
1 
 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο  

Σκήκα ςπρνινγίαο 

Ιάζσλ Κπξηαθνχιεο 

Α.Μ. 1672 

Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: νθία Σξηιίβα 

 

 

 

 

Ο Φξόπλη θαη ν Αληίρξηζηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ρέζπκλν 2010



2 
 

Πεξηερόκελα 

 
 

Πξόινγνο............................................................................................................................. ...............3 

Μέξνο Α: Φξνϋδηθή ςπραλάιπζε.............................................................................................4 

1. Βαζηθέο αξρέο ηεο θιαζζηθήο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο – ςπρνινγία ηνπ βάζνπο.............5 

Σν αζπλείδεην............................................................................................................................5 

Διεχζεξνη ζπλεηξκνί..................................................................................................................7 

Παξαπξαμίεο............................................................................................................................. ..8 

Η εξκελεία ησλ νλείξσλ............................................................................................................8 

2. Η ζεσξία ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο............................................................................................12 

Η αξρή ηεο εδνλήο...................................................................................................................13 

Λίκπηλην.................................................................................................................... ...............14 

Η νληνγελεηηθή αλάπηπμε ηεο ζεμνπιηθφηεηαο........................................................................14 

Παηδηθή ζεμνπαιηθφηεηα θαη γλσζηηθή έξεπλα.......................................................................18 

Οηδηπφδεην ζχκπιεγκα.............................................................................................................19 

εμνπαιηθφηεηα ζηελ εθεβεία.................................................................................................22 

Απνθιίζεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο...................................................................25 

εμνπαιηθέο δηαζηξνθέο..........................................................................................................27 

Άγρνο........................................................................................................................................30 

3. Πέξαλ ηεο αξρήο ηεο εδνλήο.................................................................................................31 

Σάζε γηα επαλάιεςε................................................................................................................32 

Αξρή ηεο Νηξβάλα....................................................................................................................33 

Σν έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ.........................................................................................................34 

Γεχηεξε ηνπηθή ζεσξία............................................................................................................35 

Δγψ – Απηφ............................................................................................................................. .39 

Τπεξεγψ...................................................................................................................................42 

Οξκηθά πεπξσκέλα...................................................................................................................44 

4. Η ζεσξία ηνπ πνιηηηζκνύ.......................................................................................................48 

Κνηλσληθή – καδηθή ςπρνινγία...............................................................................................48 

Φπινγελεηηθή ηζηνξία..............................................................................................................50 

Μέξνο Β: Αληίρξηζηνο..................................................................................................................53 

 Πξόινγνο.................................................................................................................................54 

 Κεθάιαην 1: Θξήλνο...............................................................................................................54 

 Κεθάιαην 2: Πόλνο.................................................................................................................57 

 Κεθάιαην 3: Απόγλσζε..........................................................................................................58 

 Κεθάιαην 4: Οη ηξεηο δεηηάλνη..............................................................................................60 

 Δπίινγνο..................................................................................................................................61 

Βηβιηνγξαθία............................................................................................................................. ......62 

  

 

 

  



3 
 

Πξόινγνο 

 

 

Γελ κπνξψ λα θαληαζηψ γηα πνηφλ αλαγλψζηε ζα κπνξνχζε λα είλαη ζπγθεθξηκέλα ρξήζηκε 

απηή ε εξγαζία, ηνπιάρηζηνλ ζην πξψην κέξνο ηεο. Μηα πεξίιεςε ηεο ζεσξίαο ηνπ Φξφπλη δελ είλαη 

ζε θακκία πεξίπησζε θάηη πνπ ιείπεη απφ ηε βηβιηνγξαθία. Αλ πξέπεη νπσζδήπνηε λα πσ φηη 

απεπζχλεηαη θάπνπ, ζα είλαη ζηνλ αλαγλψζηε πνπ δελ έρεη θακκία επαθή κε ηε θξνυδηθή ζεσξία θαη 

ζέιεη κηα πξψηε γεχζε ζε ζπκππθλσκέλν ρψξν. 

Δπίζεο δελ δφζεθε εμίζνπ βάξνο ζε νιφθιεξν ην έξγν ηνπ Φξφπλη, αιιά θπξίσο ζηε ζεσξία 

ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο δνκήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Η ζεσξία ηνπ πνιηηηζκνχ αλαπηχζζεηαη 

εμαηξεηηθά ζπλνπηηθά ελψ ζηελ εξκελεία ησλ νλείξσλ γίλεηαη απιή αλαθνξά. Όζνλ αθνξά ηελ 

ηειεπηαία πνπ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζην έξγν ηνπ Φξφπλη αθνχ εθεί δηειεπθάλνληαη νη λφκνη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αζπλεηδήηνπ, ν ίδηνο ηεο αθηέξσζε ην ζπνπδαηφηεξν έξγν ηνπ. Πξνηείλσ ινηπφλ 

ζηνλ αλαγλψζηε πνπ ζέιεη λα ςάμεη πην βαζεηά λα μεθηλήζεη απφ εθεί. 

ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη κηα εξκελεία ζην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν «Αληίρξηζηνο» ηνπ Lars 

Von Trier βάζεη ηεο θξνυδηθήο ζεσξίαο. Γελ ππνζηεξίδσ φηη έηζη απνδπθλείεηαη ε ηζρχο ηεο, φπηε 

θαη πεξηκέλσ πψο ζα ζπκθσλνχζε κε ηελ εξκελεία απηή έλαο ςπραλαιπηήο ή θαη ν ίδηνο ν 

ζθελνζέηεο, ν νπνίνο πάλησο δήισζε φηη γχξηζε ηελ ηαηλία γηα λα μεπεξάζεη ηελ θαηάζιηςή ηνπ. 
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1. Βαζηθέο αξρέο ηεο θιαζζηθήο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο – ςπρνινγία ηνπ 

βάζνπο 

 

Σν αζπλείδεην 

 Η πξψηε ξηδνζπαζηηθή ζεσξία ηνπ Φξφπλη αθνξά ηελ αλάδεημε ηνπ αζπλεηδήηνπ σο κηαο 

δνκήο λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ επεξεάδεη ην ζχλνιν ηεο ζπκπεξηθνξάο
1
 (Φξφπλη, Μειέηεο πεξί 

πζηεξίαο, ρ.ρ.) (Φξφπλη, 1993). Η αλαθάιπςε απηή, ην ιεγφκελν ηξίην ρηχπεκα ζηνλ αλζξψπηλν 

λαξθηζζηζκφ (Φξφπλη, Η δπζθνιία ηεο ςπραλάιπζεο, 1979), νδήγεζε ζηε δηαηχπσζε ηεο πξψηεο 

ηνπηθήο ζεσξίαο. Οη λνεηηθέο δηαδηθαζίεο ρσξίδνληαη ζε ηξία ηκήκαηα: ζπλεηδεηφ, πξνζπλεηδεηφ, 

αζπλείδεην (Φξφπλη, 1993). Απηά ηα ηκήκαηα δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα 

ηνπ βηνινγηθνχ ππνβάζξνπ, δειαδή ηνπ εγθεθάινπ. Ο εγθέθαινο είλαη ην βηνινγηθφ ππφζηξσκα 

ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, αιιά εδψ κηιάκε γηα ηελ αληαλάθιαζή ηνπο ζην ςπρηθφ φξγαλν
2
. Σν 

ζπλεηδεηφ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ πνπ καο πξνζθέξνπλ νη αηζζήζεηο καο θαζψο θαη 

κλήκεο ή ζθέςεηο ζε έιινγε κνξθή πνπ θάλνπκε ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή.  Σν πξνζπλεηδεηφ 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αλάινγσλ εκπεηξηψλ πνπ είκαζηε ζρεδφλ άκεζα ζε ζέζε λα 

επλαθέξνπκε ζηε ζπλείδεζε (π.ρ. αλακλήζεηο απφ έλα πεξαζκέλν θαινθαίξη ή ηε κεισδία ελφο 

ηξαγνπδηνχ). Σν αζπλείδεην πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο εκπεηξίεο (θαληαζηηθέο ή πξαγκαηηθέο) 

πνπ απσζήζεθαλ απφ ηε ζπλείδεζε ιφγσ ηνπ επίπνλνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ πξνθαινχλ, θαη δελ 

κπνξνχλ πιένλ λα αλαδπζνχλ μαλά ζε απηήλ (αληίζηαζε) παξά κφλν κε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο. ε 

απηνχο ζπλίζηαηαη ελ πνιινίο ε κεζνδνινγία ηεο ζεξαπεπηηθήο ςπραλάιπζεο. Σν πψο θαη γηαηί 

απσζείηαη θάηη απφ ηε ζπλείδεζε, πψο ε απψζεζε γελλά ην ζχκπησκα, αιιά θαη ην πψο κπνξεί λα 

επαλέιζεη ην ηξαπκαηηθφ βίσκα ζηε ζπλείδεζε, είλαη ηα θχξηα εξσηήκαηα γχξσ απφ ηα νπνία 

πεξηζηξέθεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ Φξφπλη.  

 Γηαηί φκσο είλαη ηφζν ζεκαληηθή ε αλαθάιπςε ηνπ αζπλεηδήηνπ; Ο Φξφπλη πξηλ απφ 

ζηνραζηήο είλαη γηαηξφο. Σν έξγν ηνπ είλαη πξψηα θιηληθφ θαη νη έξεπλέο ηνπ, φπσο ζπρλά ηνλίδεη 

θαη ν ίδηνο, βαζίδνληαη ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ θάλεη ζηνπο αζζελείο ηνπ. ε απηφ ζα επαλέιζνπκε 

ζηελ θξηηηθή πνπ ζα γίλεη ζην έξγν ηνπ. Πξνο ην παξφλ λα πνχκε φηη πξνζπαζνχζε λα βξεη έλαλ 

ηξφπν λα ζεξαπεχζεη ηηο λεπξψζεηο θαη θπξίσο ηελ πζηεξία. Η πζηεξία σο γλσζηφλ αλαθέξεηαη ζε 

                                                             
1
 Ο Φρόυντ δεν είναι ο πρϊτοσ που κάνει λόγο για το αςυνείδθτο (Φρόυντ, 1993). Αυτόσ ωςτόςο το κζτει ςτθ βάςθ 

όλων των νοθτικϊν διαδικαςιϊν. 
2
 Σο «ψυχικό όργανο» δεν ορίςτθκε ποτζ με ςαφι και απόλυτο τρόπο. Αντίςτοιχοι γενικοί όροι υπάρχουν ςε όλεσ τισ 

κεωρίεσ τθσ ψυχολογίασ, πζραν των κακαρά μθχανιςτικϊν. Λιγότερο ι περιςςότερο, αναφζρονται ςε αυτό που 
ονομάηουμε κυμικό ι ψυχι. 
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παζήζεηο κε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (πφλνο, ακλεζία, θιπ) ρσξίο φκσο θαλεξή νξγαληθή αηηηνινγία. 

Ο Φξφπλη ηηο αληηκεηψπηζε σο πξαγκαηηθέο αζζέλεηεο, ε αηηία ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαδεηεζεί 

κνλάρα ζην αζπλείδεην. Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα πνπ έθαλε καδί κε ηνλ 

Γηφδεθ Μπξφπεξ πάλσ ζηελ πζηεξία κε ηε κέζνδν ηεο χπλσζεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε 

ηεο Άλλαο Ο. (Φξφπλη, Μειέηεο πεξί πζηεξίαο, ρ.ρ.) 

 Ση είλαη απηφ πνπ θαζηζηά έλα βίσκα «ηξαπκαηηθφ» θαη γηαηί απσζείηαη απφ ηε ζπλείδεζε; 

Πψο ε απψζεζε γελλά ην ζχκπησκα; ηηο πέληε παξαδφζεηο γηα ηελ ςπραλάιπζε (Φξφπλη, Η 

ςπραλάιπζε, 1979), ν Φξφπλη ην εμεγεί σο εμήο:  

«Όια απηά ηα βηώκαηα ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε κηαο επηζπκίαο, πνπ εξρόηαλ ζε νμεία αληίζεζε κε 

ηηο ινηπέο επηζπκίεο ηνπ αηόκνπ θαη απνδεηρλόηαλ αζπκβίβαζηε κε ηηο εζηθέο θαη αηζζεηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. Είρε αθνινπζήζεη κηα ζύληνκε ζύγθξνπζε, θαη απνηέιεζκα απηνύ 

ηνπ εζσηεξηθνύ αγώλα ήηαλ όηη ε παξάζηαζε, πνπ εκθαληδόηαλ ζαλ θνξέαο εθείλεο ηεο αζπκβίβαζηεο 

επηζπκίαο, ππέθππηε ζηελ απώζεζε θαη ζπξσρλόηαλ καδί κε ηηο ζρεηηθέο αλακλήζεηο έμσ από ηε 

ζπλείδεζε θαη ιεζκνληόηαλ. Σν αζπκβίβαζην απηήο ηεο παξάζηαζεο κε ην εγώ ηνπ αξξώζηνπ ήηαλ 

ινηπόλ ην θίλεηξν γηα ηελ απώζεζε˙ νη εζηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο ηνπ αηόκνπ ήηαλ νη απσζεηηθέο 

δπλάκεηο. Η απνδνρή ηεο αζπκβίβαζηεο επηζπκίαο ή ε ζπλέρηζε ηεο ζύγθξνπζεο ζα είραλ πξνθαιέζεη 

κεγάιε νδύλε˙ απηή ε νδύλε απνθεύρζεθε κε ηελ απώζεζε, έλα κέζν γηα ηελ πξνθύιαμε ηεο ςπρηθήο 

πξνζσπηθόηεηαο.» [ζει. 74] (...) «...ε απσζεκέλε επηζπκία εμαθνινπζεί όκσο λα πθίζηαηαη ζην 

αζπλείδεην, πεξηκέλνληαο κηα επθαηξία γηα λα ελεξγνπνηεζεί˙ θαη όηαλ ηεο δνζεί απηή ε επθαηξία, 

μέξεη πώο λα ζηείιεη ζηε ζπλείδεζε έλα ππνθαηάζηαην, δηαζηξεβισκέλν θαη αγλώξηζην, ζηε ζέζε ηνπ 

απσζεκέλνπ. Με απηό πνιύ γξήγνξα ζα ζπλδεζνύλ ηα ίδηα νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα, γηα ηελ απνθπγή 

ησλ νπνίσλ έγηλε ε όιε απώζεζε. Απηό ην ππνθαηάζηαην ηεο απσζεκέλεο ηδέαο -ην ζύκπησκα- είλαη 

πξνθπιαγκέλν από παξαπέξα επηζέζεηο από ηε κεξηά ηνπ ακπλόκελνπ εγώ, θαη ηε ζέζε ηεο ζύληνκεο 

ζύγθξνπζεο παίξλεη ηώξα έλα αηειείσην καξηύξην. ην ζύκπησκα, παξάιιεια κε ηα ζεκάδηα ηεο 

δηαζηξέβισζεο κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε θαηάινηπα κηαο θάπνηαο νκνηόηεηαο κε ηελ απσζεκέλε 

ηδέα...» [ζει. 78] 

 Ο Φξφπλη ππνζηήξημε θαη θάηη αθφκα, ην νπνίν ηειηθά επέθεξε ην ηέινο ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνλ Μπξφπεξ, αιιά θαη ηελ απνδνθηκαζία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ (ηάθθνξλη-Κιαξθ, 1980). Κη απηφ 

ήηαλ ε δηαπίζησζε φηη ε απσζεκέλε εκπεηξία αθνξά πάληα κηα θαηαπηεζκέλε ζεμνπαιηθή επηζπκία 

(Φξφπλη, Μειέηεο πεξί πζηεξίαο, ρ.ρ.). Η επέθηαζε ηεο ζεσξίαο απηήο κε ηελ αλαθάιπςε ηεο 

παηδηθήο ζεμνπαιηθφηεηαο (Φξφπλη, 1991) ήηαλ ε πην επαλαζηαηηθή ηδέα ηνπ Φξφπλη θαη άλνηγε 
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ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ γηα ηελ αζηηθή εζηθή ηεο επνρήο ηνπ. Γη’ απηφ θαη γξήγνξα ηε κάδεςε θαη 

ηε κεηακθίεζε, αλάγνληάο ηελ ζε έλα ζπκβνιηθφ επίπεδν, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

 Αο επηζηξέςνπκε φκσο ζην αζπλείδεην. Καζεαπηή ε απσζεκέλε εκπεηξία (σο πξαγκαηηθφ 

γεγνλφο ή ζπλεηδεηή ζθέςε) δελ είλαη πιένλ πξνζβάζηκε ζηε ζπλείδεζε. Σν ζπλαίζζεκα σζηφζν 

πνπ ηε ζπλφδεπε, ή κάιινλ ε έληαζε κε ηελ νπνία ηε βίσζε ν νξγαληζκφο δελ παχεη λα ππάξρεη. Σν 

ζχκπησκα είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα εθηνλψλεηαη ζην εμήο. Γίλεηαη έηζη απαξαίηεην γηα ηελ 

ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνχ [ν Ράηρ απηφ ην νλνκάδεη λεπξσηηθή ηζνξξνπία (Ράηρ, 1981)]. 

Αληηζηξφθσο ηψξα, γηα λα πάςεη ην ζχκπησκα λα ππάξρεη, ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα 

ηξνθνδνηείηαη απφ απηφ ην πεξίζζεπκα ελέξγεηαο, λα βξεζεί δειαδή άιινο ηξφπνο λα εθηνλσζεί 

απηή ε ελέξγεηα. Καη γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη ε εκπεηξία λα αλαζπξζεί θαη πάιη ζηε ζπλείδεζε, 

ψζηε ε ηειεπηαία λα δηαρεηξηζζεί ηελ εκπεηξία θαη θαη’ επέθηαζε ηελ έληαζε πνπ ηεο αληηζηνηρεί. 

Πψο είλαη δπλαηφλ ινηπφλ λα αλαδπζεί ζηελ επηθάλεηα ην αζπλείδεην πιηθφ; Αζθαιψο ν αζζελήο ζα 

πξνβάιιεη αληίζηαζε ζε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα. «Σν πξόβιεκα ήηαλ λα κάζνπκε θάηη γηα ηνλ 

άξξσζην, πνπ δελ ην γλσξίδακε θαη πνπ δελ ην γλώξηδε νύηε ν ίδηνο˙ πώο κπνξνύζακε ινηπόλ λα 

ειπίδνπκε όηη ζα ην κάζνπκε παξ’ όια απηά;» (Φξφπλη, Η ςπραλάιπζε, 1979) Γηα απηφ ην ζθνπφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ε χπλσζε (Φξφπλη, Μειέηεο πεξί πζηεξίαο, ρ.ρ.), ε νπνία φκσο ζχληνκα 

έδεημε ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. Η χπλσζε ρξεζηκνπνηνχζε αλαγθαζηηθά ηελ ππνβνιή, δελ κπνξνχζε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κε φινπο ηνπο αζζελείο, ελψ ηα απνηειέζκαηά ηεο έθζηλαλ ζε δηάξθεηα ρξφλνπ
3
 

(Φξφπλη, 2010β). Σα φπια πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηειηθά ε ςπραλάιπζε είλαη ηξία: νη ειεύζεξνη 

ζπλεηξκνί, ε εξκελεία ησλ νλείξσλ θαη νη παξαπξαμίεο (ζπκπησκαηηθέο ελέξγεηεο). Κνληά ζε απηά, ε 

δηαδηθαζία ηεο κεηαβίβαζεο ζα απνηειέζεη ηνλ θαηαιχηε γηα ηε ζεξαπεία ηεο λεχξσζεο (Φξφπλη, Η 

ςπραλάιπζε, 1979). 

Διεύζεξνη ζπλεηξκνί 

 ηνλ αζζελή δξνπλ δχν αληηκαρφκελεο δπλάκεηο. Απφ ηε κία πξνζπαζεί λα επαλαθέξεη ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ κλήκεο ζρεηηθέο κε ην ζχκπησκα. Απφ ηελ άιιε αληηζηέθεηαη ζε απηή ηελ αλάθιεζε 

κέζα απφ ηηο άκπλεο ηνπ εγψ. Οη ζθέςεηο πνπ πξνβάινπλ κε έληαζε ζηε ζπλείδεζε ζρεηηθά κε ην 

ζχκπησκα ινηπφλ δελ ζα εθθξάδνπλ άκεζα ηελ απσζεκέλε εκπεηξία, σζηφζν απνθιείεηαη λα είλαη 

εληειψο άζρεηεο κε απηήλ (Φξφπλη, Η ςπραλάιπζε, 1979). Η εηθαζία απηή ηνπ Φξφπλη απνδείρζεθε 

αξγφηεξα θαη πεηξακαηηθά απφ ηνλ Γηνχλγθ. Ο ςπραλαιπηήο θαιεί ινηπφλ ηνλ αζζελή λα αλαθέξεη 

νηηδήπνηε ηνπ έξρεηαη ζην κπαιφ ρσξίο λα απηνινγνθξίλεηαη, αθφκε θαη αλ νη ζθέςεηο ηνπ 

                                                             
3
 Αργότερα ο Φρόυντ κα αποδϊςει τθν όποια αποτελεςματικότθτα τθσ φπνωςθσ ςτο φαινόμενο τθσ μεταβίβαςθσ 

(Φρόυντ, 1991α)   
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θαίλνληαη άζρεηεο ή ηνπ πξνθαινχλ δπζθνξία. Ο Φξφπλη παξνκνηάδεη ηε δηαδηθαζία ησλ ειεχζεξσλ 

ζπλεηξκψλ κε ην ρηνχκνξ (Φξφπλη, Σν ρηνχκνξ θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ην ππνζπλείδεην, ρ.ρ.). Σν 

ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ζπκάηαη ν αζζελήο ιέεη θάηη γηα ηελ πεγή ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ κε πιάγην 

ηξφπν. Σν πέξαζκα απφ ηε κία ζθέςε ζηελ άιιε κε ειεχζεξνπο ζπλεηξκνχο θαηαιήγεη ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε ζηελ αλάδπζε ηνπ απσζεκέλνπ πιηθνχ. ε απηφ βνεζάεη ε θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο ηνπ αζπλεηδήηνπ, ησλ ζπκβνιηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα κεηακθηέζεη κηα ηδέα ψζηε λα 

ηεο επηηξαπεί ην πέξαζκα ζηε ζπλείδεζε. Η γιψζζα απηή είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θνηλή γηα 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο, θπζηνινγηθνχο ή κε θαη ζα γίλεη πνιχ πην θαηαλνεηή κε ηελ εξκελεία ησλ 

νλείξσλ. 

Παξαπξαμίεο (Φξφπλη, Η ςπρνπαζνινγία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ρ.ρ.) 

  Οη παξαπξαμίεο παξαηεξνχληαη αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν ηφζν ζε αζζελείο φζν θαη ζε 

πγηείο αλζξψπνπο. Μηιάκε εδψ γηα ηα κηθξά ζθάικαηα ζηα νπνία δελ δίλνπκε γεληθά ζεκαζία αθνχ 

ηα ζεσξνχκε πξντφληα απιήο απξνζεμίαο. Σν λα μερλάκε πνχ έρνπκε ηνπνζεηήζεη έλα αληηθείκελν, 

ην λα ζθνληάθηνπκε ελψ πεξπαηάκε, νη γισζζηθέο παξαδξνκέο ηελ ψξα πνπ κηιάκε, νη κεραληθέο 

θηλήζεηο πνπ θάλνπκε ρσξίο λα ην επηδηψθνπκε ή αθφκε ρσξίο λα ην αληηιακβαλφκαζηε, αλήθνπλ ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία. Γηα ηελ ςπραλάιπζε, φια απηά ηα ζθάικαηα δηφινπ ηπραία δελ είλαη˙ έρνπλ 

πάληα έλα λφεκα. Αλαθέξνληαη ζε θάπνηα θξπθή επηζπκία. πλήζσο, αλ αλαξσηεζνχκε γηαηί 

δηαπξάμακε έλα ηέηνην ζθάικα, ε πξψηε ζθέςε πνπ ζα καο έξζεη ζα είλαη θαη απηή ηελ νπνία 

ςάρλνπκε. Όηαλ π.ρ. ηνπνζεηνχκε έλα αληηθείκελν θάπνπ θαη κεηά δελ κπνξνχκε λα ζπκεζνχκε πνχ 

βξίζθεηαη, απηφ κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο καο λα ην ράζνπκε επεηδή καο ζπκίδεη 

θάπνην πξφζσπν (ιφγνπ ράξε απηφλ πνπ καο ράξηζε ην αληηθείκελν) πνπ καο πξνθαιεί δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα. Όηαλ μερλάκε ην φλνκα ελφο πξνζψπνπ, δείρλνπκε ηελ επηζπκία καο λα μεράζνπκε 

ην ίδην ην πξφζσπν απηφ, ή έλα πξφζσπν κε ην ίδην φλνκα. Μία γισζζηθή παξαδξνκή κπνξεί λα καο 

νδεγήζεη λα πνχκε απηφ πνπ ζα ζέιακε, αιιά δελ καο επηηξέπεηαη λα εθθξάζνπκε. Η ζπρλφηεηα θαη 

ε επθνιία κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα θαηλφκελα νθείιεηαη ζηε κηθξή ζεκαζία 

πνπ ηνπο δίλνπκε. Δίλαη κε άιια ιφγηα έλαο πνιχ αλψδπλνο ηξφπνο λα εθθξαζηνχλ επηζπκίεο πνπ 

έρνπλ ήδε απσζεζεί ή πξνζπαζνχκε λα απσζήζνπκε. 

Η εξκελεία ησλ νλείξσλ 

 Η Via Regia (βαζηιηθή νδφο) πξνο ην αζπλείδεην. Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

αλαθαιχςεηο ηεο ςπραλάιπζεο θαη απνηέιεζε ην πιηθφ γηα έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα έξγα ηνπ 

Φξφπλη. ε απηφ (Φξφπλη, 1993) αλαπηχζζεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ νλείξνπ, ε γιψζζα ηνπ, ε 
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κέζνδνο γηα ηελ εξκελεία ηνπ, ε ζεκαζία ηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αζπλεηδήηνπ θαη γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο λεχξσζεο.  

