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Το τραύμα αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου το υποκείμενο βιώνει πληθώρα αρνητικών 
επιδράσεων που προέρχονται από εξαιρετικής έντασης στρεσογόνα γεγονότα (φυσικές ή 
προκαλούμενες από τον άνθρωπο καταστροφές, μάχες, σοβαρό ατύχημα, μαρτυρία βίαι
ων θανάτων άλλων, υποβολή του ίδιου του ατόμου σε βασανιστήρια, τρομοκρατική επί

θεση, βιασμό ή άλλο έγκλημα), τα οποία δεν μπορεί να επεξεργαστεί ψυχικά. Η πρώιμη έκθεση 
του παιδιού σε τέτοιου επιπέδου έντονες τραυματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της κρίσιμης 
περιόδου δόμησης του ψυχισμού, δημιουργεί ιδιαίτερα επιβαρυμένες καταστάσεις, που αν δεν 
διαμεσολαβηθούν και δεν δοθεί η δυνατότητα στο παιδί να τις επεξεργαστεί, μπορούν να προκα
λέσουν σειρά σοβαρών επιπτώσεων (ψυχικών και σωματικών) στην ενήλικη ζωή. Μάλιστα, εκτός 
από την έκφραση των γονιδίων, η καλή μητρική φροντίδα οδηγεί αποδεδειγμένα στην ομαλή 
μεθυλίωση του DNA και στην ομαλή διαμόρφωση της ανάπτυξης του εγκεφάλου, μέσω της πλα
στικότητας που τον διακρίνει στη δημιουργία νευρωνικών συνδέσεων, με αποτελέσματα και επι
πτώσεις που διατηρούνται στην ενήλικη ζωή. Συγκεκριμένοι παράγοντες και χαρακτηριστικά 
του παιδιού, όπως η ηλικία του και το εξελικτικό του επίπεδο όταν το τραύμα συμβαίνει, ο τύπος 
του τραύματος (κακοποίηση σωματική, σεξουαλική, παραμέληση, τραυματικά κοινωνικά γεγο
νότα), η συχνότητα, η διάρκεια και η σφοδρότητα της τραυματικής συνθήκης, έχει αποδειχθεί 
πως επηρεάζουν καταλυτικά τις συνέπειες του τραύματος. Οι άμεσες συναισθηματικές επιπτώ
σεις του τραύματος μπορεί να είναι η απομόνωση του παιδιού, ο φόβος, η αίσθηση αδυναμίας 
ελέγχου, η απώλεια του αισθήματος εμπιστοσύνης. Επίσης παρατηρούνται διαταραχές διάθεσης 
με κυρίαρχα συμπτώματα αυτά της κατάθλιψης και της απόσυρσης, αρνητικές επιπτώσεις στη 
γνωστική ικανότητα, στη γλωσσική ανάπτυξη και στην ακαδημαϊκή επίδοση, προβλήματα στη 
δημιουργία ασφαλούς δεσμού και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Οι μακροχρόνιες συνέπει
ες στον ψυχισμό του ατόμου μπορεί να μεταφραστούν σε: διαταραχή μετατραυματικού στρες ή 
συνδυασμό της με κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή, διαταραχές διάθεσης, διαταραχές προσω
πικότητας, πτωχός έλεγχος των παρορμήσεων, αποσυνδετική διαταραχή, ψυχωσική συνδρομή. 
Τέλος, πέρα από τις δραματικές επιπτώσεις του τραύματος πάνω στο ίδιο το άτομο, καταγράφε
ται επιπλέον και υψηλό κοινωνικό κόστος ως απόρροια των δυσκολιών που εμφανίζει το άτομο 
μέσα στην ένταξη και τη λειτουργία του στο κοινωνικό σύνολο. Η πρώιμη παρέμβαση και πλαισί
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Εισαγωγή

Η λέξη τραύμα, δανεισμένη από την Ιατρική, προ
έρχεται από το αρχαίο ρήμα τιτρώσκω, που σημαίνει 
διατρυπώ, και δηλώνει μια κάκωση η οποία προκύ
πτει από εξωτερική βία που συνοδεύεται από τη ρή
ξη, τη λύση της συνέχειας, με συνέπειες πάνω στο 
σύνολο του οργανισμού.

Το τραύμα σε ψυχικό επίπεδο ορίζεται, σύμφωνα 
με τον S. Freud, ως «η εμπειρία που σε μικρό χρονι
κό διάστημα δίδει στην ψυχική ζωή ένα τόσο ισχυρό 
ερέθισμα το οποίο δεν μπορεί να απαλειφθεί ή να 
τύχει της συνήθους επεξεργασίας, με αποτέλεσμα 
να καθίστανται αναπόφευκτες μόνιμες διαταραχές»,1 
αναφορικά πάντα με την ψυχική οργάνωση. Το τραύ
μα αναφέρεται άλλωστε σε μια κατάσταση όπου το 
υποκείμενο βιώνει πληθώρα αρνητικών επιδράσεων 
που προέρχονται από εξαιρετικής έντασης στρεσο
γόνα γεγονότα.2

Κλινική εικόνα

Η διαταραχή του μετατραυματικού στρες, που πε
ριλαμβάνει τις κλινικές παθολογικές εκδηλώσεις με
τά από κάποιον τραυματισμό, αναγνωρίστηκε επισή
μως ως ψυχιατρική διάγνωση το 1980. Μελετήθηκε 
αρχικά στους ενηλίκους και αργότερα στα παιδιά. 
Καθορίστηκε ως μία διαταραχή που προκύπτει ως 
αντίδραση ύστερα από την έκθεση του ατόμου σε 
κάποιο ψυχοπιεστικό γεγονός ή κατάσταση, μικρής ή 
μεγάλης διάρκειας. Το γεγονός αυτό μπορεί να είναι 
μια αντικειμενική κατάσταση εξαιρετικά απειλητικής 
ή καταστροφικής φύσεως, η οποία είναι πιθανόν να 
προκαλέσει διάχυτη δυσφορία σχεδόν σε οποιονδή
ποτε (φυσικές ή προκαλούμενες από τον άνθρωπο 
καταστροφές, μάχες, σοβαρό ατύχημα, μαρτυρία βί
αιων θανάτων άλλων, υποβολή του ίδιου του ατόμου 
σε βασανιστήρια, τρομοκρατική επίθεση, βιασμό ή 
άλλο έγκλημα). Επιπροσθέτως, ως τραυματικό μπο

