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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

 

Επιθετικότητα: Πρόκειται για συµπεριφορές φανταστικές ή πραγµατικές που 

σκοπεύουν να βλάψουν το περιβάλλον, να το καταστρέψουν, να το ταπεινώσουν 

κ.λ.π. Εκτός από κίνηση βίαια και καταστροφική, η επιθετικότητα µπορεί να 

εκφράζεται π.χ µέσω ειρωνείας («πουλάει πνεύµα») ή µέσω χυδαίων (άσεµνων) 

υπονοούµενων . Άλλο παράδειγµα επίσης είναι το πάχος : υπέρβαρα άτοµα  ως µέσον 

επίθεσης κατά του περιβάλλοντος. Κατά τον Freud οι πρώτες απόπειρες  του παιδιού 

να αποπλανήσει (σαγηνεύσει) το περιβάλλον του αφορούν σε επιθετικές εκδηλώσεις. 

 

 

Έχει γίνει λόγος για ένστικτα βίας, για φυσικά ένστικτα που αφορούν στη συνέχεια 

της ζωής (επιβίωση). Το 1905 ο Freud εισήγαγε την έννοια της ενόρµησης της 

ωµότητας. Στην ανάλυση της Ντόρας (κρίσεις δύσπνοιας, νευρικός βήχας, αφωνία, 

κατάθλιψη) κάνει λόγο  για τις ωµές και εκδικητικές τάσεις της ασθενούς – έβαλε 

απότοµα τέλος στην ανάλυση της – οι οποίες , µέσω της µεταβίβασης στοχεύουν στον 

πατέρα  αντικείµενο). 

 

Εκφράζονται θεωρητικές αντιπαραθέσεις σχετικά µε το εάν πρόκειται για µια 

πρωτογενή ενστικτώδη διέγερση  (επιθετικό καταστροφικό ένστικτο) ή για µια 

αντίδραση στη µαταίωση. Ήδη από το 1917 ο Freud υποστήριζε ότι οι µαταιώσεις 

απελευθερώνουν επιθετικές αντιδράσεις. Υποστηρίχθηκε, επίσης, ότι η επιθετικότητα 

χορηγεί την απαιτούµενη ενέργεια ώστε το Εγώ να τα βγάλει πέρα στην ικανοποίηση 

άλλων ενορµήσεων (π.χ επιθετική στάση κατά τη διεκδίκηση επαγγελµατικών 

επιδιώξεων). 

 

Ο Freud αναγνωρίζει στην αντίσταση κατά την ανάλυση (αρνητική µεταβίβαση ) την επιθετικότητα 

του αναλυόµενου. Μιλά για το φαινόµενο της αρνητικής θεραπευτικής αντίδρασης: Βαθιά 

συναισθήµατα ενοχής µπορεί να βασανίζουν τον αναλυόµενο(τον νευρωτικό ή ψυχωτικό) και τον 

εµποδίζουν να είναι καλά. Με το να είναι άρρωστος τιµωρείται , «ξεπληρώνει» την ενοχή του. Κατά 

τον Rapaport (1953) σύµφωνα µε την κλασσική ψυχαναλυτική θεωρία συναίσθηµα είναι το βίωµα 

κάποιου είδους εσωτερικής εκφόρτισης –ορµονικής νευραγγειακής ή νευροµυικής. 

Ο Bion αναφέρεται στο φαινόµενο της επίθεσης στους δεσµούς στην ψυχανάλυση. Πρόκειται για την  

επίθεση του αναλυόµενου στους δεσµούς, στη σχέση µε τον αναλυτή του: επιθέσεις που έχουν να 
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κάνουν  µε τις γνωστικές λειτουργίες της σκέψης του αναλυτή και στη σχέση του αναλυόµενου µαζί 

του. Αυτό ο αναλυόµενος το πετυχαίνει µέσω του αµυντικού µηχανισµού της προβλητικής ταύτισης. 

Παράδειγµα: Ο αναλυόµενος είναι θυµωµένος και κάνει τον αναλυτή του να θυµώσει. Άλλως ειπείν, 

ο αναλυόµενος  κάνει τον αναλυτή του να νιώθει αυτό που ο ίδιος νιώθει. Στήν προβλητική ταύτιση 

δεν υπάρχει η αυτονοµία σκέψης του καθενός. Η αυτάρκεια παραλύει, ακυρώνεται, θολώνουν οι 

γνωστικές λειτουργίες του αναλυτή.  

 

Η επιθετικότητα που έχουµε µέσα µας µάς  δηµιουργεί ενοχές: είναι η 

απωθηµένη(εσωτερικευµένη-ουδετεροποιηµένη) επιθετικότητα η οποία οδηγεί σε 

ενοχές (αντί να εκφορτίζεται).  Νοιώθουµε ενοχές εξ’αιτίας των επιθετικών µας 

προθέσεων.  

Κλινικά παραδείγµατα: 

- Νεαρή   σε θεραπεία, εδώ περίπου και ένα χρόνο, µε συχνότητα µιας συνεδρίας εβδοµαδιαίως. Εδώ 

και µερικούς µήνες δυσκολευόταν να µιλάει µολονότι είναι δεδοµένο το κίνητρό της για τη θεραπεία. 

Πρόκειται για αντίσταση στη θεραπεία, οφειλόµενη, όπως όλες οι µορφές αντίστασης, στη 

µεταβίβαση. Ο θεραπευτής µε διάφορες « κινήσεις» (ψυχαναλυτική τεχνική) διευκόλυνε την 

εκφραστικότητα της ασθενούς. Η ασθενής είπε σε κάποια συνεδρία, αναφερόµενη στη σχέση µε τη 

µητέρα της: « Παλαιότερα , γύρω στα 17 – 18, κάθε φορά που η µάνα µου έµπαινε στο δωµάτιο µου ή 

έβρισκα αλλαγµένα κάποια πράγµατα µέσα, γινόταν χαµός…Το τι έλεγα, το τι 

εκσφενδόνιζα…πράγµατα πετιόνταν κάτω». Πρόκειται για βία της ασθενούς προς τη µητέρα της.  Ιδού 

µια πιθανή κατανόηση της αντίστασης της ασθενούς στη θεραπεία (κατανόηση του λανθάνοντος 

νοήµατος): η ασθενής εκφράζει το άγχος µήπως εισβάλει µέσα της ο θεραπευτής και αλλάξει τα 

«πράγµατα» µέσα στο εσωτερικό της (εσωτερικό της δωµάτιο) και ο προσήκων φόβος µήπως, τότε, 

του επιτεθεί βίαια όπως επιτίθετο στη µαµά της. 

-Γυναίκα σε ανάλυση. Ο άνδρας της έπαθε ανεύρυσµα. Πρώτος χρόνος  συνεδριών. Είχε 

εκσεσηµασµένες ενοχές.  Έκανε φαντασίες ότι τον έβλαψε κάνοντας έρωτα µαζί του, επειδή την 

προηγούµενη του ανευρύσµατος  εκείνη του το είχε ζητήσει. Η ασθενής ανησυχούσε όταν έλλειπε από 

το σπίτι µήπως συµβεί στον άντρα της κάποιο κακό. Στο µέτρο που αισθανόταν (λανθανόντως) ότι 

αυτή του έκανε κακό (εξαιτίας της εκείνος έπαθε ανεύρυσµα ), ένοιωθε πολλές ενοχές : οι ενοχές της 

έρχονται ως συνέπεια  της ασυνείδητης τάσης της (επιθυµίας) καταστροφής του αντικειµένου. 

Μεταβιβαστικά στο µέτρο που ο αναλυτής της είναι σαν τον άντρα της, επιθυµεί να του κάνει κακό. 

Πράγµατι  συνηθίζει να έρχεται αρκετά λεπτά νωρίτερα στη συνεδρία, µε άγχος : Είναι σαν να 

έρχεται νωρίτερα για να δει αν ο αναλυτής της ζει, να διαπιστώσει ότι δεν του έκανε κακό. 

 

Τεχνική : Ο Freud πάντα ερµηνεύει την άµυνα πρώτα. Θα έλεγε εδώ: «Έρχεστε σαν να θέλετε να δείτε 

τι κάνω, αν είµαι καλά…». Σιγά – σιγά , ανάλογα µε το υλικό , µε τους συνειρµούς θα έφτανε στην 

επιθυµία: « για  να κάνετε κακό στον θεραπευτή». Ο αναλυόµενος µπαίνει έτσι σε διεργασία 

αναδόµησης, µπορεί και ο ίδιος να βρει την επιθυµία . Επίσης θα µπορούσε ο θεραπευτής να τον 

ρωτήσει : «Γιατί νοµίζετε ότι ήρθατε νωρίτερα;» Αφήνει ο αναλυτής τον αναλυόµενο να λέει ό,τι θέλει 

και µετά αυτά που ακούει τα «δένει» : Πρόκειται για διαστρωµατική  ερµηνεία. Η Klein θα έλεγε : 

«Θέλετε να µε σκοτώσετε για αυτό ήρθατε νωρίτερα»  «∆ιατρυπά» δηλαδή την άµυνα, δεν την 
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ενδιαφέρει η άµυνα . Ο Freud το ονοµάζει αυτό «άγρια ανάλυση» . Οι «φροϋδιστές» λένε ότι η 

«διάτρηση» της άµυνας των κλαϊνικών είναι η δική τους άµυνα στο να δουν πώς «χτίζεται» ο δικός 

τους ψυχισµός. Περνούν δηλαδή στο «αυθαίρετο» γιατί δεν αντέχουν τη διαδικασία της 

«οικοδόµησης». Έτσι, λένε οι «φροϋδιστές», δεν προάγουµε την ενσυναίσθηση αλλά προάγουµε µια 

γνώση διανοητική η οποία βιώνεται σαν βία από τον αναλυόµενο και του ενισχύει την αντίσταση στην 

ανάλυση. Ο σκοπός µας είναι όµως να άρουµε τις αντιστάσεις. 

 

Ο Freud µίλησε για ένστικτα αυτοσυντήρησης (1897) για «φυσική ωµότητα», για 

επιθετική ενόρµηση και επιθετική τάση. Τέτοια ένστικτα έχουν σκοπό την 

προστασία της ζωής του υποκειµένου και της ναρκισσιστικής του ακεραιότητας . 

Πρόκειται για την ενστικτώδη βία ( στα πρώιµα εξελικτικά στάδια του παιδιού )   που 

συνδέεται µε την αυτοσυντήρηση. 

 

Η παρατήρηση των νεογέννητων και των νηπίων ( Freud) έδειξε ότι, σ’ αυτά τα πρωιµα εξελικτικά 

στάδια, η δυσαρέσκεια συνδέεται και  είναι συνυφασµένη µε τον εξωτερικό κόσµο ενώ η ευχαρίστηση 

είναι συνυφασµένη µε τον ίδιο τον εαυτόν: η έδρα της δυσφορίας  τοποθετείται έξω από το σώµα. Έτσι 

τα βρέφη αποφεύγουν τα εξωτερικά ερεθίσµατα επειδή αυτά τους προξενούν πόνο και δυσφορία.   

Αυτή η αντίληψη η οποία  τοποθετεί τη δυσαρέσκεια εκτός εαυτού µας ακολουθεί σε όλη µας τη ζωή 

έτσι ώστε να διοχετεύουµε την επιθετικότητα στον εξωτερικό κόσµο, και, κατ’αυτόν τον τρόπο  να 

περιφρουρούµε το Εγώ µας. Ιδού εδώ ένα πρώτο στάδιο της ψυχικής διαδικασίας η οποία θα οδηγήσει 

στον σχηµατισµό του «κακού αντικειµένου» (κατά M.Klein).. Όταν το στήθος σταµατά να τροφοδοτεί 

τότε συνιστά για το Εγώ του βρέφους ένα «δυσφορικό» εξωτερικό περιβάλλον οπότε  ανακουφίζεται 

εκφορτίζοντας  την επιθετική του ένταση. Η εκφόρτιση της επιθετικής έντασης στο αντικείµενο 

προξενεί ευχαρίστηση στο Εγώ. Η οποιαδήποτε διακοπή (παρεµπόδιση) µιας δραστηριότητας-

τουλάχιστον στο βρέφος-µπορεί να προξενεί µια επιθετική αντίδραση. Άλλως ειπείν η µη ολοκλήρωση 

των πράξεων (δραστηριοτήτων) τόσο στο νήπιο όσο και στον ενήλικα  προξενεί επιθετικότητα. Στις 

πρώιµες φάσεις της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης, πριν τη διαφοροποίηση Εγώ –Μη Εγώ,  παρατηρούµε 

στα βρέφη κινητικές εκφορτίσεις οι οποίες ισοδυναµούν µε επιθετικές εκδηλώσεις. Σε αυτά τα στάδια,  

επειδή δεν είναι ακόµα  ξεκάθαρη η διάκριση εαυτού-εξωτερικού κόσµου, δε µπορούµε να γνωρίζουµε 

σε ποιόν βαθµό κάποιες  επιθετικές εκδηλώσεις του βρέφους- π.χ. όταν ξύνεται-απευθύνονται στον 

εξωτερικό κόσµο (ετεροκαταστροφικές) η είναι αυτοκαταστροφικές (αυτοτραυµατικές) εκδηλώσεις. 

Πρόκειται εδώ  για αδιαφοροποίητες µάλλον- ως προς το στόχο τους- εκφορτίσεις επιθετικών 

φορτίσεων. Όπως και να είναι- κατά τον Riviere-  φαίνεται ότι οι αυτοκαταστροφικές εκδηλώσεις 

ενυπάρχουν από τα αρχαϊκότερα στάδια της ύπαρξης. Η αρχαϊκή σύγκρουση του βρέφους µε τον 

εξωτερικό κόσµο (επιθετικότητα) αφορά στη σύγκρουση του Εγώ µε την πραγµατικότητα. Το 

αντικείµενο είναι η µαµά( ή τα υποκατάστατά της). 

 

-Στην πρώτη θεωρία του Freud (πρώτη θεωρία των ενορµήσεων, 1915 ) έχουµε 

δύο ειδών ενορµήσεις του Εκείνο : τις  σεξουαλικές ενορµήσεις και τις ενορµήσεις 
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του Εγώ (ή της αυτοσυντήρησης). Υπό αυτή την προοπτική το µίσος -µαζί µε την 

αναπαραγωγή- συνιστά  µέρος της πάλης  του Εγώ για τη διατήρησή του (επιβίωση) 

δραστηριότητα που του εξασφαλίζει την κατίσχυση επί του αντικειµένου. Στον 

άνθρωπο είναι  το Εγώ το οποίο µεσολαβεί ανάµεσα στην ενστικτώδη διέγερση (έδρα 

της το Εκείνο) και το περιβάλλον και εγγυάται την επιβίωση του είδους. (Σχετικά, η  

Anna Freud κάνει λόγο για την « εχθρότητα»  του Εγώ εναντίον του ενστίκτου).  

 

-Στη δεύτερη θεωρία των ενορµήσεων του Freud,  µετά το 1920, ο γνωστός 

δυϊσµός του έγκειται στην ύπαρξη δύο ενορµήσεων : της ενόρµησης ζωής και της 

ενόρµησης του θανάτου 

 

Όταν ο Freud λέει «ενόρµηση ζωής» ( ή  έρως ) εννοεί ό,τι δένει , ό,τι ενώνει1 ( ένωση , συγκρότηση 

όλο και µεγαλύτερων ενοτήτων) σε αντίθεση µε την «ενόρµηση θανάτου» που σκοπεύει στις 

αποσυνδεσεις (όποια µορφή αποσύνδεσης, λόγου χάρη η αποεπένδυση από το αγαπώµενο 

αντικείµενο). 

 

 

 

 

2. ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ (διεγέρσεις) 

 

Το ερώτηµα : Πώς αντιµετωπίζει ο καθένας µας κάποιες µεγάλες εντάσεις 2; Τι 

πεπρωµένο µπορεί να έχουν µέσα µας οι έσωθεν ( ενορµητικό υλικό που ζητά την 

ικανοποίησή του ) και έξωθεν διεγέρσεις (προερχόµενες από το εξωτερικό 

περιβάλλον).  Ποιο είναι το πεπρωµένο των σωµατικών και ψυχικών µας διεγέρσεων 

(πάσης φύσεως µαταιώσεις), όταν η ποσότητα τους είναι δυσβάσταχτη και όταν 

εισβάλλοντας τραυµατίζουν τον ψυχικό µας ιστό; ∆ύο πιθανά πεπρωµένα των 

ψυχικών εντάσεων :  

 

                                                 
1 Θεωρία των Ενορµήσεων Ζωής και Θανάτου ( Freud) : σχετίζεται µε τη θεωρία του Πλάτωνος που 

εκθέτει στο έργο του  «Συµπόσιον», 384 π.Χ και αναφέρεται στη σεξουαλική ένωση η οποία τείνει να 

επαναφέρει τη χαµένη ενότητα του πρωταρχικού ανδρόγυνου όντος το οποίο προηγήθηκε του 

διαχωρισµού των φύλων. Η τάση για ανεύρεση του ερωτικού συντρόφου έχει ως σκοπό την 

επανεύρεση της χαµένης ενότητας µε τον  αρχικό σύντροφο.  
2 Η ανάλυση αφορά στο να δούµε πώς γίνονται οι εκφορτίσεις.  Οφείλουµε αυτό να το διακρίνουµε 

πάντα. 
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-η ψυχικοποίηση (νοητικό επίπεδο) : Εδώ, οι εντάσεις έχουν µια µακρά και οδυνηρή, 

αλλά τελικά εντακτική πορεία (χάραξη) ψυχικού µεταβολισµού. Ο µεταβολισµός 

αυτός ανοίγει νέους «δρόµους» µε το ίδιο ακριβώς τρόπο που η θλίψη ενός πένθους, 

όταν αυτό µεταβολιστεί και συντελεστεί η εργασία του, δίνει τη θέση της στο 

άνοιγµα καινούριων διαδροµών, ενίοτε εξαιρετικά δηµιουργικών. Πρόκειται, για τη 

διαδικασία (εργασία) ψυχικοποίησης της ενορµητικήςς φόρτισης  η οποία επιτελεί τη 

συγκράτηση των έξωθεν και έσωθεν διεγέρσεων, µε σκοπό τη µείωση τους. Υπό 

κανονικές συνθήκες αυτή η εργασία έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη της 

δυνατότητας για τη µετατροπή των διεγέρσεων σε εικόνες και φαντασιωτικές σκηνές.  