 Σα φλεηξα αλαπαξηζηνχλ ηελ εθπιήξσζε κηαο επηζπκίαο. Απηφ είλαη παζηθαλέο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ άλσ ησλ 18 κελψλ. Σα παηδηά νλεηξεχνληαη ηελ εθπιήξσζε κηαο 

επηζπκίαο, ε νπνία δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πξνεγνχκελε κέξα. Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη 

ζηνπο ελήιηθεο γηα ηνλ Φξφπλη. Ο ιφγνο πνπ απηφ δελ είλαη άκεζα πξνθαλέο κέζα ζην φλεηξν, είλαη 

φηη νη επηζπκίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εθπιεξσζνχλ είλαη πιένλ απσζεκέλεο θη έηζη δελ επηηξέπεηαη 

λα πεξάζνπλ ζην ρψξν ηεο ζπλείδεζεο σο έρνπλ. Οη ακπληηθνί κεραληζκνί ηνπ εγψ είλαη  

αδπλαηηζκέλνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, είλαη σζηφζν αθφκε ελεξγνί, κε απνηέιεζκα ε 

απσζεκέλε επηζπκία θαη ε εθπιήξσζή ηεο λα είλαη κελ δπλαηή, αιιά κφλν δηαζηξεβισκέλε. 

Γηαθξίλνπκε εδψ ην έθδειν πεξηερόκελν ηνπ νλείξνπ, πνπ είλαη απηφ πνπ βιέπνπκε θαη πνπ είκαζηε 

ζε ζέζε λα αλαθαιέζνπκε ζπλήζσο φηαλ μππλάκε, απφ ηηο ιαλζάλνπζεο νλεηξηθέο ηδέεο. Απηέο 

αλαθέξνληαη ζε κε εθπιεξσκέλεο επηζπκίεο φπσο αθξηβψο θαη ζηα παηδηά. Μάιηζηα είλαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε έλα γεγνλφο ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο. Απηέο νη επηζπκίεο σζηφζν δελ εκθαλίδνληαη 

σο έρνπλ νχηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο, νχηε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ. 

Σν πξντφλ ηεο δηαζηξέβισζεο πνπ πθίζηαληαη νη ιαλζάλνπζεο νλεηξηθέο ηδέεο απνηειεί ινηπφλ ην 

έθδειν πεξηερφκελν ηνπ νλείξνπ. Η εξκελεία ηνπ νλείξνπ ζπλίζηαηαη ζε απηφ αθξηβψο: ηελ 

αλάδεημε ηεο απσζεκέλεο επηζπκίαο πνπ πξνζπαζεί λα εθπιεξσζεί  ζην φλεηξν, κέζα απφ ην έθδειν 

πεξηερφκελν απηνχ. 

 Πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπηνχλ ηα φλεηξα πξέπεη λα απνθσδηθνπνηεζεί ε ηδηαίηεξε γιψζζα 

ηνπο. Καη πξψηα πξψηα λα δνχκε πνηνί είλαη νη κεραληζκνί δηαζηξέβισζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

εγψ. Απηνί είλαη ινηπφλ νη εμήο: ζπκπύθλσζε, κεηάζεζε, παξαζηαζηκόηεηα, δεπηεξνγελήο 

επεμεξγαζία. 

 πκπχθλσζε 

Οη νλεηξηθέο ηδέεο ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ νλείξνπ κε πνιπδηάζηαην ηξφπν. Μία 

εηθφλα, παξάζηαζε, ιεθηηθή πξφηαζε ή νηηδήπνηε άιιν εκθαλίδεηαη ζην φλεηξν δελ αλαθέξεηαη 

αλαγθαζηηθά ζε έλα θαη κφλν πξαγκαηηθφ γεγνλφο. Αληίζεηα αλ ιεθζεί σο αθεηεξία δηαθνξεηηθψλ 

ζεηξψλ ζπλεηξκψλ, κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε πνιιέο, δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο νλεηξηθέο ηδέεο. 

Απηφ ιεηηνπξγεί θαη αληίζηξνθα˙ κία νλεηξηθή ηδέα κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζα απφ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο παξαζηάζεηο ζην πεξηερφκελν ηνπ ίδηνπ νλείξνπ. 

 Μεηάζεζε 
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Αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ηα έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε κηα νλεηξηθή ηδέα, εκθαλίδνληαη ρσξίο ηελ ηδέα απηήλ, ζπλνδεχνληαο κηαλ άιιε, 

θαηλνκεληθά άζρεηε. Αληηζηξφθσο, κηα ηδέα πνπ γεληθά είλαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε, 

εθδειψλεηαη απνθνκκέλε απφ ην ζπλαίζζεκα απηφ. Έηζη, ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο φηαλ μχπληνη 

πιένλ αλαθαινχκε ην πεξηερφκελν ηνπ νλείξνπ, λα καο πξνθαιεί έθπιεμε ε ππεξεπαηζζεζία ή ε 

αλαηζζεζία αληίζηνηρα κε ηελ νπνία βηψζακε ην φλεηξν. 

 Παξαζηαζηκφηεηα (Γξακαηνπνίεζε) 

Πξφθεηηαη ζα ιέγακε γηα ηε ζθελνζεζία ηνπ νλείξνπ. Δίλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εθθξάδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νλεηξηθψλ ηδεψλ. ρέζεηο νκνηφηεηαο, αληίζεζεο, αηηίνπ-

αηηηαηνχ, θιπ, εθθξάδνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ρξνληθή αθνινπζία, ηαπηφρξνλε έθζεζε˙ 

ζρέζεηο ρξνληθέο εθθξάδνληαη σο ζρέζεηο ζην ρψξν θ.α. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ε ηδέα πνπ ζέιεη λα 

εθθξαζηεί είλαη «ν Α δελ κε ζπκπαζεί, νχηε θαη ν Β κε ζπκπαζεί», κπνξεί ζην φλεηξν λα δνχκε ην 

πξφζσπν ηνπ Α κε ην φλνκα ηνπ Β (ή θάπνην άιιν ζηνηρείν πνπ λα ηνλ θάλεη αλαγλσξίζηκν) λα 

πξνβαίλεη ζε κηα ελέξγεηα ελδεηθηηθή ηεο αληηπάζεηαο απηήο. Αθφκε, κπνξεί έλα πξφζσπν λα 

εκθαλίδεηαη ζην φλεηξν ρσξίο φκσο ελεξγή ζπκκεηνρή, κφλν θαη κφλν επεηδή ε παξνπζία ηνπ 

ζπλεηξκηθά καο βνεζά λα θαηαιάβνπκε ην ξφιν ησλ ππφινηπσλ πξνζψπσλ.  

 Μία πεξίπησζε παξαζηαζηκφηεηαο πνπ αμίδεη ηδηαίηεξεο αλαθνξάο είλαη ε ζπκβνινπνίεζε. 

Σα ζχκβνια ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηα φλεηξα θαη πέξα απφ ηελ ππνθεηκεληθή ζεκαζία πνπ 

κπνξεί λα θέξνπλ -μερσξηζηή γηα θάζε άηνκν- θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ λφεκα γηα πνιιά 

απφ απηά, θνηλφ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Απηά ηα ζχκβνια βξίζθνληαη επίζεο ζηνπο κχζνπο θαη 

ζηηο δνμαζίεο δηαθνξεηηθψλ ιαψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ. Η παξαηήξεζε απηή είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ ςπραλάιπζε, αθνχ ν Φξφπλη ζεσξνχζε φηη απφ εθεί κπνξνχκε λα βξνχκε ηελ 

πεγή ησλ νλείξσλ, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθε σο επηρείξεκα γηα ηηο θνηλσληνινγηθέο-αλζξσπνινγηθέο 

δηαηππψζεηο ηφζν ηνπ ίδηνπ, φζν θαη ηνπ Γηνχλγθ. Μεξηθά θιαζζηθά παξαδείγκαηα είλαη ν βαζηιηάο 

θαη ε βαζίιηζζα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο γνλείο, καθξηά αληηθείκελα (ξάβδνο, νκπξέια, πχξγνο, θιπ) 

ή φπια (βέινο, ζπαζί, καραίξη), θαπέια θ.α. πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα αλδξηθά γελλεηηθά φξγαλα, θνπηηά, 

ζήθεο, ζπίηηα, δσκάηηα θ.α. πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα γπλαηθεία γελλεηηθά φξγαλα, αλέβαζκα ζε ζθάιεο ή 

πέηαγκα πνπ ζπκβνιίδεη ηελ πξάμε ηεο ζπλνπζίαο θαη πνιιά αθφκε. Απηά βέβαηα ζηα πιαίζηα ηεο 

ςπραλάιπζεο δελ αξθνχλ γηα ηε κεηάθξαζε ηνπ νλείξνπ, νχηε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε πάγην θαη 

άθακπην ηξφπν (δηαθνξεηηθά ζα κηινχζακε γηα θαδακία), αιιά απνηεινχλ δεπηεξεχνληα εξγαιεία, 

βνεζεηηθά γηα ηελ εξκελεία ηνπ νλείξνπ. 

 Γεπηεξνγελήο επεμεξγαζία 
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Γηα ηνλ Φξφπλη, ε βηνινγηθή ζεκαζία ηνπ νλείξνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ χπλνπ. 

Μέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ νλείξνπ είλαη ινηπφλ ε πξνζηαζία απέλαληη ζε αθππληζηηθά εξεζίζκαηα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ απηή ηελ άπνςε είλαη ε πεξίπησζε εθείλε φπνπ ην θνπδνχληζκα 

ελφο ηειεθψλνπ ή μππλεηεξηνχ αθνκνηψλεηαη απφ ην φλεηξν θαη απνθηά ζέζε κέζα ζην νλεηξηθφ 

πεξηερφκελν πξνθεηκέλνπ ν νλεηξεπφκελνο λα κελ μππλήζεη. Όηαλ πιεζηάδεη ε ψξα ηεο αθχπληζεο, 

ε άγξππλε (πξνζπλεηδεηή) ζθέςε αξρίδεη λα αλαδηνξγαλψλεηαη. ην φλεηξν ηφηε μεθηλά κηα 

δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο. θέςεηο φπσο «απηφ είλαη παξάινγν» ή «πξφθεηηαη απιψο γηα φλεηξν» ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλαλ πεξηνξηζκφ ηεο αζπλαξηεζίαο ηνπ νλεηξηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηελ εξγαζία ηεο δεπηεξνγελνχο επεμεξγαζίαο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλαλ 

αθφκα ηχπν ινγνθξηζίαο. Σν φλεηξν απνθηά ηελ επίθαζε ηνπιάρηζηνλ κηαο ινγηθήο πνξείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθεζπραζηεί ε άγξππλε αξρή θαη λα ζπλερίζεη ν χπλνο.  

Η δεπηεξνγελήο επεμεξγαζία σζηφζν ιεηηνπξγεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ νλείξνπ, φρη κφλν 

πξηλ ηελ αθχπληζε. Η ιεηηνπξγία ηεο είλαη επηηπρεκέλε ζηα κέξε εθείλα ηνπ νλείξνπ πνπ 

δηαθξίλνληαη απφ ζπλνρή θαη ζαθήλεηα. Γηα ηνλ Φξφπλη, ηα φλεηξα (ή θνκκάηηα νλείξσλ) απηά 

κπνξεί λα είλαη αζπλείδεηεο θαληαζηψζεηο πνπ ην άηνκν έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ζην παξειζφλ, θαη 

νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή ζθέςεο. Γίλνπλ ηελ εληχπσζε κηαο ήδε δεκηνπξγεκέλεο 

ινγηθήο θαη ζπλεθηηθήο αθνινπζίαο γεγνλφησλ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην ε αθνινπζία απηή λα 

δηαδξακαηηζηεί βήκα βήκα ηελ ψξα ηνπ νλείξνπ. Θα κπνξνχζακε λα παξαιιειίζνπκε ηε δηαδηθαζία 

απηή κε ηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ κία αλαθνξά ζην φλνκα ηνπ ήξσα ελφο αγαπεκέλνπ 

κπζηζηνξήκαηνο καο θαηαθιχδεη κεκηάο κε φιεο ηηο εληππψζεηο πνπ καο είρε αθήζεη απηφ φηαλ ην 

δηαβάζακε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα εμεγεζεί ην γεγνλφο φηη ηέηνηνπ είδνπο φλεηξα ηα 

ζπκφκαζηε ζπλεθηηθά σο νιφηεηα ρσξίο πνιιέο ιεπηνκέξεηεο. Μπνξνχλ αθφκε λα εμεγεζνχλ θαη νη 

πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ κεηά απφ ειάρηζην δηάζηεκα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, μππλάκε απφ έλα 

φλεηξν κε ηελ αίζζεζε φηη θξάηεζε ψξεο, ιφγσ ηεο πιεηάδαο γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζε απηφ.  

Μεηαβίβαζε 

 ηελ θιαζζηθή πεξίπησζε ηεο Άλλαο Ο., φηαλ απηή έδεηρλε λα ζπλέξρεηαη απφ ηελ αζζέλεηά 

ηεο, άξρηζε λα εθθξάδεη εξσηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηνλ γηαηξφ ηεο, ηνλ Γηφδεθ Μπξφπεξ. Απηφ 

εμψζεζε ηνλ Μπξφπεξ λα ηεξκαηίζεη ηε ζεξαπεία, λνηψζνληαο ηδηαίηεξα πηεζκέλνο (ηάθθνξλη-

Κιαξθ, 1980). Ο Φξφπλη σζηφζν δηέθξηλε φηη δελ επξφθεηην γηα κηα αηπρή ζχκπησζε, αιιά κηα 

κάιινλ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά, δηφινπ άζρεηε κε ηελ αζζέλεηα θαη ηε ζεξαπεία. Ήηαλ ε πξψηε 

παξαηήξεζε απηνχ πνπ αξγφηεξα ζα νλφκαδε κεηαβίβαζε (Φξφπλη, Μειέηεο πεξί πζηεξίαο, ρ.ρ.). 
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 Οη άιπηεο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο γνλείο ή άιια πξφζσπα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηνπ αζζελνχο 

πξνβάιινληαη δηαξθψο ζε θάζε ζρέζε πνπ ζπλάπηεη σο ελήιηθαο θαη πξνπάλησλ ζε απηή κε ηνλ 

ςπραλαιπηή ηνπ, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ζεξαπείαο (Φξφπλη, Η ςπραλάιπζε, 1979). Ο αζζελήο λνηψζεη 

εθείλα ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα (αγάπε, κίζνο, δήιηα, θιπ) πνπ ζπλδένληαλ κε ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 

έρεη πιένλ απσζήζεη, ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Απηφ γηα ηελ ςπραλάιπζε φρη 

κφλν δελ είλαη αλεπηζχκεην, αιιά θαζίζηαηαη απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρία ηεο ζεξαπείαο. 

Ο αζζελήο κεηαβηβάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα απηά ζηνλ γηαηξφ, ν νπνίνο ζα ηνλ βνεζήζεη λα 

αλαγλσξίζεη ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαη λα ιχζεη ηελ πξνεγνπκέλσο απσζεκέλε ζχγθξνπζε. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ε ζχγθξνπζε απηή αθνξά ην νηδηπφδεην 

ζχκπιεγκα. Πξνο ην παξφλ λα πνχκε φηη νη λεπξψζεηο δηαθξίλνληαη ζε κεηαβηβαζηηθέο θαη κε, κφλν 

νη πξψηεο εθ ησλ νπνίσλ ζεσξνχληαη ζεξαπεχζηκεο κε ηε κέζνδν ηεο ςπραλάιπζεο (ηάθθνξλη-

Κιαξθ, 1980). Με κεηαβηβαζηηθέο είλαη εθείλεο πνπ ε πεγή ηνπο δελ εληνπίδεηαη ζε άιπηεο 

ζπγθξνχζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, αιιά ζε πξφζθαηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα (ην ζνθ ηεο νβίδαο ζηνλ 

Ά παγθφζκην πφιεκν), ή ζε άιια «άγλσζηα» αίηηα. Η απνηπρία εξκελείαο ησλ λεπξψζεσλ απηψλ 

ζηάζεθε αθνξκή γηα ηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ζρεηηθά κε ην έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ (ηάθθνξλη-

Κιαξθ, 1980) (Φξφπλη, Πέξαλ ηνπ ζηνηρείνπ ηεο εδνλήο, ρ.ρ.), ηε ιηγφηεξν ηεθκεξησκέλε θαη 

αληηθαηηθή κε ηα πξνεγνχκελα εηθαζία ηνπ Φξφπλη
4
.   

 

2. Η ζεσξία ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο 

 

 Σν 1905, 10 νιφθιεξα ρξφληα κεηά ηηο «Μειέηεο γηα ηελ πζηεξία» φπνπ πξσηνδηαηππψλεη 

ηελ ππφζεζε ηεο ζεμνπαιηθήο αηηηνινγίαο ησλ λεπξψζεσλ (βι. θεθ. ην αζπλείδεην), ν Φξφπλη 

δεκνζηεχεη ηηο «Σξεηο κειέηεο γηα ηε ζεσξία ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο». Καζπζηεξνχζε αξθεηά ηελ 

έθδνζή ηνπ θαη ην ηξνπνπνηνχζε δηαξθψο γηαηί γλψξηδε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ φηη νη απφςεηο πνπ 

πεξηέρνληαλ ζε απηφ δε ζα ηχραηλαλ ζεξκήο ππνδνρήο. «Η ζησπή πνπ αθνινπζνύζε ηηο παξεκβάζεηο 

θαη ηηο νκηιίεο κνπ, ην θελό ην νπνίν εδεκηνπξγείην ζηγά ζηγά γύξσ κνπ, νη ππαηληγκνί νη νπνίνη 

έθζαλαλ κέρξη ηα απηηά κνπ, ηειηθώο κε έθαλαλ λα θαηαιάβσ πσο νη αλαθνηλώζεηο κνπ γηα ην ξόιν 

ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο σο αηηηνινγηθνύ παξάγνληνο ησλ λεπξώζεσλ, δελ ζα έπξεπε λα πεξηκέλσ πσο ζα 

                                                             
4
 Ο πόλεμοσ κα ςθματοδοτιςει για διάφορουσ λόγουσ μια ςυντθρθτικι ςτροφι ςτισ κζςεισ του Φρόυντ. Ο Ράιχ κα 

κατθγορθκεί αργότερα όταν κα διατυπϊςει υποκζςεισ που εν πολλοίσ υποςτιριηε ο δάςκαλοσ του ςτα πρϊτα βιματα 
τθσ ψυχανάλυςθσ. Μεταξφ αυτϊν, θ απόδοςθ των μθ μεταβιβαςτικϊν νευρϊςεων ςτθν προβλθματικι 
ςεξουαλικότθτα ςτο παρόν. 
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πηνζεηνύλην όπσο θαη νη άιιεο αλαθνηλώζεηο κνπ» (Φξφπλη, πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ 

ςπραλαιπηηθνχ θηλήκαηνο, ρ.ρ, ζ. 33). Οη κειέηεο αθνξνχζαλ α)ηελ παηδηθή αλάπηπμε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο, β)ηελ εθεβηθή αλάπηπμε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη γ)ηηο ζεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο 

ζηελ ελήιηθε δσή. Απηή ήηαλ θαη ε ζεηξά πνπ αξγφηεξα έδηλε ζηνπο αλαγλψζηεο θαη πνπ 

δηθαηνινγείηαη θαη αηηηνινγηθά. Χζηφζν ζηελ πξψηε έθδνζε ην δνθίκην γηα ηηο ζεμνπαιηθέο 

δηαζηξνθέο πξνεγείηαη ησλ άιισλ δχν θαη απηφ κάιινλ δελ ήηαλ ηπραίν (ηάθθνξλη-Κιαξθ, 1980). 

Ο ζπγγξαθέαο θέξλεη ηνλ αλαγλψζηε αληηκέησπν κε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ κπνξεί νχηε λα 

αξλεζεί νχηε θαη λα εμεγήζεη, θαη χζηεξα πξνζθέξεη εθείλνο ηηο «δπζάξεζηεο» αλαθαιχςεηο πνπ 

ξίρλνπλ θσο ζηηο αηηίεο ησλ θαηλνκέλσλ. Σε ζηξαηεγηθή απηή ρξεζηκνπνηνχζε νχησο ή άιισο ν 

Φξφπλη. Η ςπραλάιπζε κπφξεζε λα θαζηεξσζεί θαη λα λνκηκνπνηεζεί επηζηεκνληθά ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν επεηδή απέδεημε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζε πξαθηηθφ, ζεξαπεπηηθφ επίπεδν. Η εζηθή 

ηεο αζηηθήο ηάμεο -θαη φρη κφλν- ζηελ νπνία άλεθε ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηελ επνρή ηνπ 

Φξφπλη, δελ επέηξεπε θαη πνιχ θνπβέληα γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα (αθφκε θαη ζήκεξα πάλησο ε 

ζεμνπαιηθή θηινινγία δελ γίλεηαη κε ηελ ίδηα αθαδεκατθή «άλεζε» πνπ ραξαθηεξίδεη άιιεο). Γελ 

κπνξνχζε σζηφζν λα αξλεζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλεπαγφκελεο κεζφδνπ ζεξαπείαο ησλ 

λεπξψζεσλ, ηελ νπνία έηζη θη αιιηψο ε ίδηα απνιάκβαλε
5
. Όηαλ ε ςπραλάιπζε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920 έρεη πιένλ γίλεη επξέσο απνδεθηή, απηφ ζα ζεκάλεη ηελ πξνζρψξεζε ζην 

ςπραλαιπηηθφ θίλεκα επηζηεκφλσλ κε ζπληεξεηηθέο θνηλσληθέο πεπνηζήζεηο θαη εζηθέο παξαδνρέο. 

Γξνκνινγείηαη έθηνηε κηα ζπληεξεηηθνπνίεζε ζηηο απφςεηο επηζηεκνληθέο ή κή πνπ ζα θπξηαξρνχλ 

εθεμήο ζηελ επίζεκε ςπραλαιπηηθή θνηλφηεηα [βι. εηζαγσγή ζην (Ράηρ, 1977)].  Αο δνχκε ηψξα 

κεηά απφ απηή ηελ παξέλζεζε ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. 

Η αξρή ηεο εδνλήο 

 Η αξρή ηεο εδνλήο είλαη θεληξηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Η 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ αλάγλσζε θαη επίθιεζή ηεο ζε κεγάιν βαζκφ επηθαζνξίδεη ην ξφιν ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο ζηηο δηαθνξεηηθέο ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο. Αλ ζέινπκε λα ρσξίζνπκε ην έξγν ηνπ 

Φξφπλη ζε δχν πεξηφδνπο
6
 απηέο ζεκαηνδνηνχληαη απφ κηα ζηξνθή ζηελ αλάγλσζε ηεο αξρήο 

απηήο. Η αξρή ηεο εδνλήο, φπσο λνείηαη ζηελ πξψηε πεξίνδν (Φξφπλη, 1993), απνηειεί αμησκαηηθή 

παξαδνρή, θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο σο νξγαληζκφο θηλείηαη πάληα κε ζηφρν ηελ άκεζε επίηεπμε 

                                                             
5
 Η μεγάλθ πλειονότθτα των αςκενϊν του Φρόυντ ιταν μζλθ τθσ αςτικισ τάξθσ και αυτό κακιςτά προβλθματικι τθ 

γενίκευςθ των ςυμπεραςμάτων του. Σο ίδιο ιςχφει για το ςφνολο ςχεδόν των οπαδϊν τθσ ορκόδοξθσ ψυχανάλυςθσ 
τθσ εποχισ. Αυτό δεν ξζφυγε βζβαια τθσ κριτικισ του Β. Ράιχ και όχι μόνο (νάιντερ, 1975).  
6
 Πριν και μετά τον πόλεμο και τθν ζκδοςθ του «Πζρα από τθν αρχι τθσ θδονισ» όπου ειςάγεται ι ζννοια ζνςτικτο του 

κανάτου (Φρόυντ, Πζραν του ςτοιχείου τθσ θδονισ, χ.χ.). Πρόκειται αναμφίβολα για μια ςυντθρθτικι ςτροφι 180 
μοιρϊν οι λόγοι τθσ οποίασ κα αναπτυχκοφν περαιτζρω ςτθ ςυνζχεια. 
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εδνλήο. πκπεξηιακβάλεηαη  θαη ε απνθπγή ηνπ πφλνπ πνπ εμίζνπ απνηειεί ζηφρν ηεο θίλεζεο, θαη 

ζε πξψηε θάζε απηφ δελ απνηειεί δίπνιν. Η επίηεπμε εδνλήο θαη ε απνθπγή ηνπ πφλνπ έηζη θη 

αιιηψο σζνχλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε πξσηνγελψο. Η επηζπκία απηή αλαγθαζηηθά πξνζθξνχεη ζε 

απηφ πνπ εδψ θαιείηαη αξρή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, θαη δελ είλαη άιιν απφ ηα φξηα πνπ ζέηεη ε 

αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε απφ ην άηνκν ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Τπ’ φςηλ φηη κηιήζακε γηα 

επηζπκία άκεζεο επίηεπμεο εδνλήο, εδψ θαη ηψξα δειαδή. Απηφ ην εδψ θαη ηψξα είλαη πνπ 

εμαζθαιίδεη ηε καζεκαηηθά βέβαηε ζχγθξνπζε. Η απνηπρία άκεζεο επίηεπμεο εδνλήο εθθηλά κηα 

δεπηεξνγελή δηαδηθαζία δξάζεο, φπνπ ν νξγαληζκφο ζπζηάδεη ηελ άκεζε εδνλή γηα λα κπνξέζεη λα 

ηελ εμαζθαιίζεη κεζνδηθά ζην νξαηφ κέιινλ. Δδψ φκσο –θαη απηφ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ- ν 

Φξφπλη (1993) είλαη θαηεγνξεκαηηθφο: Παξάιιεια κε ηε δεπηεξνγελή δξάζε, εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη ε πξσηνγελήο απαίηεζε γηα άκεζε ηθαλνπνίεζε πνπ πξνζπαζεί λα εθηνλσζεί φπσο 

κπνξεί. Καη θάηη αθφκα. Κάζε εδνλή είλαη πξσηνγελψο ζεμνπαιηθή εδνλή. ηα πξψηα έξγα ηνπ 

Φξφπλη ν αλαγλψζηεο πνπ δελ εζεινηπθιεί θαηαιαβαίλεη φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα λνείηαη κε ηε ζηελή 

έλλνηα σο ηέηνηα. Απφδεημε θαη ν νξηζκφο ηεο ιίκπηλην.  