ρεί να νοηθεί και ένα γεγονός που το ίδιο το άτομο 
βίωσε υποκειμενικά ως εξαιρετικά τραυματικό και 
απειλητικό. Η έναρξη της διαταραχής ακολουθεί τον 
ψυχοτραυματισμό, μέσα σε μια χρονική περίοδο που 
μπορεί να κυμαίνεται από λίγες εβδομάδες μέχρι με
ρικούς μήνες.3

Ως τυπικά συμπτώματα στους ενηλίκους περιλαμ
βάνονται τα επεισόδια επανειλημμένης αναβίωσης 
του ψυχοτραυματισμού υπό μορφή παρέμβλητων 
αναμνήσεων (flashbacks) ή ονείρων που επισυμβαί
νουν στο πλαίσιο ενός επίμονου αισθήματος «μουδιά
σματος» και συναισθηματικής επιπέδωσης, αποστα
σιοποίησης από τους άλλους ανθρώπους, απουσίας 
απαντητικότητας προς το περιβάλλον, ανηδονίας 
και αποφυγής δραστηριοτήτων και καταστάσεων οι 
οποίες υπενθυμίζουν τον ψυχοτραυματισμό. Συνήθως 
συνυπάρχει φόβος και αποφυγή περιβαλλοντικών 
ερεθισμάτων, τα οποία και υπαινίσσονται την αρχική 
ψυχοτραυματική εμπειρία. Μπορεί να εκδηλωθούν 
θεαματικά αιφνίδια ξεσπάσματα φόβου, πανικού ή 
επιθετικότητας, πυροδοτούμενα από ερεθίσματα που 
εκλύουν μια ξαφνική ανάμνηση ή/και επανεκδραμάτι
ση του ψυχοτραυματισμού ή της αρχικής αντίδρασης 
προς αυτόν.4 Επίσης παρατηρείται μια κατάσταση αυ
ξημένης εγρήγορσης του ατόμου, με αυξημένη αντί
δραση αιφνιδιασμού και αϋπνία. Άγχος, κατάθλιψη και 
αυτοκτονικός ιδεασμός ενδέχεται να συνυπάρχουν με 
τα παραπάνω.

Υπήρξε δυσκολία προσδιορισμού των διαγνωστι
κών κριτηρίων της διαταραχής του μετατραυμα
τικού στρες κατά την παιδική ηλικία. Πολλά από τα 
συμπτώματα απαιτούν ικανότητες λεκτικής περιγρα
φής συναισθημάτων και καταστάσεων, την οποία δεν 
διαθέτουν τα μικρότερα παιδιά. Η εμφάνιση γενικευ
μένων φόβων, καθώς και τα έντονα άγχη αποχωρι
σμού ή το άγχος προς τα ξένα πρόσωπα, η αποφυγή 
καταστάσεων που μπορεί να αναφέρονται στο τραύ
μα, διαταραχές ύπνου, διαταραχές διατροφής και η 
ενασχόληση με αντικείμενα ή σύμβολα που μπορεί 

ωση του παιδιού δύναται να λειτουργήσει τροποποιητικά όσον αφορά στις αρνητικές συνέπειες 
του τραύματος. Στην κλινική πράξη, η ανάδυση του τραύματος της πρώιμης παιδικής ηλικίας 
στην ψυχική συμπτωματολογία των ενηλίκων είναι κάτι το οποίο συναντάται συχνά και που οι 
ειδικοί της ψυχικής υγείας οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αναφορικά με την κλινική 
αντιμετώπιση του πάσχοντος ανθρώπου.

Λέξεις ευρετηρίου: Τραύμα πρώιμης παιδικής ηλικίας, διαταραχή μετατραυματικού στρες, ψυχο
παθολογία, ψυχανάλυση.
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να σχετίζονται με το τραύμα, αποτελούν μέρος των 
συμπτωμάτων της διαταραχής μετατραυματικού 
στρες που μπορεί να εμφανίσουν τα μικρά παιδιά. 
Επιπλέον, η απώλεια κάποιων ήδη κατακτημένων 
αναπτυξιακών δεξιοτήτων (όπως η εκμάθηση της 
τουαλέτας) δύναται να εμφανισθεί μέσα στο πλαίσιο 
της διαταραχής. 

Κλινικές μελέτες σημειώνουν πως τα παιδιά προ
σχολικής ηλικίας, αλλά και του δημοτικού σχολείου, 
μπορεί και να μη βιώνουν παρέμβλητες αναμνήσεις 
ή να μην εμφανίζουν αμνησία γύρω από κάποια 
στοιχεία του τραύματος. Παρά ταύτα, φαίνεται να 
βιώνουν «χρονικές ασυμμετρίες» (δηλαδή να αλ
λοιώνουν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων 
που σχετίζονται με την τραυματική συνθήκη), και 
να σχηματίζουν «οιωνούς» (πεποιθήσεις δηλαδή ότι 
υπήρχαν κάποια προειδοποιητικά σημάδια για το 
τραύμα), κάτι που συνεπάγεται ένα αυξημένο επίπε
δο «συναγερμού» και εγρήγορσης για την αποφυγή 
μελλοντικών ενδεχόμενων τραυματισμών. Τέλος, η 
έκφραση της διαταραχής στο παιχνίδι αλλά και στις 
δραστηριότητες του παιδιού μπορεί να πάρει είτε 
τη μορφή έκφρασης του τραύματος μέσα από τα 
θέματα του παιχνιδιού είτε τη μορφή πράξεων που 
μπορεί να συνδέονται με την τραυματική συνθήκη, 
οι οποίες επαναλαμβάνουν καταναγκαστικά διάφο
ρα στοιχεία, χωρίς όμως να επιφέρουν μείωση του 
άγχους, όπως συμβαίνει με το συμβολικό παιχνίδι.

Συνολικά, όσον αφορά στην παιδική ηλικία αλλά 
και στην ενήλικη ζωή, είναι σημαντικό να αναγνωρι
στεί πως τα επίσημα διαγνωστικά κριτήρια δεν αντα
νακλούν απαραίτητα τη συνολική νοσηρότητα μετά 
την έκθεση σε τραύμα. Κι αυτό διότι ο ψυχισμός δια
τηρεί έναν ατελείωτο πλουραλισμό έκφρασης τυχόν 
δυσκολιών και τραυμάτων.