 

Η σκέψη, στην αρχή υπό απεικονιστική µορφή, και στη συνέχεια υπό τη µορφή ιδεών, διατυπωµένων 

επιθυµιών, απαγορεύσεων, προσδοκιών, όπως επίσης  και µε την ικανότητά της να χρησιµοποιεί 

υποκατάστατα αντικειµένων και σύµβολα αναδεικνύει τη συγκρότηση του υποκειµένου. Πρόκειται 

για µια εργασία µετατροπών, τροποποίησης των σωµατικών και ψυχικών  διεγέρσεων σε ψυχικά 

µορφώµατα η οποία όµως µπορεί να συναντήσει εµπόδια στο ψυχικό πεδίο. Πολλοί ψυχαναλυτές 

(Bion, Green κ.α) έχουν επισηµάνει τη σηµασία και την αξία του οργάνου του «σκέπτεσθαι τις 

σκέψεις» (appareil à penser les pensées). Οι ανεπάρκειες στη διαδικασία των µετατροπών των 

ερεθισµάτων σε αναπαραστάσεις έχουν συσχετιστεί- από τους ψυχοσωµατιστές της σχολής των 

Πριισίων-µε την ποιότητα της διαχείρησης των λειτουργιών του βρέφους από τη µητέρα. Στον Freud 

είναι η µητέρα που κινητοποιεί την σεξουαλικότητα ως πρωταρχικό αντικείµενο που ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του παιδιού της. Παράλληλα διασφαλίζει µια σχετική ηρεµία στο παιδί φροντίζοντας  

ώστε οι διεγέρσεις από την ίδια και το περιβάλλον να διατηρούνται σ’ένα ορισµένο επίπεδο. 

 

-η πράξη (συµπεριφορικό επίπεδο): Πρόκειται για ένα άλλο πεπρωµένο των 

ενστικτωδών διεγέρσεων, όταν η λειτουργία συγκράτησης της ψυχικοποίησης δεν 

είναι επαρκής. Η ψυχική ενέργεια, η διέγερση εκφορτίζεται  αντί να ψυχικοποιείται 

(φιλτράρεται). Λέµε τότε ότι δεν έχουµε ένα λειτουργικό προσυνειδητό.  

 

Το προσυνειδητό είναι ο ψυχικός χώρος όπου επισυµβαίνει η ψευδαισθητική ικανοποίηση της 

επιθυµίας, δηλαδή ο χώρος όπου µέσω της φαντασίας ικανοποιούµε τα ένστικτά µας ώστε να 

µειώνεται η διέγερση η οποία προκαλεί το αίσθηµα του ανικανοποίητου). 

 

Όταν οι επιθετικές µου ενορµήσεις δεν βρίσκουν φραγµούς τότε έχω ανάγκη να 

αναλώσω το αντικείµενο: δεν υπάρχει ενδιάµεσος χώρος (προσυνειδητό) που να 

κατευνάσει και να τροποποιήσει τις ενστικτώδεις διεγέρσεις, έτσι ώστε, όταν 
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φτάσουν στο αντικείµενο3, να µην είναι «καυτές», να µην έχουν σκοπό να το 

καταστρέψουν. 

Κατά τον Freud το παιδί έχει ανάγκη τη µαµά να του δανείσει το προσυνειδητό της 

(να ακινητοποιήσει τις ενστικτώδεις διεγέρσεις του) για να κάνει αναπαραστάσεις και 

να αναπτύξει τη φαντασία του και τη συµβολική ψευδαισθητική ικανοποίηση. 

 

Ρόλος του θεραπευτή, αναλυτή : να παρεµβαίνει ( µε την παρουσία του και τις ερµηνείες του) µεταξύ 

ασυνειδήτου και συνειδητού του αναλυόµενου, να κάνει ένα φραγµό, έναν ηθµό έτσι ώστε να 

ενισχύσει το προσυνειδητό του αναλυόµενου. 

 

Κλινικό παράδειγµα: Γυναίκα  σε ανάλυση, δεύτερος χρόνος. Συνεδρία : Ήλθε 10 λεπτά νωρίτερα . Ο 

αναλυτής την αφήνει να περιµένει στον προθάλαµο, οπότε εκείνη  λέει : « Μπορώ να κάνω ένα 

τηλέφωνο; Είναι επείγον». Σε προηγούµενες συνεδρίες έχει ζητήσει και άλλα «εκτός πλαισίου» , όπως  

να πιεί νερό, να πάει στην τουαλέτα, να απαντήσει στο κινητό τηλέφωνο….Στην ίδια συνεδρία 

αφηγείται ένα όνειρο : « Θυµάστε που σας είχα πει ότι είχαν σπάσει τα νερά της κεντρικής θέρµανσης 

στο σπίτι και ότι είχαµε πληµµυρήσει;… Ονειρεύτηκα ότι πάλι έσπασαν τα σώµατα, είχαµε 

πληµµυρήσει. Μαύρα καυτά νερά…». Η ασθενής συχνά «διαβάζει» από ένα τετράδιο στο οποίο 

σηµειώνει «αυτά που θέλει να πει στον αναλυτή της». Τα «µαύρα νερά» στο όνειρο φαίνεται να 

αναπαριστούν το « µέσα» της (ενστικτώδεις διεγέρσεις) που κατακλύζουν το αντικείµενο (εδώ ο 

αναλυτής) και το «πληµµυρίζουν». Η ασθενής έχει ανάγκη να αναλώσει τον αναλυτή της (να τον 

χειριστεί) κάτι που βλέπουµε π.χ υπό µορφήν  acting out 4(εκδραµάτιση) στη θεραπεία (νερό, 

τηλέφωνο κ.λ.π.). Οι ενστικτώδεις διεγέρσεις της δεν βρίσκουν φραγµό (προσυνειδητό). Είναι σαν να 

λέει: « Μεταξύ εσάς και µέσα µου δεν υπάρχει τίποτα. Τα πράγµατα σπάνε εύκολα σαν τα σώµατα της 

θέρµανσης». Χρησιµοποιεί  το τετράδιο, ενδεχοµένως, για να βάλει κάποιο φραγµό  (ενδιάµεσος 

χώρος) στον οποίο θα µεταβολιστούν οι ενστικτώδεις διεγέρσεις : από ένστικτα τα οποία 

εκφορτίζονται (πέρασµα στην πράξη) να µεταλλαχτούν σε ενορµήσεις που αναπαρίστανται 

(ψευδαισθητική ικανοποίηση µέσω φαντασίας), εποµένως οι πράξεις να ανασταλούν.  

 

                                                 
3 Η ενόρµηση σχετίζεται µε το αντικείµενο. Η ενόρµηση µπορεί α) να αγαπήσει το αντικείµενο (να 

κάνει σχέση µαζί του), β) να το καταστρέψει ( να το χειρίζεται). 
4 Λέµε ότι ένας ασθενής κάνει acting out στην ανάλυση ή στη θεραπεία, όταν αντικαθιστά µια σκέψη 

από µια πράξη ( π.χ. αντί να διαπραγµατευθώ το θυµό µου µε τον αναλυτή, ξεχνώ να τον πληρώνω). 

Αυτό συµβαίνει πρωτίστως όταν η ενστικτώδης διέγερση είναι πολύ έντονη οπότε εκφορτιζεται αντί 

να αναπαρίσταται λεκτικά.. Στο παράδειγµά µας δεν µπορεί να «µιληθεί» ο θυµός λόγω της 

υπερβολικής έντασης, έτσι παραµένει ατόφιο το ενορµητικό φορτίο. Ο  ασθενής δεν έχει δυνατότητες 

αναστολής του περάσµατος στην πράξη ( αυτό συµβαίνει στις διαταραχές συµπεριφοράς). 
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Τεχνική : Στις προκαταρτικές συνεντεύξεις (διερεύνηση του αιτήµατος για ανάλυση η θεραπεία) αλλά 

και στις πρώτες συνεδρίες οι ερµηνείες του αναλυτή είναι επιθετικότητα5 (το ερµηνευτικό του 

οπλοστάσιο). Η ερµηνεία σε αυτή την φάση δεν προάγει την επικοινωνία µεταξύ αναλυτή και 

αναλυόµενου. 

 

 

 

 

3. ΟΙ ΕΝΟΡΜΗΣΕΙΣ ΖΩΉΣ-ΘΑΝΑΤΟΥ (∆εύτερη θεωρία των ενορµήσεων του 

Freud). H KATA ΣTΡOΦIKOTHTA. 

 

H έννοια της ενόρµησης του θανάτου εισήχθη το 1920 από τον Freud ( άρθρο «Πέραν 

της αρχής της ηδονής» δεύτερη θεωρία των ενορµήσεων). Χρησιµοποιώντας το 

πρότυπο του βιολογικού θανάτου ως την προοπτική του κάθε ζώντος οργανισµού ο 

Freud πρέσβευε-κατ’ αναλογίαν-και στο ψυχικό πεδίο τη δράση µιας ενόρµησης που 

έχει σαν σκοπό την πλήρη µείωση των διεγέρσεων. Με τη δεύτερη θεωρία των 

ενορµήσεων το αντιθετικό δίπολο της πρώτης θεωρίας σεξουαλική ενόρµηση-

ενόρµηση αυτοσυντήρησης αντικαθίσταται από το δίπολο Έρως (ενόρµηση της 

ζωής)-Θάνατος (ενόρµηση του θανάτου).  Οι σεξουαλικές ενορµήσεις και οι 

ενορµήσεις αυτοσυντήρησης της πρώτης θεωρίας περνούν τώρα στον πόλο του 

Έρωτα ο οποίος ως ενόρµηση της ζωής χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια 

συνδέσεων και οργανωτικής συνάρθρωσης. 

 

Πολλοί αναλυτές δε δέχονται τη φροϋδική διατύπωση της θεωρίας των δύο 

ενορµήσεων. Άλλοι αντιθέτως διαβλέπουν τη χρησιµότητα µιας τέτοιας υπόθεσης 

στην κλινική σκέψη και πρακτική. Ως θεωρητική υπόθεση της µεταψυχολογίας η 

έννοια της ενόρµησης του θανάτου επιχειρεί να εξηγήσει τα κλινικά φαινόµενα της 

αυτοκαταστροφής και ετεροκαταστροφής. Η ενόρµηση του θανάτου αντιτίθεται στο 

έργο της ενόρµησης της ζωής: και οι δύο ενορµήσεις βρίσκονται σε συνεχή 

αντιπαλότητα στο πεδίο των συνδέσεων και των αποσυνδέσεων µε το αντικείµενο. 

 

                                                 
5 Ο αναλυτής µπορεί να έχει και αρνητικά συναισθήµατα (αντιµεταβίβαση) για τον αναλυόµενό του. 

Συχνά µάλιστα τα αρνητικά συναισθήµατα του αναλυτή είναι στην υπηρεσία της επικοινωνίας καθώς 

λειτουργούν και σαν διαγνωστικά «εργαλεία». 
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Ο Freud στηρίχτηκε στη θεωρία του Εµπεδοκλή6 και κράτησε από αυτήν τη δράση των δύο δυνάµεων 

που κινούν τον κόσµο: της φιλότητος (έλξη) και του νείκους 7( διαλυτική δράση): διαµάχη των δύο.Ο 

Freud έθεσε ως υπόθεση (και αργότερα ως απαίτηση) του θεωρητικού του συστήµατος την ύπαρξη 

ενορµητικών ώσεων ανταγωνιστικών οι οποίες συντίθενται και αντιτίθενται. Πρόκειται για τις 

ενορµήσεις της  ζωής και τις  ενορµήσεις του θανάτου. 

 

-Ενορµήσεις ζωής  ή έρως: Ενέχουν την ενοποίηση των µερικών ενορµήσεων. 

Πρόκειται για τις συνθετικές τάσεις µέσα στην ψυχοσωµατική ενότητα (σύνδεση των 

ενορµήσεων µε το αντικείµενο, δυναµική των συνδέσεων). Είναι οι δυνάµεις ζωής 

που οδηγούν στη συνοχή, στη συνάφεια και στους συσχετισµούς και καλούν τη 

διαµεσολάβηση της σεξουαλικότητας (λιβιδινική επένδυση του αντικειµένου-

αντικειµενοτρόπες σχέσεις).  Σε κλινικό επίπεδο η παρουσία της γίνεται εµφανής µε 

την εµφάνιση ψυχικών µορφωµάτων (αναπαραστάσεων, φαντασιώσεων, ονείρων, 

συµπτωµάτων κ.λ.π). Περιλαµβάνονται οι ενορµήσεις αυτοσυντήρησης (πάλη για τη 

ζωή), οι µη ανεσταλµένες σεξουαλικές ενορµήσεις στο µέτρο που τείνουν προς τη 

διατήρηση του είδους, αλλά και οι ανεσταλµένες ως προς το σκοπό τους σεξουαλικές 

ενορµήσεις, οι οποίες είναι µετουσιωµένες και συντείνουν στην ανάπτυξη της 

δηµιουργικότητας και την εξέλιξη του πολιτισµού. Οι ενορµήσεις της ζωής αφορούν 

σε διαδικασία που στοχεύει στην ένωση των αποµονωµένων ατόµων,  των 

οικογενειών, των φυλών, των λαών, των εθνών σε µια ευρύτερη ενότητα: 

οργανωτικός  ρόλος της ενόρµησης  της ζωής, προαγωγή της ανθρωπότητας  

(πρόγραµµα πολιτισµού). Όλος ο θόρυβος της ζωής προέρχεται κυρίως από την 

ενόρµηση της ζωής. 

 

 

-Ενορµήσεις θανάτου8: Χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια αποσύνδεσης, 

καταστροφής της ενότητας του οργανισµού, του µερικού αντικειµένου αρχικά και του 

ολικού στη συνέχεια.  Πρόκειται για ενορµήσεις που κατευθύνονται ενάντια στις 

                                                 
6 Εµπεδοκλής: Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος ( 493 – 433 π.Χ.).  
7 Νείκος: Έριδα,  αναπαραστάσεις διαίρεσης, διαχωρισµών, διαφορών µε την έννοια της διαφωνίας. 
8 Κατά την Ποταµιάνου ο όρος δεν είναι πολύ επιτυχής, γιατί εκείνη  θεωρεί πως παραπέµπει στην 

έννοια του βιολογικού θανάτου. Προτείνει  τον όρο καταστροφικότατα. 
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πλευρές του Εγώ, οι οποίες τίθενται στην υπηρεσία της ζωής. Είναι µια πρωτογενής 

δύναµη καταστροφής η οποία στοχεύει στην καταστροφή του Εγώ9. 

 

Εν κατακλείδι: Το Εγώ κυριαρχείται και από πλευρές της ενόρµησης του θανάτου  

(εκµηδενισµός του εαυτού, ώσεις που διεργάζονται και την προσωπική µας 

καταστροφή). Αφορούν  γενικότερα στην αυτοκαταστροφή.  

 

Η ενόρµηση θανάτου (ή καταστροφής) είναι η δύναµη που αντιτίθεται στις 

ενοποιούσες δυνατότητές µας (αποσύνθεση ενοτήτων) και που σπρώχνει στην 

ταχύτερη εκφόρτιση  versus αναστολή της πράξης. ∆ρα εναντίον των επενδύσεών 

µας, κατά των αντικειµενοτρόπων σχέσεων. Αφορά στην αποδόµηση των σχέσεων, 

την  αποσύνδεση των δεσµών : τα πράγµατα «κάθονται» , δεν υπάρχουν επενδύσεις.  

