή
προβολή καί ή ένδοβολή (introjection), μέ τό νά
προτείνει, συνειδητά ή άσυνείδητα, προβλητικους
στόχους «καλών» καί «κακών» άντικειμένων. Ή
ψύχωση δέν είναι παρά τό άποτέλεσμα μιας μειω
μένης ικανότητας προσαρμογής καί χρησιμοποίη
σης τής κοινωνικής αυτής οργάνωσης.
Ό Jaques παρατηρεί πώς στό Βρεταννικό Ναυ
τικό ό Πρώτος Κυβερνήτης προβάλλεται σάν
«καλό» αντικείμενο γιά ταύτιση, ένώ ό Δεύτερος
έχει πάντοτε τόν «κακό» ρόλο. Ή Menzies, μελε
τώντας τήν οργάνωση τών άδελφών νοσοκόμων σέ
ένα μεγάλο Γενικό Νοσοκομείο τής πατρίδας της,
καταλήγει στό συμπέρασμα πώς ό κανονισμός, ή
επαγγελματική τους ιδεολογία καθώς καί οί διά
φορες εθιμικές συμπεριφορές τους αποβλέπουν σέ
μεγάλο βαθμό στήν άπαλλαγή τους άπό ένα ισχυ
ρότατο άγχος θανάτου καί άπό αισθήματα ένοχής.
Οί θεσμοί λοιπόν, κατά τούς έκπροσώπους αυ
τούς τής λεγόμενης Σχολής τού Λονδίνου, φαίνε
ται νά μοιάζουν περίπου μέ ψυχολογικές κοινο
πραξίες, πού προστατεύουν τούς άνθρώπους άπό
τήν κατάθλιψη καί τό άγχος καταδιώξεως. Κατά
συνέπεια, ή κοινωνική άλλαγή δέν ύπακούει μόνο
σέ οικονομικά καί πολιτικά κίνητρα, άλλά έξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό καί άπό ψυχολογικούς
παράγοντες.
θεσμική ανάλυση καί κοινωνική άλλαγή
Θεσμική ά-νάλυση είναι ή άνάλυση τών κοινω
νικών φαινομένων στό έπίπεδο τών θεσμών. Ή
κοινωνική άλλαγή, όταν προβάλλει στήν οθόνη
τής θεσμικής ανάλυσης,είναι τό άποτέλεσμα τής
διαλεκτικής έξέλιξης τών θεσμών σέ συνάρτηση
μέ τά θεσπιζόμενά τους (instituants), δηλαδή τίς
θεσμικές σημασίες τους.
Κατά τόν Καστοριάδη, οί θεσμοί είναι συμβο
λικά δίκτυα, έπικυρωμένα κοινωνικά, στά όποια
συνδυάζονται, σέ διάφορες άναλογίες καί σχέσεις,
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λειτουργικές καί φαντασιακές συνιστώσες. Όταν
τό φαντασιακό στοιχείο καταστεί αυτόνομο καί
κυριαρχήσει σέ ένα θεσμό, αυτό προκαλεΐ τήν αυ
τονόμηση καί κυριαρχία του θεσμού πάνω στην
κοινωνία.
Οί θεσμικές διεργασίες δέν συντελοΰνται στήν
περιοχή τοϋ έποικοδομήματος μόνο, αλλά σέ
ολόκληρο τόν κορμό τοϋ κοινωνικού σχηματι
σμού, γι’ αυτό καί ή διάκριση τοϋ εποικοδομήμα
τος άπό τήν οικονομική συγκρότηση τής κοινω
νίας δέν εξυπηρετεί, κατά τούς θεσμικούς, καμιά
σκοπιμότητα.
Μέ τή σύγχρονη Θεσμική Σχολή τής Vincen
nes στό Παρίσι ή πολιτικοποίηση τής έννοιας
τοϋ συλλογικού ύποσυνείδητου ολοκληρώνεται.
Πνευματικοί απόγονοι τοϋ Durkheim, μέ έπιρροές
άπό τόν μαρξισμό, τήν ψυχανάλυση καί τόν
ύπαρξισμό τοϋ Sartre, οί θεωρητικοί τής Σχολής
αυτής G. Lapassade, R. Lourau, Μ. Lobrot κ.ά.,
ξεκινούν άπό τό όλοκλήρωμα πώς οί θεσμοί
είναι τό πολιτικό ύποσυνείδητο τής κοινωνίας.