Λίκπηλην 

Πηζαλφλ θαλέλαο άιινο ςπραλαιπηηθφο φξνο λα κελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε ηφζν 

δηαθνξεηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο φζν ε ιίκπηλην. ηα ηειεπηαία έξγα ηνπ Φξφπλη [βι. π.ρ. (Φξφπλη, 

2008)] έρεη ηε ζεκαζία κηαο αζαθνχο ελέξγεηαο γηα δσή, ελψ άιιεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ελέξγεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Όιν θαη πεξηζζφηεξν απνζπλδέεηαη απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα «κε ηε ζηελή 

έλλνηα» θαη δηαηεξεί καδί ηεο κηα ζπκβνιηθή πηα ζρέζε, σο Έξσο π.ρ. ζην «Πέξα απφ ηελ αξρή ηεο 

εδνλήο». Κη φκσο, νη «Σξεηο κειέηεο» μεθηλνχλ αθξηβψο κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, ν νπνίνο δελ αθήλεη 

κεγάια πεξηζψξηα παξεξκελείαο: «Σν γεγνλόο ησλ ζεμνπαιηθώλ αλαγθώλ ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δώα 

εκθαλίδεηαη ζηε βηνινγία κε ηελ παξαδνρή κηαο “ζεμνπαιηθήο νξκήο”. Θεσξείηαη θάηη αλάινγν κε ηελ 

νξκή γηα ιήςε ηξνθήο, ηελ πείλα. Η ιατθή γιώζζα δελ δηαζέηεη θαλέλαλ ραξαθηεξηζκό αληίζηνηρν 

πξνο ηε ιέμε “πείλα”
7
˙ ε επηζηήκε ρξεζηκνπνηεί εδώ ηνλ όξν “ιίκπηλην”» (Φξφπλη, 1991β, ζ. 15). 

Απηά πνπ εδψ πεξηγξάθηεθαλ εληειψο ζεσξεηηθά, ειπίδσ φηη ζα δηαζαθεληζηνχλ παξαθάησ κε ηε 

θξνυδηθή αλάγλσζε ηεο νληνγελεηηθήο αλάπηπμεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. 

Η νληνγελεηηθή αλάπηπμε ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο 

 «Είλαη αμηνζεκείσην όηη νη ζπγγξαθείο, πνπ αζρνινύληαη κε ηελ εμήγεζε ησλ ηδηνηήησλ θαη 

ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ ελήιηθνπ αηόκνπ, έρνπλ αθηεξώζεη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν, πνπ θαιύπηεηαη 

                                                             
7 Παρεμπιπτόντωσ, θ ελλθνικι λαϊκι γλϊςςα διακζτει ζναν τζτοιο χαρακτθριςμό: τθ λζξθ «καφλα». 
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από ηε δσή ησλ πξνγόλσλ, πεξηζζόηεξε πξνζνρή, απέδσζαλ δειαδή κεγαιύηεξε επηξξνή ζηελ 

θιεξνλνκηθόηεηα απ’ όηη ζηελ άιιε πξνεγνύκελε πεξίνδν, ή νπνία εκπίπηεη ήδε ζηελ αηνκηθή ύπαξμε 

ηνπ αλζξώπνπ, δειαδή ζηελ παηδηθή ειηθία. Θα ιέγακε σζηόζν όηη ε επηξξνή απηήο ηεο πεξηόδνπ 

δσήο ζα κπνξνύζε λα θαηαλνεζεί επθνιόηεξα θαη ζα εδηθαηνύην λα ιεθζεί ππόςε πξηλ από ηελ 

θιεξνλνκηθόηεηα.» (Φξφπλη, 1991β, ζ. 53) 

 Σν άηνκν απφ ηελ ψξα πνπ γελλάηαη θέξεη καδί ηνπ ζπέξκαηα απηνχ πνπ νλνκάδνπκε 

ζεμνπαιηθφηεηα. Κηλείηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο εδνλήο, ε αλαδήηεζε ηεο νπνίαο απνηειεί ην 

θίλεηξν γηα εμεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ έρεη αξρηθά ζπλείδεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, νχηε 

θαη είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Η νξηνζέηεζε ηνπ εαπηνχ θαη ε 

δηακφξθσζε κηαο ζηνηρεηψδνπο ηαπηφηεηαο πξνθχπηεη εκπεηξηθά απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηε 

γχξσ ηνπ πξαγκαηηθφηεηα. ηε δηαδηθαζία απηή κπαίλεη, φπσο είπακε, κε γλψκνλα ηελ απφθηεζε 

εδνλήο. Με βάζε απηήλ νξγαλψλεη ηηο παξαζηάζεηο ηνπ γηα ηα πξάγκαηα. Σελ θαιχηεξε απφδεημε 

γηα απηά πνπ εδψ δηαηππψλνληαη ζεσξεηηθά πξνζέθεξε κία αληίπαιε ζρνιή ηεο ςπραλάιπζεο, ν 

ζπκπεξηθνξηζκφο. Όπσο έδεημαλ ηα πεηξάκαηά ησλ ζπκπεξηθνξηζηψλ (Μέιινλ, 2005), έλα αδηάθνξν 

εξέζηζκα κπνξεί λα γίλεη εληζρπηηθφ (δηάβαδε: εδνλνγφλν) εάλ παξνπζηαζηεί ηαπηφρξνλα κε έλα 

άιιν εξέζηζκα, ην νπνίν ήδε δξνχζε εληζρπηηθά. Αθφκε, κία δξάζε επαλαιακβάλεηαη εθφζνλ ζην 

παξειζφλ βνήζεζε ζηελ απφθηεζε ελίζρπζεο (εδνλήο). Αο δνχκε πψο ιεηηνπξγεί ε δηαδηθαζία απηή 

ζηε δηακφξθσζε ηεο βξεθηθήο ζεμνπαιηθφηεηαο. 

 Ξεθηλψληαο απφ ην παξάδεηγκα ηνπ ζειαζκνχ, φ Φξφπλη (1991β) ππνζηεξίδεη φηη ε εδνληθή 

αίζζεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εηζξνή δεζηνχ, πγξνχ γάιαθηνο θαη ε νπνία είλαη αξρηθά 

ζπλδεδεκέλε κε ηε ιήςε ηξνθήο, αθελφο ζπλδέεη ην πξνεγνπκέλσο αδηάθνξν εξέζηζκα (ζηήζνο ηεο 

ηξνθνχ) κε ηελ αίζζεζε απηή, αθεηέξνπ σζεί ην βξέθνο λα δξάζεη κε ηξφπν ηέηνην πνπ ζα ηνπ 

επηηξέςεη λα μαλαβηψζεη ηελ εδνλή. Πξάγκαηη, ην βξέθνο απνθηά ηε ζπλήζεηα ηνπ πηπηιίζκαηνο, ηελ 

νπνία ελδερνκέλσο λα δηαηεξήζεη θαη γηα πνιχ θαηξφ. Σν πηπίιηζκα κπνξεί θαη πξνζθέξεη απηή ηελ 

εδνλή ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ζηφκαηνο σο κηαο εξσηνγελνύο δώλεο. Δξσηνγελήο δψλε νλνκάδεηαη 

κηα πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο πνπ είλαη ηθαλή λα παξάγεη εδνλή, λα απνηειέζεη δειαδή πεγή 

ζεμνπαιηθήο νξκήο. Σν ξφιν απηφ κπνξεί λα παίμεη νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο, θάπνηεο 

σζηφζν πεξηνρέο είλαη ηδηνζπζηαζηαθά θαηαιιειφηεξεο. πγθεθξηκέλα, ε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, ν 

πξσθηφο θαη ηα γελλεηηθά φξγαλα είλαη νη πιένλ ηθαλέο λα παξάγνπλ δηέγεξζε εξσηνγελείο δψλεο. Η 

ζεκαζία πνπ ζα ηνπο δνζεί απφ ην εγψ
8
 είλαη άκεζα ζπλαξηψκελε κε ηελ εδνλή πνπ κπνξνχλ λα 

                                                             
8
 Σο εγϊ ςε αυτό το ςτάδιο ανάπτυξθσ δεν ζχει τθν ίδια ζννοια όπωσ όταν χρθςιμοποιείται για ζναν ενιλικο. τθ 

βρεφικι θλικία δεν μπορεί να γίνει λόγοσ οφτε για ςυνείδθςθ, οφτε για αςυνείδθτο. Οι νοθτικζσ διαδικαςίεσ ςε αυτό 
το προτςζσ τθσ αρχικισ διαμόρφωςισ τουσ ςυνίςτανται βαςικά ςε μία ςειρά αντιδράςεων ςτα ερεκείςματα που 
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πξνζθέξνπλ θαη απηή ε ηειεπηαία εμαξηάηαη απφ ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζε θάζε ζηάδην ηεο 

αλάπηπμεο. Δπηζηξέθνληαο ζην ζειαζκφ θαη ην πηπίιηζκα ππάξρνπλ νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ. Όζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο θαη ηελ νξηνζέηεζε ηνπ εαπηνχ ζε ζρέζε 

κε ηνλ έμσ θφζκν, ην βξέθνο απνθηά ηελ εκπεηξία φηη ην ίδην δελ είλαη παληνδχλακν αθνχ δελ 

κπνξεί λα βηψλεη ηελ εδνλή ηνπ ζειαζκνχ φπνηε ζέιεη (εδψ θαη ηψξα). Μαζαίλεη αθφκε φηη ππάξρεη 

θάηη πέξα απφ ην εγψ, αθνχ ην εδνλνγφλν εξέζηζκα (ζηήζνο ηεο ηξνθνχ) δελ είλαη αλά πάζα ζηηγκή 

παξφλ. Μαζαίλεη ηέινο φηη κπνξεί λα επεξεάζεη απηφλ ηνλ έμσ θφζκν κε ηε δξάζε ηνπ, αθνχ φηαλ 

θιαίεη παίξλεη απηφ πνπ ζέιεη. Απηά βέβαηα δελ πξνθχπηνπλ σο πξντφληα ινγηθήο δηαλνεηηθήο 

αλάιπζεο, αιιά κε ηε δηαδηθαζία πνπ νη ζπκπεξηθνξηζηέο θαινχλ κάζεζε. Η εδνλή ινηπφλ, ε 

ζεμνπαιηθφηεηα δειαδή βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο εμέιημεο ηνπ εγψ, φρη κφλν γηα φ,ηη θαη αξγφηεξα 

ζα εθθξάδεηαη ζεμνπαιηθά, αιιά γηα θάζε ηνκέα ηεο χπαξμεο ηνπ.  

Πξνεγνπκέλσο κηιήζακε γηα ην θιάκα σο κηα δξάζε πνπ ζηφρν έρεη ηελ επηξξνή πάλσ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε λα θαηαζηεί μαλά δπλαηή ε απνθφκηζε εδνλήο. Σν θιάκα φκσο δελ 

εμππεξεηεί κφλν απηφλ ην ζθνπφ. Έρεη θαηαξράο κηα άιιε ζεκαζία, λα εθηνλψζεη ηε δπζθνξία ηνπ 

εγψ, λα επηηχρεη κία εδνλή εδψ θαη ηψξα. Σψξα λνκίδσ θαζίζηαηαη πην ζαθέο απηφ πνπ αλαθέξζεθε 

ζρεηηθά κε ηε ζρέζε πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο δηαδηθαζίαο επίηεπμεο εδνλήο (βι. θεθ. αξρή 

ηεο εδνλήο). Σν θιάκα είλαη ε αληίδξαζε ζηελ αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία έβαιε θξέλν 

ζηελ αξρή ηεο εδνλήο. Μπνξεί ηειηθά λα επεξεάζεη ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα (ε ηξνθφο ζειάδεη 

ην κσξφ πνπ θιαίεη) θαη έηζη λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ σο δεπηεξνγελήο δηαδηθαζία γηα 

ηελ απφθηεζε εδνλήο. Θα ρξεζηκνπνηνχληαλ σζηφζν αθφκα θαη αλ δελ είρε απνηέιεζκα δηφηη 

εμαζθαιίδεη κηα (αλεπαξθή σζηφζν) εδνλή εδψ θαη ηψξα. Αληηζηξφθσο, δελ ζα ρξεζηκνπνηείην εάλ 

δελ πξφζθεξε θάηη άκεζα θαη έηζη ην βξέθνο δελ ζα κάζαηλε πνηέ φηη κπνξεί κε απηφ ην φπιν λα 

επέκβεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 Με ηελ πξνζθφιιεζε ζην πηπίιηζκα, ην βξέθνο αληιεί ηελ εδνλή απφ ην ίδην ηνπ ην ζψκα. Η 

ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη απηνεξσηηθή θαη έηζη ζα παξακείλεη πξνο ην παξφλ. Απηφ βέβαηα δε γίλεηαη 

αληηιεπηφ ππνθεηκεληθά πξνο ην παξφλ, αθνχ φπσο είπακε ε δηάθξηζε ηνπ κέζα κε ην έμσ βξίζθεηαη 

αθφκε ππφ δηακφξθσζε. Με παξφκνην ηξφπν ζαλ απηφλ πνπ πεξηγξάςακε γηα ην πηπίιηζκα, ην παηδί 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο άιιεο εξσηνγελείο δψλεο, νη νπνίεο ιφγσ ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο λα 

παξάγνπλ εδνλή ζα απνηεινχλ ζην εμήο εζηίεο ελαζρφιεζεο ηνπ παηδηνχ κε ην ζψκα ηνπ. Σν 

βξέθνο αζρνιείηαη αξρηθά κε ηε ζηνκαηηθή εξσηνγελή δψλε, χζηεξα κε ηελ πξσθηηθή θαη ηέινο κε 

                                                                                                                                                                                                            
ζρχονται είτε απ’ ζξω, είτε από το ίδιο το ςϊμα (ακόμθ και αυτι θ διάκριςθ βρίςκεται υπό διαμόρφωςθ) με βάςθ 
πάντα τθν αρχι τθσ θδονισ *βλ. κεφ. VII, β: Η επαναςτροφι ςτο (Φρόυντ, 1993)+. Ο Piaget αργότερα κάνει κάπωσ πιο 
κατανοθτι ςχθματικά τθ διαδικαςία, όταν μιλάει για αφομοίωςθ και προςαρμογι ςτο αιςκθςιοκινθτικό ςτάδιο (Cole 
& Cole, 2002). 
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ηε γελλεηηθή. ηηο «Σξεηο κειέηεο γηα ηελ ζεμνπαιηθφηεηα» δίλεηαη κηα βηνινγηθή αηηηνιφγεζε ηεο 

ζεηξάο απηήο, βάζεη ηεο νπνίαο κηιάκε γηα ζηνκαηηθφ (0-2 ρξφλσλ), πξσθηηθφ (2-4 ρξφλσλ) θαη 

θαιιηθφ ζηάδην (3-5 ρξνλψλ). Αζθαιψο, ην πέξαζκα απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν δελ γίλεηαη απφ ηε 

κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, ελψ ην μεπέξαζκα θάζε ζηαδίνπ δελ είλαη πάληα (γηα ηελ αθξίβεηα δελ είλαη 

πνηέ) απφιπηα επηηπρέο θαη ε φιε δηαδηθαζία ηειηθά ζα εμαξηεζεί απφ ηελ επίδξαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Η πξνζπάζεηα ηνπ Φξφπλη λα εηζάγεη ηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαη ηε βηνινγηθή 

δηάζηαζε ζην έξγν ηνπ ιεηηνπξγεί κάιινλ θπξίσο γηα λα ηνπ πξνζδψζεη εγθπξφηεηα θαη 

επηζηεκνληθφηεηα
9
, αθνχ ζηελ θαζεαπηή ζεσξία νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ 

θαηά θχξην ιφγν αλαδεηθλχνληαη σο αηηηνινγηθνί.  

Πξηλ εμεηάζνπκε ηη γίλεηαη ζε θάζε ζηάδην, λα ζεκεηψζνπκε φηη φηαλ κηιάκε γηα εδνλή θαη 

ζεμνπαιηθέο νξκέο ζην βξέθνο δελ κηιάκε γηα έλα εληαίν πξάγκα. «Με ηνλ όξν νξκή δελ κπνξνύκε 

αξρηθά λα ελλνήζνπκε ηίπνηε άιιν παξά κόλν ηελ ςπρηθή εθπξνζώπεζε κηαο ζπλερώο ξένπζαο, 

ελδνζσκαηηθήο πεγήο εξεζηζκάησλ, ζε αληίζεζε πξνο ηνλ “εξεζηζκό”, ν νπνίνο παξάγεηαη από 

κεκνλσκέλεο εμσηεξηθέο δηεγέξζεηο [...] ...απηέο θαζαπηέο (νη νξκέο) δελ δηαζέηνπλ θακία πνηόηεηα, 

αιιά κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ κόλν σο κέηξα ηεο απαηηνύκελεο εξγαζίαο γηα ηελ ςπρηθή δσή. Απηό πνπ 

μερσξίδεη ηηο νξκέο κεηαμύ ηνπο θαη ηνπο πξνζδίδεη εηδηθέο ηδηόηεηεο, είλαη ε ζρέζε ηνπο πξνο ηηο 

ζσκαηηθέο ηνπο πεγέο θαη πξνο ηνπο ζηόρνπο ηνπο. Η πεγή ηεο νξκήο είλαη έλα δηεγεξηηθό ζπκβάλ ζε 

έλα όξγαλν θαη ν επόκελνο ζηόρνο ηεο νξκήο είλαη ε άξζε απηνύ ηνπ νξγαληθνύ εξεζηζκνύ»  (Φξφπλη, 

1991β, ζ. 47). «... νη επηκέξνπο νξκέο επηδηώθνπλ ηελ απόθηεζε ηεο εδνλήο, γεληθά αζύλδεηεο θαη 

αλεμάξηεηεο ε κία από ηελ άιιε»(ζην ίδην, ζ.77).  

 Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθφηεηαο επηθαζνξίδνληαη απφ ηελ εξσηνγελή 

δψλε πνπ είλαη θάζε θνξά ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ηε κέγηζηε εδνλή˙ απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηεμνρήλ ζηελ απηνεξσηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηδηνχ θαηά ην εθάζηνηε ζηάδην. ην πξψην, ην 

ζηνκαηηθό ζηάδην, ν ζειαζκφο θαη χζηεξα ην πηπίιηζκα απνηεινχλ ην πξφηππν γηα ηελ απφθηεζε 

εδνλήο. ηα 2 κε 3 ρξφληα δσήο, ην παηδί απνθηά ζηαδηαθά ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ ησλ ζθηγθηήξσλ 

ηνπ. Η απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο απηήο εμαξηάηαη αθελφο απφ ηε βηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, 

αθεηέξνπ απφ ηελ εθκάζεζή ηεο ζηα πιαίζηα ηεο αλαηξνθήο. Η δπλαηφηεηα θαηαθξάηεζεο ησλ 

θνπξάλσλ απνθαιχπηεη πέξα απφ ηελ πξαθηηθή ηεο αμία θαη κηα λέα πεγή εδνλήο. Διέγρνληαο ηνπο 

ζθηγθηήξεο, ην λήπην κπνξεί λα εξεζίζεη ην βιελλνγφλν ηνπ εληέξνπ πνπ έρεη ηδηνζπζηαζηαθά ην 

ραξαθηήξα εξσηνγελνχο δψλεο. Η εδνλή ηψξα ζπλδέεηαη κε ηνλ πφλν αθνχ βηψλνληαη ηαπηφρξνλα. 

Δπίζεο, ε απφθηεζε ηεο εδνλήο γίλεηαη ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά δηα ηεο ζχζθημεο θαη ραιάξσζεο 

                                                             
9
 Σο κετικιςτικό μοντζλο που ιταν κυρίαρχο ςτισ επιςτιμεσ τότε απαιτοφςε ποςοτικζσ, χειροπιαςτζσ ζννοιεσ από 

όποιον ικελε να κεωρείται επιςτθμονικόσ. 
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ησλ κπψλ αληίζηνηρα. Σν λέν απηφ παηρλίδη πνπ αλαθάιπςε ζα επηθξαηήζεη σο θπξίαξρε 

απηνεξσηηθή δξαζηεξηφηεηα, θπξίαξρε πεγή εδνλήο θαηά ην πξσθηηθό ζηάδην. Σα δχν απηά ζηάδηα 

νλνκάδνληαη πξνγελλεηηθά, αθνχ ε γελλεηηθή δψλε, ηα γελλεηηθά φξγαλα δειαδή, δελ έρνπλ 

απνθηήζεη αθφκε θπξίαξρν ξφιν ζηελ απφθηεζε εδνλήο. Η πξσηνθαζεδξία ησλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ είλαη ην δεηνχκελν γηα κηα θπζηνινγηθή ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ελήιηθε δσή. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηδηνζπζηαζηαθά είλαη πξννξηζκέλα λα πξνζθέξνπλ ηε κέγηζηε εδνλή
10

. ην 

θαιιηθό ζηάδην
11

 ην γελλεηηθφ φξγαλν (θαιιφο-θιεηηνξίδα) απνθηά θπξίαξρν ξφιν. Η 

ζεμνπαιηθφηεηα δελ είλαη σζηφζν νχηε εδψ ίδηα κε ηελ ελήιηθε. Αξρίδεη λα ζηξέθεηαη πξνο άιια 

πξφζσπα, πξνζθξνχεη φκσο ζηελ άγλνηα ηνπ παηδηνχ ζρεηηθά κε ηελ αθξηβή θχζε ηεο ζπλνπζίαο. 

Παξακέλεη έηζη απηνεξσηηθή, πεξηνξίδεηαη δειαδή ζηνλ απλαληζκφ.  

Παηδηθή ζεμνπαιηθή θαη γλσζηηθή έξεπλα 

 Η γλψζε είλαη εμππαξρήο ζπλδεδεκέλε κε ηελ εδνλή θαη άξα ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Σν θίλεηξν 

γηα ηε γλσζηηθή εμεξεχλεζε ηνπ παηδηνχ δελ είλαη βέβαηα πξντφλ αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιά 

απνηειεί δεπηεξνγελή δηαδηθαζία απφθηεζεο εδνλήο. Καηά ην ζηνκαηηθφ ζηάδην ην παηδί εμεξεπλά 

ην πεξηβάιινλ ηνπ δαγθψλνληαο ηα πξάγκαηα πνπ βιέπεη γχξσ ηνπ. Η απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο 

ειέγρνπ ησλ ζθηγθηήξσλ ηνπ απνδεηθλχεη φηη ε γλψζε κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη εδνλή. Η πξψηε 

ζεσξεηηθή ελαζρφιεζε, ην πξψην δηαλνεηηθφ πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη έλα παηδί αθνξά 

ηελ πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ. Ο Φξφπλη ππνζηεξίδεη φηη θαηά ην ηξίην πεξίπνπ έηνο, ζηελ αθκή ηεο 

παηδηθήο ζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο μεθηλά απηή ε ζεσξεηηθή αλαδήηεζε. Αθνξκή γηα απηφ κπνξεί λα 

ζηαζεί ε επεξρφκελε γέλλεζε ελφο παηδηνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηίδεηαη κε ην 

άκεζν ζπκθέξνλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Η εδνλή θαζνξίδεη φρη κφλν ην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ, αιιά 

θαη ην πξφηππν εξκελείαο ηνπ θφζκνπ. Έηζη ε πξψηε εξκελεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα είλαη 

φηη ηα παηδηά πξνθχπηνπλ ηξψγνληαο θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη βγαίλνπλ απφ ηνλ πξσθηφ. Αξγφηεξα, 

θαηά ην θαιιηθφ ζηάδην ην εξψηεκα ζπλδέεηαη κε ηα γελλεηηθά φξγαλα, ή κάιινλ κε ην αλδξηθφ 

γελλεηηθφ φξγαλν. ε απηή ηελ πεξίνδν θαηά ηνλ Φξφπλη δε γίλεηαη δηάθξηζε ησλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ. Σν παηδί ζεσξεί φηη φια ηα δσληαλά πιάζκαηα έρνπλ «πνπιάθη» (Φξφπλη, 1992), παξφιν 

πνπ ε παξαηήξεζή ζα έπξεπε λα ηνπ έρεη αιιάμεη ηε γλψκε. Η παξαηήξεζε ηνπ γπλαηθείνπ 

γελλεηηθνχ νξγάλνπ ή ε δηαβεβαίσζε ηνπ γνλέα φηη νη γπλαίθεο δελ έρνπλ «πνπιάθη» κεηαθξάδεηαη 

απφ ην κελ αγφξη σο πηζαλφηεηα λα ηνπ αθαηξεζεί θη απηνχ ην γελλεηηθφ κφξην (άγρνο επλνπρηζκνύ), 

                                                             
10

 Αυτι θ κζςθ που υποςτθρίηεται από τον Φρόυντ ςτισ «Σρεισ μελζτεσ» αιτιολογείται εξελικτικά από τον Ράιχ αφοφ θ 
γεννθτικι θδονι ςυνδζεται με τθν αναπαραγωγι. 
11

 Σο φαλλικό ςτάδιο δεν αναφζρεται ξεχωριςτά ςτισ «Σρεισ μελζτεσ». Η ονομαςία και ο διαχωριςμόσ του κα 
ενςωματωκοφν ςτθ κεωρία αργότερα (βλ. ςχόλιο 62 ςτο ίδιο). Η δραςτθριότθτα ωςτόςο που αργότερα κα του 
αποδοκεί, ιδθ κεωρείται ςθμαντικι και περιγράφεται τόςο ςε αυτό το ζργο, όςο και (πιο εκτενϊσ) ςτο «μικρό Χανσ».  
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απφ ην δε θνξίηζη σο βεβαηφηεηα φηη ηεο έρεη ήδε αθαηξεζεί (θζόλνο ηνπ πένπο). ε απηφ βνεζάεη ε 

πνπξηηαληθή αλαηξνθή πνπ παξέρνπλ πνιινί γνλείο ζηα παηδηά ηνπο, αξλνχκελνη λα απαληήζνπλ ζε 

ζρεηηθέο εξσηήζεηο, απαγνξεχνληαο ηέηνηνπ είδνπο αλαδεηήζεηο, αθφκα θαη απεηιψληαο λα 

επλνπρίζνπλ ην παηδί πνπ απλαλίδεηαη. Σν ίδην πάλησο ππνςηάδεηαη ηελ χπαξμε ελφο πξάγκαηνο ζαλ 

ηε ζπλνπζία, ρσξίο σζηφζν λα μέξεη ηη αθξηβψο είλαη θαη πψο ζπλδέεηαη κε ηε γέλλεζε ησλ παηδηψλ. 