 

Η ενόρµηση της καταστροφής µέσω των αποσυνδέσεων στοχεύει στην «αποαντκειµενοποίηση» 

(desobjectalisation) του αντικειµένου. Στην περίπτωση αυτήν το ψυχικό µόρφωµα (αντικείµενο) χάνει 

τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και καταπίπτει στη θέση ενός πράγµατος (µερικό αντικείµενο) χωρίς 

νοηµατοδοτούσα σηµασία για το υποκείµενο. ∆εν είναι µόνο η σχέση µε το αντικείµενο που είναι 

στόχος της επίθεσης, αλλά και όλα τα υποκατάστατα του αντικειµένου. Ο Α. Green έκανε την υπόθεση 

ενός αρνητικού ναρκισσισµού (narcissisme negatif), ο οποίος, τείνοντας προς το µηδενισµό των 

διεγέρσεων κτυπά τη διαδικασία αυτή καθεαυτή της ικανότητας για δηµιουργία αντικειµένου  

(αντικειµενοποίηση). Ο Βίοn είχε υπογραµµίσει την ειδική σηµασία του διλήµµατος του υποκειµένου 

στη σχέση του µε το αντικείµενο: να ξεφύγει ή να επεξεργαστεί. Σε καταστάσεις σύγκρουσης µε το 

αντικείµενο το υποκείµενο µπορεί να επιλέγει την αποφυγή της επεξεργασίας των προβληµάτων µέσω 

µιας σιωπής η δεν µένει µόνο στο επίπεδο του λόγου αλλά προεκτείνεται και ως εσωτερική σιωπή-

αποεπένδυση (αίσθηση κενού). Εδώ πρόκειται για βίωµα αναπαραστατικού κενού, ενδεικτικό της 

αποσυνδετικής δράσης που διατρέχει τον ψυχισµό. Συχνά το υποκείµενο που «ξεφεύγει» µπορεί να 

χρησιµοποιεί τον ύπνο ως επιπρόσθετο µηχανισµό αποφυγής της δυσφορικής κατάστασης 

(σύγκρουση) που αισθάνεται. Στην προκειµένη περίπτωση πρόκειται για κατάσταση χειµερίας νάρκης, 

ύστατο ναρκισσιστικό καταφύγιο, που καταδεικνύει την πρόσκαιρη απόσυρση από την αναπαράσταση 

του αντικειµένου και της σχέσης του µ’αυτό. Είναι ένας βαθύς ύπνος χωρίς όνειρα, χωρίς δείγµα ζωής 

που µοιάζει µ’έναν προσωρινό θάνατο.  

 

Κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία τη βλέπουµε κυρίως από παρατηρήσεις στις 

δυσκολίες ή αποτυχίες  θεραπειών (αρνητική θεραπευτική αντίδραση του 

                                                 
9 Κατά τον Freud το Εγώ για να ξεφύγει από αυτήν την απειλή προβάλει την ενόρµηση του θανάτου 

προς τα έξω έτσι ώστε να θεωρεί τον εσωτερικό κίνδυνο σαν να προέρχεται από το εξωτερικό 

αντικείµενο. 
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αναλυόµενου). Επίσης τη βλέπουµε στο µαζοχισµό αλλά και στο ασυνείδητο αίσθηµα 

ενοχής ή στην –κατά Freud-ασυνείδητη ανάγκη τιµωρίας. Η ενόρµηση θανάτου 

βρίσκει το χώρο της στους µηχανισµούς αποτυχίας στη ζωή µας. Επίσης στον 

εξαναγκασµό εκείνων των επαναλήψεων (ψυχαναγκασµός της επανάληψης) από τις 

οποίες το υποκείµενο δεν αντλεί ικανοποίηση (πέραν της αρχής της ευχαρίστησης), 

χωρίς-εν τέλει- να καταφέρνει να µετριάζει τις διεγέρσεις µέσα από την 

επαναληπτικότητα (αναπαραγωγή πανοµοιότυπων δυσµενών  συµπεριφορικών 

patterns).  Πρόκειται για βίαιες αναγκαστικές επαναλήψεις,  «θυσίες» των 

δυνατοτήτων του εαυτού µας κάτω από την πίεση επαναληπτικών εκφορτίσεων  

(π.χ αχαλίνωτη σεξουαλικότητα, εξαρτήσεις πάσης φύσεως από ουσίες ή 

ιδεολογήµατα προς πολιτικές ενορµητικές κινήσεις). Ακόµα «θυσίες» των 

δυνατοτήτων µου υπό την πίεση υπερεγωτικών απαιτήσεων10 σε ορισµένους 

ψυχαναγκασµούς (αυστηρό και άκαµπτο αυτοεπιθετικό Υπερεγώ). Οµιλούµε  για 

ενόρµηση του θανάτου µπρος στις αποδιοργανώσεις  των ψυχικών µορφωµάτων 

όπως τις βλέπουµε σε ορισµένες οριακές οργανώσεις ή ψυχωτικές , ή όπως τις 

βλέπουµε στη σωµατοποίηση11. Γενικότερα η ενόρµηση του θανάτου αφορά σε  

αποσυνδέσεις , αποεπενδύσεις , αποδεσµεύσεις από την ευχαρίστηση (αφανισµός 

της επιθυµίας), σβήσιµο των διεγέρσεων ( µείωση της ψυχικής διέγερσης)12.  

Βλέπουµε ακόµα την ενόρµηση θανάτου στη µελαγχολία (αυτοµοµφή κ.λ.π.), στις εν 

γένει τρώσεις των κινήσεων της σκέψης, στον «ακρωτηριασµό» των ψυχικών 

αµυνών µέσω της αρνητικής αµυντικής τριάδας: διχοτόµηση –διάψευση-

αποκλεισµός (διάκλειση)13. 

                                                 
10 Εδώ το Υπερεγώ καθιστά το Εγώ το αντικείµενο των επιθέσεών του: επιθετική πράξη που 

επαναλαµβάνεται εναντίον του ίδιου του υποκειµένου. 
11 Εκφόρτιση σε όργανα του σώµατος ενστικτωδών διεγέρσεων µε αποτέλεσµα τη βλάβη των 

οργάνων. 
12 Ο Freud «τράβηξε» τα πράγµατα ως τις τελευταίες τους συνέπειες αναφερόµενος σε τάσεις που πάνε 

πολύ πιο πέρα από το νείκος (διαφωνία) του Εµπεδοκλή: τάσεις που µπορούν να µειώσουν την ψυχική 

διέγερση  και µάλιστα µπορούν να τείνουν στην ακύρωσή της. Το σβήσιµο των διεγέρσεων είναι 

θεωρητικές προσθήκες τις οποίες ο Freud τις εµπνεύστηκε από αλλού. 
13 ∆ιχοτόµηση του Εγώ ( Freud ):  Στις ψυχώσεις. Συνύπαρξη στο Εγώ δύο ψυχικών θέσεων. Η µία 

λαµβάνει υπόψη της την πραγµατικότητα. Η άλλη την διαψεύδει µε αποτέλεσµα την προστασία του 

Εγώ έναντι µιας πραγµατικότητας η οποία αντιτίθεται σε µια ενορµητική ανάγκη (πραγµατικότητα που 

µαταιώνει την ενορµητική ικανοποίηση ) 
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Οι M. Aisenstein και C.Smadja όπως αναφέρονται στον Μπόµπο (2002) αναφέρουν την ενόρµηση του 

θανάτου ως ένα ψυχικό θάνατο ο οποίος υπό τη µορφή µιας ώσης «αποσάρκωσης» κτυπά και 

σκοτώνει τη σκέψη κατά τη διαδροµή αυτής καθεαυτής της σκέψης. 

 

Ο Freud υποστηρίζει  ότι οι ενορµήσεις του θανάτου – σε αντιδιαστολή µε τις 

ενορµήσεις της ζωής – είναι βουβές: δύναµη που δουλεύει σιωπηλά µέσα µας. Η 

δράση της γίνεται αντιληπτή µέσω των αποεπενδύσεων, µέσω του έργου του 

αρνητικού και της παρουσίας των ψυχικών ελλειµµάτων. 

 

Εκείνοι που δεν δέχονται τις ενορµήσεις θανάτου (κυρίως οι αγγλοσάξονες) αποδίδουν την 

καταστροφικότητα σε µια δευτερογενή αντίδραση στη µαταίωση.  Με άλλα λόγια δεν τη θεωρούν 

ενστικτώδη. Αντίθετα ο Freud τοποθετεί την καταστροφικότητα πρωτογενώς (είτε µε τη στέρηση είτε 

όχι, θα σου επιτεθώ)14. 

 

Μας διαβεβαιώνει επίσης ο Freud, σε όλα τα κείµενα του, ότι ο έρως (φιλότης) και το 

νείκος (έρις, ενόρµηση θανάτου) όσο υπάρχει ζωή βρίσκονται πάντα σε διαπλοκή : 

πρόκειται για τις ενορµητικές µείξεις (µείξη των δύο ενορµήσεων ) οι οποίες παίζουν 

                                                                                                                                            
∆ιχοτόµηση του αντικειµένου (Klein): Πρωτόγονος αµυντικός µηχανισµός (σχιζοπαρανοειδής  

θέση). Το στήθος – αντικείµενο διχοτοµείται σε καλό – ικανοποιούν- και κακό – µαταιωτικό 

Εξυπακούεται η επίθεση στο κακό αντικείµενο. 

∆ιάψευση ( Freud): Άρνηση του υποκειµένου να αναγνωρίσει την πραγµατικότητα µιας τραυµατικής 

για το Εγώ αντίληψης (π.χ διάψευση του θανάτου προσφιλούς προσώπου και προσµονή «επιστροφής» 

του)  

Αποκλεισµός (Freud) : Πρόκειται για άµυνα στην οποία το Εγώ αποκλείει την αβάσταχτη 

αναπαράσταση (π.χ δεν µπαίνει στη συµβολική τάξη των πραγµάτων ο ευνουχισµός, δηλ. η 

απαγόρευση ο πατρικός νόµος ). Εδώ το Εγώ συµπεριφέρεται ως εάν η αναπαράσταση  ποτέ να µην το 

αφορούσε. Ο Freud θεωρεί τον πρωτόγονο µηχανισµό του αποκλεισµού ως αµυντικό µηχανισµό στην 

ψύχωση στο µέτρο που αφορά στον χωρισµό και το πέταγµα προς τα έξω της αβάσταχτης αντίληψης   

(η αβάσταχτη αντίληψη δεν εγγράφεται στο ασυνείδητο εν είδη µνηµονικού ίχνους  µε αποτέλεσµα 

αποεπένδυση από την πραγµατικότητα. Η αποεπένδυση από την πραγµατικότητα  απώλεια της 

πραγµατικότητας.).  
14 Α. Green: έχει µια άλλη διατύπωση της έννοιας της ενόρµησης του θανάτου: την ονοµάζει αρνητικό 

ναρκισσισµό. Ενώ η λιβιδινική ενέργεια επενδύεται είτε στο Εγώ είτε στο αντικείµενο και υπάρχει ένα 

διαρκές πήγαινε – έλα, στην περίπτωση του αρνητικού ναρκισσισµού ο Green µας λέει ότι η λιβιδινική 

ενέργεια δεν πάει ούτε στον εαυτό ούτε στο αντικείµενο. Υπάρχει αποεπένδυση εαυτού και 

αντικειµένου,  είναι σαν η λιβιδινική ενέργεια να πηγαίνει στο κενό:  επένδυση του τίποτα. 
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ένα ρόλο οργανωτή µέσα στο ψυχισµό15: Όσο υπάρχει η ζωή ποτέ δεν βλέπουµε 

αυτές τις δύο ενορµήσεις αµιγώς, αφού βρίσκονται σε συνεχή αλληλοδιαπλοκή  

(σύνδεση ) δηµιουργώντας ένα πεδίο. Όσο υπάρχει ζωή, ο «έρως» δηατηρεί υπο την 

αιγίδα του τον «θάνατο». Η αντιθετική δράση των δύο ενορµήσεων έχει ως 

αποτέλεσµα την άλλοτε άλλου βαθµού µείξη τους σε σχέση µε τα αντικείµενα. 

 

Την ενόρµηση θανάτου η οποία δρα σιωπηλά , τη βλέπουµε µόνο a posteriori , εκ 

του αποτελέσµατος: όταν ο άλλος οδηγείται στην καταστροφή (αυτοκαταστροφή), 

τότε λέµε ότι η επιθετική ενόρµηση οδεύει ανεξέλεγκτη και µόνη της (δεν µειγνύεται 

µε την ενόρµηση της ζωής).  

Στις νευρωτικές καταστάσεις η διαπλοκή των ενορµήσεων γίνεται σε ικανοποιητικό 

βαθµό. Αυτό επιτρέπει στη λιβιδώ να συνδέεται µε τα αντικείµενά της, να 

αποσυνδέεται από αυτά (χάρις στην ενόρµηση του θανάτου) και να επανασυνδέεται 

µε τα αντικείµενα ή υποκατάστατά τους στα διάφορα συστήµατα του ψυχικού 

οργάνου. Αυτή η σχετική ελευθερία της λιβιδούς  να κινείται προς συνδέσεις, 

αποσυνδέσεις και επανασυνδέσεις, χαρακτηρίζει την ενορµητική δυναµική του 

ψυχικού οργάνου. 

Aντίθετα, στις µη νευρωτικές οργανώσεις και γενικότερα τις οριακές έχουµε χαµηλό 

βαθµό  µείξης των δύο ενορµήσεων  µε αποτέλεσµα δυσµενείς συνέπειες (βαθειά 

τροποποίηση της σεξουαλικότητας). 

 

Ο Β. Rosenberg  θεωρεί καθοριστικό παράγοντα για τη µείξη των ενορµήσεων τη διπλή λειτουργία της 

µητέρας η οποία κινητοποιεί τις επενδύσεις και συγχρόνως τις περιορίζει. 

 

Ο Freud διέκρινε δύο κατευθύνσεις της ενόρµησης του θανάτου: α) προς το 

εσωτερικό πεδίο (αυτοκαταστροφή) και β) προς το εξωτερικό πεδίο 

(ετεροκαταστροφή) ή επιθετικότητα. 

 

Εν κατακλείδι: Όταν η ενόρµηση του θανάτου στρέφεται (προβάλλεται) προς τα έξω 

τότε µιλάµε για επιθετική ενόρµηση, άλλως ειπείν για βία η οποία οδηγεί στην 

                                                 
15 Αυτό που συµβαίνει στη φύση π.χ Η2+Ο = Η2Ο ( νερό), συµβαίνει και στα ψυχικά φαινόµενα : από 

προσµίξεις ενορµήσεων προκύπτουν καινούρια µορφώµατα. 
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καταστροφή του αντικειµένου16. Επιθετική ενόρµηση (βία): πρόκειται για την 

ενόρµηση του θανάτου στραµµένη προς τα έξω. Ο σκοπός της επιθετικής ενόρµησης 

είναι η καταστροφή του αντικειµένου. 

 

Ο Freud πρεσβεύει ότι µόνο εν µέρει το άτοµο κατορθώνει να κατευθύνει την 

καταστροφικότητα του εκτός εαυτού. Το κατάλοιπο που µένει µέσα µας δρα εναντίον 

των συνδέσεων µας. Με αυτήν την έννοια η κατεύθυνση της καταστροφικότητας 

προς τα έξω έχει ως ευεργετικό αποτέλεσµα την ανακούφιση του υποκειµένου από τις 

διαταρακτικές εσωτερικές εντάσεις Επειδή οι ενορµήσεις του θανάτου ενεργούν 

σιωπηλά, δεν τις αναγνωρίζουµε παρά µόνο όταν ενεργούν προς τα έξω.  Προς τα 

έξω (ενάντια στον κόσµο και τα άλλα έµβια όντα) τα αποτελέσµατα  των ενορµήσεων 

του θανάτου είναι προσιτά , έκδηλα.  Η παρουσία της καταστροφικότητας γίνεται 

φανερή στις σαδοµαζοχιστικές καταστάσεις, αλλά ακόµα περισσότερο στις 

περιπτώσεις αυτοκτονίας, στις ψυχώσεις, στις διαστροφές, στις ψυχοσωµατικές 

καταστάσεις κ.λ.π. 

                                                 
16 Το διωκτικό αντικείµενο (αυστηρός γονιός) κατά την M. Klein προέρχεται από την προβολή της 

ενόρµησης θανάτου προς τα έξω. Η M. Klein ταυτίζει την ενόρµηση θανάτου µε τις επιθετικές µας 

εκφράσεις προς τον άλλον.  
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4. Η ∆ΙΑΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΡΜΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΘΑΝΆΤΟΥ: ο πρωτογενής ή 

ερωγόνος µαζοχισµός. 

 

Ονοµάζουµε πρωτογενή ή  ερωγόνο  µαζοχισµό (δεύτερη θεωρία του Freud, 1924) 

την πρώτη διαπλοκή, εσωτερικά, της ενόρµησης του θανάτου µε την ενόρµηση της 

ζωής. Αυτό σηµαίνει ότι η καταστροφική ενέργεια (ενόρµηση του θανάτου, άλλως  

ειπείν οι εντάσεις) δένεται µε τη λιβιδινική ενέργεια (ενόρµηση ζωής, δηλαδή την  

ευχαρίστηση) ώστε να ερωτικοποιείται το κύµα της αυξανόµενης έντασης (της  

οδύνης).  Προκύπτει τότε η σεξουαλικοποίηση (ερωτικοποίηση )17 της δυσαρέσκειας 

(του πόνου, της οδύνης). 

Ερωγόνος Μαζοχισµός : Είναι η διαπλοκή  του ευχάριστου µε το δυσάρεστο. Το 

υποκείµενο µπορεί πια να κρατήσει µέσα του και δυσάρεστες ώσεις ( εντάσεις) αφού 

έχουν δεθεί µε το ευχάριστο (ευχαρίστηση από τον πόνο). 

Πρόκειται για την εισαγωγή της δυνατότητας του ψυχικού οργάνου να αντέχει τις 

εντάσεις-ακόµα και τον πόνο- αντί  να τις εκφορτίζει ( εκφόρτιση σηµαίνει 

αυτοκαταστροφή ως έκφραση της ενόρµησης του θανάτου). Έτσι το ενορµητικό 

«ξέσπασµα» µπορεί να  αναβάλλεται χρονικά µέσω του ερωγόνου µαζοχισµού. Ο 

ψυχισµός αποκτά την ικανότητα να κρατάει µέσα του-εσωτερική ικανότητα- επίπονες 

διεγέρσεις
18( ευχαρίστηση από τον πόνο). Η διαπλοκή  των δύο ενορµητικών τάσεων 

ανακόπτει τις εξαντλητικές εκφορτίσεις µέσω της διάστασης της αντοχής δηλαδή του 

«υφίστασθαι». Ανοίγεται έτσι η δυνατότητα της ψευδαισθητικής ικανοποίησης της 

επιθυµίας
19. 