Καλύπτουν δηλαδή τίς άπωθημένες σχέσεις κυ
ριαρχίας καί εκμετάλλευσης σέ όλα τά επίπεδα.
Τό πολιτικό αύτό ύποσυνείδητο διαφαίνεται, κατά
τούς θεσμικούς, μέσα άπό τίς διάφορες εκδηλώ
σεις τής άντικουλτούρας, ή τίς κοινωνικές διεκδι
κήσεις γιά αναγνώριση των διαφόρων πολιτικών
καί σεξουαλικών μειονοτήτων, όπως είναι οί γυ
ναίκες, οί άνήλικοι ή οί ομοφυλόφιλοι.
Μέ τήν κοινωνιοανάλυση, πού αποτελεί κατά
κάποιο τρόπο έναν ισομορφισμό τής ψυχανάλυ
σης σάν πράξης στό χώρο τής Κοινωνιολογίας,
προσπαθούν νά προκαλέσουν τό πολιτικό ύποσυ
νείδητο στό επίπεδο τών οργανώσεων καί τών μι
κρών ομάδων νά μιλήσει. Τό αντίστοιχο τοϋ κα
νόνα τών «ελεύθερων συνειρμών» τής ψυχανάλυ
σης είναι ό λεγόμενος «θεσμικός ισολογισμός»,
κατά τή διάρκεια τοϋ όποιου διάφοροι «φυσικοί»
(ενδογενείς) ή «τεχνητοί» (πού τούς παρεμβάλλει
δηλαδή ό κοινωνιοαναλυτής) «άναλύτες» φέρνουν
στό φώς ύποσυνείδητες κοινωνικές αντιθέσεις καί
συγκρούσεις, πού καλύπτονται κάτω άπό τό θε
σμικό ένδυμα τής οργάνωσης.
Ή Σχολή αύτή ξεκίνησε σάν μιά κριτική τής
Κοινωνικής Ψυχολογίας άπό τά άριστερά. Θεω
ρούν τήν άντίληψη τών κοινωνιοψυχολόγων σχε
τικά μέ τήν άλλαγή σάν καθαρά λειτουργική,
προβάλλοντας τό έπιχείρημα πώς ή Κοινωνική
Ψυχολογία είναι φυσικό δημιούργημα τών μετα
βιομηχανικών κοινωνιών πού, γιά νά προχωρή
σουν στήν άνάπτυξή τους, αισθάνονται ολοένα
επιτακτικότερα τήν άνάγκη νά άπογραφειοκρατικοποιήσουν τήν παραγωγική διαδικασία.
Γιά τούς θεσμικούς ό φιλελευθερισμός τών κοινωνιοψυχολόγων, όπως καί ό κάθε φιλελευθερι
σμός, δέν είναι παρά ένα ιδεολογικό τέχνασμα,
ένα ύποσυνείδητο στρατήγημα τής άστικής τάξης
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γιά νά διατηρηθεί στήν έξουσία. Στό χώρο τής
Παιδείας, πού άποτελεΐ έξ άλλου τό άγαπημένο
τους πεδίο δράσης..., διατείνονται πώς ό λειτουρ
γικός φιλελευθερισμός χάνει τελείως τό νόημά
του μέσα σ’ ένα σύστημα, πού όχι μόνον είναι
δομημένο πάνω στήν έξάρτηση καί τήν έκμετάλλευση, αλλά πού ό βασικός προορισμός του είναι
ή διαρκής άναπαραγωγή της.
συλλογικό υποσυνείδητο καί κοινωνική άλλαγή
κατά τόν Max Pages
Ό Max Pages, έπηρεασμένος βαθύτατα άπό τόν
Carl Rogers, τοϋ όποιου γιά ένα διάστημα ύπήρξε
'καί μαθητής, καί τόν ύπαρξισμό τοϋ Μ. Heideg
ger, διατυπώνει λίγο πρίν τό 1968 τήν πρώτη του
θεωρία τής προσωπικότητας καί τής κοινωνικής
άλλαγής. Μία άπό τίς βασικές ύποθέσεις είναι ότι
τό ύποσυνείδητο, πού περιλαμβάνει τό άπωθημένο
βίωμα τής αύθεντικής σχέσης, άνανεώνεται διαρ
κώς καί λειτουργεί «εδώ καί τώρα». Πρόκειται
δηλαδή γιά ένα ένεστωτικό ύποσυνείδητο, σέ
άντίθεση πρός τό φροϋδικό, πού άναφέρεται κυ
ρίως στό μακρινό παρελθόν τών πρώτων χρόνων
τής ζωής τοϋ άνθρώπου.