Αλ ηχρεη λα γίλεη ζεαηήο ηεο ζπλνπζίαο ησλ γνλέσλ, αληηιακβάλεηαη απηφ πνπ βιέπεη σο κηα πξάμε 

επηζεηηθφηεηαο. Η αλαδήηεζή ηνπ σζηφζν δελ ζα νινθιεξσζεί γηαηί δε γλσξίδεη ην ξφιν ηνπ 

γνληκνπνηεηηθνχ ζπέξκαηνο θαη ηελ αλαηνκία (ηελ χπαξμε ζηνκίνπ) ηνπ γπλαηθείνπ κνξίνπ. Δδψ δελ 

κπνξνχκε λα κελ παξαηεξήζνπκε κηα αλαθξίβεηα. Ο ξφινο ηνπ ζπέξκαηνο δηθαηνινγείηαη λα κε 

γίλεηαη αληηιεπηφο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ελεκέξσζε ηνπ παηδηνχ είλαη αθξηβήο θαη 

εηιηθξηλήο, εθφζνλ ην ίδην δελ έρεη πνηέ εθζπεξκαηψζεη θη άξα δπζπηζηεί απέλαληη ζε απηή ηε 

δπλαηφηεηα. Η αλαηνκία ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνχ νξγάλνπ σζηφζν δελ κπνξεί λα δηέθπγε ηεο 

πξνζνρήο ηνπ κηθξνχ θνξηηζηνχ. Αθφκε θη αλ δερηνχκε φηη ζεσξεί ηελ θιεηηνξίδα κηθξφ ή θνκκέλν 

πένο, δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη ν θφιπνο δελ έρεη αλαθαιπθζεί. Όηαλ ν Φξφπλη κηιάεη γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα κηιάεη γηα ηελ αλδξηθή ζεμνπαιηθφηεηα. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ηφζν ζην 

γεγνλφο φηη ν ίδηνο ήηαλ άληξαο θη άξα ηνπ ήηαλ πην εχθνιν λα αληηιεθζεί απηφ ην πξφηππν, φζν θαη 

ζηελ εζηθή ηεο επνρήο πνπ δπζθφιεπε δηπιά νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έξεπλα ζηηο γπλαίθεο. Όπσο θαη 

λα έρεη, ε απνηπρία δεκηνπξγίαο κηαο εληαίαο ζεσξίαο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε γέλλεζε 

ζπλνδεχεηαη απφ κηα απνγνήηεπζε πξνο ηνπο γνλείο πνπ ην παηδί ζεσξεί φηη ην μεγέιαζαλ. 

 Η γλσζηηθή αλαδήηεζε εμππεξεηεί φπσο είδακε ηελ αλαδήηεζε εδνλήο. Φάρλνληαο ηη είλαη 

απηφ πνπ θάλεη ηηο κακάδεο εγθχνπο θαη έρεη ζρέζε κε ηελ εδνλή ηελ πξνεξρφκελε απφ ηα γελλεηηθά 

φξγαλα, ην παηδί εθθηλεί παξάιιεια κηα εθινγή αληηθεηκέλνπ. Δίπακε θαη πξνεγνπκέλσο φηη ζην 

θαιιηθφ ζηάδην ε ζεμνπαιηθφηεηα εθθξάδεηαη αθφκα απηνεξσηηθά. Απηφ φκσο ζπκβαίλεη εμαηηίαο 

ηεο απνηπρίαο λα βξεζεί ν ηξφπνο λα εθθξαζηεί πξνο έλα άιιν πξφζσπν. Σν παηδί κπνξεί λα 

ζπλδέζεη ηελ εδνλή κε έλα πξφζσπν-αληηθείκελν, δελ έρεη φκσο ηνλ ηξφπν λα πξαγκαηψζεη απηή 

ηελ έθθξαζε. Σν δε πξφζσπν πνπ επηιέγεη σο ζεμνπαιηθφ αληηθείκελν είλαη ζπλήζσο ν γνληφο ηνπ 

αληίζεηνπ θχινπ. Η επηζπκία απηή ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηνπ γνλέα ηνπ 

ηδίνπ θχινπ. «Θέισ λα θάλσ θάηη κε ηε κακά, θάηη απαγνξεπκέλν, δελ μέξσ ηη, μέξσ όκσο όηη θαη εζύ 

ην θάλεηο» (Φξφπλη, 1992, ζ. 121). Φηάλνπκε έηζη ζην πεξίθεκν νηδηπόδεην ζύκπιεγκα (Φξφπλη, 

1993). 

Οηδηπόδεην ζύκπιεγκα 
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 ε απηή ηελ πξψηε εθινγή αληηθεηκέλνπ δεδνκέλσλ θαη ησλ παηδηθψλ ζεμνπαιηθψλ ζεσξηψλ 

ε δηάθξηζε ησλ θχισλ δελ είλαη θαζνξηζηηθή. Έηζη ζπκβαίλεη ν κηθξφο Υαλο λα ιέεη θάπνηα ζηηγκή 

φηη ν θίινο ηνπ ν Φξηηο είλαη «ην αγαπεκέλν ηνπ θνξίηζη» (Φξφπλη, 1992). «Σν παηδί παίξλεη θαη 

ηνπο δύν γνλείο ηνπ, ηδηαίηεξα ηνλ έλαλ από ηνπο δύν, γηα αληηθείκελν ησλ εξσηηθώλ ηνπ επηζπκηώλ. 

πλήζσο παξαθηλείηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπ, πνπ ε ηξπθεξόηεηά ηνπο έρεη ηα πνιύ ζαθή 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηόηεηαο, εκπνδηζκέλεο βέβαηα ζηνπο ζηόρνπο ηεο. Ο 

παηέξαο πξνηηκά θαηά θαλόλα ηελ θόξε, ε κεηέξα ην γην» (Φξφπλη, Η ςπραλάιπζε, 1979, ζ. 103). 

Γηα ην γηφ πνπ έρεη εξσηεπηεί ηε κεηέξα θαη παξαηεξεί φηη κπνξεί λα πεξλά πεξηζζφηεξν ρξφλν καδί 

ηεο, ή αθφκα ηνπ επηηξέπεηαη λα θνηκάηαη καδί ηεο φηαλ ν παηέξαο ιείπεη, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη 

απηφο ν ηειεπηαίνο ζηέθεηαη εκπφδην ζηελ εθπιήξσζε κηαο επηζπκίαο. Η επηζπκία λα ιείπεη ν 

παηέξαο γίλεηαη επηζπκία λα πάςεη λα ππάξρεη, λα πεζάλεη ν παηέξαο. Ο ζάλαηνο ελφο αγαπεκέλνπ 

πξνζψπνπ σο κέζν γηα ηελ εθπιήξσζε κηαο επηζπκίαο εκθαλίδεηαη ζπρλά ζην ζελάξην νλείξσλ 

πνιιψλ ελειίθσλ. Ο νλεηξεπφκελνο απνξεί ηφηε κε ηελ απάζεηα πνπ δείρλεη ζην φλεηξν απέλαληη ζε 

έλα γεγνλφο πνπ ζηελ πξαγκαηηθή δσή ζα ηνλ ζπγθιφληδε (Φξφπλη, 1993). Ο ιφγνο γηα απηή ηε 

«ζθιεξφηεηα» πξέπεη λα αλαδεηεζεί θαη πάιη ζηελ αξρή ηεο εδνλήο πνπ θαζνξίδεη ηφζν ηηο 

αζπλείδεηεο νλεηξηθέο ηδέεο ηνπ ελήιηθνπ, φζν θαη ηελ παηδηθή ζθέςε. Η επρή ζαλάηνπ δε γίλεηαη 

γηα ιφγνπο εθδίθεζεο. Δίλαη απιά ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε εδνλήο.  

Η επηζεηηθφηεηα ηνπ γηνπ θαηά ηνπ παηέξα, πνπ παξακέλεη εληνχηνηο αγαπεκέλν πξφζσπν 

πξνζδίδνληαο έηζη κηα ακθηζπκία ζην ζπλαίζζεκά ηνπ γηνχ, πξνβάιιεηαη ζηνλ παηέξα. Σν αγφξη 

πηζηεχεη φηη ν παηέξαο ζα ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπ θαη ζα ην ηηκσξήζεη. Η επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο 

ηνλ παηέξα δεκηνπξγεί νχησο ή άιισο ζπγθξνχζεηο πνπ σο εκπεηξίεο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ην 

θφβν απηφ. Ο θφβνο απηφο ζα ζπλδεζεί ηειηθά κε κηα ζπγθεθξηκέλε πεπνίζεζε, φηη ν παηέξαο ζα 

επλνπρίζεη ην παηδί. Δίλαη ε ίδηα πεξίνδνο πνπ ε παξαηήξεζε ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ 

πείζεη ην αγφξη φηη θάπνηα πιάζκαηα έρνπλ επλνπρηζηεί θη άξα απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί θαη 

ζηνλ ίδην. Δπίζεο, ε αληηδειία κε ηνλ παηέξα γίλεηαη κε επίθεληξν ηε κεηέξα πνπ σο ζεμνπαιηθφ 

αληηθείκελν ζρεηίδεηαη αλ θαη αζαθψο κε ηελ επηζπκεηή απφθηεζε εδνλήο απφ ην πένο. Σν αγφξη 

ηφηε ζπκάηαη φιεο ηηο έκκεζεο ή άκεζεο απεηιέο επλνπρηζκνχ πνπ θάπνηε κπνξεί λα κελ ην 

επεξέαδαλ θαζφινπ, ηψξα φκσο απνθηνχλ άιιν λφεκα (Φξφπλη, 1992). ε απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαηεξήζεηο γηα ηε λπρηεξηλή ελνχξεζε (Φξφπλη, Μεξηθέο ςπρηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο αλαηνκηθήο δηαθνξάο ησλ θχισλ, 1981). Απηή πνιιέο θνξέο δηαηεξείηαη ή αθφκε 

επαλέξρεηαη κε ηελ είζνδν ζην θαιιηθφ ζηάδην˙ έρεη δε άκεζε ζρέζε κε ηνλ απλαληζκφ θαη ηελ 

νλείξσμε. Έηζη ινηπφλ ε επηζπκία απφθηεζεο ηνπ ζεμνπαιηθνχ αληηθεηκέλνπ πξνζθξνχεη ζην θφβν 

απψιεηαο ηνπ γελλεηηθνχ νξγάλνπ ή, γηα λα ην πνχκε αιιηψο, ζηελ επηζπκία δηαηήξεζήο ηνπ. Η 
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δεχηεξε επηζπκία είλαη απηή πνπ ζα επηθξαηήζεη θαη ζα ιχζεη ην ζχκπιεγκα, αθήλνληαο σζηφζν 

κφληκα ζεκάδηα ζην εγψ. Η ηαχηηζε κε ηνλ παηέξα πνπ αθνινπζεί έρεη ην λφεκα ελφο 

ππνθαηάζηαηνπ, ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ απαίηεζε εδνλήο εδψ θαη ηψξα. Όληαο  ν παηέξαο, 

κηκνχκελφο ηνλ, ν γηφο είλαη απηφ πνπ ήζειε – εξαζηήο ηεο κεηέξαο. Ο Φξφπλη (Η θαηάξξεπζε ηνπ 

νηδηπνδείνπ ζπκπιέγκαηνο, 1981) απνδίδεη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα. Ο 

αθξηβήο ηξφπνο πνπ ζα εκθαληζζεί θαη μεπεξαζζεί εμαξηάηαη απφ ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο, αιιά 

κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζπληζηά παλαλζξψπηλν θαηλφκελν. Η απνςή απηή, πνπ επηδέρεηαη 

αξθεηή θξηηηθή, είλαη θεληξηθή γηα ηε ζεσξία ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζηε ζπλέρεηα. 

ην θνξίηζη ηα παξάγκαηα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά. Αλ ην άγρνο επλνπρηζκνχ δξνκνινγεί 

ηε ιχζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο γηα ην αγφξη, ν αληίζηνηρνο θζφλνο ηνπ πένπο ζεκαίλεη ηελ είζνδν ηνπ 

θνξηηζηνχ ζε απηφ (Φξφπλη, Μεξηθέο ςπρηθέο ζπλέπεηεο ηεο αλαηνκηθήο δηαθνξάο ησλ θχισλ, 

1981). Γεληθά κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ νηδηπνδείνπ θαηά ην θαιιηθφ ζηάδην ε ζεμνπαιηθφηεηα έρεη 

αθξηβψο ηελ ίδηα κνξθή θαη ζηα δχν θχια. χκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηεο ακθηθπιίαο, ε νπνία ζηηο 

«Σξεηο κειέηεο» αηηηνινγείηαη εμειηθηηθά
12

, ην παηδί ζηα πξνγελλεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο 

ζπκπεξηθέξεηαη ζεμνπαιηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν αλεμαξηήησο θχινπ. Σν θνξίηζη απλαλίδεηαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν φπσο ην αγφξη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιεηηνξίδα θαη αδηαθνξψληαο γηα ηνλ θφιπν. Σν 

ζεμνπαιηθφ αληηθείκελν πξηλ ηελ είζνδν ηνπ θνξηηζηνχ ζην νηδηπφδεην είλαη ε κεηέξα. Η 

παξαηήξεζε ηνπ αλδξηθνχ γελλεηηθνχ νξγάλνπ δεκηνπξγεί ηε βεβαηφηεηα φηη έρεη ήδε ζπληειεζηεί ν 

επλνπρηζκφο. Απηφ πνπ αξρηθά γίλεηαη αληηιεπηφ σο πξνζσπηθφ κεηνλέθηεκα, αξγφηεξα ζα 

γεληθεπηεί ζην θσο λέσλ παξαηεξήζεσλ γηα φιεο ηηο γπλαίθεο θαη γηα ηε κεηέξα. Σν αίληγκα ινηπφλ 

πνπ ηξαβά ηελ πξνζνρή ηνπ δελ αθνξά φπσο ζην αγφξη ηελ πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ, άιια ηε 

δηαθνξά ησλ δχν θχισλ. Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ επλνπρηζκνχ δε γίλεηαη δεθηή ρσξίο δπζαξέζθεηα 

θαη ε αληίδξαζε ζα αθνινπζήζεη έλαλ απφ ηξείο δξφκνπο (Φξφπλη, Γηα ηε γπλαηθεία 

ζεμνπαιηθφηεηα, 1981). Ο πξψηνο είλαη ε απφξξηςε θάζε ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ηεο 

απνγνήηεπζεο απφ ηε ζχγθξηζε κε ην αγφξη. Ο δεχηεξνο είλαη ε άξλεζε ηνπ γεγνλφηνο, ε ζπλέρηζε 

ηεο ελεξγνχο ελαζρφιεζεο κε ηελ θιεηηνξίδα θαη ε κίκεζε «αξζεληθψλ» ραξαθηεξηζηηθψλ. Ο ηξίηνο 

πεξηιακβάλεη κηα κεηαηφπηζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηνλ παηέξα κε παξάιιειε κεηαηφπηζε 

ηεο γελεηήζηαο δψλεο απφ ηελ θιεηηνξίδα ζηνλ θφιπν. Απηή ε ηειεπηαία πεξίπησζε είλαη πνπ 

ζηξψλεη ην δξφκν γηα κηα κεηέπεηηα θπζηνινγηθή δσή, ελψ ε πξψηε καο πξντδεάδεη γηα κηα 

λεσξσηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε δεχηεξε γηα έλαλ νκνθπιφθηιν πξνζαλαηνιηζκφ ζην κέιινλ. ε θάζε 

πεξίπησζε ην θνξίηζη δελ έρεη έλα αληίζηνηρν θίλεηξν κε απηφ ηνπ αγνξηνχ γηα λα ιχζεη ην 

                                                             
12

 Η υπόκεςθ τθσ αμφιφυλίασ κάνει λόγο για μια αμφιςεξουαλικι φυςικι υπόςταςθ του είδουσ που διαχωρίςτθκε 
εξελικτικά ςε δφο φφλα, κακζνα από τα οποία διατθρεί ςε υποπλαςία τα κφρια μζρθ του μθχανιςμοφ του άλλου.  
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ζχκπιεγκα, κε απνηέιεζκα ε ιχζε απηή λα θαζπζηεξεί ή θαη λα κελ επέξρεηαη πνηέ. Δπίζεο, ην 

γεγνλφο ηεο αιιαγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηελ έλαξμε ηνπ νηδηπνδείνπ πξνζδίδεη επηπιένλ 

ελδηαθέξνλ ζηελ πξννηδηπφδεηα πεξίνδν θαηά ηελ αλάιπζε γπλαηθψλ. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε πεξηγξαθή θαη αηηηνιφγεζε ηνπ νηδηπνδείνπ ζην θνξίηζη είλαη εκθαλψο 

πην αζαθήο θαη ιηγφηεξν πεηζηηθή απφ ηελ αληίζηνηρε γηα ην αγφξη. Απηφ ηζρχεη γεληθφηεξα γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζε άλδξα θαη γπλαίθα. Η ζεμνπαιηθφηεηα ηεο γπλαίθαο εξκελεχεηαη 

κε βάζε ην αλδξηθφ πξφηππν θαη απηφ απνηειεί έθθξαζε ηεο παηξηαξρηθήο εζηθήο θαη ηδενινγίαο 

ηεο βηθησξηαλήο επνρήο. Δμ΄ άιινπ, νη εξγαζίεο ηνπ Φξφπλη γηα ηε γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα εηδηθά 

ρξνλνινγνχληαη ζηε δεχηεξε πεξίνδν ηνπ έξγνπ ηνπ γηα ηελ νπνία ν ίδηνο παξαδέρεηαη ην 1925 φηη 

«...έρεη επέιζεη ζηηο ζπλζήθεο εξγζίαο κνπ κηα κεηαβνιή, ηεο νπνίαο ηηο ζπλέπεηεο δελ κπνξώ λα 

αξλεζώ. Κάπνηε παιηόηεξα δελ άλεθα ζε εθείλνπο, πνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θξαηήζνπλ γηα ιίγν κέζα 

ηνπο κηα ππνηηζέκελε θαηλνηνκία, κέρξη λα επηβεβαησζεί ή λα δηνξζσζεί. Η Δξκελεπηηθή ηνπ νλείξνπ 

θαη ε πεξίπησζε ηεο Νηφξαο θαηαπηέζζεθαλ κέζα κνπ, αλ όρη επί ελληά ρξόληα, ζύκθσλα κε ηε 

ζπληαγή ηνπ Οξάηηνπ, όκσο ζίγνπξα επί ηέζζεξα εώο πέληε ρξόληα, πξηλ λα ηα παξαδώζσ ζηε 

δεκνζηόηεηα. [...] Σώξα έρνπλ γίλεη όια δηαθνξεηηθά. Όηαλ πηζηεύσ πσο έρσ κπξνζηά κνπ θάηη 

θαηλνύξγην, παξακέλεη ακθίβνιν αλ κπνξώ λα πεξηκέλσ ηελ επηθύξσζε. [...] Σέινο δελ είκαη πηα 

κόλνο: έλα πιήζνο πξόζπκσλ ζπλεξγαηώλ είλαη έηνηκν λα αμηνπνηήζεη θαη ην αλνινθιήξσην, ην 

αβέβαηα αλαγλσξηζκέλν» (Φξφπλη, Μεξηθέο ςπρηθέο ζπλέπεηεο ηεο αλαηνκηθήο δηαθνξάο ησλ 

θχισλ, 1981, ζ. 28). 

Η ιχζε ηνπ νηδηπνδείνπ ζπληζηά ζπκβηβαζκφ πνπ επεξεάδεη ζπλνιηθά ηε ζεμνπαιηθφηεηα. 

Σν παηδί θαηάθεξε λα θξαηήζεη ηα γελλεηηθά ηνπ φξγαλα, δελ ηνπ επηηξέπεηαη σζηφζν λα ηα 

ρξεζηκνπνηεί φπσο πξηλ. Κάπσο έηζη πεξλάκε ζηε ιαλζάλνπζα πεξίνδν πνπ ζα θξαηήζεη σο ηελ 

εθεβεία. Πξφθεηηαη γηα ην πξψην καδηθφ θχκα απψζεζεο φισλ ησλ ζεμνπαιηθψλ επηζπκηψλ πνπ ζην 

εμήο ζα εθθξάδνληαη ζε ζρέζε κε ην αλαθαηλφκελν δίπνιν ζπλεηδεηνχ-αζπλείδεηνπ. Οη απσζεκέλεο 

εκπεηξίεο ραξηνγξαθνχλ απηφ πνπ ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη αζπλείδεην (Φξφπλη, 1993) θαη απηή ε 

απψζεζε είλαη ε αηηία ηεο δηαθνξεηηθά αλεμήγεηεο παηδηθήο ακλεζίαο (Φξφπλη, 1991β). 

εμνπαιηθόηεηα ζηελ εθεβεία 

 Η έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθήο νξκήο θαζνξίδεηαη απφ ην ζεμνπαιηθό αληηθείκελν, ην πξφζσπν 

(ή νηηδήπνηε άιιν) απφ ην νπνίν εθπνξεχεηαη ή θαιχηεξα ζην νπνίν επελδχεηαη, θαη ην ζεμνπαιηθό 

ζηόρν, ηελ ελέξγεηα ζηελ νπνία σζεί. Η ζεμνπαιηθφηεηα ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη απηνεξσηηθή, 

ζηεξείηαη δειαδή αληηθεηκέλνπ˙ ε πξψηε εθινγή αληηθεηκέλνπ πξνζέθξνπζε ζην εκπφδην ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζρεκαηίδνληαο έηζη ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα. ηεξείηαη επίζεο θαη ελφο εληαίνπ 
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ζηφρνπ˙ νη επηκέξνπο νξκέο επηδηψθνπλ ηελ απφθηεζε εδνλήο αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε. Η 

παηδηθή ινηπφλ ζεμνπαιηθφηεηα είλαη απηνεξσηηθή θαη πνιύκνξθα δηεζηξακκέλε. Η αθχπληζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο κε ην πέξαο ηεο ιαλζάλνπζαο πεξηφδνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κεγέζπλζε ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ είρε αηνλήζεη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Σα εζσηεξηθά 

γελλεηηθά φξγαλα αληίζεηα έρνπλ ήδε σξηκάζεη θαη είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ ηηο ζεμνπαιηθέο 

νπζίεο. Η λέα απνζηνιή ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο είλαη θπινγελεηηθά θαζνξηζκέλε, πξέπεη λα ηεζεί 

ζηελ ππεξεζία ηεο αλαπαξαγσγήο αθνχ απφ απηφ εμαξηάηαη ε επηβίσζε ηνπ είδνπο. Η λέα εθινγή 

αληηθεηκέλνπ θαη ν λένο ζεμνπαιηθφο ζηφρνο θαζνξίδνληαη απφ απηή ηελ αλαγθαηφηεηα. Η επίηεπμε 

ηνπ λένπ ζεμνπαιηθνχ ζηφρνπ απαηηεί ηε ζπλέξγεηα φισλ ησλ πξνεγνπκέλσο δηαζθνξπηζκέλσλ 

κεξηθψλ νξκψλ ππφ ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο γελλεηηθήο δψλεο. ΄Οζνλ αθνξά ηελ εθινγή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ην γεγνλφο φηη γίλεηαη ζε δχν ρξφλνπο έρεη κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δίπακε ήδε φηη ε 

πξψηε, παηδηθή εθινγή πξνζθξνχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ε επηζπκία πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε 

ην αληηθείκελν απσζείηαη. Απψζεζε φκσο δε ζεκαίλεη θαηάξγεζε. Η αγάπε ηνπ παηδηνχ πξνο ην 

αληηθείκελν έρεη απνζεμνπαιηθνπνηεζεί ζην ζπλεηδεηφ, δηαηεξείηαη σζηφζν αλέπαθε ζην 

αζπλείδεην. Απηή είλαη πνπ απνηειεί ην ηξπθεξό ξεύκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζηελ εθεβεία θαη ηελ 

ελήιηθε δσή θαη πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ξνκαληηθή πιεπξά ηεο εξσηνιεςίαο. Η ςπραλάιπζε 

αλαθαιχπηεη πίζσ απφ απηή ηελ αζψα ηξπθεξφηεηα, ηηο ηφηε εκπνδηζκέλεο θαη ηψξα άρξεζηεο 

ηάζεηο ησλ παηδηθψλ νξκψλ. Η δεχηεξε εθινγή αληηθεηκέλνπ δελ απελδχεηαη ην ζεμνπαιηθφ 

ραξαθηήξα ηεο -δελ έρεη ιφγν λα ην θάλεη ζην βαζκφ πνπ δε ζπλαληά εκπφδηα απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα- θαη απνηειεί έηζη ην αηζζεζηαθό ξεύκα ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο. «Η κε ζύκπησζε 

ησλ δύν ξεπκάησλ έρεη ζπρλά σο ζπλέπεηα όηη έλα από ηα ηδαληθά ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο, ε ζπλέλσζε 

όισλ ησλ επηζπκηώλ ζε έλα αληηθείκελν, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί» (Φξφπλη, 1991β, ζ. 80).  