 

Πρωτογενής µαζοχισµός: «Ο φύλακας της ζωής» : Πρόκειται για ένα πρωτογενή 

πυρήνα του Εγώ, µια θεµελίωση του ψυχισµού, ένα εσωτερικό οργανωτικό πόλο 

                                                 
17 Από τη στιγµή που µιλάµε για λιβιδινοποίηση αυτό βάζει στο παιχνίδι το αντικείµενο. Το 

αντικείµενο επενδύεται, ερωτικοποιείται. ∆ιαφορετικά δε νοείται η έννοια της λιβιδινικής επένδυσης. 

Η ενορµητική διαπλοκή επισυµβαίνει µε τη διαµεσολάβηση του αντικειµένου χωρίς την οποία θα ήταν 

αδύνατη. Η έλλειψη αντικειµενοτρόπου επένδυσης οδηγεί στην εκφόρτιση των εντάσεων 

(v.s.συγκράτηση). 
18 Στις οριακές οργανώσεις χωλαίνει ο πρωτογενής µαζοχισµός:  οι εντάσεις εκφορτίζονται. 
19 ∆υνατότητα του Εγώ να ικανοποιεί επιθυµίες εσωτερικά , συµβολικά, φαντασιακά (π.χ µέσω του 

ονείρου), σε αντιδιαστολή µε την άµεση επί του πραγµατικού ικανοποίηση. 
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Συνιστά την προστασία του ανθρώπου από την αυτοκαταστροφή στην οποία 

στοχεύει η ενόρµηση θανάτου. 

Όταν το υποκείµενο  στρέφει προς τα έξω τον πρωτογενή ή ερωγόνο µαζοχισµό 

(λιβιδινοποίηση του πόνου µέσα µου) τον τότε έχουµε τον σαδισµό. Ο σαδισµός 

είναι  προβεβληµένος µαζοχισµός.  

Ο όρος σαδισµός οφείλεται στον Krafft – Ebbing ο οποίος µελέτησε τα διαστροφικά κείµενα του 

Μαρκήσιου de Sade.  

Στον σαδισµό το υποκείµενο  παίρνει ευχαρίστηση από την καταστροφή του 

αντικειµένου.  Υπάρχει δηλαδή λιβιδινική επένδυση σε αυτό που κάνει , υπάρχει 

λιβιδινική ικανοποίηση, ∆εν του  είναι αδιάφορο το αντικείµενο20.  Ο σαδισµός, σε 

αντιδιαστολή µε την καταστροφικότητα (τυφλή βία) είναι αντικειµενοτρόπος.Η 

σαδική τάση σπρώχνει το υποκείµενο να κυριεύσει το σεξουαλικό αντικείµενο και να 

κυριαρχήσει σε αυτό ώστε να συντελείται η σεξουαλική πράξη (καταστροφή του 

αντικειµένου,  ανάλωσή του µέσα από τη γενετήσια επιθετικότητα) µε σκοπό την 

αναπαραγωγή (προεξάρχων σκοπός στο οιδιπόδειο στάδιο). 

 

Ο Freud υποστηρίζει ότι η λέξη είναι ένα στοιχείο επιθετικής ενέργειας στο µέτρο που ιδιοποιείται το 

πράγµα (περιορισµός του πράγµατος µέσω της αφοµοίωσης του µε τη λέξη).  Πρόκειται για τη λεκτική 

µαγεία. Η µαγική λειτουργία είναι πρωτότυπο της επιθετικότητας. Επίσης η λέξη είναι µια 

µεσολαβούσα δύναµη στο περιβάλλον.   

 

Ο σαδισµός µέσω του αµυντικού µηχανισµού της στροφής κατά (εναντίον) εαυτού  

γίνεται µαζοχισµός: παίρνω δηλαδή ευχαρίστηση από τη στροφή της επιθετικότητας 

εναντίον µου. Πρόκειται εδώ για τον δευτερογενή µαζοχισµό ή απλά µαζοχισµό21. 

Αφορά στην (επι)στροφή, στην  παλινδρόµηση της επιθετικότητας στο Εγώ 

(αυτοεπιθετικότητα). 

 

Ο αµυντικός µηχανισµός της στροφής εναντίον εαυτού είναι αρχαϊκός. Μέσω αυτού του µηχανισµού 

αντιστρέφω τόσο τον σκοπό, όσο και το αντικείµενο της ενόρµησης. Εδώ το υποκείµενο παίρνει τη 

θέση του αντικειµένου : Το υποκείµενο ευχαριστιέται µαζοχιστικά µέσα από την ταύτιση του µε το 

αντικείµενο που υποφέρει. Ταυτίζοµαι µε αυτόν που βασανίζω , µπαίνω στη θέση του και 

βασανίζοντας εκείνον, νιώθω ότι βασανίζω τον εαυτό µου (αυτοµοµφή).. Έχουµε εδώ το προεξάρχον 

                                                 
20 Η οιδιπόδεια φάση (εδώ έχουµε το σαδισµό) µετριάζει την καταστροφική οργή µέσω της 

ευσπλαχνίας, του οίκτου για το αντικείµενο (τον αντίζηλο), οπότε το υποκείµενο νοιάζεται για αυτό 

και µπορεί να συµπάσχει µαζί του και να επανορθώνει. 
21 Η απαρχή του µαζοχισµού επισυµβαίνει µέσω του πρωτογενούς µαζοχισµού. Ο µαζοχισµός  

προηγείται του σαδισµού. 
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σύµπτωµα στη µελαγχολία όπου επισυµβαίνει στροφή εναντίον εαυτού εχθρικών – καταστροφικών 

ενορµήσεων που προορίζονται για πρόσωπα από τα οποία ο πάσχων εξαρτάται πραγµατικά ή 

συναισθηµατικά:.από την ενεργητικότητα (σαδισµός) περνάω στην παθητικότητα (µαζοχισµός) µέσω 

της στροφής εναντίον εαυτού. Πρόκειται για ένα αµυντικό µηχανισµό εναντίον των ασυνείδητων 

συναισθηµάτων ενοχής : συναισθήµατα ενοχής και η επανόρθωση µέσω της τιµωρίας από τον πόνο. 

Εδώ χωράει και η κατανόηση της (αµυντικής) αρνητικής θεραπευτικής αντίδρασης ( Freud) : νοιώθω 

ενοχή όταν και επειδή είµαι καλά. Η  βελτίωση στη θεραπεία ακολουθείται από µια µεθύστερη 

επιδείνωση. 

 

Στο δευτερογενή µαζοχισµό (ευχαρίστηση από τον πόνο), όπως και στον σαδισµό, 

υπάρχει το αντικείµενο στο οποίο επιτίθεµαι: ο µαζοχισµός-όπως και ο σαδισµός- 

είναι αντικειµενοτρόπος. 

 

Η ονοµασία του όρου οφείλεται στον αυστριακό συγγραφέα Leopard von Sacher – Masoch ο οποίος 

περιέγραψε σεξουαλικές διαστροφές µε ηδονή από τον πόνο στο βιβλίο του «La venus a la fourrure» 

 («Η Αφροδίτη µε τη γούνα»). 

 

Ο µαζοχισµός έχει το ρόλο του φύλακα της ζωής στο µέτρο κατά το οποίο µέσα από 

την ερωτικοποίηση του πόνου (ηδονή προερχόµενη από αυτόν) γίνεται ανεκτή η 

επιβίωση µου στις πιο ακραίες εξωτερικές συνθήκες. Η ευχαρίστηση στον πόνο 

ανατρέπει την αρχή της ευχαρίστησης η οποία, αν δεν ανατρεπόταν,  θα οδηγούσε 

το υποκείµενο σε µια κατάσταση νιρβάνα22 (µηδενισµός των διεγέρσεων, ενορµητικό 

«σβήσιµο», ενόρµηση του θανάτου.  Εδώ ο µαζοχισµός εµφανίζεται ως προστασία 

κατά της αυτοκαταστροφής. Αφορά στο ενορµητικό ξύπνηµα µέσα από τη διέγερση 

του πόνου εκεί που οι ενορµήσεις πάνε να σιγήσουν (αρνητικοποίηση των 

ενορµήσεων).  

 

Σε τέτοιες περιπτώσεις ενορµητικά κατεσταλµένων ασθενών οι σαδοµαζοχιστικές  ερωτικές σχέσεις 

(π.χ σύζυγος βασανιστής) έστω και αν είναι παθολογικές ως διαστροφικές , είναι εντούτοις καλύτερες 

από το ενορµητικό τίποτα στο µέτρο κατά το οποίο ξυπνούν τις ενορµήσεις : πονάω άρα υπάρχω…). 

Οι σχέσεις αυτές ( δέσιµο ερωτισµού και καταστροφικότατης ) µπορεί να είναι καλύτερες από τις 

εκφράσεις µιας µη µετριαζόµενης λιβιδούς («βεντούζωµα» στο αντικείµενο  ή τις ωµές εκφράσεις της 

καταστροφικότητα (µη µετριαζόµενη ενστικτώδης βία).. 

                                                 
22 Ορολογία από το θρήσκευµα του Βουδισµού η οποία εκφράζει τον έσχατο σκοπό των βουδιστών, 

δηλ. την απάλειψη όλων των επιθυµιών και την είσοδο σε µια κατάσταση παθητικής µακαριότητας. 

Εδώ χρησιµοποιείται ως µεταφορά της κατάστασης εκείνης στην οποία το υποκείµενο σβήνει κάθε του 

επιθυµία και πολύ περισσότερο αδρανοποιεί κάθε διέγερση, ώστε να περιέλθει σε κατάσταση 

ενορµητικού θανάτου και ενορµητικής απενεργοποίησης. 
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Ο ηθικός µαζοχισµός:  πρόκειται για καταστάσεις στις οποίες το Εγώ δεν 

καταφέρνει να  «κρατάει», να τιθασεύει τις καταστροφικές ενορµήσεις του 

υποκειµένου, οπότε το Υπερεγώ «ξεσπάει» στο Εγώ και τότε , Εγώ και Υπερεγώ 

«χέρι – χέρι»  επιζητούν τον πόνο, την τιµωρία. Πρόκειται για εκείνον το µαζοχισµό 

στον οποίο το Υπερεγώ τιµωρεί και το Εγώ ζητά την τιµωρία (το µικρό παιδί 

κυριαρχείται από το φόβο να υποστεί από τα πραγµατικά του αντικείµενα και από το 

Υπερεγω επιθέσεις απίστευτης βίας). Στον ηθικό µαζοχισµό το Υπερεγώ καθιστά το 

Εγώ αντικείµενο των επιθέσεων του. Είναι τα ασυνείδητα συµπλέγµατα ενοχών τα 

οποία ενεργοποιούν τον ηθικό µαζοχισµό. 

 

Μιλάµε για ασυνείδητο συναίσθηµα ενοχής όταν κάποιος υποφέρει από παρορµήσεις και 

απαγορεύσεις και συµπεριφέρεται σαν να είναι κυριευµένος από ένα αίσθηµα ενοχικότητας το οποίο 

δεν µπορεί να συνδέσει µε κάτι, µε κάποιο λόγο. Μέσω της ανάλυσης των ονείρων ο ασθενής µπορεί 

να φθάσει στην αναγνώριση της ενοχής και της αιτίας της. 

 

Η ενοχικότητα αυτή έχει αµυντικό χαρακτήρα : 

 

-Κατά των παθητικών λιβιδινικών µου επιθυµιών. 

Στοµατικές : αγωνία καταβρόχθισης από τον πατέρα. Πρόκειται για  άµυνα κατά της 

επιθυµίας µου να «φάω ξύλο» από τον πατέρα23(επιθυµία µου να φάω ξύλο και η 

προσήκουσα(ενοχική) αγωνία εξαιτίας αυτής της παθητικής επιθυµίας). 

Πρωκτικές: µαζοχιστικές φαντασίες ευνουχισµού (επιθυµία ευνουχισµού και η 

προσήκουσα ενοχική αγωνία εξαιτίας αυτής  της επιθυµίας). 

Γενετήσιες (οιδιπόδειες): καταστάσεις χαρακτηριστικές της θηλυκότητας (επιθυµία 

να είµαι  βιασµένος – η και η προσήκουσα αγωνία εξαιτίας αυτής της επιθυµίας ). 

 

-Κατά των επιθετικών φαντασιών που έχω εναντίον των αντικειµένων: έχω την 

εντύπωση ότι οι δικές µου επιθετικές ενορµήσεις προξένησαν κακό στο αγαπώµενο 

αντικείµενο. Προκύπτει ενοχικότητα συνοδευόµενη από επιθυµίες επανόρθωσης του 

κακού. 

 

                                                 
23  O Freud τοποθετεί τον πατέρα ως αντικείµενο της µαζοχιστικής επιθυµίας. Είχε δυσκολία να 

σκεφτεί την πρώιµη µαζοχιστική σχέση του παιδιού µε τη µητέρα. 
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Τόσο ο Freud όσο και η Klein συνδέουν τα συναισθήµατα ενοχής µε την 

αµφιθυµία
24. Ενώ κατά τον Freud η αµφιθυµία εµφανίζεται στο οιδιπόδειο στάδιο 

(αγάπη και µίσος-επιθυµία θανάτου προς το γονέα του ίδιου φύλου (θετικό 

οιδιπόδειο), κατά την Klein η αµφιθυµία υπάρχει από το δεύτερο εξάµηνο της ζωής 

στη σχέση του µωρού µε τη µητέρα : πρόκειται για την καταθλιπτική θέση. Εδώ το 

αντικείµενο δεν είναι µερικό (διχοτοµηµένο σε καλό – µαµά που δίνει και σε κακό – 

µαµά που στερεί) , αλλά γίνεται ένα όλον (ολοποίηση του αντικειµένου). Το παιδί 

κατανοεί ότι η µαµά στην οποία επιτίθετο στη σχιζοπαρανοειδή θέση (επειδή το 

στερούσε) είναι αυτή η ίδια που το ταΐζει (µαµά  ταυτόχρονα και «καλή» και 

«κακιά», δύο σε ένα.). Κατανοεί ότι η επίθεση ήταν εναντίον του «καλού» 

αντικειµένου. Αισθάνεται τότε κατάθλιψη και επιθυµεί να επανορθώσει οπότε 

αυξάνεται η έννοια, το ενδιαφέρον για το αντικείµενο και µαζί η υπευθυνότητα:  

ηθική πάλη, µάχη ανάµεσα στην αγάπη και το µίσος. 

 

Εν κατακλείδι: Ο Freud συνδέει την ενοχικότητα µε το αυστηρό Υπερεγώ 25 , ενώ η 

Klein τη συνδέει µε τη βλάβη που το υποκείµενο αισθάνεται ότι προξενεί στα 

εσωτερικευµένα αντικείµενα. 

 

 

Ο γυναικείος µαζοχισµός :  Ο Freud µε αυτόν τον όρο αναφέρεται στην «έκφραση 

της γυναικείας ουσίας», αλλά ο γυναικείος µαζοχισµός είναι µια δυνατότητα για κάθε 

άνθρωπο ανεξαρτήτως φύλου. Ο Freud περιγράφει περιπτώσεις ανδρικών φαντασιών 

οι οποίες τους τοποθετούν σε θέσεις χαρακτηριστικές της θηλυκότητας (θεωρία περί 

αµφισεξουαλικότητας). 

 

Τεχνική. Ένας προβληµατισµός: o µαζοχισµός του αναλυτή.  Πόσο ο αναλυτής µπορεί να δουλεύει 

µε τα “acting out” του αναλυόµενου, µε άλλα λόγια πόσο (ως πότε)  τα αντέχει , και πότε βάζει όρια;  

Kλινικό παράδειγµα: αναλυόµενος που τηλεφωνεί διαρκώς για να επιβεβαιώσει την ώρα της 

θεραπευτικής συνεδρίας. Ο µαζοχισµός του αναλυτή µπορεί να τον κάνει να µπαίνει στο παιχνίδι της 

                                                 
24  Αµφιθυµία : ταυτόχρονη παρουσία, στη σχέση µε το αντικείµενο αντίθετων τάσεων και 

συναισθηµάτων ( κυρίως αγάπης και µίσους ). 
25 Ο σαδοµαζοχισµός ως δίπολο έχει δύο µορφές:  ενεργητική και παθητική µορφή  της ίδιας 

ευχαρίστησης ( ευχαρίστηση από τον πόνο που προξενώ – ευχαρίστηση από τον πόνο που υφίσταµαι). 

Αυτές οι δύο µορφές αντιθέτων συνυπάρχουν πάντα στο ίδιο άτοµο. Ο σαδοµαζοχισµός εδραιώνεται 

στην πρωκτική φάση. Και στις δύο πρωκτικές φάσεις (πρώτη και δεύτερη) υπάρχει οµοιότητα στην 

αυστηρότητα του Υπερεγώ.  
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διαστροφής µαζί µε τον ασθενή : ο µεν ασθενής να  ρωτά, ο δε αναλυτής να απαντά ( ή να  ερµηνεύει): 

« είναι σαν να λέτε ότι  οι αναλυτικές συνεδρίες δεν χωράνε στη ζωή σας , όπως µου  λέγατε ότι η 

µαµά δεν χωρούσε στο νοικοκύρεµα του δωµατίου σας». Όταν στα acting out του ασθενή δεν περνά η 

ερµηνεία , τότε βάζουµε όρια «πράξης» : «Αν µε ξαναρωτήσετε τι ώρα είναι η συνεδρία, δεν θα σας 

απαντήσω ξανά». 