Περιβαλλοντικές επιδράσεις, ψυχικές  
και νευροβιολογικές εγγραφές

Πληθώρα ερευνών δείχνουν πλέον πως για την 
κατανόηση της γένεσης των ψυχοπαθολογικών 
συμπτωμάτων είναι απαραίτητο να προσμετρη
θούν γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, 
οι οποίοι είναι σε συνεχή αλληλεπίδραση και αλ
ληλοκαθορίζονται. Εκτός από την έκφραση των 
γονιδίων, η καλή μητρική φροντίδα οδηγεί πλέον 
αποδεδειγμένα στην ομαλή μεθυλίωση του DNA 
και στην ομαλή διαμόρφωση της ανάπτυξης του 

εγκεφάλου, μέσω της πλαστικότητας που τον δια
κρίνει στη δημιουργία νευρωνικών συνδέσεων, με 
αποτελέσματα και επιπτώσεις που διατηρούνται 
στην ενήλικη ζωή.5–7 Μέσω λοιπόν των νέων επι
στημονικών δεδομένων που ήρθαν στο φως χάρις 
στις προηγμένες τεχνικές μελέτης του εγκεφάλου, 
γίνεται ακόμη πιο σαφής ο ρόλος που μπορεί να 
διαδραματίσει ένα εξαιρετικά τραυματικό γεγονός, 
ένα γεγονός ιδιαιτέρως στρεσογόνο, στο οποίο 
μπορεί να εκτεθεί το παιδί και που θα επηρεάσει 
άμεσα ή έμμεσα την ψυχοσωματική λειτουργία 
όλου του οργανισμού.

Ο René Spitz,9 ήδη από το 1941 έφερε στο φως τις 
πρώτες ερευνητικές αποδείξεις αναφορικά με τις επι
δράσεις της μητρικής φροντίδας και του οικογενεια
κού περιβάλλοντος πάνω στην ψυχική και σωματική 
ανάπτυξη του βρέφους. Ο Spitz συνέκρινε την ανά
πτυξη νεογνών που μεγάλωσαν σε ένα ορφανοτρο
φείο με αυτή των νεογνών που μεγάλωσαν σε ένα 
βρεφοκομείο γυναικείων φυλακών. Τα δύο ιδρύματα 
τηρούσαν κανόνες υγιεινής και παρείχαν επαρκές 
φαγητό, καθώς και κάλυψη ιατρικής φροντίδας. Τα 
βρέφη στο βρεφοκομείο της φυλακής φροντίζονταν 
από τις μητέρες τους, οι οποίες –παρότι ήταν φυλα
κισμένες και μακριά από τις οικογένειές τους– είχαν 
τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τα μωρά τους, 
να εκφράζουν την τρυφερότητά τους, παρόλο τον 
περιορισμένο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους κα
θημερινά, βάσει του προγράμματος των φυλακών. 
Αντιθέτως, στο ορφανοτροφείο τα βρέφη φροντίζο
νταν από νοσοκόμες, κάθε μία από τις οποίες είχε την 
ευθύνη της φροντίδας αρκετών εξ αυτών. Ως απο
τέλεσμα, τα βρέφη στο ορφανοτροφείο είχαν πολύ 
λιγότερες επαφές με άλλους ανθρώπους από ό,τι τα 
βρέφη στο βρεφοκομείο της φυλακής. Ανάμεσα στα 
δύο ιδρύματα υπήρχε ακόμη μία σημαντική διαφο
ρά. Στο βρεφοκομείο της φυλακής τα κρεβατάκια 
ήταν ανοικτά, έτσι ώστε τα βρέφη να μπορούν να 
βλέπουν τις δραστηριότητες που γίνονταν στον χώ
ρο, να βλέπουν για παράδειγμα άλλα μωρά να παί
ζουν ή να παρατηρούν τις μητέρες και το προσωπικό 
που εργαζόταν. Αντιθέτως, στο ορφανοτροφείο τα 
κάγκελα των κρεβατιών ήταν καλυμμένα με σεντό
νια που εμπόδιζαν τα βρέφη να βλέπουν έξω. Αυτό 
περιόριζε σημαντικά την αλληλεπίδραση με το περι
βάλλον, δημιουργώντας έναν κλειστό και απομονω
μένο χώρο, στερημένο από πληθώρα αισθητικών και 
κοινωνικών ερεθισμάτων.
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Ομάδες νεογέννητων παιδιών και από τα δύο ιδρύ
ματα παρακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
πρώτων ετών της ζωής τους. Με την ολοκλήρωση 
των πρώτων τεσσάρων μηνών, τα βρέφη στο ορφα
νοτροφείο είχαν καλύτερες επιδόσεις σε μια σειρά 
αναπτυξιακών δοκιμασιών σε σχέση με αυτά που 
μεγάλωναν στο βρεφοκομείο της φυλακής. Στη συ
νέχεια όμως, και μέχρι τα τέλη του πρώτου έτους, οι 
κινητικές και πνευματικές επιδόσεις των παιδιών στο 
ορφανοτροφείο ήταν πολύ χαμηλότερες από αυτές 
των παιδιών στο βρεφοκομείο της φυλακής. Πολλά 
από τα παιδιά που μεγάλωναν στο ορφανοτροφείο 
ανέπτυξαν ένα σύνδρομο που ο Spitz ονόμασε ιδρυ
ματοποίηση και που σήμερα καλύπτεται από τον όρο 
ανακλητική κατάθλιψη. Τα παιδιά αυτά εμφάνισαν 
έντονα σημάδια απόσυρσης με μείωση της περιέρ
γειας και της χαράς, καθώς επίσης και μια επιρρέπεια 
σε λοιμώξεις.