 Δίπακε γηα ην ζηφρν ηεο ελήιηθεο ζεμνπαιηθφηεηαο φηη είλαη θπινγελεηηθά θαζνξηζκέλνο, 

κέλεη σζηφζν λα δνχκε ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζήο ηνπ κε ηελ είζνδν ζηελ εθεβεία. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ε δηαδηθαζία απηή ζα είλαη δηαθνξεηηθή ζε άληξεο θαη γπλαίθεο θαη βέβαηα θαιχηεξα 

κειεηεκέλε ζηνπο πξψηνπο. ηνλ άληξα ν ζεμνπαιηθφο ζηφρνο ζπλίζηαηαη ζηελ θέλσζε ησλ 

ζεμνπιηθψλ πξντφλησλ. Γεληθά, ν ζεμνπαιηθφο κεραληζκφο ελεξγνπνηείηαη κε ηξείο ηξφπνπο: απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κε θαηάιιειε δηέγεξζε ησλ εξσηνγελψλ δσλψλ, απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ κε άγλσζην ηξφπν θαη απφ ην ςπρηθφ φξγαλν πνπ δηαηεξεί εμσηεξηθέο εληππψζεηο θαη 

επεξεάδεηαη απφ εζσηεξηθέο κεηαβνιέο. ε θάζε πεξίπησζε απνηέιεζκα είλαη ε ζεμνπαιηθή έμαςε. 

Απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αίζζεζε αθελφο κηαο εδνλήο (φπσο αθξηβψο ζηελ παηδηθή 

ζεμνπαιηθφηεηα) θαη αθεηέξνπ κηαο έληαζεο. Η ζεμνπαιηθή απηή έληαζε αλαγθαζηηθά βηψλεηαη 

δπζάξεζηα φπσο θαη θάζε έληαζε. Δίλαη απηή πνπ ζέηεη ηνλ νξγαληζκφ ζε θίλεζε κε ζθνπφ ηελ 
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απφθηεζε κεγαιχηεξεο εδνλήο. Γηαθξίλνπκε εδψ ηελ πξνεδνλή απφ ηελ ηειηθή εδνλή. Η πξψηε 

είλαη ίδηα κε απηήλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Γελ είλαη κία, αιιά πνιιέο κεξηθέο νξκέο πνπ επηδεηνχλ 

ηθαλνπνίεζε. Η δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ παηδηθή ειηθία είλαη φηη ηψξα ζπλνδεχνληαη εθηφο απφ 

εδνλή θαη απφ έλα πηεζηηθφ ζπλαίζζεκα, απηφ ηεο ζεμνπαιηθήο έληαζεο, πνπ αθφκε θη αλ ήηαλ 

παξψλ ζηηο παηδηθέο εθδειψζεηο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο δελ ήηαλ αξθεηά ηζρπξφ ψζηε λα 

θηλεηνπνηήζεη παηξεηέξσ ηνλ νξγαληζκφ. Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά ζηάδηα ηεο ζπλνπζίαο (ζέαζε, 

ςειάθηζε θιπ ηνπ ζεμνπαιηθνχ αληηθεηκέλνπ) πξνζθέξνπλ ινηπφλ ηελ αίζζεζε εδνλήο, αιιά θαη 

θηλεηνπνηνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλνπζίαο ππφ ηελ πίεζε κηαο έληαζεο. Η έληαζε απηή 

παίξλεη μεθάζαξα δπζάξεζην ραξαθηήξα αλ δελ θαηαζηεί δπλαηφ λα πξνζθεξζεί αθφκα κεγαιχηεξε 

εδνλή. Η επαθή ηνπ βαιαλνχ ηνπ πένπο κε ην βιελλνγφλν πκέλα ηνπ θφιπνπ θαη ε ζπλεπαγφκελε 

εδνλή θαη έληαζε εμαζθαιίδνπλ ηελ απαξαίηεηε θηλεηηθή ελέξγεηα γηα ηελ θέλσζε ησλ 

ζεμνπαιηθψλ νπζηψλ. Απηή ε ηειηθή εδνλή είλαη αλψηεξε απφ θάζε πξνεδνλή θαη δε ζπλνδεχεηαη 

απφ θακκία έληαζε. Έηζη, νη κεξηθέο νξκέο θαη νη αληίζηνηρεο εξσηνγελείο δψλεο δελ ιεηηνπξγνχλ 

πιένλ αλεμάξηεηα, αιιά ππφ ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο γελλεηηθήο δψλεο σο πξνπαξαζθεπαζηηθά 

ζηάδηα ηεο ηειηθήο εδνλήο. Δίλαη ζαθέο φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλην θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία επηθαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο ζην παξφλ. 

 ηελ έθεβε γπλαίθα ηα πξάγκαηα είλαη πην πεξίπινθα. Με ηελ αθχπληζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο ηφζν ην αγφξη φζν θαη ην θνξίηζη ζπλερηδνπλ απφ εθεί πνπ είραλ κείλεη πξηλ ηε 

ιαλζάλνπζα πεξίνδν κε ηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο. ην αγφξη, ν ζεμνπαιηθφο ζηφρνο έρεη κελ 

αιιάμεη, δελ είλαη σζηφζν παξά ε επέθηαζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ. ην θνξίηζη 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πνιχ κεγαιχηεξε αιιαγή. Δίπακε ήδε φηη ν παηδηθφο απλαληζκφο 

έρεη ηελ ίδηα κνξθή θαη ζηα δχν θχια - ην θνξίηζη ρξεζηκνπνηεί ηελ θιεηηνξίδα σο θπξίαξρε 

εξσηηθή δψλε κε ην ίδην ηξφπν πνπ ην αγφξη ρξεζηκνπνηεί ην θαιιφ. Η ππαγσγή ηεο γπλαηθείαο 

ζεμνπαιηθφηεηαο ζηελ ππεξεζία ηεο αλαπαξαγσγήο απαηηεί κηα κεηαηφπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη δηεγεξζηκφηεηαο απφ ηελ θιεηηνξίδα ζηνλ θφιπν. Δλψ ινηπφλ ε είζνδνο ζηελ 

εθεβεία γηα ην αγφξη ζεκαίλεη κηα επέιαζε ηεο ιίκπηλην, γηα ην θνξίηζη ζεκαίλεη έλα λέν θχκα 

απψζεζεο. Απσζεί φια ηα αξζεληθά ζηνηρεία ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηεο εληζρχνληαο ηηο ζεμνπαιηθέο 

ηεο αλαζηνιέο. Όηαλ πιένλ αξρίζεη ε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, ε δηεγεξζηκφηεηα ηεο θιεηηνξίδαο 

πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζην γεηηνληθφ θφιπν. Η κεηαθνξά απηή απαηηεί θάπνην δηάζηεκα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ε γπλαίθα παξακέλεη αλαίζζεηε. Η δεθηηθφηεηα ζηε κεηαθνξά απηή εμαξηάηαη 

απφ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ είρε πξνζθέξεη ε θιεηηνξίδα ζηε δηάξθεηα ηνπ παηδηθνχ απλαληζκνχ. 

 Παξάιιεια κε απηή ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ λεφπ ζεμνπαιηθνχ ζηφρνπ, ζε εμέιημε 

βξίζθεηαη θαη ε λέα εθινγή αληηθεηκέλνπ. Αλακελφκελν είλαη λα επηιερζνχλ σο ηέηνηα αληηθείκελα 
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ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ζην παξειζφλ πξνζθέξεη εδνλή, απηνί δειαδή πνπ θξνληίδνπλ ην παηδί. ην 

δηάζηεκα σζηφζν ηεο ιαλζάλνπζαο πεξηφδνπ θαηά ην νπνίν ε φπνηα ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα 

ιακβάλεη ρψξα κφλν ζην αζπλείδεην, ππάξρεη ρξφλνο λα αθνκνησζνχλ νη θνηλσληθέο εζηθέο 

επηηαγέο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ αηκνκημεία. Σν γεγνλφο φηη ε αηκνκηθηηθή επηζπκία ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο έρεη απσζεζεί ζην αζπλείδεην θαζηζηά απηή ηελ ίδηα απαγφξεπζε αζπλείδεηε. Έηζη κηα 

πνιηηηζκηθή απαίηεζε εμαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηά ηεο φληαο ππνθεηκεληθά αλαγλσξίζηκε σο 

«θχζε» ηνπ αηφκνπ. Η εθινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ πάλησο γίλεηαη ζίγνπξα ζε ζρέζε (είηε ζπκθσλίαο 

είηε αληίζεζεο) κε ηα πξφζσπα απηά
13

. πλδηακνξθψλεηαη απηή ε επηινγή απφ ηηο παξαζηάζεηο πνπ 

είλαη απφ ηα παηδηθά ρξφληα ζπλδεδεκέλεο κε ηε βίσζε εδνλήο θαη απφ ηηο πνιηηηζκηθέο ππνδείμεηο 

ζην πιαίζην ηεο δηαξθνχο θαη δπλακηθήο ζχγθξνπζεο εδνλήο-πξαγκαηηθφηεηαο. 

Απνθιίζεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο 

 Η αλαπηπμηαθή πνξεία πνπ κειεηήζεθε σο ηψξα κπνξεί λα ζπλαληήζεη εκπφδηα ζε θάζε 

θακπή ηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζηαηηζηηθά αδχλαην λα ππάξμεη έζησ θη έλα άηνκν πνπ λα 

αθνινπζήζεη ηελ πνξεία απηή ρσξίο πξνβιήκαηα. Απηή ε «απφιπηα θπζηνινγηθή» αλάπηπμε πνπ 

είλαη πξαθηηθά αλέθηθηε καο είλαη ρξήζηκε κφλν ζαλ πιαίζην αλαθνξάο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θαηά 

ηελ εμέηαζε ελφο πξνβιήκαηνο ζηε θπζηθή κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ζπκβαηηθά δπλάκεηο φπσο ε 

ηξηβή ακειεηέεο παξφηη ζηε θχζε είλαη πάληα παξνχζεο θαη αιινηψλνπλ αλαγθαζηηθά ην 

απνηέιεζκα. Άιισζηε ε ζεψξεζε ηεο «θπζηνινγηθήο» αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο 

ζηεξίρζεθε εμ’ αξρήο ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε παζνινγηθψλ 

πεξηπηψζεσλ. Η ςπραλάιπζε μεθίλεζε σο κέζνδνο γηα ηε ζεξαπεία ησλ λεπξψζεσλ θαη ζηελ πνξεία 

κεηεμειίρζεθε ζε ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ αλζξψπνπ. Φπζηνινγηθφ θαη παζνινγηθφ λννχληαη σο δχν 

αθξαία ζεκεία, ζην ζπλερέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θηλείηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ. Οη δε 

ραξαθηεξηζκνί «θπζηνινγηθφ» θαη «λνζεξφ-παζνινγηθφ» είλαη θαζαξά ζπκβαηηθνί θαη ζρεηίδνληαη 

κε ην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ.  

 Η ιίκπηλην, ε ζεμνπαιηθή νξκή δειαδή, ζηξέθεηαη πξνο θάπνην αληηθείκελν κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε εδνλήο θαη δηακέζνπ απηήο ηελ εθηφλσζε ηεο ίδηαο (κέζσ κηαο ελέξγεηαο πνπ νλνκάδεηαη 

ζηφρνο ζηελ ςπραλαιπηηθή νξνινγία). Σν αληηθείκελν απηφ (ην αληηθείκελν εδψ κε ηε ζπλεζηζκέλε 

έλλνηα) κπνξεί λα είλαη ηφζν κέξνο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, φζν θαη θάπνην κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. ηελ πξψηε πεξίπησζε κηιάκε γηα ιίκπηλην ηνπ αληηθεηκέλνπ (εδψ ην αληηθείκελν 

κε ηελ ςπραλαιπηηθή έλλνηα), ζηε δεχηεξε γηα ιίκπηλην ηνπ Εγώ ή λαξθηζζηζηηθή ιίκπηλην (Φξφπλη, 

Δηζαγσγή ζην λαξθηζζηζκφ, 1991γ). ηα πξψηα βήκαηά ηεο είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλα αληηθείκελν, 

                                                             
13 Η άποψθ αυτι αργότερα κα ανακεωρθκεί (Φρόυντ, Ειςαγωγι ςτο ναρκιςςιςμό, 1991γ). 
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ην ζηήζνο θαηά ην ζειαζκφ. Χζηφζν δε κηιάκε αθφκα γηα εθινγή αληηθεηκέλνπ, γηαηί ε δηάθξηζε 

Δγψ θαη εμσηεξηθνχ θφζκνπ βξίζθεηαη ελ ηε γελέζεη ηεο. Δπίζεο, ε ζεμνπαιηθή νξκή είλαη αθφκε 

ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ νξκή ηεο ζπληήξεζεο δηακέζνπ ηεο ιήςεο ηξνθήο. Απηέο είλαη θαη νη δχν 

πξσηαξρηθέο νξκέο πνπ ππνζέηεη ε ςπραλάιπζε
14

 (Φξφπλη, Οξκέο θαη νξκηθά πεπξσκέλα, 

1991γ)Όηαλ ε πξψηε δηαρσξηζηεί απφ ηε δεχηεξε ζηξέθεηαη πξνο ην Δγψ, εθθξάδεηαη απηνεξσηηθά. 

Αλ ε έθθξαζε απηή ζπλαληήζεη εκπφδηα, ε ιίκπηλην είηε θαζειώλεηαη είηε επαλαζηξέθεηαη ζε 

πξνεγνχκελεο εθθξάζεηο. ε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, είλαη αλαπφθεπθην λα ζπκβνχλ θαη ηα 

δχν. Θα δνχκε ηψξα απφ ηη ζα θαζνξηζηεί θαη ηη ζα θαζνξίζεη απηφ. 

 Η ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηδηνχ ζε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο πξνζθξνχεη αθελφο 

ζηελ πιηθή πξαγκαηηθφηεηα, αθεηέξνπ ζε κηα ζεηξά αλαπηπζζφκελσλ ςπρηθψλ αληηζηάζεσλ, θπξίσο 

πξντφλησλ ηεο πνιηηηζκηθήο δηαπαηδαγψγεζεο, φπσο είλαη ε αεδία, ε αηδψο, νη αηζζεηηθέο 

απαηηήζεηο, ν πφλνο θ.α. Σν εγψ πξνζπαζεί αθελφο λα πάξεη εδνλή, αθεηέξνπ λα απνθχγεη ηε 

δπζαξέζθεηα. Η έληαζε ηεο ιίκπηλην απφ ηε κία θαη ηεο απαγφξεπζεο απφ ηελ άιιε ζπλζέηνπλ κηα 

ζχγθξνπζε θαη πηέδνπλ ην εγψ λα θηλεζεί πξνο θάπνηα θαηεχζπλζε. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ε 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα σο ηέηνηα δηαηεξείηαη ζε έλαλ βαζκφ, ζπγρξφλσο φκσο πεξηνξίδεηαη (π.ρ. 

θαηά ην πξσθηηθφ ζηάδην ε απαγφξεπζε ησλ γνληψλ πεξηνξίδεη ην παηρλίδη ζην ρψξν ηεο ηνπαιέηαο 

θαη επηβάιιεη θαλφλεο πγηεηλήο, αθήλεη φκσο έλα κηθξφ πεξηζψξην ειεπζεξίαο πίζσ απφ ηελ 

θιεηδσκέλε πφξηα). Η ιίκπηλην ηψξα εθηνλψλεηαη κελ αιιά αηειψο. Σν πεξίζζεπκά ηεο ζα 

δηνρεηεπζεί αιινχ, απνζεμνπαιηθνπνηεκέλν, π.ρ. ζην παηρλίδη. Όπνηα θαη λα είλαη ε έθθξαζε απηή, 

ζα έρεη ζίγνπξα θάπνηα ζρέζε, ζα ιέεη θάηη κε πιάγην ηξφπν γηα ηελ αξρηθή πεγή ηεο, ηελ αξρηθή 

επηζπκία. Απηφ γηα ηελ ςπραλάιπζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Αθφκε θη έηζη πάλησο, ε ιίκπηλην 

εθηνλψλεηαη απφιπηα ηθαλνπνηεηηθά κφλν κε ηελ άλεπ φξσλ εθπιήξσζε ηεο αξρηθήο  επηζπκίαο. 

Δθφζνλ απηή δελ επηηπγράλεηαη, ε ιίκπηλην ςάρλεη λα βξεη κηα λέα δίεμνδν θαη ζα ηε βξεη ζηελ 

επφκελε εξσηνγελή δψλε, ζην επφκελν ζηάδην αλάπηπμεο, φπνπ ν θχθινο επαλαιακβάλεηαη. ηε 

δηάξθεηα ηεο ιαλζάλνπζαο πεξηφδνπ, νη ςπρηθέο αληηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο κηιήζακε εληζρχνληαη. 

Απηέο ζα απνηειέζνπλ ηα φξηα εληφο ησλ νπνίσλ ζα θηλεζεί ε ελήιηθε ζεμνπαιηθφηεηα – φξηα σο 

πξνο ην ζηφρν θαη σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο ιίκπηλην. Σν πεξίζζεπκα ηεο ιίκπηλην εθθξάδεηαη κε 

κε ζεμνπαιηθφ ηξφπν θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κεηνπζηώλεηαη. 

Πνιιέο θνξέο σζηφζν ε ηζνξνπία απηή δελ επηηπγράλεηαη κε απνηέιεζκα είηε ε ιίκπηλην, 

είηε ε απαγφξεπζε λα επηβάιινληαη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά. Δάλ επηθξαηήζεη ε πξψηε, ε ζεμνπαιηθή 

                                                             
14

 Σα δφο είδθ ορμϊν, ςεξουαλικζσ και ορμζσ τθσ ςυντιρθςθσ ι ορμζσ του εγϊ, αντιςτοιχοφν ςε βιολογικό επίπεδο 
ςτθν ανάγκθ (ζνςτικτο) ςυντιρθςθσ του είδουσ και του ατόμου αντίςτοιχα (Φρόυντ, Σο ενδιαφζρον τθσ ψυχανάλυςθσ, 
1979). 
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δξαζηεξηφηεηα ζπλερίδεηαη αδηαθνξψληαο γηα ηηο αληηζηάζεηο ή θαη ζπλδένληαο ζηαδηαθά ηηο 

αληηζηάζεηο απηέο κε ηε βίσζε εδνλήο. Σν εγψ δελ έρεη ηψξα θίλεηξν λα αλαδεηήζεη ηελ εδνλή ζε 

λέεο πεξηνρέο θαη έηζη θαζπζηεξεί ή θαη δελ πξνρσξάεη ζην επφκελν ζηάδην αλάπηπμεο. Η ιίκπηλην 

έρεη θαζεισζεί ζε έλα παηδηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Δάλ ε απαγφξεπζε 

επηβιεζεί, ε ζεμνπαιηθή επηζπκία απσζείηαη θαη ε δξαζηεξηφηεηα απνζεμνπαιηθνπνηείηαη. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε ιίκπηλην δελ εθηνλψλεηαη θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθά. Δίηε ινηπφλ θαζειψλεηαη 

εληείλνληαο ηελ πξνζπάζεηα λα απνθνκίζεη εδνλή κε κε ζεμνπαιηθφ ηξφπν, είηε επαλαζηξέθεηαη, ην 

παηδί δειαδή επηζηξέθεη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηέιεζε ζην παξειζφλ πεγή εδνλήο, γηα λα 

θαζεισζεί εθεί. Γελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη ε θαζήισζε θαη ε επαλαζηξνθή κε ηελ απψζεζε. Η 

θαζήισζε ζε έλα ζηάδην νξίδεη ηελ εξσηνγελή δψλε φπνπ ην εγψ ζα αλαδεηεί ηελ εδνλή. Η 

απψζεζε, ζην βαζκφ πνπ είλαη επηηπρήο θαζηζηά ηε ζεμνπαιηθή επηζπκία γηα απηή ηε δψλε 

αζπλείδεηε, απνζεμνπαιηθνπνηεί ηελ επηζπκία. Όπνπ ε ιίκπηλην έρεη απνθχγεη ηελ απψζεζε, νη 

ςπρηθέο αληηζηάζεηο πνπ ππεξληθήζεθαλ κπνξεί ηειηθά λα θαηαθέξνπλ λα επηβιεζνχλ ζε έλα βαζκφ 

ζηε δηάξθεηα ηεο ιαλζάλνπζαο πεξηφδνπ. Όπνπ πάλησο απσζήζεθε, απηέο ζίγνπξα ζα εδξαησζνχλ. 

Με ηελ είζνδν ζηελ εθεβεία, ππφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελήιηθεο ζεμνπαιηθήο δσήο, νη παηδηθέο νξκέο 

απνδπθλείνληαη αλίθαλεο λα επηηειέζνπλ ην ξφιν ηνπο, λα ηαρζνχλ ζηελ ππεξεζία ηεο 

αλαπαξαγσγήο. 

εμνπαιηθέο δηαζηξνθέο 

 Αο δνχκε πξψηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε ιίκπηλην επηβιήζεθε ηεο απαγφξεπζεο. Καζειψζεθε 

ινηπφλ ζε έλα ζηάδην νπνχ είλαη αθφκε παηδηθή, πνιχκνξθα δηεζηξακκέλε. Έρεη δηαηεξήζεη ηνλ 

παηδηθφ ηεο ζηφρν ή ην παηδηθφ ηεο αληηθείκελν. ηφρνο ηεο δελ είλαη ε «θπζηνινγηθή» ζπλνπζία, 

αιιά ε ζέαζε (εδνλνβιεςία-επηδεημηνκαλία), ην άγγηγκα, ε επαθή ηνπ ζηφκαηνο κε ηα γελλεηηθά 

φξγαλα, ε πξφθιεζε πφλνπ (ζαδηζκφο-καδνρηζκφο). Σα δεχγε αληηζέησλ (εδνλνβιεςία-

επεηδημηνκαλία, ζαδηζκφο-καδνρηζκφο) είλαη ακθηζπκηθά θαη εκθαλίδνληαη ζε πεξηπηψζεηο 

θαζήισζεο ζην πξσθηηθφ ζηάδην. Η πξφθιεζε πφλνπ ελεξγεηηθή ή παζεηηθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε 

ζχλδεζε εδνλήο θαη πφλνπ, ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ζηαδίνπ απηνχ. Όινη απηνί νη ζεμνπαιηθνί ζηφρνη 

απαληψληαη θαη ζηε θπζηνινγηθή ελήιηθε ζεμνπαιηθφηεηα, πξνπαξαζθεπαζηηθά πξνο ηνλ ηειηθφ 

ζηφρν. Γηα ζεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο κηιάκε ζηελ πεξίπησζε πνπ αληηθαζηζηνχλ ηνλ θαλνληθφ 

ζεμνπαιηθφ ζηφρν. Γηεζηξακκέλε κπνξεί λα είλαη ε ιίκπηλην θαη σο πξνο ην αληηθείκελφ ηεο. 

εμνπαιηθφ αληηθείκελν κπνξεί λα απνηειέζεη έλα άηνκν ηνπ ίδηνπ θχινπ (νκνθπινθηιία), έλα παηδί 

(παηδνθηιία), έλα δψν (θηελνβαζία), έλα πηψκα (λεθξνθηιία) θιπ. Ο ραξαθηεξηζκφο 

«δηεζηξακκέλνο» δελ ελέρεη αμηνινγηθφ πξφζεκν. Αλ ζεσξήζνπκε ηελ ηθαλή γηα αλαπαξαγσγή 
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ζπλνπζία σο θαλνληθφ ζεμνπαιηθφ ζηφρν, ηφηε δηεζηξακκέλε είλαη απηνκάησο νπνηαδήπνηε άιιε 

ζεμνπαιηθή έθθξαζε, φπσο απηή ηνπ παηδηνχ θαη σο έλα βαζκφ νπνηνπδήπνηε ελήιηθνπ.  