Ή αύθεντική σχέση είναι πάντοτε θετική, είναι
άγάπη. Επειδή όμως έξ όρισμοϋ συνυπάρχει μέ
τήν προοπτική τοϋ θανάτου, τοϋ άποχωρισμοϋ, εί
ναι άγχογενής καί οδυνηρή. Ό άνθρωπος λοιπόν
καταστρώνει «διάφορες άμυνες» γιά νά ξεπεράσει
τό άγχος του. Οί άμυνες αύτές κλιμακώνονται σέ
δυό διαφορετικά επίπεδα: ένα πρωτογενές καί ένα
δευτερογενές. Στό πρώτο έχουμε τούς δύο θεμε
λιώδεις τρόπους μέ τούς όποιους άποφεύγεται ή
αύθεντική σχέση: τήν κτητική άγάπη, πού είναι
άπόλυτη ταύτιση, συγχώνευση μέ τόν άλλον, καί
τήν εχθρότητα, πού είναι άπόλυτη διάσταση. Τό
δεύτερο έπίπεδο περιλαμβάνει τά διάφορα συμβο
λικά συστήματα, μέ τά όποια οί άμυνες αύτές εμ
φανίζονται στήν έπιφάνεια.
Γιά τόν Pages τής πρώτης αύτής περιόδου, οί
κοινωνικοί καταπιεστικοί θεσμοί δέν είναι τίποτε
άλλο παρά συλλογικοί μηχανισμοί προστασίας
άπό τό ύπαρξιακό άγχος.
’Αργότερα, άπό τό 1968 καί μετά, θά συναντηθεί
μέ τόν μαρξισμό, θά πλησιάσει πιό κοντά στό
έργο τοϋ Reich, καί θά άναθεωρήσει τίς σχέσεις
του μέ τήν ψυχανάλυση, τήν όποια μέχρι τότε
τουλάχιστον φαίνεται νά άπορρίπτει. Δέν έγκαταλείπει τήν πρώτη του θεωρία, άλλά τήν έμπλουτίζει, τήν περιπλέκει περισσότερο, τήν πολιτικο
ποιεί καί τής προσθέτει μία ιστορική διάσταση.
Τό «έδώ καί τώρα» εξακολουθεί νά ύπάρχει καί
νά προσδιορίζει τίς συντεταγμένες τής άλλαγής,
περιορίζεται όμως άπό αύτοδύναμες ιστορικές
συνιστώσες.
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Ξεκινώντας ό Pages άπό τή δομική αντίληψη
του μαρξισμού των Althusser καί Πουλαντζά,
θεωρεί στό έξης τά κοινωνικά φαινόμενα, καί
κατά συνέπεια την κοινωνική άλλαγή, σάν άποτέλεσμα τής πολλαπλής αλληλεπίδρασης καί των
μετασχηματισμών τεσσάρων παραγόντων: τοϋ οι
κονομικού, του πολίτικου, τοϋ ιδεολογικού καί
τοϋ ψυχολογικού. Ό πρώτος περιλαμβάνει τίς
παραγωγικές σχέσεις όπως ορίζονται στόν μαρξι
σμό, ό δεύτερος είναι τό σύστημα λήψεως>.τών
άποφάσεων, ό τρίτος, τό σύστημα μέσα άπό τό
όποιο συλλαμβάνεται καί έρμηνεύεται ή πραγμα
τικότητα, καί ό τέταρτος περιλαμβάνει επιθυμίες,
συναισθήματα καί εικόνες τής φαντασίας.
Ή διάρθρωση αυτή ύπάρχει σέ κάθε κοινωνικό
σχηματισμό άπό άπόψεως περιεχομένου καί μεγέ
θους. Οί δέ σχέσεις εξουσίας είναι ίδιες στό κάθε
ενα άπό τά τέσσερα επίπεδα. Οί ομάδες δηλαδή
πού έλέγχουν τήν οικονομική ζωή είναι πολιτικά
οί ισχυρότερες, έπιβάλλουν τήν ιδεολογική τους
θεώρηση, ενώ άπό τήν άλλη δίνουν συνεχώς τόν
τόνο στό ψυχολογικό επίπεδο δημιουργώντας καί
προτείνοντας διάφορα σύμβολα καί πρότυπα γιά
ταύτιση.