Στο τέλος του δεύτερου και τρίτου έτους της ηλικί
ας τους, τα παιδιά που μεγάλωναν στο βρεφοκομείο 
της φυλακής ήταν παρόμοια στη συμπεριφορά με 
αυτά που μεγάλωναν σε φυσιολογικές οικογένειες 
στο σπίτι: βάδιζαν καλά και είχαν ικανοποιητική ανά
πτυξη του προφορικού λόγου. Αντιθέτως, η ανάπτυ
ξη των παιδιών στο ορφανοτροφείο υπολειπόταν 
σημαντικά. Λίγα παιδιά μπορούσαν να περπατήσουν, 
ενώ και η ομιλία τους περιοριζόταν σε λίγες μόνο 
λέξεις, σε αντιδιαστολή με την αναμενόμενη εικόνα 
ανάπτυξης της χρονολογικής τους ηλικίας, όπου συ
ναντάται η ανάπτυξη ενός ευρέος λεξιλογίου.

Γίνεται φανερό λοιπόν πως συνθήκες πρώιμης 
αποστέρησης και παραμέλησης, συνθήκες τραυματι
κής απώλειας του προσώπου φροντίδας και αδυνα
μία δημιουργίας ασφαλούς δεσμού με ένα πρόσωπο 
ικανό να ανταποκριθεί όχι μόνο στις σωματικές αλ
λά και στις ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες του βρέ
φους, έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές αναπτυξιακές 
καθυστερήσεις και ψυχοσυναισθηματικά ελλείμματα 
που μπορούν να οδηγήσουν σε εκδήλωση ψυχοπα
θολογίας είτε κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας 
είτε κατά την ενήλικη ζωή.

Ο Bowlby διαμόρφωσε την ιδέα ότι το απροστά
τευτο βρέφος διατηρεί μια οικειότητα με τον φροντι
στή του μέσω ενός συστήματος συγκινησιακών και 
συμπεριφορικών αποκρίσεων, το οποίο και ονόμασε 
«σύστημα δεσμού».10 Ο Bowlby συνέλαβε το σύστη
μα δεσμού σαν ένα έμφυτο ενστικτώδες σύστημα, 
όπως ακριβώς η πείνα και η δίψα, που οργανώνει τις 

διεργασίες μνήμης του βρέφους και το κατευθύνει 
στο να πλησιάσει και να επικοινωνήσει με τη μητέ
ρα του. Επιπλέον, οι μητρικές αποκρίσεις χρησιμεύ
ουν τόσο για την ενίσχυση των θετικών όσο και για 
την ανακούφιση και εξασθένιση των αρνητικών συ
γκινησιακών καταστάσεων του βρέφους. Αυτές οι 
επαναλαμβανόμενες εμπειρίες κωδικοποιούνται στη 
διαδικαστική μνήμη ως προσδοκίες που βοηθούν το 
βρέφος να νιώθει ασφάλεια.11 

Είναι γνωστή επίσης η μελέτη του Rutter,12 κατά 
την οποία αξιολογήθηκαν παιδιά από τη Ρουμανία 
που είχαν υιοθετηθεί από οικογένειες στη Μεγάλη 
Βρετανία και στα οποία βρέθηκε ένα υψηλό ποσοστό 
αυτιστικών στοιχείων. Αυτά τα παιδιά είχαν έναν απο
κλίνοντα τρόπο σχέσεων προσκόλλησης και μία εξαι
ρετική αποστέρηση σε πρώιμη ηλικία κάθε είδους 
κοινωνικών συναναστροφών, οπτικών ερεθισμάτων 
και λεκτικής έκφρασης. Στην περίπτωση μάλιστα μη 
έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης, αυτά τα στοι
χεία μπορούν να παγιωθούν και να σημαδέψουν ανε
ξίτηλα τη διαμόρφωση της προσωπικότητας, αλλά 
και εν γένει το σύνολο της ζωής του παιδιού.

Ξανασυναντώντας λοιπόν την έννοια του ψυχικού 
ντετερμινισμού του S. Freud αναφορικά με τη λει
τουργία του νου, γίνεται σαφές πως συμπεριφορές, 
συναισθήματα και σκέψεις προσδιορίζονται στο υπο
κείμενο βάσει προγενέστερων, πραγματικών ή φα
ντασιακών, ψυχικών γεγονότων. Οι εγγραφές δε αυ
τών των γεγονότων αφήνουν τα αποτυπώματά τους 
ακόμη και πάνω στη λειτουργία του ίδιου του σώμα
τος. Άλλωστε, ήδη από το 1895 και το «Σχεδίασμα για 
μια Επιστημονική Ψυχολογία», ο Freud διετύπωσε και 
υποστήριξε την άποψη της παράλληλης σχέσης των 
ψυχολογικών και των νευροφυσιολογικών διεργασι
ών.13

Ψυχαναλυτική προσέγγιση του τραύματος

Το παιδί, τη στιγμή της γέννησής του, φέρει ήδη 
πάνω του μία ολόκληρη ιστορία (αισθητηριακή και 
σημαίνουσα) που καθορίζει σημαντικά μέρη της με
τέπειτα ζωής του. Το πραγματικό του σώματός του 
εισέρχεται σε έναν κόσμο που είναι ήδη σημαδεμέ
νος από το πραγματικό, το φαντασιακό και το συμ
βολικό των γονιών του. Επιπλέον, είναι αναγκαίο για 
το μωρό η μητέρα να προσαρμοστεί στις ανάγκες 
του, να το «κρατά», να το «χειρίζεται» και να του «πα
ρουσιάζει τα διάφορα αντικείμενα» με τρόπο που να 
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του δίδει το συναίσθημα της συνέχειας του «είναι» 
του και, παράλληλα, την απαιτούμενη ασφάλεια για 
την επεξεργασία κάθε τι καινούργιου που συναντά, 
να είναι δηλαδή η «αρκετά καλή μητέρα» σύμφωνα 
με τον Winnicott.14

Σύμφωνα με τον Lacan, η απόλυτη εξάρτηση του 
πρώτου καιρού της ζωής του παιδιού θέτει το ερώ
τημα της επιθυμίας του άλλου για το παιδί. Το παι
δί είναι έτοιμο να ταυτιστεί, να κάνει δική του την 
επιθυμία του Άλλου, από τον οποίο εξαρτάται η ζωή 
του. Υπόκειται δηλαδή σε αυτό που υπάρχει γύρω 
του ως λόγος, ως επιθυμία των γονιών του, αλλά 
και των δικών τους γονέων. Και θα χρειασθεί να 
υποταχθεί σε αυτό τον λόγο, σε αυτή την επιθυμία, 
αφού μόνον μέσω αυτής της υποταγής θα μπορέ
σει να πάρει κάποια στιγμή θέση υποκειμένου. Θα 
χρειασθεί να προσφερθεί ως αντικείμενο που συ
μπληρώνει την έλλειψη του Άλλου για να μπορέσει 
να επενδυθεί, άρα να επιβιώσει. Το ίδιο το μωρό θα 
σκιαγραφήσει την έλλειψη και παράλληλα θα προ
ταθεί ως συμπλήρωμά της.15