 

Συµπερασµατικά: Ο σαδισµός προκύπτει από την ένωση της ενόρµησης της 

ωµότητας µε τη σεξουαλική  ενόρµηση, ένωση η οποία στοχεύει στο αντικείµενο. 

Αφορά στη λιβιδινική επένδυση (παίρνω ευχαρίστηση) από τον πόνο που προξενώ 

στο αντικείµενο. Εδώ η ευχαρίστηση δε συνδέεται µε την εκφόρτιση της 

επιθετικότητας αλλά µε την ευχαρίστηση της επιβολής του πόνου, µέσα από το 

«υποφέρειν» και την ταπείνωση των άλλων. 

 

 Είναι µέσω αυτής της οπτικής που µπορούµε να κατανοήσουµε τη µεγαλύτερη βαναυσότητα του 

ανθρώπου συγκρίνοντάς την µε αυτή των ζώων: ο άνθρωπος µπορεί να ευχαριστιέται βασανίζοντας. 

Αυτή η ευχαρίστηση συνιστά το σηµαντικότερο κίνητρο για να συνεχίζει να καταστρέφει. 

 

Ο σαδισµός προϋποθέτει µια οιδιπόδεια οργάνωση. Αφορά στην επίθεση ενάντια σε 

ένα γενετήσιο αντικείµενο (αµφιθυµικό αντικείµενο-αντίζηλος που συγκροτείται 

κατά το οιδιπόδειο στάδιο). Αντίθετα, η ενστικτώδης βία 26(προοιδιπόδεια οργάνωση) 

δεν έχει να κάνει µε την επιθετικότητα, τον σαδισµό, το µίσος τα οποία στοχεύουν 

στο αντικείµενο ( σεξουαλικοποίηση του αντικειµένου). 

 

 Συµπερασµατικά: Ο σκοπός της µείξης (διαπλοκής) των ενορµήσεων είναι η 

λιβιδινική  ενόρµηση να µετριάζει την ενόρµηση του θανάτου (οργανωτικός σκοπός). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Οι πρώτες επιθέσεις του παιδιού κατά την προοιδιπόδεια βία σχετίζονται µε την αυτοσυντήρηση 

(ναρκισσιστική, υπαρξιακή διάσταση) και δεν σκοπεύουν στην πρόκληση πόνου. 
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5. Η ΑΠΟΜΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΡΜΗΣΕΩΝ  

 

Η απόµειξη των δύο ενορµήσεων είναι η αιτία πάσης φύσεως παθολογικών εικόνων 

και συνεπειών: 

 

Α) Περιπτώσεις στις οποίες η λιβιδινική ενόρµηση «πηγαίνει» µόνη της : έχουµε 

τότε µια ακινησία µια καταστροφή στο πεδίο του έρωτα. Το υποκείµενο επενδύει  το 

αντικείµενο τόσο µαζικά, ώστε δυσκολεύεται να διαφοροποιηθεί από αυτό:  

«κολλάει» σαν «βεντούζα» στο αντικείµενο και δεν «ξεκολλάει. Πρόκειται για µη 

µετριαζόµενη, αχαλίνωτη λιβιδώ (εκφράσεις της λιβιδούς µαζικές, κολλώδεις): το 

υποκείµενο ζει µια διέγερση αφόρητα έντονη. Εδώ είναι αναγκαία πρόταξη η δράση 

ενός αρνητικού, δηλαδή της ενόρµησης του θανάτου27(µείξη , διαπλοκή) η οποία 

αποσυνδέοντας θα επιτρέψει µια υποφερτή απόσταση ανάµεσα στο υποκείµενο και το 

αντικείµενο: προκύπτει τότε η ανάβλυση και επεξεργασία της επιθυµίας µέσω της 

απόστασης. 

Η ενόρµηση θανάτου αποσυνδέει, εισάγει την απόσταση η οποία  είναι θεµελιακός όρος για την 

ύπαρξη ψυχικής εργασίας. Πρόκειται για την   εγκατάσταση της απόστασης ανάµεσα στο Εγώ και το 

αντικείµενο (διαχωρισµοί, διαφοροποιήσεις του µέσα – έξω). Ούτε τις ψυχικές µας δοµές ούτε το 

αντικείµενο µας µπορούµε να δούµε έξω από τη διαφοροποίηση (ασθενής ψυχωσικός, όταν ρωτήθηκε 

από το θεραπευτή του να πει πώς φαντάζεται το εσωτερικό ενός σπιτιού που θαυµάζει , το περιέγραψε 

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

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

και ανάµεικτα», όπως έλεγε ο Αναξαγόρας. 

 

Συµπερασµατικά, η σεξουαλικότητα, οργανωτικό στοιχείο της ζωής του ανθρώπου 

µπορεί να γίνει στοιχείο αποδιοργάνωσης (κόλληµα στο υποκείµενο), όταν η ψυχική 

εργασία της µετατροπής των διεγέρσεων (διαπλοκή των  ενορµήσεων ) απουσιάζει. Η 

καλύτερη διαπλοκή των ενορµήσεων έχει ως αποτέλεσµα αφενός την καλύτερη 

οριοθέτηση και οργάνωση του Εγώ και αφετέρου τη διαφοροποίηση από το 

αντικείµενο. 

                                                 
27 Εδώ το υποκείµενο πρέπει να υποστηριχτεί ώστε να θυµώσει (καταστροφικότητα-ενόρµηση θανάτου 

εναντίον του αντικειµένου). Η αρνητικοποίηση του µηχανισµού προβολής της καταστροφικότητας 

προς το αντικείµενο υπό τη µορφήν αναπαραστάσεων µε επιθετικό περιεχόµενο είναι ενδεικτικό 

στοιχείο της ελλειµµατικής διαπλοκής των ενορµήσεων.  
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Εν τέλει, η ενόρµηση του θανάτου  έχει και µη θανατερές εγγραφές στην ψυχική µας 

ζωή, εφόσον διαχωρίζοντας  διαφοροποιεί αλλά και ανακόπτει τη ροή των 

λιβιδινικών κινήσεων η ορµή των οποίων αν δε µετριαστεί µπορεί να καταστούν 

παράγοντες αποδιοργάνωσης του Εγώ π.χ πάθος ανεξέλεγκτο. Πρόκειται  για την 

µεταλλακτική αξία  της µείξης  των δυο ενορµήσεων. 

 

Κλινικό παράδειγµα: Γυναίκα 48 ετών, χωρισµένη µε υιοθετηµένη κόρη. Eίναι σε θεραπεία για 

περίπου λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Συχνότητα συνεδριών, δύο εβδοµαδιαίως. Έφτασε  

«πεθαµένη» όπως µετέδωσε από την οκτάχρονη σχέση – σχέση ιδιόµορφη οµολογουµένως – µε 

κάποιον άντρα πολύ µεγαλύτερο της, εξαιρετικά εύπορο, ο οποίος ασκούσε πάνω της πάσης φύσεως 

περιορισµούς και απαγορεύσεις (ψυχική  κακοποίηση). Επίσης, στο παρελθόν, όταν είχαν κάποια 

σεξουαλική ζωή, η ασθενής µετέδωσε ότι επιδιδόταν σε ακατονόµαστες πράξεις (δεν τις περιέγραψε) 

οι οποίες  λάµβαναν χώρα.  Συχνά µιλά για βιασµό, τόσο ψυχικό, όσο και σωµατικό. Μιλά για οκτώ 

«νεκρά» χρόνια στη ζωή της µε προεξάρχοντα συναισθήµατα το φόβο, την ντροπή και τις ενοχές 

εφόσον -κατά τα  λεγόµενα της – τα πρώτα χρόνια της σχέσης οι σεξουαλικές βλέψεις του συµβίου της  

(δεν αναφέρει ποτέ το όνοµα του ) στόχευαν εµµέσως πλην σαφώς και στην κόρη της (τότε η ασθενής 

δεν το αντιλαµβανόταν). Υποφέρει διερωτώµενη πώς ξέπεσε σε ένα τέτοιο «θάνατο». Αναφέρεται 

συχνά στην αγωνία της κατά τις ερωτικές σχέσεις, επειδή «κολλάει» στο αντικείµενο. Μόνη της δεν 

µπορεί να υπάρξει , όπως λέει , χωρίς την παρουσία ενός «δυνατού» άνδρα. Η ασθενής δείχνει να 

επαναλαµβάνει, ενδεχοµένως, ένα τραυµατικό βίωµα: η καθήλωση στο τραυµατικό συνιστά την 

ενόρµηση του θανάτου. Πρόκειται για έναν  ψυχαναγκασµό της επανάληψης. Επαναλαµβάνει 

ενδεχοµένως ένα τραυµατικό δεσµό (βίωµα µη ικανοποίησης ), αλλά τελικά και αυτή η ΛΗΨΙΣ EΠΙ 

ενός τραυµατικού δεσµού (η  διατήρηση του τραυµατικού δεσµού, η καταφυγή στο τραυµατικό) είναι 

ανταγωνιστική, δηλαδή τελικά ωφελιµότερη, από  τον ψυχικό θάνατο(δηλαδή την καταφυγή  τίποτα). 

Έχουµε εδώ µια θανατερή εγγραφή της ενόρµησης του θανάτου. Όµως, είναι καλύτερη η καταφυγή 

στο τραυµατικό-κακοποιό-αντικείµενο παρά το τίποτα (κατάσταση anobjectale .To τίποτα θα σήµαινε 

για αυτήν ψυχικό(ενορµητικό) σβήσιµο. Οι έως τώρα ενδείξεις που έχουµε από το κλινικό υλικό δεν 

συνάδουν ώστε να υποθέταµε και ψυχικές κινήσεις  λιβιδινοποίησης  (ευχαρίστηση) του πόνου της. 

Τότε θα µιλούσαµε για µαζοχισµό και τα πράγµατα θα ήταν πιο εξελιγµένα (πάντα βέβαια µέσα στην 

πρωτογονότητά τους). 

 

Β) Περιπτώσεις στις οποίες η ενόρµηση καταστροφής «πηγαίνει» µόνη της : 

Προκύπτουν βίαιες  επαναληπτικές πράξεις ή «χτυπώ το ίδιο µου το σώµα» ( π.χ 

ψυχοσωµατικό νόσηµα). Ο Freud θεωρούσε ότι µόνη της η ενόρµηση θανάτου µπορεί 

να οδηγήσει ακόµα και στο βιολογικό θάνατο (ωµές εκφράσεις της 

καταστροφικότητας).  

 

Ο Freud συσχετίζει την ενόρµηση της ωµότητας µε την ανδρική σεξουαλικότητα : Ο άνδρας έχει µια 

ροπή να υπερνικά την αντίσταση του σεξουαλικού αντικειµένου ώστε να ικανοποιεί τις επιθυµίες του.  
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Πρόκειται για µια µερική ενόρµηση και αυτό συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση του 

αντικειµένου (µερικό αντικείµενο )28 απλά και µόνον για να ανακουφίζεται το 

υποκείµενο (χειριστική διαστροφική σχέση µε το αντικείµενο). Όταν  δρα η µερική 

ενόρµηση  της ωµότητας δεν µε ενδιαφέρει τι αισθάνεται το αντικείµενο πάνω στο 

οποίο «ξεσπάω». ∆εν το αναγνωρίζω, δεν το λαµβάνω υπόψη µου. Εκείνο που µε 

ενδιαφέρει είναι η αποφόρτιση (άδειασµα): βγάζω (προβάλλω) τις κακές µου 

διεγέρσεις πάνω στο αντικείµενο και θέλω να το καταστρέψω. 

 

Πρωτογενής προβολή: Εδώ γίνεται λόγος  για καταστροφικότητα. ∆εν µε ενδιαφέρει το αντικείµενο, 

µε ενδιαφέρει µόνο να το «ξεφορτωθώ». Η M.Klein υποστηρίζει ότι η πρώιµη συναισθηµατική 

διάδραση του παιδιού µε το περιβάλλον του είναι φορτισµένη µε καχυποψία και επιθετικότητα.: η 

ενστικτώδης βία µαζί µε τις σεξουαλικές ενορµήσεις αποτελούν ένα γνήσιο δυναµικό που υπάρχει στο 

συναισθηµατικό εξοπλισµό του κάθε νεογέννητου.  

 

Σε αυτήν την περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε την  τυφλή βία (πρωτογενής) ή 

καταστροφικότητα  (ενόρµηση καταστροφής). ∆εν µε ενδιαφέρει αν πρόκειται  π.χ 

για τη µάνα µου ή τον πατέρα µου κ.λ.π. αρκεί να «φύγει από πάνω µου το βάρος»: 

ανακούφιση  της έντασης εκφορτιστικά  σε ένα επίπεδο (βίαιης) πράξης και 

συµπεριφοράς. 

 

 

Εν κατακλείδι, η αρχική κίνηση δεν είναι ο σαδισµός , αλλά η καταστροφικότητα 

(τυφλή βία )29. Η πρωτογενής βάρβαρη (ενστικτώδης) ενέργεια σε ένα πρώτο χρόνο 

είναι µη σεξουαλικοποιηµένη. Η πρώτη ( αρχική) κίνηση είναι αδιάφορη ως προς το  

αντικείµενο
30: δεν λαµβάνει υπόψη της τις ζηµιές που θα µπορούσαν να προκληθούν 

σε αυτόν ο οποίος αποτελεί εξωτερική απειλή (το αντικείµενο δεν  αναγνωρίζεται, 

δεν υπάρχει ). Στο ενστικτώδες δυναµικό της πρωτόγονης  (πρωτογενούς) βίας 

προεξάρχει η ναρκισσιστική άµυνα31 ( ναρκισσιστικά προοιδιπόδεια στάδια ). Σε 

ένα δεύτερο χρόνο το αντικείµενο σεξουαλικοποιείται, οπότε προκύπτει το µίσος και 

                                                 
28 Μερικό Αντικείµενο : διχοτοµηµένο  και ιδωµένο ως κακό ( διωκτικό ). 
29 Άνευ αντικειµένου (anobjectale).  
30 Στη γαλλική γλώσσα η λέξη anobjectal αποδίδει µε ακρίβεια την έλλειψη εσωτερικευµένου 

αντικειµένου. 
31 Το 1915 ο Freud συσχέτισε εναργώς την ωµότητα µε τον εγωισµό. 
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ο σαδισµός (δέσιµο µε το αντικείµενο). Η ερωτικοποίηση µεταλλάσσει την 

πρωτογενή εχθρότητα..  

 

Στις προοιδιπόδειες φάσεις της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης µπορώ να αναλώσω το αντικείµενο : 

α) Στοµατικά.. Είναι το στοµατικό στάδιο ( ή κανιβαλικό ). Ο Karl Abraham το διαιρεί σε δύο: την 

πρώτη στοµατική φάση (πρώιµο στοµατικό στάδιο), όπου πρωτοκαθεδρία της ευχαρίστησης του 

θηλασµού (βύζαγµα, πιπίλισµα) και τη  δεύτερη στοµατική φάση (µεθύστερο στοµατικό στάδιο κατά 

το  δεύτερο εξάµηνο ζωής), µε χαρακτηριστική την οδοντοφυΐα. Έδώ έχουµε πρωτοκαθεδρία της 

ευχαρίστησης να δαγκώσω και να ενσωµατώσω το αντικείµενο (να το φάω, να το εξαφανίσω).  Οι 

κανιβαλικές ενορµήσεις του παιδιού ξυπνάνε τις ανάλογες ενορµήσεις της µαµάς. Εδώ γίνεται λόγος 

για τη στοµατική καταστροφικότητα (να ρουφήξω το αντικείµενο, το στήθος) και στοµατική απληστία 

(φθόνος του στήθους). β) Πρωκτικά: Στο πρωκτικό στάδιο η σχέση µε το αντικείµενο είναι 

χειριστική. Στη διάρκεια του δεύτερου έτους της ζωής η οποία είναι χρονική περίοδος αφιερωµένη 

στην κυριαρχία (έλεγχο) του αντικειµένου, στο µέτρο κατά το οποίο δρα η ενόρµηση κατίσχυσης. Ο 

Freud  µίλησε για την ενόρµηση κατίσχυσης  η οποία  κατευθύνεται προς το εξωτερικό αντικείµενο, 

Αφορά στην πρωτογενή ωµότητα του παιδιού και αποσκοπεί στην κυριαρχία του αντικειµένου δια 

της βίας. Και αυτή , όπως και η ενόρµηση της ωµότητας είναι µερική, εποµένως εκφορτιστική: 

«ξεσπάει» πάνω σε µερικά αντικείµενα. Επειδή σε αυτό το στάδιο η µαµά αρχίζει να διαφοροποιείται, 

το παιδί θέλει να τη χειρίζεται και να την ελέγχει ( διαστροφική σχέση µαζί της ). Ο Ives Henrick 

αναφέρθηκε στο ένστικτο του ελέγχου. Πρόκειται για µια ενστικτώδη ενόρµηση (ανάγκη ελέγχου του 

περιβάλλοντος) . Ο Freud µίλησε για την πρωτογενή τάση κυριαρχίας του εαυτού  (έλεγχος του ίδιου 

µας του σώµατος, έλεγχος των διεγέρσεων, έλεγχος µιας λειτουργίας µας). Η αντιδιαστολή της 

κυριαρχίας εαυτού σχετίζεται µε τη φοβία της παρόρµησης. Πρόκειται για το φόβο (αγωνία) να 

αναβλύσει η επιθυµία µιας πράξης αυτοκαταστροφικής ή ετεροκαταστροφικής. Η φοβία αυτή 

εµφανίζεται κυρίως µε δύο µορφές : 1) Φοβίες εκπαραθύρωσης («φοβάµαι µήπως επιθυµήσω να 

πηδήξω από το παράθυρο»)  2) Φοβίες του µαχαιριού («φοβάµαι µήπως κάνω κακό στο παιδί µου µε 

ένα µαχαίρι» ). Προεξάρχει και στις δύο περιπτώσεις η καταστροφικότητα. Εδώ το άτοµο αισθάνεται 

ανεπαρκώς προστατευµένο από τις ίδιες του τις παρορµήσεις . Για να προστατεύσει τον εαυτό του 

καταφεύγει σε µέτρα που περιλαµβάνουν ένα τρίτο πρόσωπο – προστάτη ( έλλειψη εσωτερικευµένων 

προστατευτικών γονιών). 