Νεύξσζε 

 Η δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε απαγφξεπζε επηβιήζεθε 

ππνρξεψλνληαο ηε ζεμνπαιηθή επηζπκία ζε απψζεζε. Η αληίζηαζε, πξντφλ αθνκνίσζεο ηεο 

απαγφξεπζεο, εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν θαηά ηε ιαλζάλνπζα πεξίνδν θαη νη ζεμνπαιηθέο 

απαηηήζεηο ηεο εθεβείαο βξίζθνπλ ην εγψ εληειψο απξνεηνίκαζην. Αληίζεηα κε ηελ πεξίπησζε ησλ 

δηαζηξνθψλ, εδψ ν ζηφρνο ηεο ιίκπηλην δελ είλαη θαλ ζεμνπαιηθφο. Οη ςπρηθέο αληηζηάζεηο πνπ 

ζηνπο δηεζηξακκέλνπο δε ιακβάλνληαη θαλ ππφςηλ, εδψ είλαη αμεπέξαζηεο θαη δελ αθήλνπλ θαλέλα 

ζρεδφλ πεξηζψξην ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν «θαλνληθφ» ζεμνπαιηθφ αληηθείκελν (ηα 

γελλεηηθά φξγαλα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ) πξνθαινχλ αεδία, ε ηδέα ηεο ζπλνπζίαο πξνθαιεί θφβν, ε 

γχκληα απνθεχγεηαη γηα ιφγνπο αηδνχο. Η πξαγκαηηθή ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ινηπφλ εθιείπεη ή 

παξνπζηάδεηαη κεησκέλε θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθή. Η ιίκπηλην φκσο ηψξα, κε ηε 

ξαγδαία ζσκαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ σξίκαλζε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

εθεβεία, ζπζζσξεχεηαη θαη πηέδεη ην εγψ. Όζν δελ εθηνλψλεηαη άκεζα κε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζα βξίζθεη πιάγηνπο ηξφπνπο έθθξαζεο. Απηφ είπακε φηη ζπκβαίλεη νχησο ή άιισο 

κε ην πεξίζζεπκα ηεο ιίκπηλην ζηνπο πγηείο, εδψ φκσο ην πεξίζζεπκα απηφ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν. 

Έλαο θνηλφο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, κηθξνχο θαη κεγάινπο, νκαινχο θαη αλψκαινπο, ηξφπνο 

έθθξαζεο ηεο πεξηζζεπνχκελεο ιίκπηλην, ηνπ θνκκαηηνχ ηεο εθείλνπ πνπ δελ εθηνλψζεθε 

ζεμνπαιηθά, είλαη ε εθπιήξσζε ηεο αλεθπιήξσηεο επηζπκίαο ζην φλεηξν. Αλ ν ιφγνο πνπ δελ 

κπφξεζε λα εθηνλσζεί άκεζα ε ιίκπηλην είλαη πιηθφο, ζπγθπξηαθφο (π.ρ. αληθαλφηεηα έπξεζεο 

εξσηηθνχ ζπληξφθνπ) ηφηε ε ζεμνπαιηθή επηζπκία δε ρξεηάδεηαη αλαγθαζηηθά λα απσζεζεί. Απηφ 

θαζίζηαηαη αλαγθαίν φηαλ ε ίδηα ε επηζπκία ζαλ ηέηνηα θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζδνθία 

πξαγκάησζήο ηεο ελαληηψλεηαη ζηηο ςπρηθέο αληηζηάζεηο ηνπ εγψ, ζηηο απαγνξεχζεηο πνπ έρεη 

αθνκνηψζεη. Απφ ηελ άιιε, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ιφγνπο, ζπγθπξηαθνχο ή κε, αδπλακίαο ηεο 

ιίκπηλην λα εθηνλσζεί άκεζα ζεμνπαιηθά, ε ζπζζψξεπζή ηεο δεκηνπξγεί κηα πηεζηηθή γηα ην εγψ 

έληαζε πνπ κεηά απφ θάπνην ζεκείν αλαγθάδεη ην εγψ λα απσζήζεη ηελ επηζπκία. Η ειιηπήο ινηπφλ 

ελήιηθε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ησλ απσζήζεσλ ηεο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθφηεηαο, αιιά απψζεζε κπνξεί λα ζπληειεζηεί θαη θαηά ηελ εθεβεία αθξηβψο εμ’αηηίαο 

ηεο έιεηςεο απηήο ζην παξφλ. Η ιίκπηλην πνπ έρεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζπζζσξεπηεί ζηνλ 

νξγαληζκφ, αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ εθηνλσζεί ζεμνπαιηθά, ηφηε α) ζα εθηνλσζεί κε άιινλ 

ηξφπν θαη β) ζα πηέζεη ηηο αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο ζε απψζεζε. Η απψζεζε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 

εγψ σο άκπλα ελάληηα ζηε δπζθνξία πνπ πξνθαιεί ε έληαζε ηεο επηζπκίαο – κηαο επηζπκίαο πνπ 
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έκκεζα ή άκεζα εκπνδίδεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Η κε ζεμνπαιηθή έθθξαζε ηεο ιίκπηλην, ην 

φλεηξν γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη κηα απεπζείαο αληαλάθιαζε ηεο πξαγκαηηθήο επηζπκίαο φηαλ 

απηή εκπνδίδεηαη ζηε δεδνκέλε ζηηγκή κφλν απφ ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο. ην βαζκφ πνπ ε 

απαγφξεπζε ηεο επηζπκίαο έρεη αθνκνησζεί, ε ζεμνπαιηθή επηζπκία σο ηέηνηα έρεη απσζεζεί, έρεη 

απνζεμνπαιηθνπνηεζεί, ζα πεξηκέλνπκε θαη ην φλεηξν (ην νλεηξηθφ πεξηερφκελν) λα εθθξάδεη 

δηαζηξεβισκέλα ηελ επηζπκία – ζε θάζε πεξίπησζε πάλησο δηαηεξεί κηα πιάγηα ηνπιάρηζηνλ 

ζχλδεζε κε απηήλ. Άιινη ηξφπνη εθηφλσζεο ηεο ζπζζσξεπκέλεο ιίκπηλην είλαη ην παηρλίδη, ην 

ρηνχκνξ, νη παξαπξαμίεο πνπ πάληα ιέλε θάηη κε έκκεζν ηξφπν γηα ηελ επηζπκία. Θα επαλέιζνπκε 

ζε απηά αξγφηεξα. Δδψ φκσο καο ελδηαθέξεη κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, εθείλε ζηελ νπνία ε άκεζε 

εθηφλσζε ηεο ιίκπηλην είλαη ειάρηζηε ή θαη θαζφινπ. Η εθηφλσζε ηεο ιίκπηλην γίλεηαη ζρεδφλ εμ’ 

νινθιήξνπ κε κε ζεμνπαιηθνχο ηξφπνπο θαη νη ηξφπνη πνπ πξναλαθέξακε δελ είλαη θαζφινπ 

επαξθείο γηα έλα ηέηνην έξγν. Η έθθξαζε πνπ αλαιακβάλεη απηφ ην ξφιν είλαη ην ζχκπησκα˙ ην 

ζχκπησκα είλαη ε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξσηηθψλ θαη ε λεχξσζε απνηειεί ην αξλεηηθφ 

ηεο δηαζηξνθήο (Φξφπλη, 1991β). Μίιεζα ήδε γηα ηε λεχξσζε, ην ζχκπησκα θαη ηελ ςπραλαιπηηθή 

ζεξαπεία ζην θεθάιαην γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο. Θα παξαζέζσ ηψξα έλα 

παξάδεηγκα (Φξφπλη, 2010α) 

 Μία θπξία ηξηάληα πεξίπνπ εηψλ πνπ δνχζε ρξφληα ρσξηζκέλε απφ ηνλ άληξα ηεο θαη 

απνκνλσκέλε ζην ζπίηη ηεο επαλαιάκβαλε αξθεηέο θνξέο ηελ εκέξα ηελ εμήο ζηεξεφηππε 

δηαδηθαζία: Έηξερε απφ έλα δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ ζε έλα άιιν, θαζφηαλ ζην ηξαπέδη θαη θαινχζε ηελ 

ππεξέηξηα ζηελ νπνία έδηλε κηα αζήκαληε εληνιή ή θαη ηελ έδησρλε ρσξίο ιφγν. Δξσηψκελε γηαηί ην 

θάλεη απηφ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα απαληήζεη. Η αλάιπζε απνθάιπςε ηε ζρέζε απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κε κηαλ αλάκλεζε. Σελ πξψηε λχρηα ηνπ γάκνπ ηεο απεθαιχθζε ην πξφβιεκα 

αληθαλφηεηαο πνπ αληηκεηψπηδε ν ζχδπγφο ηεο. Πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, εθείλνο 

έηξερε απφ ην δσκάηηφ ηνπ ζην δηθφ ηεο γηα κηα αθφκε πξνζπάζεηα ρσξίο σζηφζν θακκία επηηπρία. 

Κάπνηα ζηηγκή απνγνεηεπκέλνο ζρνιίαζε φηη απηά ηα δξνκνιφγηα είλαη αξθεηά γηα λα ηνλ 

ληξνπηάζνπλ ζηα κάηηα ηεο ππεξέηξηαο θαη, έρνληαο πεη απηά, έρπζε θφθθηλν κειάλη ζην ζεληφλη ηνπ 

θξεβαηηνχ, φρη φκσο ζην πξνβιεπφκελν ζεκείν. Όηαλ ν ςπραλαιπηήο νδεγήζεθε ζην δσκάηην κε ην 

ηξαπέδη αλαθάιπςε έλαλ θφθθηλν ιεθέ ζην ηξαπεδνκάληηιν. Ο ιεθέο βξηζθφηαλ ζηε κεξηά απφ ηελ 

νπνία έκπαηλε ε ππεξέηξηα, ελψ ε θπξία θαζφηαλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζε ζέζε ηέηνηα πνπ λα 

ηξαβά ηελ πξνζνρή ζην ιεθέ. Σν λφεκα ηνπ ζπκπηψκαηνο ινηπφλ απνθαιχπηεηαη. Η αζζελήο 

παίξλεη ηε ζέζε ηνπ ζπδχγνπ θαη ηξέρεη απφ ην έλα δσκάηην ζην άιιν. Σν ηξαπέδη ππνθαζηζηά ην 

θξεβάηη σο ζχκβνιν, φπσο ζπκβαίλεη ζηα φλεηξα. Καιψληαο ηελ ππεξέηξηα, αθήλνληαο ηελ λα δεη, 

είλαη ζαλ λα ιέεη «νξίζηε, φια είλαη φπσο πξέπεη, δελ ξεδηιεχνκαη γηαηί δελ είκαη αλίθαλνο». Αλ ν 
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ζχδπγνο δελ είλαη αλίθαλνο, ην θέξδνο γηα ηελ αζζελή καο είλαη πξνθαλέο. Σν ζχκπησκα ινηπφλ 

θαηαθέξλεη φηη θαη ην φλεηξν – ηελ εθπιήξσζε κηαο επηζπκίαο. Δίλαη παξάγσγν κηαο αζπλείδεηεο 

επηζπκίαο, δηαζηξεβισκέλν έηζη πνπ λα ηνπ επηηξέπεηαη λα γίλεη ζπλεηδεηφ κε ηηο ίδηεο κεζφδνπο –

κεηάζεζε, ζπκπχθλσζε- πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζην φλεηξν. 

Άγρνο 

 Δίπακε φηη ην πεξίζζεπκα ηεο ιίκπηλην πνπ δελ εθηνλψλεηαη πηέδεη ην εγψ [βνεζεηηθφο εδψ 

είλαη ν φξνο ιηκλάδνπζα ιίκπηλην πνπ εηζάγεη ν Βίιρεικ Ράηρ (1981)]. Σν πηεζηηθφ απηφ ζπλαίζζεκα 

είλαη αθξηβψο ην άγρνο. Γηαηί παίξλεη απηή ηε κνξθή θαη ζε πνηφ βαζκφ είλαη απηή ε κεηακφξθσζε 

θαζαξά ζσκαηηθφ θαηλφκελν ή πξντφλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ δελ κπνξνχκε πξνο ην παξφλ λα ην 

πνχκε. Οη αγρψδεηο λεπξψζεηο σζηφζν εκθαλίδνληαη ζηαζεξά ζε αλζξψπνπο πνπ αζθνχλ 

δηαθεθνκκέλε ζπλνπζία γηα λα απνθχγνπλ π.ρ. ηελ ηεθλνπνίεζε (Φξφπλη, 2010β). Απφ ηελ άιιε, 

μέξνπκε φηη ην άγρνο ιεηηνπξγεί σο ζήκα θηλδχλνπ, πξνεηνηκάδεη ην εγψ γηα λα πξνθπιαρηεί απφ 

θάπνηα εμσηεξηθή απεηιή. Απφ απηή ηελ άπνςε είλαη έθθξαζε ηεο νξκήο ηεο ζπληήξεζεο. Καη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θαηλνκεληθά αδηθαηνιφγεηνπ άγρνπο, ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη αθξηβψο ε ίδηα. 

Πξνθπιάζζεη ην εγψ απέλαληη ζε κηα απεηιή. Η απεηιή εδψ είλαη ε απαίηεζε ηεο ιίκπηλην ή πην 

ζσζηά νη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζε πεξίπησζε ηθαλνπνίεζήο ηεο. Πξφηππν 

γηα απηφ ην άγρνο είλαη ην άγρνο επλνπρηζκνχ. Αθελφο ινηπφλ ηξνθνδνηείηαη απφ ηε ιίκπηλην, ηε 

ζεμνπαιηθή νξκή, αθεηέξνπ απνηειεί έθθξαζε ηεο νξκήο ηεο ζπληήξεζεο αθνχ πξνζηαηεχεη ην εγψ 

δεζκεχνληαο ηε ιίκπηλην. Δδψ ηίζεηαη έλα πνζνηηθφ δήηεκα. Η αχμεζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο ιίκπηλην 

απμάλεη ηελ πίεζε πξνο ην εγψ. Σν άγρνο ρξεζηκνπνηήζεθε σο άκπλα, αιιά ηψξα βηψλεηαη απηφ ην 

ίδην σο ηδηαίηεξα επίπνλν. Η ιίκπηλην πξέπεη λα δεζκεπηεί θάπνπ αιινχ, λα εθηνλσζεί κε πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Καη ζα ην θάλεη δεκηνπξγψληαο ην ζχκπησκα. Σν ζχκπησκα απνηειεί ελ 

ηέιεη δεπηεξνγελή επεμεξγαζία ηεο επηζπκίαο κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο εδψ θαη ηψξα.  

Σειηθά γηα ηε ζεμνπαιηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη: «Καηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη νη δηαζηξνθέο έρνπλ κελ θάηη ην έκθπην σο βάζε, αιιά θάηη πνπ είλαη έκθπην ζε όινπο 

ηνπο αλζξώπνπο, σο πξνδηάζεζε κπνξεί λα ηαιαληεύεηαη ζηελ έληαζή ηνπ θαη πεξηκέλεη λα αλαδεηρζεί 

από ηηο επηξξνέο ηεο δσήο. Πξόθεηηαη γηα έκθπηεο, ππαξθηέο ζηελ ηδηνζπζηαζία ξίδεο ηεο ζεμνπαιηθήο 

νξκήο, νη νπνίεο ζε κηα ζεηξά πεξηπηώζεσλ αλαπηύζζνληαη ζε πξαγκαηηθνύο θνξείο ηεο ζεμνπαιηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο (αλώκαινη), άιιεο θνξέο πθίζηαληαη αλεπαξθώο θαηαπίεζε (απώζεζε), νπόηε κε 

πιάγην ηξόπν σο ζπκπηώκαηα αζζέλεηαο κπνξνύλ λα επηζύξνπλ κεγάιν κέξνο ηεο ζεμνπαιηθήο 

ελέξγεηαο, ελώ ζηηο επλντθόηεξεο πεξηπηώζεηο, αλάκεζα ζηα δύν άθξα, κε απνηειεζκαηηθό πεξηνξηζκό 

θαη άιιεο επεμεξγαζίεο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγεζεί ε ιεγόκελε νκαιή ζεμνπαιηθή δσή» (Φξφπλη, 
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1991β). Φηάζακε έηζη ζην ηέινο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ηεο θξνυδηθήο ζθέςεο θαη ζηελ αξρή ηνπ Α’ 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 

 

3. Πέξαλ ηεο αξρήο ηεο εδνλήο 

 

 Κεληξηθή ηδέα ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία είλαη απηή ηεο ζχγθξνπζεο. Χο ηψξα κηινχζακε 

γηα κηα ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ζεμνπαιηθψλ νξκψλ (ζεμνπαιηθά έλζηηθηα) θαη ησλ νξκψλ ηνπ εγψ, 

ηηο νπνίεο ζεσξήζακε ηελ έθθξαζε ζην άηνκν ηνπ ελζηίθηνπ απηνζπληήξεζεο. Γηα ηα πξψηα ιεκε 

φηη έρνπλ αληηθείκελν (πξαγκαηηθφ ή θαληαζηηθφ φπσο ζηε λεχξσζε) ελψ γηα ηα δεχηεξα ην κφλν 

πνπ κπνξνχκε λα πνχκε είλαη φηη έρνπλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο απφ ην εγψ. Τπάξρνπλ σζηφζν άηνκα 

πνπ δηαιέγνπλ σο ζεμνπαιηθφ αληηθείκελν ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπο. Σα άηνκα απηά νλνκάζηεθαλ 

λαξθηζζηζηέο (Φξφπλη, 1991γ). Άιιεο κνξθέο λαξθηζζηζκνχ αθνξνχλ ηα άηνκα εθείλα πνπ 

δηαιέγνπλ σο αληηθείκελν θάπνηνλ πνπ ηνπο κνηάδεη, θάπνηνλ πνπ είλαη απηφ πνπ νη ίδηνη ήηαλ ή 

θάπνηνλ πνπ είλαη απηφ πνπ νη ίδηνη ζέινπλ λα είλαη. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην πξφηππν δελ είλαη 

φπσο ζα πεξηκέλακε ν γνλέαο, ν ηξνθφο, απηφο πνπ παξείρε θξνληίδα ζην παηδί, αιιά ην ίδην ην εγψ. 

Ο λαξθηζζηζκφο φπσο δηαηππψλεηαη εδψ δηαθέξεη απφ ηνλ απηνεξσηηζκφ πνπ ζπλαληήζακε ζηηο 

απαξρέο ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθφηεηαο. Κη απηφ δηφηη δελ πξνυπνζέηεη ηελ επαλαζηξνθή ζε θάπνην 

πξνγελλεηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηεο ιίκπηλην. Ο ζεμνπαιηθφο ζηφρνο κπνξεί λα κελ παξνπζηάδεη 

θακκία απφθιηζε απφ ην θπζηνινγηθφ. Δθείλν πνπ αιιάδεη είλαη ην αληηθείκελν. 

 Μία άιιε αληίθαζε πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ηνπ άγρνπο. Αλ ην άγρνο είλαη φπσο 

ππνηέζεθε έθθξαζε ησλ νξκψλ ηνπ εγψ, ηφηε πψο γίλεηαη λα ηξέθεηαη απφ ηε ιίκπηλην, ηε 

ζεμνπαιηθή δειαδή νξκή, απέλαληη ζηελ νπνία αθξηβψο αληηζηέθεηαη; Ση είλαη απηφ πνπ 

αληηζηέθεηαη θαη πνπ βξίζθεη ηε δχλακε λα αληηζηαζεί; 

 Η δηαθνξά ηνπ εγψ κε ην αληηθείκελν ζα πξέπεη λα λνεζεί σο δηαθνξά ηνπηθή θαη φρη 

πνηνηηθή (Φξφπλη, Πέξαλ ηνπ ζηνηρείνπ ηεο εδνλήο, ρ.ρ.). Σν εγψ ηφηε είλαη ε αξρηθή δεμακελή ηεο 

ιίκπηλην, ε νπνία (ε ιίκπηλην) ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ πξνζθνιιάηαη ζε αληηθείκελα θαη 

απνηξαβηέηαη απφ απηά αλάινγα κε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπγθπξίεο. «Έηζη ζρεκαηίδνπκε ηελ 

ηδέα κηαο πξσηαξρηθήο ιηκπηληηθήο επέλδπζεο ηνπ Εγώ, από ηελ νπνία αξγόηεξα γίλνληαη δηνρεηεύζεηο 

ζηα αληηθείκελα, ε νπνία όκσο θαηά βάζνο παξακέλεη. Η ζρέζε πξνο ηηο επελδύζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ 

είλαη αλάινγεο εθείλσλ ηνπ ζώκαηνο ελόο πξσηνπιαζκαηηθνύ νξγαληζκνύ πξνο ηα ςεπδνπόδηα ηνπ» 
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(Φξφπλη, 1991γ, ζ. 10). Σφηε φκσο πξνθχπηεη έλα άιιν ζεσξεηηθφ εκπφδην. Αλ ην εγψ δελ έρεη δηθέο 

ηνπ νξκέο, ηφηε ε κφλε νξκή πνπ κέλεη είλαη ε ζεμνπαιηθή, ε νπνία είηε δξα αλεζηαικέλα πξνο ην 

εγψ είηε εμσηεξηθεχεηαη σο κε αλεζηαικέλε ζεμνπαιηθφηεηα. Αλ δειαδή ην εγψ λνείηαη κφλν 

ηνπηθά, ηφηε πνχ βξίζθεη ηε δχλακε λα επηβάιιεηαη, λα απσζεί, λα δηαζηξεβιψλεη, λα ινγνθξίλεη; 

Απηφ ζα ην θαηαθέξλεη αμηνπνηψληαο ηελ ελέξγεηα ηεο ζεμνπαιηθήο νξκήο, ηε ιίκπηλην, φηαλ απηή 

πξνζθνιιάηαη ζην εγψ. Όηαλ φκσο εγθαηαιείπεη ην εγψ θαη επελδχεηαη ζε έλα αληηθείκελν δελ ζα 

κπνξεί πηα λα δηαζηξεβισζεί. Σφηε φκσο πψο εμεγείηαη ε επηζεηηθφηεηα είηε έρεη ζεμνπαιηθφ 

ραξαθηήξα (ζαδηζκφο) είηε φρη; ηε ζεσξία γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα είπακε φηη ην εγψ ζπλδέεη ην 

αίζζεκα εδνλήο κε απηφ ηνπ πφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσθηηθνχ ζηαδίνπ νξγάλσζεο ηεο 

ιίκπηλην. Με βάζε ηε λέα ζεψξεζε γηα ηελ θίλεζε ηεο ιίκπηλην αλάκεζα ζε εγψ θαη αληηθείκελα, 

κηα ηέηνηα ζχλδεζε κπνξεί λα ηζρχεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ιίκπηλην δεζκεχεηαη ζην εγψ 

(νπφηε ην ηειεπηαίν κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιίκπηλην) θαη φρη φηαλ ζηξέθεηαη πξνο εμσηεξηθά 

αληηθείκελα. Έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί ν καδνρηζκφο (πξφθιεζε πφλνπ ζην εγψ), φρη φκσο θαη ν 

ζαδηζκφο (πξφθιεζε πφλνπ ζην αληηθείκελν). Τπάξρνπλ ινηπφλ θαη άιια έλζηηθηα πνπ δξνπλ 

θαηεπζπλφκελα είηε πξνο ην εγψ είηε πξνο ηα αληηθείκελα. Καη ε επηξξνή ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

νπελράνπεξ είλαη θαλεξή ζε απηή ηε λέα δηαηχπσζε ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ελζηίθησλ ηεο δσήο 

(Έξσο) πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηα ζεμνπαιηθά έλζηηθηα φζν θαη ηα έλζηηθηα ηεο απηνζπληήξεζεο, 

θαη ελζηίθησλ ηνπ ζαλάηνπ (Φξφπλη, Πέξαλ ηνπ ζηνηρείνπ ηεο εδνλήο, ρ.ρ.). 

Σάζε γηα επαλάιεςε 

 Με ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ν Φξφπλη άξρηζε λα δέρεηαη πνιινχο αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ 

απηφ πνπ νλνκάζηεθε ηξαπκαηηθή λεχξσζε. Η ηξαπκαηηθή λεχξσζε αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο θαζφια ζπλεηδεηφ παξαιχεη ηνλ νξγαληζκφ. Σα φλεηξα ησλ αζζελψλ 

απηψλ είλαη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αξρηθνχ γεγνλφηνο θαη ζπλνδεχνληαη απφ αλάινγα ζπλαηζζήκαηα. 

Οη αζζελείο είλαη αλίθαλνη λα παξάγνπλ νπνηνδήπνηε ζπλεηξκφ ζρεηηθά κε ηα κέξε ηνπ νλείξνπ. Σα 

φλεηξα απηά θαίλεηαη λα αληηθάζθνπλ κε ην ζθνπφ ηνπ νλείξνπ φπσο ηνλ γλσξίδνπκε, ηελ 

ηθαλνπνίεζε δειαδή κηαο επηζπκίαο. Ο νλεηξεπφκελνο αλαβηψλεη ηε δπζάξεζηε επηζπκία ρσξίο κέζα 

ζε απηή ηελ παξάζηαζε λα εθθξάδεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ε ειπίδα αλάξξσζεο ή έζησ ε 

επίηεπμε κηαο ζπλδεφκελεο κε ην γεγνλφο ηθαλνπνίεζεο. Ο ζπκβηβαζκφο δειαδή κεηαμχ επηζπκίαο 

θαη απαγφξεπζεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη, κε άιια ιφγηα ε ιεηηνπξγία ηνπ νλείξνπ έρεη απνηχρεη. Η 

απφθηεζε ηεο εδνλήο θαίλεηαη εδψ λα κελ παίδεη θαλέλα ξφιν. Η αξρή ηεο εδνλήο ινηπφλ 

ακθηζβεηείηαη σο απφιπηε (έζησ σο αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο) ξπζκηζηηθή αξρή ηεο δσήο. Δθείλν 

πνπ κέλεη είλαη έλαο θαηαλαγθαζκφο γηα επαλάιεςε. Απηή ηελ ηάζε γηα επαλάιεςε ηελ 

παξαηεξνχκε θαη αιινχ, π.ρ. ζην παηδί πνπ επηζπκεί λα αθνχζεη ηελ ίδηα ηζηνξία μαλά θαη μαλά ή 
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επαλαιακβάλεη ην ίδην παηρλίδη δηαξθψο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο βέβαηα ε ηάζε γηα επαλάιεςε είλαη 

ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο εδν,λήο, ην γεγνλφο σζηφζν φηη κπνξεί φπσο ζηελ ηξαπκαηηθή λεχξσζε 

λα ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο νδήγεζε ην Φξφπλη λα ππνζέζεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνγελή 

δηαδηθαζία πην βαζηθή απφ ηελ αξρή ηεο εδνλήο.  