Ό Pages άναγνωρίζει επίσης τελικά τή βιολο
γική καί πρωτογενή ύπόσταση τοϋ σεξουαλικοΰ
ενστίκτου, όπως περιγράφεται άπό τήν ψυχανάλυ
ση.
Στήν πρώτη του λοιπόν μορφή, τό συλλογικό
ύποσυνείδητο στά κείμενα τοϋ Max Pages έχει
καθαρά συναισθηματικό περιεχόμενο (affectif).
Οί ορμές δέν έχουν καμιά πρωτογενή λειτουργι
κότητα, άφοϋ είναι άπλοι άμυντικοί σχηματισμοί
ενάντια στό άγχος τοϋ θανάτου. Ό άλλος δέν
μπορεί παρά νά είναι υποκείμενο, άφοϋ ή ίδια ή
ύπαρξη δέν μπορεί νά όρισθεΐ διαφορετικά παρά
μόνο μέσα άπό τή συν-υπαρξη (τό mitsein τοϋ
Heidegger). Ή ύποκειμενικότητα δέ τοϋ άτόμου,
καί αύτή ακριβώς είναι ή βασική συμβολή τοϋ
υπαρξισμού στή διάπλαση τής πρώτης του θεω
ρίας, δέν έχει τόν δυνητικό εκείνο χαρακτήρα πού
τής δίνει ή ψυχανάλυση, άλλά είναι αύτή καθαυτή
ή ουσία του.
Άπό τό 1968 καί υστέρα τό περιεχόμενο αύτοϋ
τοϋ συναισθηματικοΰ ύποσυνείδητου διευρύνεται,
γιά νά μεταβληθεϊ τελικά σέ ενα χώρο πολυμεταβλητό καί πολυσήμαντο, μέσα στόν όποιο ή αυ
θεντική σχέση έξακολουθει νά άντιμετωπίζει τό
φάσμα τής φθοράς. 'Υπάρχουν όμως τά φαντά
σματα τοϋ παρελθόντος, καθώς καί συλλογικά
προτάγματα (projets), φόβοι καί άμυντικοί μηχα
νισμοί πού άναφέρονται στήν άναδιοργάνωση τών
κοινωνικών σχέσεων.
Κινούμενος συχνά σέ παράλληλη τροχιά μέ τόν
Marcuse, ό Pages μελετά συστηματικά τίς διάφο
ρες συναισθηματικές καί ψυχολογικές στρατηγι
κές πού χρησιμοποιεί τό κατεστημένο γιά νά πα

γιώνει τήν κυριαρχία του καί νά έκμεταλλεύεται
τήν έργασία τών έξαρτημένων τάξεων.
έπίλογος
Γενικεύοντας τήν περίφημη φράση ποΰ Lacan,
πώς τό ύποσυνείδητο είναι φροϋδικό μόνο μέσα
στό άναλυτικό πλαίσιο τής ψυχανάλυσης (μέ τό
σκηνικό δηλαδή τοϋ ντιθανιοϋ καί τής πολυθρό
νας, τόν κανόνα τών ελεύθερων συνειρμών καί τίς
άναλυτικές ύποθέσεις τοϋ ψυχαναλυτή), θά μπο
ρούσαμε ίσως νά πόϋμε πώς τό ύποσυνείδητο εί
ναι δ,τι είναι καί όπως είναι (φροϋδικό, φυλετικό,
πολιτικό, συναισθηματικό, κτλ.) σέ συνάρτηση
πάντοτε μέ τήν οπτική γωνία μέσα άπό τήν όποια
τό βλέπουμε καί τό σκοπό πού, συνειδητά ή άσυνείδητα, εξυπηρετεί ή παρατήρησή μας. Στήν
περίπτωση τοϋ κοινωνιοψυχολόγου, αύτό εκφράζει
κάθε φορά τήν πραγματική ή τή φανταστική του
στράτευση σέ ένα συγκεκριμένο χώρο κοινωνικών
συμφερόντων, μέ τήν προοπτική ένός συγκεκριμέ
νου σχεδίου κοινωνικής οργάνωσης.
Ή γνωστή θέση τών θεσμικών, κατά τήν όποια
ή Κοινωνική Ψυχολογία έξυπηρετεΐ μία συγκυ
ριακή ανάγκη τοϋ καπιταλισμού σέ προχωρημένες
φάσεις τής άνάπτυξής του, είναι ίσως βάσιμη.