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που αυτός ο Άλλος, 
το πρόσωπο αναφοράς και φροντίδας, παρουσιάζε
ται ως ένας παράγοντας εξαιρετικά διαταρακτικός 
για την ψυχική δόμηση του παιδιού; Τι γίνεται όταν 
αδυνατεί να αναλάβει τον γονικό ρόλο ή αν παρα
μελεί ή κακοποιεί το παιδί; Ποιες είναι οι επιδράσεις 
αυτών των ελλειμμάτων ή συμπεριφορών πάνω στη 
δόμηση και στην ανάπτυξη του ψυχισμού του παιδι
ού; Τι γίνεται, επίσης, όταν η τόσο ευαίσθητη σχέση 
μητέραςβρέφους των πρώτων στιγμών και χρόνων 
βρεθεί εκτεθειμένη σε συμβάντα ή γεγονότα εξαιρε
τικά στρεσογόνα, χωρίς τη δυνατότητα συμβολικής 
επεξεργασίας και αναπαράστασης; Πώς όλες αυτές οι 
στρεσογόνες και αρνητικές επιδράσεις εκφράζονται 
στην ενήλικη ζωή;

Το τραυματικό μπορεί καταρχάς να νοηθεί ως στοι
χείο ενός πρώιμου χρόνου, κατά τον οποίο εκφρά
ζεται η απουσία αυτού που για το Εγώ του παιδιού 
θα έπρεπε να ήταν παρόν, για κάτι δηλαδή που δεν 
συνέβη την ώρα που έπρεπε να συμβεί.1 Η έννοια της 
απουσίας στην πρώιμη παιδική ηλικία απεικονίζεται 
με την παραμέληση, την ένδεια της γονικής φροντί
δας, αλλά και την αδυναμία του γονέα να ασκήσει 
τη λειτουργία και τον ρόλο του. Τα βρέφη στη θερ
μοκοιτίδα, που βρίσκονται αποκομμένα από οποι
αδήποτε αισθητηριακή σχέση με τη μητέρα, τριγυ
ρισμένα από ένα πλήθος μηχανημάτων, αποτελούν 

ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το μέγεθος της 
απώλειας και του τραύματος που μπορεί να υποστεί 
ο ανθρώπινος οργανισμός τις πρώτες στιγμές της ζω
ής. Χωρίς να μπορούν να αισθανθούν την ασφάλεια 
επαφής και αναγκαίας διαμεσολάβησης με τον εξω
τερικό κόσμο που τα περιβάλλει, και βέβαια χωρίς να 
μπορούν να αισθανθούν ούτε τις πρώτες εμπειρίες 
έναρξης οριοθέτησης του σώματός τους μέσω των 
μητρικών φροντίδων, εκτίθενται ουσιαστικά σε έναν 
σοβαρό παθογόνο παράγοντα για τον ψυχισμό. Η 
Φρανσουάζ Ντολτό θεωρεί πιθανή την ανάπτυξη ψυ
χωσικών διεργασιών στα πρόωρα νεογνά, λόγω της 
αισθητηριακής αποστέρησης των φωνών των γονέ
ων του που άκουγε πίσω από το τοίχωμα της κοιλιάς 
της μητέρας του.16 Πληθώρα ερευνών μάλιστα κατα
γράφουν τις σωματικές εγγραφές –οργανικές εκδη
λώσεις/συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν ως 
αποτέλεσμα μιας δύσκολης και εξαιρετικά αγχογό
νου σχέσης μητέρας– εμβρύου, όπου τόσο η ιστορία 
όσο και τα σημαίνοντα που φέρει μέσα της η ίδια η 
μητέρα δρουν καταλυτικά.17,18 

Επίσης, πλήγματα στο σωματικό σχήμα και στην εν 
γένει λειτουργία του σώματος μπορούν να λειτουρ
γήσουν εξαιρετικά τραυματικά (π.χ. σοβαρές παιδι
κές μυοπάθειες κατά τις οποίες, ενώ έχει αποκτηθεί 
η κίνηση του σώματος, μετά από κάποιο χρονικό διά
στημα αυτή η δυνατότητα φθίνει και προοδευτικά 
χάνεται). Αν μάλιστα δεν μπορέσει να διαμεσολαβη
θεί, να περάσει στον λόγο και να αναπαρασταθεί με 
κάποιον τρόπο όλο αυτό το έλλειμμα, τότε το παιδί 
παραμένει εκτεθειμένο στην τραυματική πηγή των 
ψυχικών διεγέρσεων χωρίς να μπορεί με κάποιον 
τρόπο να τις διαχειριστεί. Σηματοδοτείται έτσι το διά
τρητο των αλεξιερεθιστικών δυνατοτήτων (η δυνα
τότητα δηλαδή του ατόμου να επεξεργάζεται και να 
αναπαριστά τις διεγέρσεις που διακινούν τον ψυχι
σμό του), καθώς επίσης και μια βαθύτατη αλλοίωση 
της ψυχικής κινητικότητας των επενδύσεων (επένδυ
ση –αποεπένδυση– επανεπένδυση). Η ένταση είναι 
ελεύθερη τότε να ξεδιπλωθεί ορμητικά μέσα στο ψυ
χικό όργανο και/ή το σώμα. Ο ψυχισμός αγγίζει έτσι 
τα όρια της λειτουργικότητάς του.