 Αο δνχκε θαηαξράο πνηά ε ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο ηέηνηαο ηάζεο γηα επαλάιεςε. 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ ηξαπκαηηθή λεχξσζε αλαξσηηφκαζηε ηη είλαη απηφ πνπ θαζηζηά έλα γεγνλφο 

ηθαλφ λα γίλεη ηξαπκαηηθφ πέξα απφ απιψο δπζάξεζην. Γηαηί φζν είλαη απιά δπζάξεζην έρνπκε δεη 

φηη ε αξρή ηεο εδνλήο έρεη ηνλ ηξφπν λα ην αληηκεησπίζεη. Ξερσξίδνπκε ηηο έλλνηεο αγσλία, θφβνο 

θαη ηξφκνο. Καη νη ηξεηο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ ζήκαηα θηλδχλνπ απέλαληη ζε κηα εμσηεξηθή ή 

εζσηεξηθή απεηιή. ηελ αγσλία δηαθξίλνπκε κηα θαηάζηαζε αλακνλήο θαη πξνεηνηκαζίαο απέλαληη 

ζηνλ επεξρφκελν γλσζηφ ή άγλσζην θίλδπλν. Η έληαζή ηεο είλαη ήπηα, ην ζπλαίζζεκα δηάρπην θαη 

κπνξεί λα δηαξθέζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ην θφβν ε θαηάζηαζε είλαη πην εληνπηζκέλε. 

Αηζζαλφκαζηε θφβν απέλαληη ζε κηα απεηιή ζπγθεθξηκέλε θαη ην ζήκα απηφ καο πξνεηνηκάδεη γηα 

κηα αληίδξαζε. Ο ηξφκνο αλαθέξεηαη ζε έλα παξφκνην ζπλαίζζεκα ζε πνιχ κεγαιχηεξε έληαζε, ε 

νπνία πξνθχπηεη αθξηβψο ιφγσ ηεο αλεηνηκφηεηάο καο, εκπεξηέρεη δειαδή ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο. 

Σν εγψ δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλν γηα κηα ηέηνηα εηζβνιή ελέξγεηαο (έληαζε) θαη παξαιχεη. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε αξρή ηεο εδνλήο βάζεη ηεο νπνίαο ην εγψ είηε ζα 

ζπλέδεε ην θαηλνχξγην εξέζεηζκα κε ηελ ηξέρνπζα νξγάλσζε ηνπ είηε ζα ην απσζνχζε. Δδψ 

έγθεηηαη ε ιεηηνπξγηθή αμία ηεο επαλάιεςεο. Σν εξέζεηζκα εκκέλεη ζηε ζπλείδεζε σζφηνπ ην εγψ 

λα κπνξέζεη λα ην δηαρεηξηζζεί, λα απνθηήζεη έιεγρν πάλσ ηνπ. 

Αξρή ηεο Νηξβάλα 

 Ήδε απφ ηηο «Σξεηο κειέηεο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα» είρε ππνζηεξηρζεί ε άπνςε φηη θάζε 

έληαζε είλαη αλαγθαζηηθά δπζάξεζηε. Η άπνςε απηή ηψξα θαζίζηαηαη ζεκειηαθή. ηε ζέζε ηεο 

αξρήο ηεο εδνλήο κπαίλεη ε αξρή ηεο Νηξβάλα πνπ είλαη ην αληίζηνηρν ζηελ ςπραλάιπζε ηεο αξρήο 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηε θπζηνινγία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν νξγαληζκφο δξα κε ζθνπφ ηε κείσζε θαη εη 

δπλαηφλ ην κεδεληζκφ ησλ εληάζεσλ. Η αξρή ηεο εδνλήο φπσο ηε γλσξίδνπκε εμππεξεηεί απηφλ 

αθξηβψο ην ζθνπφ. Δπίηεπμε εδνλήο ζεκαίλεη εθηφλσζε ηεο ιίκπηλην, απνθφξηηζε γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. Η εδνλή ινηπφλ είλαη κέζν, φρη απηνζθνπφο. Πξφηππν απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο απνηειεί ε 

πξάμε ηεο ζπλνπζίαο. Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά ζηάδηα ηεο ζπλνδεχνληαη αθελφο απφ έλα αίζζεκα 

εδνλήο (δηέγεξζε), αθεηέξνπ απφ ην δπζάξεζην αίζζεκα ηεο έληαζεο (βι. θεθ. ζεμνπαιηθόηεηα 

ζηελ εθεβεία). Η δξάζε δε ζα ζπλερηδφηαλ αλ έιεηπε έλα απφ ηα δχν. Η έληαζε είλαη εθείλε πνπ 

αλαγθάδεη ηνλ νξγαληζκφ λα δξάζεη ελψ ε εδνλή ηνπ ππνδεηθλχεη ηελ θαηεχζπλζε. Πξάγκαηη, φηαλ 
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κε ηνλ νξγαζκφ επηηπγράλεηαη ε ηειηθή εδνλή πνπ δε ζπλνδεχεηαη απφ θακκία έληαζε, ηφηε παχεη 

θάζε δξάζε. Απηή ε αξρή ηεο Νηξβάλα είλαη ε έθθξαζε ηνπ ελζηίθηνπ ηνπ ζαλάηνπ. 

Η ηειεπηαία δηαηχπσζε γηα απηφ ην πξφβιεκα είλαη ε εμήο: Η αξρή ηεο Νηξβάλα εθθξάδεη 

ηελ ηάζε ηεο νξκήο ηνπ ζαλάηνπ, ε αξρή ηεο εδνλήο ηελ αμίσζε ηεο ιίκπηλην θαη ε αξρή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηελ επηξξνή ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. «Κακκία από ηηο ηξεηο αξρέο δελ κπνξεί 

πξάγκαηη λα εμνπδεηεξσζεί από ηηο άιιεο. Καηά θαλόλα θαηαθέξλνπλ λα αλέρνληαη ε κία ηελ άιιε, 

κνινλόηη κεξηθέο θνξέο νη ζπγθξνύζεηο είλαη αλαπόθεπθηεο, θαζώο επηδηώθεηαη από ηε κηα κεξηά ε 

πνζνηηθή ειάηησζε ηνπ θνξηίνπ ησλ εξεζηζκάησλ, από ηελ άιιε έλαο πνηνηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ θαη 

ηέινο κηα ρξνληθή αλαβνιή ηεο απόθξνπζεο ησλ εξεζηζκάησλ θαη κηα πξνζσξηλή αλνρή ηεο 

δπζάξεζηεο έληαζεο. Σν ζπκπέξαζκα από απηή ηε ζπιινγηζηηθή είλαη όηη ν ραξαθηεξηζκόο ηεο αξρήο 

ηεο εδνλήο σο θξνπξνύ ηεο δσήο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί» (Φξφπλη, Σν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα 

ηνπ καδνρηζκνχ, 1991γ, ζ. 45). Έλα θαιφ παξάδεηγκα ηψξα είλαη ν χπλνο. Ο νξγαληζκφο έρεη 

μνδέςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηάο ηνπ θαη ειείςεη εληάζεσλ επηδεηά ηελ απνκάθξπλζε απφ 

ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, έλαλ κηθξφ ζάλαην. Αθφκε θαη ηφηε ε ιίκπηλην δελ έρεη κεδεληζζεί ηειείσο 

θαη αμηψλεη ηθαλνπνίεζε. Σν φλεηξν είλαη ν ηέιεηνο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ησλ δχν νξκψλ. Η ιίκπηλην 

ηθαλνπνηείηαη (κεξηθψο βέβαηα) παξαηζζεηηθά κε απνηέιεζκα νη φπνηεο εληάζεηο λα κεησζνχλ θαη λα 

κελ δηαηαξάμνπλ ηε «ληξβάλα» ηνπ εγψ. Απηή πάλησο ε αλάγλσζε ησλ πξαγκάησλ θαηαηάζζεη ην 

Φξφπλη ζηνπο ζπληεξεηηθνχο ζηνραζηέο. Αλ ην πξψην κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ Φξφπλη αλαδεηθλχεη de 

facto ηελ πνιηηηζηηθή θαηαπίεζε σο ηνλ ππ’αξηζκφλ έλα αηηηνινγηθφ παξάγνληα γηα ηε λεχξσζε
15

, ην 

δεχηεξν κέξνο κεηαθέξεη ην θέληξν βάξνπο ηεο ζχγθξνπζεο θαη άξα θαη ηεο θαηαπίεζεο εληφο ηνπ 

αηφκνπ σο αλαπφθεπθην θνκκάηη ηεο θχζεο ηνπ. 

Σν έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ 

 Η θιηληθή παξαηήξεζε έδσζε ηελ αθνξκή γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ελζηίθηνπ ηνπ ζαλάηνπ, 

σζηφζν ε χπαξμή ηνπ ζα πξέπεη λα αηηηνινγεζεί θαη θπινγελεηηθά. Η επίθιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζεμνπαιηθνχ ελζηίθηνπ δηθαηνινγείηαη εχθνια θαζψο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ αλαπαξαγσγή δελ 

ακθηζβεηείηαη. Σν ίδην ζα πξέπεη λα απνδεηρζεί θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε.  

 Η ηάζε γηα επαλάιεςε ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε είλαη ην πξφηππν ιεηηνπξγίαο ελφο 

ελζηίθνπ. ε θάζε δσληαλφ νξγαληζκφ ππάξρεη ε ηάζε γηα επαλαθνξά ζηελ πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε. ην πξψην πέξαζκα απφ ηελ αλφξγαλε ζηελ νξγαληθή χιε, ζην πξψην πέξαζκα δειαδή 

απφ θάηη άςπρν ζε θάηη δσληαλφ ζα ππήξρε πάιη απηή ε ηάζε. ην «Πέξα απφ ηελ αξρή ηεο εδνλήο» 

                                                             
15

 Ο καπιταλιςμόσ κα πρζπει να κρικεί όχι μόνο ωσ ςφςτθμα που παράγει οικονομικζσ αδικίεσ αλλά και ωσ το ςφςτθμα 
εκείνο που ζχει νευρωτικοποιιςει ςε ιςτορικά πρωτοφανι βακμό τθν κοινωνία (νάιντερ, 1975). 
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γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηα πεηξάκαηα κε πξσηνπιαζκαηηθνχο νξγαληζκνχο. ε έλα απφ απηά, ν 

εξεπλεηήο κειεηά έλα εγρπκαηνγελέο δσχθην, έλαλ κνλνθχηηαξν νξγαληζκφ πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη 

κε δηαίξεζε ζε δχν άηνκα. Σνπνζεηνχζε θάζε θνξά ην έλα απφ ηα δχν άηνκα ζε θαζαξφ λεξφ θαη 

απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε κέρξη ηε γεληά 3092. Σν άηνκν πνπ θάζε θνξά δελ έκπαηλε ζην λεξφ 

πέζαηλε ελψ ην άιιν επηβίσλε. Οπζηαζηηθά έλα ηέηνην πξψηηζην κπνξνχζε λα δήζεη επ’αφξηζηνλ 

εθφζνλ δερφηαλ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ λεξνχ. ε ζπλδπαζκφ κε άιια πεηξάκαηα πξνέθππηε 

φηη ηα πξψηηζηα πεζαίλνπλ απφ ρεκηθέο νπζίεο πνπ θέξνπλ ηα ίδηα εληφο ηνπο, ελψ ε δηάξθεηα δσήο 

ηνπο αλαλεσλφηαλ φηαλ έξρνληαλ ζε επαθή κε άιιεο ρεκηθέο νπζίεο. Οη ηειεπηαίεο δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ηνπο πξνζθέξνληαη ηερλεηά˙ ην ίδην ζπκβαίλεη φηαλ ηα πξψηηζηα ελψλνληαη κεηαμχ 

ηνπο ζρεκαηίδνληαο πην ζχλζεηεο θπηηαξηθέο δνκέο. Απηή ε έλσζε κεηαμχ πξσηίζησλ γηα ην 

ζρεκαηηζκφ κηαο λέαο κνξθήο δσήο είλαη ε πξψηε κνξθή «ζπλνπζίαο». Σα δε πξψηηζηα ελψλνληαη 

θαη ρσξίδνληαη, πξάγκα πνπ γηα ηα ίδηα ζεκαίλεη αληίζηνηρα αλαλέσζε θαη κείσζε ηεο δηάξθεηαο 

δσήο ηνπο. Βιέπνπκε ινηπφλ δχν ηάζεηο ζηα πξψηηζηα: κηα πνπ σζεί ζε κεηάβαζε ζε πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε θαη πνπ αλ θηάζεη κέρξη ηέινπο θαηαιήγεη ζην ζάλαην θαη κηα αληίζεηε πνπ σζεί ζηελ 

έλσζε κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη ζπλεπαγφκελα ζηελ αλαλέσζε ηεο δσήο. Απηέο νη δχν 

ζηνηρεηαθέο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο κνλνθχηηαξνπο νξγαληζκνχο εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη ζηνπο δεκηνπξγεζέληεο απφ απηνχο πνιπθχηηαξνπο σο έλζηηθηα. Η δξάζε βέβαηα ησλ 

ηειεπηαίσλ είλαη εμαηξεηηθά πνιπζχλζεηε αιιά παξφια απηά θαζνξίδεηαη απφ απηνχο ηνπο λφκνπο. 

 Σα δχν πάλησο έλζηηθηα έρνπλ κηα ζεκαληηθή δηαθνξά. Σν ζεμνπαιηθφ εθπξνζσπείηαη 

ελεξγά απφ ηε ιίκπηλην ελψ ηα ζπληεξεηηθά έλζηηθηα δελ έρνπλ θάηη αληίζηνηρν. Άιισζηε σζνχλ 

πξνο ηελ αηαξαμία, πξνο ηε κε δξάζε δειαδή ζε αληίζεζε κε ηα ζεμνπαιηθά. Δλεξγά θαζίζηαληαη 

κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζεμνπαιηθά εθκεηαιιεπφκελα ηε δχλακε ηεο ιίκπηλην, φπσο π.ρ. ζην 

ζαδηζκφ. Δπίζεο αξρηθά είλαη ζηξακκέλα πξνο ηα κέζα, πξνο ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, αθνχ εθείλνλ 

πξνζπαζνχλ λα επαλαθέξνπλ ζηελ αλφξγαλε θαηάζηαζε. «Θα πξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη νη νξκέο ζαλάηνπ είλαη εθ θύζεσο ζησπειέο θαη όηη ν ζόξπβνο ηεο δσήο πξνθαιείηαη 

θπξίσο από ηνλ έξσηα. [...] ύκθσλα κε ηε δηθή καο ζέαζε, ιόγσ ηεο κεζνιάβεζεο ηνπ έξσηα, νη 

θαηαζηξνθηθέο νξκέο άιιαμαλ θαηεύζπλζε θαη αληί γηα ηνλ εαπηό θαηεπζύλνληαη ηώξα πξνο ηνλ έμσ 

θόζκν» (Φξφπλη, 2008, ζ. 74). 

Γεύηεξε ηνπηθή ζεσξία 

 Γηα θάζε δσληαλφ νξγαληζκφ δερφκαζηε αμησκαηηθά ηηο εμήο πξνηάζεηο: 

Α) Ο νξγαληζκφο δελ δξα αλ δελ ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε. 
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Β) Δπηηαθηηθή αλάγθε ππάξρεη φηαλ ν νξγαληζκφο βηψλεη ηελ παξνχζα ηνπ θαηάζηαζε σο 

δπζάξεζηε. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ππάξρεη έληαζε. 

Γ) Η δξάζε έρεη σο ζηφρν ηε κείσζε ηεο έληαζεο. 

 Απηφ πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ην νλνκάδνπκε Εγώ. Σν Δγψ ην 

ζεσξήζακε κέρξη ηψξα κηα σο κηα ζπλεθηηθή νξγάλσζε, έλα κέξνο ηνπ ςπρηθνχ κεραληζκνχ 

αλάκεζα ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ην αζπλείδεην-απσζεκέλν. Αο δνχκε ηψξα ηε δνκή ηνπ.  

Αλ ζεσξήζνπκε ηνλ ςπρηθφ κεραληζκφ αθαηξεηηθά σο κηα ζθαίξα, ηφηε ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζθαίξαο απηήο βξίζθεηαη έλα ηκήκα πνπ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ θαηέρεη ηδηαίηεξε αμία. Σν ηκήκα απηφ 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ έμσ θφζκν θαη ηα βαζχηεξα ζηξψκαηα ηεο ςπρηθήο ζθαίξαο θαη είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηα έμσ πξνθεηκέλνπ λα δέρεηαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο εξεζηζκνχο. 

Πξφθεηηαη γηα ην ζχζηεκα Αληίιεςε-πλείδεζε. Σν ζχζηεκα απηφ βξίζθεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ θινηφ 

ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη εξεζηζκνί πνπ απηφ δέρεηαη έρνπλ ηε κνξθή ελέξγεηαο 

δηαθφξσλ εληάζεσλ θαη πνηνηήησλ θαη πξνθαινχλ πιηθέο κεηαβνιέο ζηε ζχζηαζε ηνπ. Απηφ ην 

βιέπνπκε λα ζπκβαίλεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ πνπ απνηειεί θαη αλαθεθαιαίσζε ηεο 

θπινγελεηηθήο εμέιημεο (Φξφπλη, Πέξαλ ηνπ ζηνηρείνπ ηεο εδνλήο, ρ.ρ.).  

Γηα λα πεξάζεη ε ελέξγεηα ελφο εξεζίζκαηνο, ην λεπξηθφ ζήκα δειαδή, απφ έλα ζεκείν ηνπ 

ΚΝ ζε έλα άιιν ζα πξέπεη λα ππεξληθήζεη κηα αληίζηαζε. ε ζχγρξνλε νξνινγία λεπξνβηνινγίαο, 

έλα δπλακηθφ ελέξγεηαο πεξλά απφ έλα λεπξψλα ζηνλ επφκελν αλ δελ αλαθνπεί ζηε κεηαμχ ηνπο 

ζχλαςε. Αλ ε ελέξγεηα ηνπ εξεζίζκαηνο δελ πεξάζεη απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν, απηφ ζεκαίλεη φηη 

δεζκεχηεθε ζην πξψην. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην εξέζηζκα έρεη αθήζεη ζην ελ ιφγσ ζεκείν, ζηνλ 

ςπρηθφ απηφλ ηφπν, έλα κλεκνληθφ ίρλνο. Λέκε ηφηε φηη ε ελέξγεηα ηνπ εξεζίζκαηνο είλαη πιένλ 

δεζκεπκέλε θαη φηη ην εξέζηζκα είλαη ζπλδεδεκέλν. Καζέλα απφ ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ηνπ 

ΚΝ είλαη πξννξηζκέλν λα δέρεηαη ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εξεζίζκαηα θαη λα ηα ζπλδέεη. Απηφ δελ 

ζπκβαίλεη φκσο θαη ζην ζχζηεκα Α-. Αλ ην ζχζηεκα απηφ ζπλέδεε εξεζίζκαηα, ηφηε ζχληνκα ε 

ηθαλφηεηά ηνπ λα αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα ζα πεξηνξηδφηαλ. Σν ζχζηεκα απηφ, 

αθξηβψο ιφγσ ησλ πιηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ππέζηε εμειηθηηθά ζηα αλψηεξα είδε ιεηηνπξγεί ζρεδφλ 

σο αλφξγαλε χιε. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ επεκβαίλεη ζηελ ελέξγεηα ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη, δε 

δεκηνπξγεί αληίζηαζε. Έηζη ινηπφλ ε ελέξγεηα θηλείηαη ειεχζεξα εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ 

δεκηνπξγψληαο ην θαηλφκελν ηεο ζπλείδεζεο. Αθνχ πεξάζεη απφ ην ζχζηεκα Αληίιεςε-πλείδεζε 

θαηεπζπλφκελε πξνο ηα βαζχηεξα ζηξψκαηα ηεο ςπρηθήο ζθαίξαο, ζπλαληά ζην ζχλνξν ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζπγθεληξσκέλε φιε ηελ αληίζηαζε πνπ έρεη κεηαθεξζεί εθεί απφ ην 

εππξνζπέιαζην ζχζηεκα Α-. Αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ εξεζίζκαηνο, ε παξάζηαζή ηνπ είηε δε 
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ζα πεξάζεη, είηε ζα θηάζεη κε πνιχ πεξηνξηζκέλε έληαζε ζηα βαζχηεξα ζπζηήκαηα. Δθεί ζα αθήζεη 

έλα πξνζπλεηδεηφ κλεκνληθφ ίρλνο. Δθεί ινηπφλ πνπ ηειεηψλεη ε κλήκε αξρίδεη ε ζπλείδεζε. Η 

ιεηηνπξγία ηειηθά ηνπ ζπζηήκαηνο Α- είλαη δηπιή. Αθελφο κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ζπλεηδεηά 

πνιιά δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο εξεζίζκαηα αθήλνληαο ηελ ελέξγεηα ηνπο λα θηλείηαη ειεχζεξα 

εληφο ηνπ, αθεηέξνπ πξνζηαηεχεη ηα θαηψηεξα, πην επαίζζεηα ζπζηήκαηα αθαηξψληαο κε ηελ 

αληίζηαζε ζην ζχλνξφ ηνπ ην  κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έληαζεο. Μία έληαζε αλάινγε κε απηή πνπ 

δέρεηαη ην ζχζηεκα Α- ζα ήηαλ θαηαζηξεπηηθή γηα ηα βαζχηεξα ζηξψκαηα πνπ κε έρνληαο 

ηξνπνπνηεζεί εμειηθηηθά φπσο εθείλν δηαηεξνχλ ηε δσηηθφηεηα θαη ηελ επαηζζεζία ηνπο. Όζνη είραλ 

ηελ εκπεηξία ελφο «θαθνχ ηαμηδηνχ» κε παξαηζζεζηνγφλεο νπζίεο έρνπλ κηα πνιή θαιή εηθφλα ηνπ ηη 

ζεκαίλεη γηα ην Δγψ ε ηαπηφρξνλε εηζβνιή κεγάισλ πνζνηήησλ δηαθνξεηηθψλ εξεζηζκψλ. Ο 

Άιληνπο Υάμιευ
16

 κηιά γηα κηα βαιβίδα πεξηνξηζκνχ ηνπ εγθεθάινπ πνπ ηνλ πξνζηαηεχεη απφ ηνλ 

θαηαθιπζκφ εξεζηζκάησλ θαη ε νπνία ραιαξψλεη κε ηε ιήςε παξαηζζεζηνγφλσλ. Πξφθεηηαη 

αθξηβψο γηα ηελ αληίζηαζε ζην φξην ηνπ ζπζηήκαηνο Α- κε ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

επεθηείλεηαη ην Δγψ κε ηα κλεκνληθά ίρλε. Ο εμσηεξηθφο θξαγκφο πάλησο έρεη πεξηνξηζκνχο. Απφ 

κηα νξηζκέλε έληαζε θαη θάησ δελ αληηιακβάλεηαη ηα εξεζίζκαηα, ελψ απφ κηα νξηζκέλε έληαζε θαη 

πάλσ δελ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ηελ έληαζή ηνπο πνπ πεξλά ζηα θαηψηεξα ζπζηήκαηα. Σν 

εξέζηζκα πνπ θαηαθέξλεη λα μεπεξάζεη ην θξαγκφ κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη αθξηβψο απηφ πνπ 

νλνκάζακε ηξαπκαηηθό.  

Η ζπλείδεζε σζηφζν δε καο παξέρεη κφλν αληίιεςε εμσηεξηθψλ εξεζηζκψλ, αιιά θαη 

εζσηεξηθψλ, πξάγκα ινγηθφ αλ ζπκεζνχκε ηε ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο Α- αλάκεζα ζην έμσ θαη ζην 

κέζα. Αλαηνκηθά βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ ΚΝ. Ση ζεκαίλεη απηφ γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλεηαη ηνπο εζσηεξηθνχο εξεζηζκνχο; εκαίλεη φηη νη εζσηεξηθνί εξεζηζκνί ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ ηελ αληίζεηε δηαδξνκή, λα ζπλδεζνχλ δειαδή κε πξνζπλεηδεηά κλεκνληθά ίρλε θαη 

πεξλψληαο απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν λα θηάζνπλ ζην ζχζηεκα Α-. Απηνί νη εζσηεξηθνί 

εξεζηζκνί πνπ πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ ζηε ζπλείδεζε είλαη αθφκε αζπλείδεηνη. Σν αλ ζα ην 

θαηαθέξνπλ εμαξηάηαη αθελφο απφ ηελ έληαζή ηνπο, αθεηέξνπ απφ ηελ αληίζηαζε πνπ ζα 

ζπλαληήζνπλ. Μηα ηέηνηα αληίζηαζε κπνξεί λα κε γίλεηαη ζπλεηδεηή πάξα κφλν κε ηε κνξθή κηαο 

δπζθνξίαο (ζα δνχκε πην θάησ ηη ζεκαίλεη απηφ). Οη εξεζηζκνί απηνί κπνξνχλ λα είλαη είηε 

αηζζήζεηο είηε παξαζηάζεηο κηαο επηζπκίαο. Οη αηζζήζεηο κπνξνχλ αλ μεπεξάζνπλ ηελ αληίζηαζε λα 

γίλνπλ απ’επζείαο ζπλεηδεηέο, ελψ νη παξαζηάζεηο πξέπεη λα γίλνπλ πξψηα πξνζπλεηδεηέο, λα 

ζπλδεζνχλ κε ιεθηηθά κλεκνληθά ίρλε. Δθφζνλ κηιάκε γηα αζπλείδεηεο παξαζηάζεηο, ε ζχλδεζή 

                                                             
16

 Ψυχίατροσ και λογοτζχνθσ. το ζργο του «Οι πφλεσ τθσ αντίλθψθσ» (Χάξλεχ, 1981) περιγράφει τθν εμπειρία του ωσ 
υποκείμενο πειράματοσ υπό τθν επιρεια μεςκαλίνθσ και αναπτφςςει ενδιαφζρουςεσ  υποκζςεισ για τθ λειτουργία τθσ 
ςυνείδθςθσ. 