Ο K. Abraham  διαιρεί το πρωκτικό στάδιο δε δύο φάσεις: πρώτη πρωκτική φάση (πριν το µυϊκό 

έλεγχο των σφιγκτήρων)  µε απώλεια και καταστροφή κοπράνων («χάνω τα κακά µου». Αυτό το 

υποκείµενο το βιώνει ως  ευνουχισµό) και δεύτερη πρωκτική φάση, µετά την κατάκτηση του µυϊκού 

έλεγχου των σφιγκτήρων. Εδώ το παιδί έχει την ευκαιρία να αποφασίσει :α) αν θα κρατήσει το 

αντικείµενο (κόπρανα µερικό αντικείµενο ) για την αυτοερωτική του ικανοποίηση. Σε αυτήν την 

περίπτωση επιτίθεται-αντιτίθεται στη µαµά και κυριαρχεί επάνω της . Ικανοποιείται αυτοερωτικά τόσο 

«µαταιόδοξα» επειδή βασανίζει τη µαµά  όσο και από τη διέγερση του βλεννογόνου του εντέρου από 

την κατακράτηση των κοπράνων. Έχουµε εδώ την καθήλωση (προδιάθεση) στην ιδεοψυχαναγκαστική 

νεύρωση β) αν θα δώσει τα κόπρανα στη µαµά ( στάση αγάπης προς το αντικείµενο, κατά την οποία 

θυσιάζει το αντικείµενο – κόπρανα στην  αγάπη).  
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Κατά τον Green (ψυχίατρος, διευθυντής του ψυχαναλυτικού ινστιτούτου των Παρισίων. Το έργο του 

αποτελεί σύνθεση των έργων του Lacan, Winnicot, Bion)  οι οριακοί ασθενείς επενδύουν (γεµίζουν) 

µαζικά το αντικείµενο και µαζικά  το αποεπενδύουν γιατί η όποια συναλλαγή µε το αντικείµενο 

βιώνεται ως απειλητική. Είναι σα να χάνουν τα όρια τους  (σύγχυση Εγώ – Μη Εγώ) στην εγγύτητα µε 

το αντικείµενο. Επενδύουν στο αντικείµενο αλλά δεν µπορούν να το κρατήσουν. 

Ο Α. Green και η Α. Ποταµιάνου (ψυχαναλύτρια , ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής 

Εταιρείας. ∆ιέτελεσε κατά διαστήµατα και πρόεδρός της), έχουν αναφερθεί στην έννοια της 

πρωτογενούς πρωκτικότητας. Πρόκειται για ένα πρώιµο αµυντικό µηχανισµό. Όταν πάω να κάνω 

επαφή µε το αντικείµενο και αυτό µε τροµάζει, επειδή αναπαρίσταται ως διωκτικό , αυτό µπορεί να 

θίγει το εσωτερικό ναρκισσιστικό µου κύκλωµα : µόλις  πάω να επενδύσω στο αντικείµενο µέρος από 

τη  (ναρκισσιστική) λιβιδινική ενέργεια, αυτό βιώνεται σαν ναρκισσιστική απώλεια (ναρκισσιστική 

αιµορραγία) και αυτό είναι απειλή για τον ψυχισµό µου. Η συναλλαγή µε το αντικείµενο θα 

ισοδυναµούσε µε ψυχική αιµορραγία (απώλεια του ναρκισσιστικού µου αποθέµατος). Έρχεται  τότε η 

υπόθεση της πρωτογενούς πρωκτικότητας : εγκυστώνω το αντικείµενο µε σκοπό να το 

ακινητοποιήσω ώστε να µην υπάρχει συναλλαγή. Όµως, πέφτω στην «παγίδα» και εγώ ο ίδιος διότι 

έτσι ακινητοποιούµαι και εγώ. Η πρωτογενής πρωκτικότητα  είναι η  ακινητοποίηση του 

αντικειµένου να µην «κουνιέται» τίποτα (να είµαστε ένα  [απώλεια των ορίων]). Μέσα στην 

ακινητοποίηση του αντικειµένου ακινητοποιείται και το υποκείµενο (ιδού η κατάληξη του δράµατος ): 

ακινητοποιώ και ακινητοποιούµαι, αποφεύγω τη συναλλαγή. ∆εν υπάρχει εδώ το εν δυνάµει πάρε – 

δώσε που υπάρχει στην πρωκτικότητα. Στην τελευταία υπάρχει µια συναλλαγή µε το αντικείµενο. 

Πράγµατι ο σκοπός στο πρωκτικό στάδιο  είναι να φτιάξω τα όρια µέσα µου και να έρθω σε 

συναλλαγή µε τον άλλον. Αντίθετα στην πρωτογενή πρωκτικότητα  έχουµε καθήλωση των 

πραγµάτων. ∆εν αφήνει «χώρους» ελεύθερους. Σε ένα «χώρο» ελεύθερο θα βάλω µέσα µου στοιχεία  

από το περιβάλλον για να οικοδοµήσω το Εγώ µου (Ego building). Στον (αµυντικό) µηχανισµό της 

πρωτογενούς πρωκτικότητας όταν πάει να γίνει αυτός ο χώρος τον γεµίζω αµέσως για να µην δοµηθεί 

το Εγώ  µου ούτε το  Εγώ-Μη Εγώ (µέσα – έξω)  που δηµιουργείται παράλληλα µε το Εγώ µου. 

Συνεπάγεται η  αναίρεση, η παύση του «παιχνιδιού» του µέσα – έξω  µέσω της εγκύστωσης και 

εξαφάνισης του αντικειµένου. Αν µπει µέσα µου κάτι ( π.χ δόµηση του Εγώ στη θεραπεία) αυτό 

µπορεί να το βιώνω ως βιασµό ( το αντικείµενο αναπαριστάται ως διωκτικό,βίαιο) οπότε γεµίζω, 

«πληρώνω» τα πράγµατα έτσι ώστε να µην υπάρχει η αντικειµενοτρόπος συναλλαγή. Η πρωτογενής 

πρωκτικότητα είναι πολύ πρώιµος αµυντικός µηχανισµός που  προστατεύει από το Εγώ από το πήγαινε 

– έλα της συναλλαγής σε περιπτώσεις πολύ πρωτόγονων ψυχισµών, όπου το υποκείµενο  δεν µπορεί  

ακόµα ούτε  και να σχάσει το αντικείµενο (να το διχοτοµήσει),  ώστε να υπάρχει συναλλαγή µε το 

«καλό»  αντικείµενο. Η πρωτογενής πρωκτικότητα  αφορά στον  έλεγχο των εισβολών. Στη θεραπεία ή 

την ανάλυση ο αναλυόµενος µπορεί µέσω του µηχανισµού της πρωτογενούς πρωκτικότητας να 

ακινητοποιεί τον αναλυτή του :  ο αναλυτής αισθάνεται να «παραλύει»  να ακινητοποιείται, δεν µπορεί 

να «ονειροπολήσει»  , δηλαδή παλινδροµεί , δεν αφήνεται στην παθητικότητά του ώστε να γίνει 

δεκτικός. Ό,τι λέει ο αναλυτής , ό,τι προτείνει, αισθάνεται να µην έχει κανένα νόηµα για τον 

αναλυόµενό του. Αισθάνεται πώς ό,τι κάνει είναι µάταιο Έχουµε εδώ την ψυχική ακινητοποίηση του 

αναλυτή (αλλά και του ασθενούς ).  Προκύπτει έτσι, µέσω του (αρχαϊκού) αµυντικού µηχανισµού της 

πρωτογενούς πρωκτικότητας η αναίρεση του θεραπευτή και του θεραπευτικού του  αντικειµένου. 
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Υπάρχει µια διαφοροποίηση στην έννοια της πρωτογενούς πρωκτικότητας ανάµεσα στον Green και 

την Ποταµιάνου. Ο Green τη συνδέει µε την ψυχοσεξουαλική εξέλιξη. Τη θεωρεί ως ένα ενδιάµεσο 

µεταξύ της στοµατικότητας και της πρωκτικότητας: ένα  ενδιάµεσο ανάµεσα στο στοµατικό και 

πρωκτικό στάδιο. Η Ποταµιάνου τη θεωρεί πέραν της ψυχοσεξουαλικής εξελίξεως , στο µέτρο κατά το 

οποίο δεν υπάρχει το εν δυνάµει της συναλλαγής µε το αντικείµενο , την οποία έχουµε στα διάφορα 

στάδια της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης.  

Βασική διαφορά µεταξύ της πρωτογενούς πρωκτικότητας  και της πρωκτικότητας :Στην πρωτογενή 

πρωκτικότητα το αντικείµενο δεν υπάρχει ( anobjectale ). Στο πρωκτικό στάδιο το αντικείµενο υπάρχει 

τόσο στην α’ φάση, όσο και στη β’ φάση του. 

Κλινικό παράδειγµα :  Νέα γυναίκα σε θεραπεία µε συχνότητα συνεδρίων µια φορά την εβδοµάδα. 

Ζήτησε βοήθεια στα πλαίσια του τέλους µιας ερωτικής της σχέσης. Κατά τη διάρκεια της σχέσης 

ενεπλάκη και κάποιος φίλος του συντρόφου της , οποίος – κατά τα λεγόµενά της  - την βίασε και µετά 

εκείνη πήρε ηρεµιστικά για κάποιες µέρες. Αναφέρει για κάποια µηνύµατα ενός φοιτητή –τον οποίο δε 

γνωρίζει-ι στο κινητό της «…θυµάσαι τότε που έτρεµε το κορµάκι σου…». Κατά την έκτη συνεδρία 

αναφέρει µια εκ νέου επαφή , τηλεφωνική αρχικά και  δια ζώσης στη συνέχεια, µε τον πρώην φίλο της. 

Πιθανές ψυχικές της κινήσεις: Όταν µένει µόνη έρχεται στον θεραπευτή αλλά από τη στιγµή που 

έρχεται σε αυτόν βάζει στη µέση το φίλο της εκ νέου ενδεχοµένως για να «φρακάρει» τα πράγµατα 

στη θεραπεία (τίποτα να µην µπαίνει µέσα). Το «τρέµει το κορµάκι σου…» θα µπορούσε να 

αναπαριστά το «τρέµει η ψυχή µου» από τη θεραπεία. Έρχεται λοιπόν ο πρώην φίλος της ως 

ηρεµιστικό µέσον εκεί που ο θεραπευτής την διεγείρει (την αναστατώνει). Μεταβιβαστικά ο φοιτητής 

θα µπορούσε να αναπαριστά τον θεραπευτή. Η ασθενής δήλωσε «θα το πληρώσει αυτό που έκανε…»  

(έκφραση µίσους και οργής για τον φοιτητή): Είναι σαν να πρέπει ο θεραπευτής να «πληρώσει» για 

την αναστάτωση που της προκαλεί οπότε  τον «πληρώνει» , τον «γεµίζει», «µπουκώνει» τα πράγµατα: 

α) επαναφέροντας τον φίλο της. β) µιλώντας διαρροϊκά, ασταµάτητα γ). προπληρώνοντας συνεδρίες 

(συνήθως εξοφλούσε προκαταβολικά πολλές συνεδρίες). Προπληρώνοντας δεν άφηνε «κενή» ώρα 

( ιδού το  γέµισµα). Έτσι αδρανοποιεί το θεραπευτή (τουλάχιστον στη φαντασία της) για να µην 

υπάρχει κενός χώρος ούτε σε εκείνην, ούτε στο θεραπευτή, ούτε ανάµεσα τους. Πρόκειται για 

διαδικασία πλήρωσης – γεµίσµατος µε την έννοια της ακινητοποίησης ( πρωτογενής πρωκτικότητα ). 

Το µίσος, η οργή κατά του φοιτητή θα µπορούσε να σηµαίνει την αρνητική µεταβίβαση : Είναι σαν να 

την βιάζει ο θεραπευτής, εποµένως πρέπει εκείνη να γεµίσει, να πληρώσει , να «φρακάρουν» τα 

πράγµατα. Είναι προτιµότερο π.χ και  να έχει το φίλο της µέσα της  και να µιλάει µε τον θεραπευτή, 

παρά να έχει κενό χώρο µέσα της, έτσι ώστε να µην απειλείται ότι ο θεραπευτής θα µπει µέσα της και 

θα την βιάσει. Αναρωτήθηκε πως βρήκε ο φοιτητής τον αριθµό του τηλεφώνου της. Ο φοιτητής στη 

φαντασία της «διείσδυσε» στο χώρο της (κινητό τηλ), κάτι που είναι βίαιο για αυτήν (γίνεται τότε 

διωκτικό αντικείµενο). Σ’αυτήν την περίπτωση εκείνη πρέπει να γεµίσει , να «πληρωθεί» , ώστε τίποτα 

να µη χωρά , τίποτα να µην κουνιέται. 

 

Σχετικά µε το θέµα της βίας η M.Klein µίλησε για πρωτόγονο Εγώ, εντυπωσιασµένη 

από την ένταση των βίαιων συναισθηµάτων που τα παιδιά εκδήλωναν στα 

αντικείµενα µε τα οποία έπαιζαν: εµφάνιζαν αλλαγή διαθέσεων έτσι που το 

αντικείµενο µετατρεπόταν σε αντικείµενο αποκλειστικά αγαπώµενο ή αντίθετα σε 
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αποκλειστικά µισητό. Εισήγαγε τότε την έννοια του µερικού (διχοτοµηµένου) 

αντικειµένου σε αντιδιαστολή µε το ΟΛΟ32 αντικείµενο. Αυτά, κατά την Klein, 

συµβαίνουν πριν το πρώτο έτος της ζωής στη διάρκεια της εξελικτικής φάσης του 

παρανοειδούς σταδίου (σχιζοπαρανοειδής φάση) : εδώ το βρέφος έχει κρίσεις 

οργής και αγωνίας, νυχτερινούς, ενύπνιους τρόµους και ασυνείδητες φαντασίες 

επίθεσης εναντίον του µαταιωτικού κακού στήθους (αντικειµένου). Οι φαντασίες 

επίθεσης και βίας κατά του αντικειµένου το κάνουν να πιστεύει πως το αντικείµενο 

θα εκδικηθεί αυτό το ίδιο (συγκρότηση της ιδέας του διωκτικού αντικειµένου): 

αύξηση του φόβου ότι το κατακερµατισµένο από την οργή του αντικείµενο θα 

«σηκωθεί µέσα από τους νεκρούς» για να αντεκδικηθεί µε αποτέλεσµα την αύξηση 

της έντασης των βίαιων προθέσεών του Προκύπτει τότε ο φαύλος κύκλος ενός 

συνεχούς crescendo των επιθυµιών βίας.  

 

O Leon Grinberg µιλά για διωκτική ενοχή σε σχέση µε ένα αδύναµο και ανώριµο Εγώ. Οι ακραίες 

µορφές της διωκτικής ενοχής είναι η σχιζοφρένεια και η µελαγχολία. 

 

Χαρακτηριστική είναι η φαντασία του βρέφους αυτής της ηλικίας (κατά Klein) : 

Πρόκειται για την επιθυµία του (φαντασίωση) να µπει να µπει στην κοιλιά της µαµάς 

του για να κλέψει το «πολύτιµο» που υπάρχει µέσα της, δηλαδή το πέος  το οποίο 

εκείνη έχει πάρει από τον πατέρα. Εδώ υπάρχουν και οι συνεπαγόµενες ενοχές και ο 

φόβος αντιποίνων που εκφράζονται στο βρέφος (ή στον ενήλικα ο οποίος 

καθηλώνεται εδώ ) µε τη µορφή ασφυκτικού άγχους εγκλωβισµού (θα µπει και θα 

εγκλωβιστεί µέσα, δεν θα µπορέσει να βγει). 

Παράδειγµα : Η περίπτωση των κοριτσιών που καταφέρνουν να µένουν έγκυες , ενώ 

δε το θέλουν, παρά τη λήψη αντισύλληψης. Είναι σα να «κλέβουν» τα παιδιά της 

µαµάς τους (κατά τη φροϋδική εξίσωση  πέος = παιδί ). 