Η έννοια του τραυματικού εμπεριέχει επίσης την 
αδυναμία ενός πρώιμου και αδύναμου Εγώ να οι
κειοποιηθεί, να επεξεργαστεί και να αναπαραστήσει 
ένα βίωμα.19 Εδώ ενυπάρχει η έκθεση του παιδιού σε 
γεγονότα ή ερεθίσματα τα οποία αδυνατεί να ανα
παραστήσει βάσει προγενέστερης εμπειρίας ή με τη 
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βοήθεια του λόγου των οικείων του, και που αναπα
ρίσταται εκ των υστέρων ως απουσία αντιληπτικού 
περιεχομένου. Αντιληπτικό χάσμα που διπλασιάζεται 
από το χάσμα της αναπαράστασης: άρα ούτε μέσα 
υπάρχει ούτε έξω.20

Το τραύμα εμφανίζεται όταν η αρχή της σταθε
ρότηταςομοιόστασης αποτυγχάνει να κρατήσει 
χαμηλά τα επίπεδα διέγερσης του οργανισμού, με 
αποτέλεσμα να προκύπτουν μη αναστρέψιμες πα
θολογικές αλλαγές στο επίπεδο της εγκεφαλικής 
λειτουργίας.13,21,22 Η εγγραφή του στο επίπεδο της 
ψυχικής (συνειδητό, ασυνείδητο) και της σωματικής 
λειτουργίας, αποκτά μία εσωτερική δυναμική ικανή 
να πυροδοτείται και να επιδρά ακόμη και ύστερα 
από πάρα πολλά χρόνια. Τα υποκείμενα εκείνα που 
τυγχάνει να βιώνουν μια τραυματική εμπειρία είναι 
πλέον σημαδεμένα από αυτή στην καθημερινότητά 
τους, δημιουργώντας μια ουσιαστική δυσκολία για 
το «ξέχασμα» αυτής της εμπειρίας. Είναι χαρακτηρι
στική η σημείωση του S. Freud για την αχρονικότητα 
του ασυνειδήτου και για τη δυνατότητα πυροδότη
σης ενδοψυχικών συγκρούσεων, ρήξεων και ανάδυ
σης συμπτωμάτων, ετεροχρονισμένα, μετά το πέρας 
πολλών ετών. Μάλιστα, με τον όρο «διευκόλυνση 
ανάμεσα στους νευρώνες» ο Sigmund Freud περιέ
γραψε τις μακροχρόνιες συνέπειες του τραύματος, 
ενώ για τις κλινικές παθολογικές του εκδηλώσεις 
έδωσε τον όρο «καταναγκασμός της επανάληψης».23 
Η θεωρία «εκ των υστέρων» (après coup) δείχνει ότι 
το τραύμα μπορεί να εμφανιστεί αργότερα, αφού το 
γεγονός έχει βιωθεί ή έχει φαντασιωθεί και θα πά
ρει τελικά τη δραματική του υπόσταση όταν, σε ένα 
άλλο στάδιο της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, ένα 
καινούργιο γεγονός –συγγενές προς το προηγού
μενο– λάβει χώρα και επαναδραστηριοποιήσει την 
ανάμνηση του πρώτου γεγονότος. 

Είναι σημαντικό, επίσης, να κατανοηθεί ότι οι 
επιπτώσεις του τραύματος ξεπερνούν τη διάρκεια 
ζωής του υποκειμένου και δρουν ακόμη και διαγε
νεαλογικά.24 Μέσα από την αλληλουχία των γενε
ών ταξιδεύουν σημαίνοντα, ρητά ή άρρητα, που 
έρχονται και σημαδεύουν το υποκείμενο βαθιά 
στην ύπαρξή του και που δημιουργούν ιδιαίτερες 
συνθήκες ανάδυσης και εκδήλωσης της επιθυμίας 
του. Ένα τέτοιο παράδειγμα για την Ελλάδα είναι 
τα σημαίνοντα που κανείς συναντά μέσα στις οικο
γενειακές ιστορίες σε σχέση με σημαντικά γεγονό
τα που συνέβησαν στη χώρα (πόλεμοι, εμφύλιος, 

δικτατορία) και που με κάποιον τρόπο επηρέασαν 
ολόκληρη την οικογενειακή ιστορία, δημιουργώ
ντας ανεξίτηλες εγγραφές που περνούν από τη μία 
γενιά στην άλλη.

Η ιστορία του παιδιού, η ιστορία της πορείας στο 
συμβολικό και οι ιδιαιτερότητες που συναντά κανείς 
σε κάθε τέτοια πορεία, επιδρούν καταλυτικά στην εκ
δήλωση συμπτωματολογίας. Ο Lacan δηλώνει πως το 
σύμπτωμα του παιδιού είτε έρχεται να απαντήσει σε 
αυτό που υπάρχει ως συμπτωματικό μέσα στην ίδια 
την οικογενειακή δομή είτε προέρχεται αποκλειστι
κά από την υποκειμενικότητα της μητέρας και σχετί
ζεται με μια φαντασίωσή της.25

Υπάρχει λοιπόν η αναγκαιότητα να συλλάβουμε 
το υποκείμενο στη μοναδικότητά του και να αναλύ
σουμε τα συμπτώματά του ως ύστατου λόγου της 
ασυνείδητης αλήθειας και των καταστάσεων που το 
παρήγαγαν.26 Το εύρος των διαφορών της πορείας 
ανάδυσης του υποκειμένου είναι που δίνει και το 
εύρος της γκάμας των συμπτωμάτων.27 Για τον φρο
ϋδικό προσανατολισμό, σημειώνει ο Λακάν, το υπο
κείμενο είναι υποκείμενο ενός συμβολικού συστή
ματος προς ανασυγκρότηση ή επίσης υποκείμενο 
ιστορικών καταστάσεων που πρέπει να αποκρυπτο
γραφηθούν στο κρυπτόγραμμα, το οποίο περιλαμ
βάνει το σύνολο των φωνημάτων που απαρτίζουν 
τον πυρήνα της αλήθειας της απωθημένης επιθυμί
ας του υποκειμένου.26