Αύτό φαίνεται άλλωστε ολοκάθαρα άπό τό γεγο
νός ότι ή κοινωνική ζήτηση εκδηλώθηκε ουσια
στικά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, άπό τήν πλευρά
τής βιομηχανίας καί τής κρατικής γραφειοκρατίας
τών ανεπτυγμένων καπιταλιστικά χωρών τής Δύ
σης, μέ σκοπό τή βελτίωση τής παραγωγικότητάς
τους. Τό γεγονός όμως αύτό δέν τραυματίζει ούτε
κατά τό ελάχιστο τή σημασία τών έπιτευγμάτων
της, τά όποια είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν
πρός κάθε κατεύθυνση.
Τό υποσυνείδητο χρησιμοποιήθηκε εύρύτατα
άπό τό φασισμό, πού εκμεταλλευόμενος ύποσυνείδητους φόβους καί άμυνες τών άνθρώπων κατόρ
θωνε νά προάγει τόν συντηρητισμό του.
Στά χρόνια μας τό κατεστημένο άξιοποιεΐ επι
δέξια τίς άνακαλύψεις τής ψυχολογίας καταφεύγοντας σέ νέους, άφανεϊς τρόπους καταπίεσης,
μέσω τών μαζικών μέσων ενημέρωσης, τής διαφή
μισης καί τοϋ σύγχρονου management.
Άπό τήν άλλη πλευρά ή άριστερά εξακολουθεί
νά αγνοεί τήν ψυχολογία, βασιζόμενη άποκλειστικά σχεδόν σέ πολιτικές καί οικονομικές ανα
λύσεις, μέ αποτέλεσμα συχνά νά τήν ξεπερνούν τά
γεγονότα.
Τό έρώτημα όμως παραμένει: άρκει νά συμπλη
ρώσουμε αυτό πού λείπει στόν μαρξισμό μέ μιά
δόση ψυχανάλυσης ή αύτό πού λείπει στήν ψυχα
νάλυση μέ μιά δόση μαρξισμού, γιά νά καλυφθοΰν
οί αμοιβαίες άδυναμίες τους; Καί αν τελικά αύτό
άρκεϊ, είναι δυνατό νά γίνει, ή μήπως τά συστή
ματα αύτά, μή έπιδεχόμενα καμιά θεωρητική
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προσθαφαίρεση, έχουν ακριβώς τήν ικανότητα νά
καταπίνουν αμέσως κάθε προσθήκη καί νά τήν
εξαφανίζουν μέσα στήν έννοιολογική τους πληρό
τητα καί τή λειτουργική τους αύτάρκεια;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
W. R. Bion, Recherches sur les petits groupes, Editions PUF,
1972.
C. Castoriadis, L institution imaginaire de la société, Ed. Se
uil, 1975.
S. Freud, Essais de Psychanalyse, Petite bibliothèque Payot,
1973.
---------- , Totem et Tabou, Petite bibliothèque Payot, 1975.
---------- , Malaise dans la civilisation. Editions PUF, 1971.
K. Homey, Neurosis and Human Growth, N.Y., Norton,
1950.

260

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

E. Jaques, «Des systèmes sociaux comme défenses contre Γ
anxiété dépressive et Γ,anxiété de persécution».
Μετάφραση στό Psychologie Sociale τοΟ A. Lévy,
σελ. 546-564. _
G. Lapassade, L' analyseur et T analyste, Editions GauthierVillars, 1971.
---------- , Groupes, organisations, institutions, Editions Gauthier-Villars, 1974.
H. Marcuse, L' homme unidimentionnel, Paris, Ed. de Minuit,
1964.
M. Mead, «Corning of Age in Samoa», στό Moeurs et sexua
lité en Océanie, Paris, Plon, 1963.
R. Meigniez, L' analyse de groupe. Editions Universitaires,
1970.
I. Menzies, Rapport sur une étude des services infirmiers </
un hôpital général.
R. Osborn, Marxisme et Psychanalyse, Petite bibliothèque
Payot, 1969.
M. Pages, La vie affective des groupes, Editions Dunod, 1970.
N. Poulantzas, Pouvoir politique et classes sociales, Petite
collection Maspero, 1972.
W. Reich, La psychologie de masse du fascisme, Editions
Payot, 1972.
J. Stoetzel, La psychologie sociale, Editions Flammarion,
1963.