 

Κλινικό παράδειγµα:  Γυναίκα  σε ανάλυση. Τρίτος χρόνος : « Όταν πήγαινα στο δηµοτικό µια µέρα 

χάθηκαν τα πράγµατα από ένα κοριτσάκι. Η δασκάλα έκανε έρευνες. Αγχώθηκα πολύ. Κοκκίνισα από 

την ντροπή µου, σαν να  το είχα κάνει εγώ. Φοβήθηκα ότι θα µου το φορτώσουν εµένα». Η ασθενής 

εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος. Όταν η «αφεντικίνα» της έµεινε έγκυος,  η ασθενής σκέφτηκε 

σοβαρά µήπως είχε έρθει η ώρα να  αλλάξει  δουλειά. Το εκσεσηµασµένο άγχος της  στο σχολείο θα 

µπορούσε να παραπέµπει σε τυχόν φαντασίες κλοπής του µητρικού «πλούτου» υπόθεση που 

                                                 
32 ΟΛΟ αντικείµενο : αντικείµενο του εξελιγµένου Εγώ. Το αντικείµενο αυτό έχει για το υποκείµενο 

και καλές και κακές πλευρές, έτσι ώστε και οι ψυχικές διαθέσεις του υποκειµένου ως προς αυτό είναι 

µεικτές. 
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ενδεχοµένως ενισχύεται από τη ρήξη της σχέσης µε την «αφεντικίνα» όταν η τελευταία µένει έγκυος. 

Σκέπτεται να φύγει (αµυντικά). Η άµυνα εδώ θα ήταν στην υπηρεσία της κάλυψης της επιθυµίας:  για 

να µην επιτεθεί, όπως ασυνείδητα επιθυµεί, να «κλέψει» την «αφεντικίνα». 

 

Όταν και στη µετέπειτα ζωή µας προεξάρχουν τα µερικά αντικείµενα (σχάση του  

αντικειµένου) και οι σχέσεις µαζί τους, τότε προκύπτουν προκαταλήψεις και 

αντιλήψεις περί ανισότητας, διαφυλικές, διαφυλετικές, κοινωνικές που καθιστούν 

καλύτερη την τάδε ή δείνα πλευρά ή το στοιχείο , π.χ µιας φυλής, και εξοβελίζουν 

άλλες (η προκατάληψη πως οι λευκοί είναι εξυπνότεροι από τους έγχρωµους). 

Βρίθουν τότε τα φαινόµενα βίας ενάντια στους ξένους, τις µειονότητες, τις 

περιθωριακές οµάδες (διώξεις φυλετικές, εθνικές πρωτίστως από  δικτατορίες και 

απολυταρχικά καθεστώτα). Ένα άλλο πολιτικό και κοινωνικό φαινόµενο  είναι το 

γεγονός πως µάζες  λαών και ολόκληρες κοινωνίες «πολιτισµένων», αναπτυγµένων 

κρατών συµπεριφέρονται αµοραλιστικά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, 

χρησιµοποιώντας βία χωρίς τύψεις κάτω από ορισµένες συνθήκες, και 

συγκατατίθενται στην ουσία στην άσκηση βίας κατά των λαών µέσω του πόλεµου, 

του ρατσισµού κ.λ.π. 

 

Η έννοια της  ναρκισσιστικής οργής προεξάρχει στην περιγραφή τόσο των οριακών 

όσο και των ναρκισσιστικών οργανώσεων προσωπικότητας (παθολογία του 

ναρκισσισµού). Πρόκειται για την αντίδραση στο ναρκισσιστικό πλήγµα (π.χ 

απώλεια στήθους, αγωνία θανάτου). Περιλαµβάνει φαινόµενα όπως η παρανοϊκή 

µοχθηρία η οποία έχει να κάνει µε την καταστροφικότητα ως αντίδραση στο 

αίσθηµα ντροπής  (οφειλόµενο στο  «αιµορραγικό» ναρκισσιστικό πλήγµα  το οποίο 

υφίσταται το Εγώ). Προκύπτει τότε η ανάγκη εκδίκησης.  

 

Εν κατακλείδι , οι ενστικτώδεις ώσεις µας είναι άγριες και  εν δυνάµει φορείς 

ωµότητας προς το αντικείµενο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής µας ψάχνουµε να 

βρούµε ένα συµβιβασµό ανάµεσα στην ικανοποίηση του ναρκισσιστικού πόλου των 

ενστικτωδών διεγέρσεων και στην αγάπη µας για το αντικείµενο.  Ήδη το µικρό παιδί 

µπορεί να παραιτηθεί από την ικανοποίηση  (εκφόρτιση) των ώσεών του λόγω της 

ανάγκης του να αγαπιέται από το λιβιδινικό του αντικείµενο. Εντούτοις το 

αντικείµενο παραµένει ταυτόχρονα «ξένο» και συχνά µισητό εξαιτίας της ετερότητας 

του. 
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Η αντοχή του Εγώ µας στον ενορµητικό (ναρκισσιστικό) εγωισµό των άλλων διαφέρει. Τω όντι, 

µερικοί γονείς, µερικοί σύζυγοι αντέχουν καλύτερα από άλλους τα εγωκεντρικά  «ξεσπάσµατα» του 

παιδιού ή του –της συζύγου τους. Είναι λιγότερο ευάλωτοι στην ωµότητά τους . 

 

 

 

 

6. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ HEINZ HARTMANN 

 

Ο Hartmann υπογραµµίζει την πλαστικότητα της σεξουαλικότητας (το σεξουαλικό 

ένστικτο µπορεί να επιλέγει µια αστείρευτη γκάµα διαφορετικών αντικειµένων) σε 

αντιδιαστολή µε την ακαµψία της επιθετικότητας. Εντούτοις η επιθετικότητα έχει την 

πλαστικότητα να µετατίθεται (όπως και η σεξουαλικότητα) σε άλλο(α) 

υποκατάστατο(α) αντικείµενο(α): η µετάθεση είναι µια αµυντική διαδικασία του 

Εγώ. Όταν η επιθετικότητα µετατίθεται από ένα άλλο αντικείµενο στο Εγώ-όταν το 

ίδιο το Εγώ γίνεται το υποκατάστατο αντικείµενο της επιθετικότητας-τότε µπορεί να 

διακυβεύεται η ασφάλεια του ίδιου του υποκειµένου (στροφή της επιθετικότητας 

εναντίον εαυτού). Επίσης το µέγεθος της εσωτερικευµένης  επιθετικότητας παίζει 

ένα σηµαντικό ρόλο στην αιτιολογία των ασθενειών (στροφή της καταστροφικότητας 

εναντίον εαυτού). Η επιθετικότητα είναι συνδεδεµένη  µε το µυϊκό σύστηµα. Ο 

κίνδυνος είναι ένας παράγων ο οποίος µπορεί να κινητοποιεί  το υποκείµενο ώστε να 

εκφορτίζει την επιθετικότητά του. Σε συνθήκες αντικειµενικού κινδύνου είναι 

φυσιολογική η εκφόρτιση επιθετικής ενέργειας. Αντίθετα η ερωτικοποίηση 

(σεξουαλικοποίηση) του αντικειµενικού κινδύνου οδηγεί σε παθολογία (µαζοχισµός): 

Πρόκειται για την επαναλαµβανόµενη έκθεση του υποκειµένου σε  συνθήκες 

κινδύνου. 

Όταν το Εγώ είναι ισχυρό και µάχιµο τότε δύναται να ουδετεροποιεί υψηλές 

ποσότητες επιθετικότητας. Η ουδετεροποίηση και η εσωτερίκευση της επιθετικής 

ενέργειας είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία διαχρονικών αντικειµενοτρόπων 

σχέσεων.  Αυτό παραπέµπει στην αέναη σύγκρουση µεταξύ επιθετικότητας και 

λιβιδούς. Όταν ο «ηττηµένος» προσδοκά την ευκαιρία να κατατροπώσει-µε τη σειρά 

του-το νικητή του (εκδικητικότης) τότε δε µιλάµε για ουδετεροποίηση αλλά, 

αντίθετα, για προσωρινή αναστολή της επιθετικής ανταπόκρισης. Αυτό µπορεί να 

οδηγεί και σε ένα είδος αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς (η εκδικητικότητα µπορεί 

να σηµαίνει συνέπειες και  για το ίδιο το υποκείµενο). Στην περίπτωση µιας 
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πραγµατικής εσωτερίκευσης (ουδετεροποίησης) της επιθετικής ενόρµησης οι ιδέες 

της κατατρόπωσης του νικητή ή της επιθετικότητας εναντίον του «εχθρού» 

απαξιώνονται: εδώ είναι η ηθική (ψυχολογική) νίκη η οποία εξιδανικεύεται (επίδειξη 

«ανωτερότητας »). Στην περίπτωση κατά την οποία το Εγώ σεξουαλικοποιεί 

(ερωτικοποιεί) την κατάσταση του ηττηµένου τότε µπορεί να προκύπτει µια 

ευχαρίστηση (ένας εθισµός) σε συνθήκες  υποταγής: πρόκειται για το σύνδροµο του 

«σκλάβου» (µαζοχισµός).  

 

 

 

 

7.  EΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Όλες  οι σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας 33 έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό 

αυτό που ο O. Kernberg34 ονοµάζει διάχυση ταυτότητας. Πρόκειται για την έλλειψη 

µιας απαρτιωµένης αίσθησης του εαυτού (αναπαράσταση εαυτού) και µιας 

απαρτιωµένης  αίσθησης των σηµαντικών άλλων (αναπαράσταση αντικειµένων). 

Αυτό σηµαίνει ότι το υποκείµενο δεν µπορεί πραγµατικά να αποφασίζει σε βάθος τι 

ζητά από τη ζωή , ούτε να καταλαβαίνει τους άλλους σε βάθος στο µέτρο κατά το 

οποίο δυσκολεύεται να ενώνει σε µια τις διαφορετικές (αντίθετες) πλευρές των 

άλλων. 

Παράδειγµα:  Ένας αναλυόµενος σε µια συνεδρία µπορεί να «πνέει  µένεα» π.χ. εναντίον της αδελφής 

του, ενώ σε µια επόµενη συνεδρία να την εξάρει και να δείχνει ότι την υπολήπτεται στο έπακρον ( ιδού 

η σχάση [διχοτόµηση] του Εγώ και του αντικειµένου). 

 

Τα άτοµα αυτά διέπονται από πρωτόγονες συγκινήσεις : παρορµητισµός , πρωτόγονα 

ενορµητικά κύµατα.  Xωλαίνει  αυτό που ο Kernberg ονοµάζει δύναµη του Εγώ ( Ego 

strength). Υπάρχει δυσκολία στις στενές αντικειµενοτρόπες σχέσεις και στην 

εργασία. ∆ύο βασικοί τύποι ∆ιαταραχών Προσωπικότητας: 

                                                 
33  Ο Kernberg ονοµάζει τις σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας οριακή οργάνωση προσωπικότητας ( 

οριακή : επειδή σηµειολογικά βρίσκεται µεταξύ νεύρωσης και ψύχωσης). 
34  Ψυχίατρος-ψυχαναλυτής , διευθυντής του ιδρύµατος για τις ∆ιαταραχές Συµπεριφοράς της Νέας 

Υόρκης, διδάσκων αναλυτής στο Πανεπιστήµιο της Κολούµπια. ∆ιετέλεσε πρόεδρος της ∆ιεθνούς 

Ψυχαναλυτικής Κοινότητας. 
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Η  ναρκισσιστική προσωπικότητα ή ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας: 

Άτοµα µε ασυνήθιστη ιδέα µεγαλείου,εγωκεντρισµό, ανάγκη να τους θαυµάζουν. Αν 

δεν γίνονται αντικείµενα απόλυτου θαυµασµού, η αυτοπεποίθησή τους εκπίπτει 

εντελώς. φθονούν τους άλλους συνειδητά και ασυνείδητα. Τείνουν να είναι άκρως 

εκµεταλλευτικοί και να υποτιµούν αυτά που οι άλλοι έχουν εξαιτίας του φθόνου τους. 

Αισθάνονται πάντα «άδειοι». Συχνά δεν µαθαίνουν από τα βιώµατα λόγω της 

αυτοεξιδανίκευσης και παραµένουν επιφανειακοί. Πρόκειται για µια παιδόµορφη ιδέα 

«µεγαλείου». 

Η παρανοειδής προσωπικότητα: Σχεδόν το αντίθετο . Πρόκειται για άτοµα 

ιδιαίτερα επιθετικά τα οποία αποδίδουν πάντα στους άλλους την επιθετικότητά τους. 

Είναι καχύποπτοι , «άγρυπνοι». γεµάτοι «δικαιολογηµένη» αγανάκτηση και αίσθηµα 

ότι έχουν πάντα δίκιο. Έχουν ένα είδος µεγαλείου αλλά όχι το ίδιο µε εκείνο του 

«νάρκισσου» ο οποίος θεωρεί πως είναι ο «µέγιστος». Εδώ πρόκειται για το µεγαλείο 

κάποιου που πιστεύει ότι είναι ο µόνος που είναι λογικός , σωστός και δίκαιος σε 

έναν κόσµο άδικο και επιθετικό. Αυτά τα άτοµα είναι «κολληµένα» στην οπτική ενός 

κόσµου ο οποίος, όπως τον βλέπουν οι ίδιοι, είναι αδήριτα διωκτικός, ένας 

παρανοϊκός κόσµος. 

 

Και στις δύο διαταραχές προσωπικότητας υπάρχει καθήλωση στη σχιζοπαρανοειδή 

θέση ( klein). 

 

Ο Kernberg περιγράφει κάποιες ακραίες περιπτώσεις στις οποίες είναι µαζί, σε έναν 

τύπο, η σοβαρή διαταραχή της ναρκισσιστικής προσωπικότητας µε την σοβαρή 

διαταραχή της παρανοειδούς. Πρόκειται για το σύνδροµο του κακοήθους 

ναρκισσισµού : εξαιρετικά ασταθή άτοµα στα οποία υπάρχουν ιδέες µεγαλείου και 

«νάρκισσου» µαζί µε την επιείκεια εαυτού. Έχουν ανάγκη να τα θαυµάζουν και 

διέπονται συγχρόνως και από την επιθετικότητα του παρανοειδούς ατόµου. 

Αισθάνονται ότι η επιθετικότητα τους τούς προσδίδει αληθινή αξία και δύναµη. 

Προκύπτει εκσεσηµασµένη επιθετικότητα, καχυποψία, µεγαλείο, φθόνος, όλα µαζί. 

Σύνδροµο κακοήθους ναρκισσισµού:  συνυπάρχουν η ναρκισσιστική προσωπικότητα 

µαζί µε ισχυρά παρανοειδή γνωρίσµατα και αντικοινωνική συµπεριφορά. 

Εκδηλώνουν  ωµή βία στα πλαίσια της αποτυχίας τους στην εξέλιξη της 

υπερεγωτικής λειτουργίας. 

 



 33

 

8. Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 Κατά τον Kernberg τα άτοµα που ανήκουν σε ένα µαζικό κίνηµα έχουν έναν αρχηγό 

π.χ άτοµα που συµµετέχουν σ’ ένα πολιτικό κίνηµα  ( το τυπικότερο παράδειγµα ). Τα 

άτοµα που το απαρτίζουν τείνουν να εξιδανικεύουν τον αρχηγό τους και να 

προβάλλουν τόσο το Υπερεγώ τους , όσο και το Ιδεώδες Εγώ στον αρχηγό35. Αυτό 

σηµαίνει ότι τα µέλη του κινήµατος  απαλλαγµένα από την υπερεγωτική τους 

λειτουργία δεν έχουν ηθικούς περιορισµούς (ενδοιασµούς) και αυτό τους προσδίδει 

τεράστια δύναµη: µπορούν να παραδίδονται στις ενστικτώδεις ή επιθετικές τους 

ώσεις. Τα µαζικά κινήµατα συµπεριφέρονται βίαια. 

 

 

 

9. Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ  

 

Στο πλαίσιο, συνήθως, των καταθλίψεων και της µελαγχολίας36. Σηµειολογικά η 

αυτοκτονική πράξη χαρακτηρίζεται από κατάρρευση του ΕΓΩ, αυτοµοµφές, µείωση 

ή απώλεια της αυτοεκτίµησης, µια µαζική παντοδυναµία µέσω της οποίας το άτοµο 

εκµηδενίζει τους εσωτερικούς διώκτες του. Πρόκειται για ένα µανιακό συναίσθηµα 

διάψευσης του θανάτου του ατόµου: µε το να αυτοκτονώ, δεν πεθαίνω ποτέ 

(οξύµωρο). Πρόκειται για µια απελευθέρωση του ατόµου από την επιρροή των 

αντικειµένων πάνω του . 