Οι επιπτώσεις του τραύματος αναφορικά  
με τη συμπτωματολογία των ενηλίκων

 Παράγοντες κινδύνου 
και προστατευτικοί παράγοντες

Η μελέτη της ιστορικότητας του υποκειμένου, οι 
πρώτες στιγμές της ζωής του, η ενδομήτρια ζωή, τα 
βρεφικά και παιδικά του χρόνια, αλλά και η ψυχο
συναισθηματική κατάσταση των γονέων, οι φαντα
σιώσεις τους και το δικό τους φορτίο σημαινόντων 
που μεταφέρουν, επηρεάζουν καταλυτικά τη δια
μόρφωση και την ανάδυση της ψυχοπαθολογίας και 
συμπτωματολογίας που συναντά κανείς στην ενήλι
κη ζωή. Μάλιστα, οι επιπτώσεις του τραύματος είναι 
πολυδιάστατες. Η ευαλωτότητα που δημιουργείται 
ως αποτέλεσμα αυτών των εξαιρετικά στρεσογό
νων τραυματικών πρώιμων εμπειριών, δύναται να 
έχει επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία 
του ατόμου.
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Συγκεκριμένοι παράγοντες και χαρακτηριστικά του 
παιδιού, όπως η ηλικία και το εξελικτικό του επίπεδο 
όταν το τραύμα συμβαίνει, ο τύπος του τραύματος 
(κακοποίηση σωματική, σεξουαλική, παραμέληση, 
τραυματικά κοινωνικά γεγονότα), η συχνότητα, η 
διάρκεια και η σφοδρότητα της τραυματικής συν
θήκης, έχει αποδειχθεί πως επηρεάζουν καταλυτικά 
τις συνέπειες του τραύματος. Η σχέση ανάμεσα στο 
θύμα και τον δράστη, όταν πρόκειται για κακοποίη
ση,28,29 αλλά και τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστι
κά του παιδιού, η προσωπικότητα των γονέων, καθώς 
και η στάση τους έναντι της τραυματικής συνθήκης, 
αποτελούν επίσης καθοριστικούς παράγοντες στη 
μελέτη του τραύματος. Η ύπαρξη προσπαθειών 
παρέμβασης και τροποποίησης της τραυματικής 
συνθήκης, καθώς και ο χρόνος έναρξης αυτών των 
προσπαθειών, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 
κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού και τη δυνατό
τητα πρόσβασης της οικογένειας σε δίκτυα κοινωνι
κής στήριξης. Το επίπεδο διαβίωσης της κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων της ύπαρξης γειτονιάς, των 
ασφαλών σχολείων, του συστήματος υγείας, καθώς 
και άλλων παραγόντων στήριξης και προστασίας του 
ατόμου, θεωρούνται προστατευτικοί παράγοντες 
στην αντιμετώπιση του τραύματος.30 

Άμεσες συνέπειες στην παιδική ηλικία

Το τραύμα ως αποτέλεσμα κάποιας μορφής παι
δικής κακοποίησης ή παραμέλησης έχει μελετηθεί 
εκτενώς αναφορικά με τις επιπτώσεις του στην ενή
λικη ζωή. Είναι σημαντικό βέβαια να επισημανθεί ότι 
το τραύμα και η κακοποίηση δεν είναι συνώνυμες 
έννοιες: η σεξουαλική, συναισθηματική, σωματική 
κακοποίηση, δημιουργούν τραύματα. Η παραμέλη
ση και η μη δημιουργία ενός ασφαλούς δεσμού με 
το παιδί, δημιουργεί τραύματα. Μεγάλες φυσικές 
καταστροφές, πόλεμοι, ακραία κοινωνικά γεγονότα, 
δημιουργούν τραύματα. Το τραύμα διατηρεί μια ευ
ρύτητα πηγών και αναφορών.

Πολλαπλές μελέτες δείχνουν πως τραύματα που 
σχετίζονται με κακοποίηση ή/και παραμέληση κα
τά την παιδική ηλικία αποτελούν παράγοντα κινδύ
νου για εκδήλωση ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. 
Άμεσες συναισθηματικές επιπτώσεις του τραύματος 
μπορεί να είναι η απομόνωση του παιδιού, ο φόβος, 
η αίσθηση αδυναμίας ελέγχου, η απώλεια του αισθή
ματος εμπιστοσύνης. Επίσης, παρατηρούνται διατα
ραχές διάθεσης, με κυρίαρχα συμπτώματα αυτά της 
κατάθλιψης και της απόσυρσης,31 αρνητικές επιπτώ

σεις στη γνωστική ικανότητα, στη γλωσσική ανάπτυ
ξη και στην ακαδημαϊκή επίδοση, προβλήματα στη 
δημιουργία ασφαλούς δεσμού, διαταραχή μετατραυ
ματικού στρες (PTSD).

Μακροχρόνιες συνέπειες στην ενήλικη ζωή

Πολλές από τις επιπτώσεις του τραύματος μπορεί 
να μεταφραστούν και σε μακροχρόνιες συνέπειες 
στον ψυχισμό του ατόμου: διαταραχή μετατραυμα
τικού στρες (PTSD) ή συνδυασμό της με κατάθλιψη 
και αγχώδη διαταραχή, διαταραχές διάθεσης,32 δια
ταραχές προσωπικότητας, φτωχός έλεγχος των πα
ρορμήσεων, αποσυνδετική διαταραχή, ψυχωσική 
συνδρομή.33–35

Μελέτες δείχνουν πως τα παιδιά που έχουν υπο
στεί κακοποίηση ή παραμέληση έχουν τουλάχιστον 
25% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατά 
την περίοδο της εφηβείας παραβατική συμπεριφο
ρά, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, χαμηλή σχολική επί
δοση, χρήση ουσιών και ψυχολογικά προβλήματα.36 
Επίσης, είναι συχνή η χρήση ουσιών και κατά την 
ενήλικη ζωή. Το Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ για τη 
Χρήση Ουσιών σημειώνει πως τα 2/3 των ατόμων σε 
προγράμματα θεραπείας δήλωναν κακοποιημένα ως 
παιδιά.37,38

Μελέτη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Δικαιοσύνης 
έδειξε πως τα κακοποιημένα ή παραμελημένα παιδιά 
έχουν: 11 φορές περισσότερες πιθανότητες να συλ
ληφθούν για εγκληματική συμπεριφορά ως έφηβοι, 
2,7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να συλληφθούν 
για βίαιη ή εγκληματική συμπεριφορά ως ενήλικοι 
και 3,1 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να συλλη
φθούν για μία ή περισσότερες μορφές βίαιης εγκλη
ματικότητας.39

Η εμφάνιση κακοποιητικής συμπεριφοράς ή η 
αδυναμία άσκησης υγιούς γονικού ρόλου είναι επί
σης συχνή σε άτομα με τραύματα κακοποίησης ή 
παραμέλησης. Υπολογίζεται πως το 1/3 όσων έχουν 
υποστεί κακοποίηση θα κακοποιήσει με τη σειρά 
του τα δικά του παιδιά.40 Τέλος, σε θύματα κακοποί
ησης ή παραμέλησης κατά την παιδική ηλικία παρα
τηρείται και εμπλοκή σε σεξουαλική συμπεριφορά 
που θέτει το άτομο σε κίνδυνο, αυξάνοντας μάλιστα 
και τις πιθανότητες μεταδιδόμενων σεξουαλικών 
νοσημάτων.41

Πρέπει επίσης να επισημανθούν και οι επιπτώσεις 
στη σωματική υγεία του ατόμου, ως απόρροια της 
έκθεσης σε εξαιρετικά τραυματικά και στρεσογόνα 
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γεγονότα κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία. Συχνά 
συναντάται ελλιπής σωματική ανάπτυξη,42 άσθμα, 
υψηλή αρτηριακή πίεση, έλκη, αλλεργίες, και γενι
κότερα μια εικόνα φτωχής σωματικής υγείας η οποία 
ακολουθεί το άτομο που υπέστη το τραύμα σε όλη 
του τη ζωή.43–45

Κοινωνικές συνέπειες

Πέρα από τις δραματικές επιπτώσεις του τραύ
ματος για το ίδιο το άτομο, καταγράφεται επιπλέον 
και υψηλό κοινωνικό κόστος ως απόρροια των δυ
σκολιών που εμφανίζει το άτομο στην ένταξη και τη 
λειτουργία του στο κοινωνικό σύνολο. Το έμμεσο κό
στος που ανταποκρίνεται στις μακροχρόνιες οικο
νομικές επιπτώσεις π.χ. της παιδικής κακοποίησης, 
αγγίζει περίπου τα 69 δισεκατομμύρια δολάρια ετη
σίως. Το άμεσο κόστος για τη διατήρηση του συστή
ματος ανίχνευσης και παρέμβασης σε περιπτώσεις 
παιδικής κακοποίησης ή παραμέλησης αποδεικνύε
ται επίσης υψηλό, με έναν υπολογισμό του κατά το 
έτος 2001 στην Αμερική να αγγίζει τα 24 δισεκατομ
μύρια δολάρια ετησίως.46 Γίνεται λοιπόν κατανοητό 
πως οι συνολικές επιπτώσεις του τραύματος ανα
φορικά με το κοινωνικό σύνολο είναι πολλαπλάσι

ες, στην περίπτωση δε που δεν δρομολογηθούν οι 
απαιτούμενες παρεμβάσεις, μπορεί ν’ αποδειχθούν 
και καταστροφικές.

Συμπερασματικά σχόλια

Το τραύμα αποτελεί μία κομβική έννοια στην προ
σέγγιση του ψυχισμού, με άμεσες κλινικές αναφορές 
και επιπτώσεις. Η ύπαρξή του κατά την παιδική ηλι
κία, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αυτή μπο
ρεί να φέρει, δημιουργεί συνθήκες ικανές να επηρε
άσουν το σύνολο της προσωπικότητας και της ζωής 
του ανθρώπου. Πραγματοποιείται πληθώρα ψυχικών 
και σωματικών εγγραφών με επιπτώσεις στο σύνολο 
του οργανισμού. Η όσο το δυνατόν πρώιμη παρέμ
βαση και πλαισίωση του παιδιού δύναται να λειτουρ
γήσει τροποποιητικά αναφορικά με τις αρνητικές 
συνέπειες του τραύματος. Στην κλινική πράξη, η ανά
δυση του τραύματος της πρώιμης παιδικής ηλικίας 
στην ψυχική συμπτωματολογία των ενηλίκων είναι 
κάτι το οποίο συναντάται συχνά και που οι ειδικοί 
της ψυχικής υγείας οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά 
υπόψη αναφορικά με την κλινική αντιμετώπιση του 
πάσχοντος ανθρώπου.
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Trauma comes as a result of the subject’s exposure to extremely negative and stressful events, such as 
natural or humanprovoked catastrophes, wars, serious injuries, violent deaths, tortures, terrorist at
tacks, rapes and other sexual crimes. A child’s exposure to traumatic circumstances of this level during 
the crucial period of selfstructuring creates rather difficult conditions for its development. Moreover, 
if the child does not have the opportunity to elaborate and analyze all these stressful conditions and 
put them into words, serious consequences, both psychological and somatic, may occur in adult life. 
Specific factors and child characteristics, namely, the age, the developmental stage within which the 
trauma occurs, its type (physical or sexual abuse, neglect or traumatic social events), frequency, dura
tion and intensity, have been proved to seriously affect the trauma’s consequences. The immediate 
emotional impact of trauma may include isolation, fear, feeling of weakness or loss of the sense of 
confidence. Moreover, mood disorders such as depression and withdrawal, negative effects on cogni
tive ability, language development and academic performance, difficulties in creating a secure link 
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and posttraumatic stress disorder (PTSD) are also observed. The longterm consequences for the indi
vidual’s mental health can be expressed through the following: posttraumatic stress disorder (PTSD) 
combined or not with depression and anxiety disorder, mood disorders, personality disorders, poor 
control of impulsions, dissociation disorder, psychotic disorder. Finally, apart from the dramatic impact 
of trauma on the person itself, there is also a high social cost to be paid as a result of the individual’s 
poor adjustment and dysfunction in the community. Early support and intervention in the child’s en
vironment may significantly minimize the negative effects of trauma. Beyond the expression of genes, 
good maternal care as well as psychological support, lead to normal DNA methylation and brain de
velopment. Supporting the family and break the silence that frequently covers the traumatic events 
and feelings, will give the opportunity for the elaboration of all these aspects which could capture 
and imprison the subject in a dramatic circle of psychopathology. Moreover, the effectiveness of early 
interventions and child psychotherapy is now a common ground, so we have to use all our clinical 
instruments (dialogue, symbolic play, drawing, storytelling) in order to help the child and have the 
best possible result. Finally, concerning clinical practice, the emergence of early childhood trauma in 
adult psychiatric symptomatology is so frequent that mental health experts should take it into serious 
account while developing an appropriate clinical treatment for such patients. 

Key words: Childhood trauma, PTSD, psychopathology, psychoanalysis.
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