Ο Freud θεωρεί την αυτοκτονία ως υποκατάστατο της ψύχωσης : αµυντική κίνηση 

του Εγώ κατά της ψύχωσης. Το Εγώ µη µπορώντας να ανεχθεί την πραγµατικότητα 

παλινδροµεί ( αυτοερωτική παλινδρόµηση ). Ο Freud υπογραµµίζει επίσης ότι, σε 

πολλές περιπτώσεις είναι, ο αιµοµικτικός φόβος που οδηγεί στην αυτοκτονία (σε µια 

ηλικία που αυξάνεται κατακόρυφα η ανάγκη για αγάπη). Θεωρεί µάλιστα ότι οι 

                                                 
35 Το Υπερεγώ και το Ιδεώδες Εγώ είναι διαφορετικές έννοιες.  Η λειτουργία του Υπερεγώ προσιδιάζει 

µε αυτήν του δικαστή ή του λογοκριτή του Εγώ. Το Ιδεώδες Εγώ αφορά στο πώς θα θέλαµε να είναι ο 

εαυτός µας. Όταν η συµπεριφορά µας είναι σε σύγκρουση µε το Υπερεγώ νιώθουµε ενοχές , ενώ όταν 

είναι σε σύγκρουση µε το Ιδεώδες Εγώ αισθανόµαστε ντροπή. 
36  Στη µελαγχολία η αυτοκτονία αποτελεί αυτοτιµωρία µιας επιθυµίας θανάτου κατευθυνόµενης , 

αρχικά, στο περιβάλλον. Πρόκειται  για το φόνο ενός άλλου εντός του εαυτού µου : σκοτώνω έτσι 

ένα αντικείµενο µε το οποίο έχω ταυτιστεί. 
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καλύτεροι δάσκαλοι είναι οι οµοφυλόφιλοι , ενώ οι χειρότεροι είναι εκείνοι που 

οδηγούν τους µαθητές στην αυτοκτονία. Η απώθηση των τελευταίων της 

οµοφυλοφιλίας τους τούς καθιστά σαδιστές. 

Ο Kernberg αναφέρει κίνδυνο αυτοακρωτηριασµού ή αυτοκτονίας στα άτοµα µε 

παιδική ή οριακή οργάνωση προσωπικότητας στα πλαίσια κρίσεων οργής εξαιτίας 

απογοητεύσεων, για τις οποίες- κατά την άποψη τους-ευθύνονται οι άλλοι. Ο ίδιος 

ερευνητής υπογραµµίζει στους αυτοκτονικούς την αδυναµία να µπουν σε 

διαπροσωπικές σχέσεις και να αισθάνονται συγκινήσεις. 

Κατά τον L. Grinberg η αυτοκτονία παραδόξως συνοδεύεται από τη φαντασία του 

αυτόχειρα να ξεκινήσει κάποιος µια καινούρια ζωή. Είναι µια κατάσταση κρίσης που 

προηγείται και που κυριαρχείται από το αίσθηµα ότι κάτι πρέπει ν’ αλλάξει. Κατά τον 

Τριανταφυλλίδη µάλιστα ο αυτόχειρ επικαλείται το θάνατο για να βεβαιωθεί ότι η 

ζωή υπάρχει. 

Οι βασικότεροι ενεστώτες ή παρελθόντες παράγοντες που προδιαθέτουν στην 

αυτοκτονία είναι  το ναρκισσιστικό πλήγµα, η ενοχοποίηση και η απώλεια 

αγαπηµένου αντικειµένου. 

 

 

 

 

10. Ι∆ΕΕΣ από την Άννα Ποταµιάνου (Εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 

21/04/2012, δηµοσιογραφική επιµέλεια Κατερίνα Οικονοµάκου) 

 

Απόδοση: Σ. Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής. 

 

 

Γενικά η βία είναι εµφυής στην ψυχική οργάνωση των ανθρώπων (π.χ. µικρά παιδιά όταν εκφράζονται 

ελεύθερα).  

Οι µορφές µε τις οποίες εκδηλώνονται εξαρτώνται από τη διαµόρφωση της προσωπικότητας αλλά και 

από γεγονότα της ζωής, ίσως και από τυχαίες συναντήσεις που συνέβη να οδηγήσουν στην ένταξή µας 

σε ορισµένες οµάδες ή ιδεολογίες. Ήδη ο Σωκράτης στον "Φαίδρο" αναρωτιόταν αν ο άνθρωπος είναι 

Τυφών.  

Τον καιρό του πολέµου ένας υψηλόβαθµος των γκρίζων λύκων του Χίτλερ µιλούσε για το "θαυµάσιο 

θέαµα" να βλέπεις να τινάζονται στον αέρα καράβια και ανθρώπινες σάρκες, όταν έχεις λάβει σχετικές 

διαταγές. Το θέµα δεν είναι η βία αυτή καθεαυτή που είναι στη φύση µας, αλλά πώς τη 

διαχειριζόµαστε και πώς εκφράζεται σε διάφορες στιγµές της ζωής και της ιστορίας.  Οι άνθρωποι π.χ. 
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που ρίχνουν άκριτα τις µολότοφ έχουν προηγουµένως διανύσει διαδροµές µέσω των οποίων έφτασαν 

να θεωρούν ότι η ανθρώπινη ζωή µπορεί να διακυβεύεται ανά πάσα στιγµή και δεν αποτελεί 

"αυταξία». 

Χρόνια τώρα, υπάρχει, όχι µόνον ανοχή, αλλά ίσως και ανάγκη των Ελλήνων να εξωτερικεύσουν µια 

βία που επί πάρα πολύ καιρό δεν εκφραζόταν στο πλαίσιο της οικογένειας, µε εξαίρεση τα εγκλήµατα 

τιµής. Οι ρίζες των σηµερινών φαινοµένων είναι πολύ παλιές. Η βία που συσσωρεύεται µέσα µας δεν 

αποτέλεσε ποτέ αντικείµενο σκέψης στον τόπο µας.  

H ανθρώπινη ζωή αποκτά αξία µόνον όταν της δίνεται νόηµα. Εάν η ανθρώπινη ζωή δεν έχει νόηµα 

και εάν δεν ξέρουµε πώς µπορούµε να διαµορφώσουµε τη σκέψη γύρω από το τι αξίζει µια ανθρώπινη 

ζωή τότε τα φαινόµενα βίας µπορεί να είναι ολέθρια. Αν αυτό δεν  έχω ποτέ σκεφθεί, το νόηµα της 

δικής µου ζωής και των δηµιουργικών της δυνατοτήτων,  γιατί θα µε απασχολήσει ο θάνατος άλλων 

ανθρώπων;». 

Οι βανδαλισµοί των τελευταίων ετών στο κέντρο της Αθήνας δεν ήταν οργή, η οργή έχει στόχους. 

Ήταν τυφλή βία  προς ένα σώµα. Η Αθήνα είναι ένα σώµα (θέµα της Αφροδίτης της Μήλου). ∆εν 

µπορείτε να σκοτώσετε τη µητέρα σας, την Αθήνα όµως µπορείτε να τη σκοτώνετε. 

 Τα τελευταία χρόνια αποκτήσαµε ανοχή απέναντι στη βία  Έχουµε διανύσει διαδροµές κατά τις οποίες 

δεν λειτούργησαν όσα οδηγούν στην εσωτερίκευση του νόµου. Νόµος είναι ό,τι επιβάλλει η εξωτερική 

εξουσία αλλά και όσα έχουµε δεχτεί ως εσωτερικό όριο. Όταν θεωρούµε το νόµο εχθρό ή τον 

ταυτίζουµε µε το κράτος θεωρώντας ότι καταχράται την εξουσία που έχει πάνω στα άτοµα, τότε 

δείχνουµε πολύ µεγαλύτερη ανοχή σε εκδηλώσεις που κατά βάθος ξέρουµε ότι είναι παραβατικές, 

αλλά έχουν γοητεία ακριβώς διότι ξεπερνούν κάποιες απαγορεύσεις και τροφοδοτούν την ιδέα "είµαι 

πάνω από τα όρια, είµαι απόλυτα ελεύθερος, εποµένως µπορώ να ανεχτώ οτιδήποτε γύρω µου, διότι 

αυτό εκπροσωπεί και τη δική µου ανεξαρτησία και αυτονοµία". Η πορεία µέσα από την οποία 

εσωτερικεύεται το τι είναι τελικά αυτονοµία και τι ελευθερία έχει στρεβλωθεί. Είναι πολύ δύσκολο να 

πει κανείς, αν δεν εξετάσει το πράγµα σε βάθος, τι κάνει ένα πλήθος να ακολουθεί και να ανέχεται 

βίαιες συµπεριφορές και τι οδηγεί ορισµένα άτοµα στο να τις επικροτούν.  

Σήµερα δεν ξέρουµε τι ακριβώς είναι η δηµοκρατία. ∆εν την έχουµε σκεφτεί αρκετά τη δηµοκρατία. 

Το "κρατεί ο δήµος", που ήταν η αρχή της ιστορίας, σηµαίνει ότι οι πολίτες τότε είχαν δυνατότητα 

συµµετοχής στα τεκταινόµενα και η κρίση τους δεν περιοριζόταν στο να ψηφίσουν ένα κόµµα και από 

εκεί πέρα να αφήνουν το κόµµα να πορευθεί όπως νοµίζει. Η συµµετοχή στα πολιτικά δρώµενα ήταν 

µια συµµετοχή που βασιζόταν σε προετοιµασία και προπαντός σε σκέψη εν σχέσει µε όσα εκάστοτε 

διαδραµατίζονται. Αυτήν τη σκέψη για τη δηµοκρατία δεν τη βλέπουµε στην Ελλάδα. Υπάρχει σήµερα 

µια παρεξήγηση βασικών εννοιών - τι είναι ευθύνη, τι σηµαίνει ελευθερία του λόγου, τι σηµαίνει 

ετερότητα. Τι σηµαίνει δρω και κινούµαι κυρίως µε όσα είναι οικεία µε µένα. Έχουµε σκεφθεί τι 

σηµαίνει ετερότητα µέσα µας και έξω;  

 

Οι Ελληνες είµαστε άνθρωποι αρκετά εξωστρεφείς και δεν νοµίζω ότι δίνουµε προσοχή στο 

ξεδίπλωµα εσωτερικών διαδικασιών και στη σκέψη µας ως έναν µοχλό που µπορεί να ενεργοποιηθεί 

για να φανερώσει τι απαιτήσεις εγείρει µέσα µας κάθε ζήτηµα ή µε ποιον τρόπο µπορούν να 

επιτευχθούν στόχοι. Φτιάξαµε ένα κράτος που βασίστηκε κυρίως στην ελπίδα ότι θα εξακολουθήσουν 

οι Έλληνες να είναι λαός προνοµιακός. Ότι οι ξένοι πρέπει να µας βοηθήσουν. Ότι οι φίλοι µας πρέπει 
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να µας είναι πιστοί. Το πώς διαµορφώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις, ποιες σκοπιµότητες παίζουν ρόλο 

σε αυτή τη διαµόρφωση και στη δική µας ψυχική οργάνωση, προκειµένου να αναπτύξουµε 

δηµιουργικό λόγο, αυτά µάλλον δεν  έγιναν ποτέ αντικείµενο προσοχής µας. 

Μάλλον δεν έχουµε σκεφθεί ούτε πάνω στην Ιστορία µας ή ουσιαστικά, πολύ λίγο. Οι Έλληνες δεν 

σεβόµαστε την Ιστορία µας, αλλά εντασσόµαστε σε µια ιστορική ασυνέχεια Εδώ κάθε νέα εξουσία 

ξεκινάει τα πάντα από την αρχή. Λες και όλα τα προηγούµενα πρέπει να καταργηθούν. ∆ιάλογος δεν 

γίνεται χωρίς επίθεση και µε στόχο τη συντριβή του άλλου. Πρόταση δεν ακούγεται χωρίς να 

συνοδεύεται από αναφορά στα "κακώς πραχθέντα" από τον άλλον. Λες και δεν µπορεί να γίνει 

διάλογος παρά µόνον εάν συντρίψω τον άλλον. Όσο για τις ιστορικές µας διαδροµές, βρισκόµαστε 

συνήθως σε ρήξη µε το τι έκαναν οι προγενέστεροι. Ακόµα και τα ονόµατα των δρόµων αλλάζουµε. 

∆εν µπορούµε να ρίχνουµε ανάθεµα σε περίοδο της Ιστορίας µας. Όταν αρνούµαστε να δεχτούµε ένα 

µέρος µιας πραγµατικότητας την οποία έζησε ο τόπος η κρίση µας και οι θέσεις µας στρεβλώνονται.  

Είναι µύθος ότι καλλιεργούµε πάντως λατρεία προς άλλες περιόδους του παρελθόντος µας, όπως είναι 

η κλασική αρχαιότητα. Λίγοι ξέρουν σήµερα π.χ. τον "Λάχη" του Πλάτωνα. Ο "Λάχης" είναι 

υποδειγµατικός διάλογος ως προς αυτό που ονοµάζω τον "λόγον διδόναι" -το να µπορεί κανείς να έχει 

έναν λόγο που να είναι µαρτυρία για το πώς υπάρχω, τι θέλω, πού πάω. Υπάρχει µικρή επικοινωνία µε 

το παρελθόν µας.  

Παρελθόν σηµαίνει εγκαθιστώ και αποκαθιστώ το νήµα µιας συνέχειας. Σηµαίνει εγγράφοµαι σε µια 

συνέχεια προσώπων, καταστάσεων, δεδοµένων ζωής και σκέφτοµαι την προοπτική του µέλλοντος. 

∆ηλαδή δεν υπάρχει ρήξη µε αυτό που υπήρξε πριν. Κάτι κράτησα και κάτι απέρριψα απ' αυτό, χωρίς 

όµως να το σβήσω. ∆εν ξεπερνάµε τη ρήξη επειδή δεν  έχουµε συµφιλιωθεί µε το θέµα διαφορών και 

ετερότητας. ∆ιαφορά σηµαίνει ότι εγώ ζω σήµερα, δεν θα υπάρχω αύριο, αυτό όµως που δηµιούργησα 

δεν θα θελήσει ο άλλος να το σβήσει. Θα το πάρει, θα κρατήσει αυτά που θέλει, αλλά δεν θα το 

σβήσει.  

Η πιο συνηθισµένη φράση των τελευταίων µηνών είναι «ας αναλάβει καθένας τις ευθύνες του». Πάντα 

κάποιος άλλος πρέπει να αναλάβει ευθύνες. Αυτό που υπήρχε και υπάρχει ακόµη στην Ελλάδα είναι 

µονίµως η λειτουργία του µηχανισµού προβολής. Πάντα φταίει ο άλλος, πάντα υπάρχει ένας 

εξωτερικός εχθρός. ∆εν στέκοµαι να σκεφτώ πώς παίζονται τα πράγµατα στις ανθρώπινες σχέσεις, 

ποιο είναι το δίκιο µου, ποιο είναι το δίκιο του άλλου και πού µπορεί να γίνει ένας διάλογος. Όταν 

συνεχώς προβάλλω στον άλλο τις ευθύνες προσπαθώντας να τον εξουδετερώσω τότε δε µπορώ  να τις 

αναλάβω για τον εαυτό µου, την ώρα που πραγµατικά µε αγγίζουν.  

Πριν από πολλά χρόνια µερικοί άνθρωποι είχαν συναντηθεί και είχαν συζητήσει την πιθανότητα να 

διατυπώσουν όσα τους απασχολούσαν και θεωρούσαν ότι θα είχαν µια ορισµένη επίδραση στην 

εξέλιξη του τόπου, όχι ο καθένας χωριστά, αλλά ως οµάδα. Αυτό δεν κατορθώθηκε. Ο καθένας ήθελε 

να έχει έναν λόγο διακριτό. Η συλλογική έκφραση δεν ενδιέφερε τελικά. Ότι είχε οραµατιστεί ο 

Καστοριάδης
1, δηλαδή την εφαρµογή της δυνατότητας µικρές κοινότητες ανθρώπων να αναλάβουν 

την ευθύνη συµµετοχής σε αλλαγές στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν µπόρεσε να λειτουργήσει». 
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∆εν καταφέρνουµε να συναντηθούµε. Οι ναρκισσικές προσωπικότητες -και οι Ελληνες έχουµε πολλά 

ναρκισσικά στοιχεία- µπορεί να γλεντάνε, να διασκεδάζουν, να συναλλάσσονται µε τους άλλους, αλλά 

αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι πραγµατικά ανοιχτοί στις σχέσεις. Μα αν ήµαστε ανοιχτοί στις σχέσεις, 

τόσα χρόνια η οικογένεια θα ήταν αυτό που υπήρξε σε µας; Υπήρχε συνάντηση άνδρα - γυναίκας; Όχι. 

Ο καθένας κοιτούσε πώς θα επιβληθεί στον άλλον. Νοµίζω ότι δεν συναντιόµαστε ή έχουµε µεγάλη 

δυσκολία να συναντηθούµε αληθινά, τόσο στην οικογενειακή όσο και στην ερωτική µας ζωή.  

 Συχνά  επικρατεί  µιας απογοήτευσης ανάµικτη µε κυνισµό: η βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να 

αλλάξει τίποτε. Είναι ένας καλός τρόπος για να µην αναλάβει κανείς καµιά ευθύνη.  Η επιτυχία ή η 

αποτυχία εξαρτάται από το αν θα δώσει κανείς αρκετή αξία -επανέρχοµαι στο νόηµα ζωής- σε αυτό 

που θέλει να κάνει.  

1.Ο Κορνήλιος Καστοριάδης (Κωνσταντινούπολη, 11 Μαρτίου 1922 – Παρίσι, 26 ∆εκεµβρίου 1997) 

ήταν Έλληνας φιλόσοφος, οικονοµολόγος και ψυχαναλυτής. Συγγραφέας του έργου «Η Φαντασιακή 

Θέσµιση της Κοινωνίας», διευθυντής σπουδών στην Σχολή Ανωτέρων Σπουδών Κοινωνικών 

Επιστηµών του Παρισιού από το 1979, και φιλόσοφος της αυτονοµίας, υπήρξε ένας από τους 

µεγαλύτερους στοχαστές του 20ου αιώνα. 
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