38 
 

ηνπο κε κλεκνληθά ίρλε ζα γίλεη κε ηνπο λφκνπο ησλ πξσηεχνπζσλ δηαδηθαζηψλ, ηεο ζπκπχθλσζεο, 

ηεο κεηάζεζεο θιπ. Όηαλ γίλεη ε ζχλδεζε, ηφηε κέζσ ησλ ιεθηηθψλ παξαζηάζεσλ γίλεηαη ην 

πέξαζκα ζηε ζπλείδεζε˙ νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ζθέςεο γίλνληαη αληηιήςεηο. Δπίζεο, «Όηαλ 

ζην ζθέπηεζζαη ζπκβαίλεη ππεξεπέλδπζε, νη ζθέςεηο γίλνληαη πξαγκαηηθά αληηιεπηέο –ζαλ λα 

επξόθεηην γηα εμσηεξηθέο αληηιήςεηο-, θαη γη’ απηό εθιακβάλνληαη σο πξαγκαηηθέο» (Φξφπλη, 2008, ζ. 

43). Απηφ ζπκβαίλεη ζηα φλεηξα θαη ζηηο παξαηζζήζεηο ελψ εμεγεί θαη ην κεραληζκφ ηεο πξνβνιήο. 

Σν Δγψ ινηπφλ είλαη εθείλε ε δνκή πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ςπρηθνχ νξγάλνπ, 

αλαπηχζζεηαη κε ππξήλα ην ζχζηεκα Α- θαη απιψλεηαη ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο κέζσ ησλ 

πξνζπλεηδεηψλ κλεκνληθψλ ηρλψλ. Απφ απηφ εμαξηάηαη ε ζπλείδεζε θαη απηφ ειέγρεη ηελ θηλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ε απηφ απνδίδεηαη ε ηθαλφηεηα λα απσζεί θαη λα αληηζηέθεηαη απέλαληη ζην 

απσζεκέλν. Σν ππφινηπν θνκκάηη ηνπ ςπρηθνχ κεραληζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη ην απσζεκέλν θαη 

πνπ είλαη ζην ζχλνιφ ηνπ αζπλείδεην, ζα νλνκαζηεί Απηό (επίζεο Εθείλν). «Εύθνια κπνξεί θαλείο λα 

δεη όηη ην Εγώ είλαη έλα θνκκάηη ηνπ Απηό πνπ έρεη παξαιιαρζεί από ηελ άκεζε επίδξαζε ηνπ 

εμσηεξηθνύ θόζκνπ κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Αληίιεςε-πλεηδεηό, θαηά κηα έλλνηα είλαη 

κηα επέθηαζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο. Επίζεο, θξνληίδεη λα επηβάιιεη ηελ ηζρύ ηεο επίδξαζεο ηνπ 

εμσηεξηθνύ θόζκνπ ζην Απηό θαη ηηο ηάζεηο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αξρή ηεο 

επραξίζηεζεο, ε νπνία ειέγρεη ην Απηό ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκό, κε ηελ αξρή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. 

Η αληίιεςε παίδεη γηα ην Εγώ ηνλ ξόιν πνπ παίδεη ε νξκή γηα ην Απηό. Σν Εγώ αληηπξνζσπεύεη απηό 

πνπ κπνξεί θαλείο λα νλνκάζεη ινγηθή θαη ζύλεζε, ζε αληίζεζε κε ην Απηό, ην νπνίν πεξηέρεη ηα πάζε» 

(Φξφπλη, 2008, ζ. 45).  

Σν Δθείλν είλαη ην κεγάιν δνρείν ηεο ιίκπηλην. Κάζε κεραληθφο θινληζκφο, θάζε ζσκαηηθφο 

εξεζηζκφο παξάγεη κηα ελέξγεηα πνπ ζηνλ ςπρηθφ κεραληζκφ εθπξνζσπείηαη απφ ηε ιίκπηλην. Η 

ελέξγεηα απηή είλαη κε ζπλδεδεκέλε, θηλείηαη ειεχζεξα θαη κπνξεί λα εθηνλσζεί κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο ν πιένλ άκεζνο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν ζεμνπαιηθφο. Γηα λα εθηνλσζεί πάλησο ρξεηάδεηαη ηε 

δηακεζνιάβεζε ηνπ Δγψ πνπ ειέγρεη ηελ θηλεηηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε, ην Δγψ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ ηάζε ηνπ γηα ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. ε κεηαςπρνινγηθφ επίπεδν είδακε πψο ζπκβαίλεη 

απηφ. Η ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο ηέηνηαο νξγάλσζεο έγθεηηαη ζην φηη ην Δγψ ρξεηάδεηαη κηα φζν γίλεηαη 

αληηθεηκεληθφηεξε θαη πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζεη 

απνηειεζκαηηθά ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή κεηαμχ ηνπ Απηφ θαη ηνπ θφζκνπ. Σα κλεκνληθά ίρλε 

ηνπ ην βνεζνχλ λα ζπλζέζεη κηα ηέηνηα εηθφλα, ηαπηφρξνλα φκσο είλαη δέζκηφο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ 

έλα ηέηνην πξνζπλεηδεηφ ίρλνο λα απαζρνιήζεη ηε ζπλείδεζε ζα πξέπεη λα βξεη ηε δχλακε λα 

πεξάζεη ηηο αληηζηάζεηο θαη λα θηάζεη ζην ζχζηεκα Α-. Σν Δγψ φκσο δελ έρεη απφ κφλν ηνπ 

θάπνηα ελέξγεηα˙ ζα πξέπεη λα ηε δαλεηζηεί απφ ην Απηφ. Απφ ηελ άιιε ε παξάζηαζε κηαο επηζπκίαο 
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ζην Απηφ έρεη ηελ ελέξγεηα αιιά φρη ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηε ζπλείδεζε. Γηα λα πεξάζεη ε 

αζπλείδεηε επηζπκία απφ ην Απηφ ζην ζχζηεκα Α- ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε βάζε ηηο πξσηνγελείο 

δηαδηθαζίεο κε θάπνηα πξνζπλεηδεηή παξάζηαζε. Σφηε ε παξάζηαζε απηή αμηνπνηψληαο ηε δχλακε 

ηεο ιίκπηλην μεπεξλά ηηο αληζηάζεηο ζην Δγψ θαη θηάλεη ζηε ζπλείδεζε. Η ζθέςε ινηπφλ πνπ 

επηβάιιεηαη κε έληαζε ζηε ζπλείδεζε επεξεάδεη ηελ νξγάλσζε ηνπ Δγψ, απηφ φκσο δε ζπκβαίλεη 

επεηδή ε ζθέςε είλαη «αιήζεηα», αιιά επεηδή ζπκβίβαζε κηα ηζρπξή επηζπκία κε ηελ ηξέρνπζα 

νξγάλσζε ηνπ Δγψ. Απηφ αθξηβψο είλαη ην λφεκα ηεο αξρήο ηεο πξακαηηθόηεηαο. Σν Δγψ απφ απηή 

ηελ απνςε κνηάδεη κε ην θηιφζνθν πνπ ζπλζέηεη έλα φζν γίλεηαη πην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ηδεψλ 

ην νπνίν παξνπζηάδεη σο «αιήζεηα» θαη ην νπνίν φκσο είλαη απιά ε εθινγηθεπκέλε πξνβνιή ησλ 

επηζπκηψλ ηνπ. Κάζε λέν εξέζηζκα ζα πξέπεη λα αθνκνησζεί απφ ην ζχζηεκα ηδεψλ ηνπ, 

δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα αιιάμεη ην ζχζηεκα ψζηε λα ππάξρεη ρψξνο γηα εθείλν. Πνιιέο θνξέο 

φκσο ν θηιφζνθνο πνπ έξρεηαη αληηκέησπνο κε έλα ζηνηρείν πνπ αληηηίζεηαη ζηε ζεσξία ηνπ θαη ηελ 

απεηιεί ην παξαβιέπεη εληειψο, ην απνζησπεί. Απηφ αθξηβψο θάλεη ην Δγψ κε ηελ απψζεζε.  

Όηαλ κηα παξάζηαζε θηάλεη κε έληαζε ζηε ζπλείδεζε είηε απφ έμσ είηε απφ κέζα, ζην Δγψ 

αθνινπζείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Η παξάζηαζε επαλαιακβάλεηαη σζφηνπ ην Δγψ βξεη 

ηνλ ηξφπν λα ηε δηαρεηξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εδνλήο. Δάλ απηή είλαη ζχκθσλε κε ηελ 

ηξέρνπζα νξγάλσζή ηνπ ηφηε ε ελέξγεηά ηεο ζπλδέεηαη θαη ε έληαζε παχεη. Δάλ φκσο δελ είλαη ηφηε 

ζα πξέπεη ην ίδην ην Δγψ λα βξεη ηελ ελέξγεηα λα ηε ζπλδέζεη ή λα ηελ ζπξψμεη πξνο ηα θάησ, πξνο 

ην Απηφ, λα ηελ απσζήζεη. Δδψ βιέπνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο νξκήο ηνπ ζαλάηνπ. Αθνχ ε έληαζε δελ 

κπνξεί λα εθηνλσζεί, ζα πξέπεη λα θαηαληθεζεί. Η νξκή ηνπ ζαλάηνπ είλαη ηάζε γηα αδξάλεηα. Δθ 

ηνπ νξηζκνχ ηεο δελ είλαη ελεξγεηηθή ζε αληίζεζε κε ηε ζεμνπαιηθή νξκή. Καηαθέξλεη λα γίλεη 

ελεξγεηηθή αμηνπνηψληαο ηελ απνζεμνπαιηθνπνηεκέλε ιίκπηλην, ε νπνία ιφγσ ηεο πξνέιεπζήο ηεο 

απφ ην Απηφ θέξεη αλακεκεηγκέλα ζεμνπαιηθά θαη επηζεηηθά ζηνηρεία. Σν Δγψ αληηιακβάλεηαη σο 

άγρνο ηελ έληαζε πνπ επηθξαηεί. Σν άγρνο ιεηηνπξγεί σο ζήκα θηλδχλνπ θαη ην Δγψ αμηνπνηεί ηε 

ιηκλάδνπζα ζε απηφ ιίκπηλην γηα λα επηβιεζεί ζηελ έληαζε θαη λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζζεί ην 

εξέζηζκα πνπ ηελ πξνθάιεζε. Αθφκα θαη έηζη πάλησο έρνπκε θάλεη κηα παξαδνρή, φηη δειαδή 

ππάξρεη ζην Δγψ έλα απφζεκα ιίκπηλην, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην Απηφ έρεη επελδχζεη έλα κέξνο 

ηεο ιίκπηλην ηνπ εθεί. Με άιια ιφγηα ην Δγψ έρεη θαηαθέξεη, αιιά θαη ηνπ είλαη απαξαίηεην, λα 

πξνζειθχζεη ην Απηφ, λα γίλεη ζε έλα βαζκφ ην (αλεζηαικέλν) ζεμνπαιηθφ αληηθείκελφ ηνπ. Πψο ην 

θαηάθεξε απηφ; Σαπηηδφκελν κε ην αληηθείκελν πνπ έρεη ήδε επηιέμεη ην Απηφ. 

 Δγώ - Απηό 
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 ηελ πξψηε νξγάλσζε ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθφηεηαο, ηε ζηνκαηηθή, δελ κπνξεί λα γίλεη 

δηάθξηζε κεηαμχ ηαχηηζεο θαη εθινγήο αληηθεηκέλνπ. Η ηθαλνπνίεζε απφ ην αληηθείκελν, ην ζηήζνο 

ηεο ηξνθνχ γηα παξάδεηγκα, δεκηνπξγεί ιφγσ ηνπ ηξφπνπ πνπ επηηπγράλεηαη ηελ εληχπσζε φηη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαβξφρζηζε, ηελ αθνκνίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο θαληβαιηζκφο ζηεξίδεηαη 

αθξηβψο ζηελ πεπνίζεζε φηη ην άηνκν απνθηά ηηο ηδηφηεηεο ηνπ δψνπ πνπ ηξψεη (Φξφπλη, 2008). 

Απηφ είλαη ην πξφηππν ηεο ηαχηηζεο, ε νπνία επηηειεί έλα ζπνπδαίν ξφιν. Καζψο ην Δγψ 

αλαπηχζζεηαη γελλάηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δηάθξηζεο ηνπ κέζα κε ην έμσ. Η ηαχηηζε είλαη ν 

ηξφπνο ηνπ Δγψ λα θέξεη ην έμσ κέζα. Απηφ ην θάλεη φπσο αθξηβψο ζα πεξηκέλακε ππεξεηψληαο 

ηελ αξρή ηεο εδνλήο φζν θαιχηεξα γίλεηαη κε βάζε ηε γλψζε ηνπ γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Δλδνβάιινληαο έλα αληηθείκελν, αλαιακβάλνληαο ην Δγψ θάπνηεο απφ ηηο ηδηφηεηέο ηνπ, θεξδίδεη 

ηνλ έιεγρν ηνπ, ηε δηαξθή παξνπζία ηνπ θαη ηελ απξφζθνπηε ηθαλνπνίεζε πνπ απηφ ππνζρφηαλ, κε 

ηίκεκα βέβαηα ηελ απνζεμνπαιηθνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απηήο. Με άιια ιφγηα ην Δγψ 

αλαιακβάλεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη επηιέμεη ην Απηφ πξνζειθχνληαο ην Απηφ, 

αλαγθάδνληάο ην λα επελδχζεη κέξνο ηεο ιίκπηλην ζην Δγψ. Απηφ ην απφζεκα ηνπ νπνίνπ ηελ αμία 

αλαγλσξίζακε πην πάλσ είλαη ην ίδην πνπ ήδε έρνπκε αλαθέξεη σο λαξθηζζηζηηθή ιίκπηλην (Φξφπλη, 

1977β).  

 Καζψο ην Δγψ πξνζαξκφδεηαη ζηε δηάθξηζε κέζα-έμσ, ε εθινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ ηαχηηζε. Η ηαχηηζε παξακέλεη κία επηινγή, έλα φπιν δηαρείξηζεο ηεο 

ιίκπηλην γηα ην Δγψ σο θαηάινηπν ηεο ζηνκαηηθήο πεξηφδνπ. Δίλαη δε πξάμε επαλαζηξνθηθνχ 

ραξαθηήξα θαη σο εθ ηέηνηα αθ’εαπηήο εδνληθή. 

 ηε ζεσξία γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα απνδείρζεθε φηη ε γλσζηηθή δηαδηθαζία θηλεηνπνηείηαη 

αιιά θαη επηθαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο εδνλήο. Δδψ έρνπκε πξνζεγγίζεη ην ίδην 

ζέκα απφ ηελ νηθνλνκηθή άπνςε ηεο ιίκπηλην. Λέκε φηη ην Δγψ δηακνξθψλεηαη ππφ ηελ πίεζε ηεο 

αλάγθεο εθηφλσζεο ηεο ιίκπηλην θαη δξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξνζδνθά λα ηελ πεηχρεη. Οη 

ηξφπνη δξάζεο ηνπ Δγψ είλαη ινηπφλ εθείλνη πνπ ην βνεζνχλ ή ην βνήζεζαλ άιινηε λα δηαρεηξηζζεί 

ηε ιίκπηλην.  

 Αλ ην ζηνκαηηθφ ζηάδην θαζηέξσζε ηελ εηζαγσγή ζην ζψκα σο εδνληθή, ην πξσθηηθφ ζηάδην 

αλαδεηθλχεη ηελ αμία ηεο εμαγσγήο απφ απηφ. Μαζαίλνληαο λα ειέγρεη ηνπο ζθηγθηήξεο ηνπ, ην παηδί 

απνθηά έιεγρν επί κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ήδε είρε εδνληθφ ραξαθηήξα θαη αλαθαιχπηεη έλα 

θαηλνχξγην παηρλίδη. Καηαθξαηψληαο ηα θφπξαλά ηνπ εξεζίδεη ην βιελλνγφλν, δεκηνπξγψληαο κηα 

έληαζε ηεο νπνίαο ν ραξαθηήξαο είλαη αλακθίβνια δπζθνξηθφο – αληηζηνηρεί ζε απηφ πνπ 

νλκάδνπκε πφλν. ηε ζπλέρεηα ραιαξψλεη ηνπο κχεο επηηξέπνληαο ζηα θφπξαλα λα εμέιζνπλ. Η 
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ραιάξσζε ηνπ βιελλνγφλνπ, ε εθηφλσζε ηεο έληαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη αλακθίβνια εδνληθφ 

ραξαθηήξα θαη απνδεκηψλεη ην παηδί γηα ηνλ πφλν πνπ ππέθεξε˙ αθφκε πεξηζζφηεξν ν πφλνο 

θαζεαπηφο θαζίζηαηαη εδνληθφο ζηαδηαθά, θαζψο κέζα απφ ηελ επαλάιεςε ηνπ παηρληδηνχ 

απνθηάηαη ε γλψζε φηη είλαη ν πξφδξνκνο ηεο εδνλήο. Απηφ ην παηρλίδη απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

φπσο ζα πεξηκέλακε ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νξγάλσζε ηνπ Δγψ. Σν παηδί μέξεη φηη κέζα ηνπ 

είλαη «απηφ», ε «άηζα» ηνπ κηθξνχ Υαλο, θαη ζέιεη λα βγεη. Ξέξεη φηη φζν δελ ην αθήλεη λα βγεη, 

εθείλν ζα πηέδεη δεκηνπξγψληαο ηνπ δπζθνξία. Ξέξεη επίζεο φηη ην ίδην κπνξεί λα ην θξαηήζεη φζν 

ζέιεη θαη λα ην βγάιεη φπνηε ζέιεη. Ξέξεη ηέινο φηη φηαλ ην βγάιεη ζα λνηψζεη αλαθνχθηζε, εδνλή. 

Με βάζε απηνχο ηνπο θαλφλεο γίλεηαη ην παηρλίδη θαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο απφ απηφ θαη απφ 

πξνεγνχκελα παηρλίδηα δηακνξθψλεηαη ε γλψζε ηνπ γηα ηνλ θφζκν. 

 ε ςπραλαιπηηθή γιψζζα, κηα ζσκαηηθή δηεξγαζία παξάγεη ζην ςπρηθφ επίπεδν κηα έληαζε 

ζην Απηφ. Η έληαζε απηή πηέδεη ην Δγψ λα δξάζεη θαη δεηά ηθαλνπνίεζε εδψ θαη ηψξα. Σν Δγψ 

αληηζηέθεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζεσξεί σο θαηαιιειφηεξε. Δδψ κπνξνχκε λα 

δνχκε ηε ζρέζε ηεο ηάζεο γηα επαλάιεςε κε ην παηρλίδη. ην βξέθνο πνπ δελ έρεη απνθηήζεη έιεγρν 

ησλ ζθηγθηήξσλ, ε αθφδεπζε γίλεηαη απηφκαηα. Σν βξέθνο απιά επαλαιακβάλεη απηφ πνπ ηνπ 

επηβάιιεη ε θπινγελεηηθή ηνπ θιεξνλνκηά, εθαξκφδνληαο άκεζα ηελ αξρή ηεο εδνλήο. Σν Δγψ είλαη 

ειάρηζηα αλεπηπγκέλν, είλαη εμ’νινθιήξνπ ζρεδφλ έλα ζσκαηηθφ Δγψ πνπ πεξηνξίδεηαη ελ πνιινίο 

ζην ζχζηεκα Α-. Καζψο αλαπηχζζεηαη ην Δγψ θαη απνθηά ηνλ έιεγρν ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο 

αιιά θαη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν επηρεηξεί λα ειέγμεη ηε κέρξη πξφηηλνο αλεμάξηεηε δηαδηθαζία. 

Απηφ πνπ βίσλε παζεηηθά, λα ην δηαρεηξίδεηαη ελεξγεηηθά γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ζθνπνχο. 

 Σψξα γίλεηαη πην ζαθήο ε ζρέζε ηνπ Δγψ κε ην Απηφ. Σν Απηφ έρεη ελζηηθηηθφ ραξαθηήξα, 

είλαη εμ΄νινθιήξνπ αζπλείδεην θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο εδνλήο (ζεμνπαιηθφ έλζηηθην) 

θαη ηελ αξρή ηεο Νηξβάλα (έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ). Με απηφ ελψζεθαλ νη παξαζηάζεηο ησλ 

απσζεκέλσλ εκπεηξηψλ. Οη λφκνη πνπ ην δηέπνπλ είλαη νη πξσηνγελείο δηαδηθαζίεο πνπ πξσηνείδακε 

ζηα φλεηξα. Σν Δγψ αλαπηχζζεηαη κε ππξήλα ην ζχζηεκα Α- θαη επεθηείλεηαη επί ηνπ Απηφ 

δεζκεχνληαο κέξνο ηεο ιηβηδηληθήο ελέξγεηάο ηνπ, ζπλδένληαο ηε κε ιεθηηθέο θπξίσο παξαζηάζεηο 

πνπ απνηεινχλ πξνζπλεηδεηά κλεκνληθά ίρλε. Οη λφκνη ηνπ είλαη νη δεπηεξνγελείο δηαδηθαζίεο πνπ 

ην ίδην νξγαλψλεη κε βάζε ηα ζρήκαηα αληίιεςεο, φπσο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, πνπ πήξε απφ ην 

ζχζηεκα Α-. Λεηηνπξγεί σο κεζάδσλ κεηαμχ ηνπ Απηφ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, νπζηαζηηθά 

θξνληίδνληαο ην Απηφ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ρσξίο λα θηλδπλέςεη.  

Σν έκβξπν ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο είλαη πνιχ θνληά ζε έλαλ πξσηνπιαζκαηηθφ νξγαληζκφ, 

είλαη έλα Απηφ πνπ εμειίζζεηαη ηαρχηαηα ζε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Σν βξέθνο πνπ 
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γελληέηαη είλαη έλα Απηφ κε έλα ζχζηεκα Α- ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη ειάρηζηα θαη ζίγνπξα φρη 

ιεθηηθά κλεκνληθά ίρλε θαη δε δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ άιια αλψηεξα ζειαζηηθά. ηαδηαθά ην Δγψ 

επεθηείλεηαη θαη νξγαλψλεηαη αθξηβψο εμαηηίαο θαη ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε ηθαλνπνίεζεο ηνπ Απηφ. 

Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη αξρηθά κε ηξφπν ελζηηθηηθφ κε ηελ επαλάιεςε, αιιά θαζψο ην Δγψ 

νξγαλψλεηαη αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο κεηνπζηψλνληαο ηε ζε παηρλίδη. 

Φηάλνπκε ινηπφλ ζην πξσθηηθφ ζηάδην νξγάλσζεο. Σν Δγψ κπήθε ζηε δηαδηθαζία λα ειέγμεη 

ηνπο ζθηγθηήξεο. Τπφ πνηέο πξνυπνζέζεηο φκσο; Πηζαλφηαηα θαηφπηλ παξφηξπλζεο απηψλ πνπ ην 

θξνληίδνπλ. Σν Δγψ μεθηλά ηελ πξνζπάζεηα γηα λα κνηάζεη ζηα αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα, ζχκθσλα 

κε ην ζρήκα ηεο ηαχηηζεο πνπ θιεξνλφκεζε απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην νξγάλσζεο. ηελ πνξεία 

σζηφζν αλαθαιχπηεη ηελ αμία ηνπ θαηλνχξγηνπ παηρληδηνχ. Με ηε ζεηξά ηνπ ην παηρλίδη, ή κάιινλ ε 

αληίιεςε ηνπ Δγψ γηα ην παηρλίδη, επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ νξγάλσζε  ηνπ κε έλα λέν ζρήκα ζθέςεο. 

«Μέρξη ηψξα έπαηξλα απφ έμσ ην σξαίν. Σψξα ην δίλσ εγψ έμσ». Δδψ κπαίλεη ε βάζε γηα ηε 

κεηέπεηηα εθινγή αληηθεηκέλνπ. Πξάγκαηη ηα παηδηά ζεσξνχλ ηα θφπξαλά ηνπο δψξα πνπ θάλνπλ 

ζηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο. Άιισζηε ν εζηθφο θξαγκφο ηεο αεδίαο δελ έρεη επηβιεζεί αθφκα. Αθξηβψο 

ηψξα πξφθεηηαη λα γίλεη.  

Οη παηδαγσγνί είλαη ζπρλά ηδηαίηεξα απζηεξνί ζην ζέκα ηεο πγηεηλήο. Πηζαλφλ λα πηέζνπλ 

έλα παηδί λα απνθηήζεη απφ λσξίο έιεγρν ηεο πγηεηλήο ηνπ, ή λα ηνπ επηβάιινπλ ηηκσξίεο. Σν Δγψ 

ππφ ηελ απεηιή ηεο απψιεηαο ηεο αγάπεο απηψλ πνπ ην θξνληίδνπλ θαιείηαη λα αιιάμεη ηελ 

νξγάλσζή ηνπ. Αλ ζηελ θαηλνχξγηα νξγάλσζε δελ ππάξρεη ρψξνο γηα θάπνην κέξνο ηνπ παηρληδηνχ, 

ηφηε ε επηζπκία ζα πξέπεη λα απσζεζεί. Σν Δγψ κπνξεί λα επαλαζηξαθεί ζε έλα πξνεγνχκελν 

ζρήκα ζθέςεο, ζηελ ηαχηηζε. ηε ζέζε ηνπ απαγνξεπκέλνπ παηρληδηνχ κπαίλεη ε λνεηηθή 

αλαπαξάζηαζε σο πην πξσηνγελήο κνξθή επαλάιεςεο. Σφηε ηαπηηδφκελν κε ην πξφζσπν πνπ 

επέβαιε ηελ απαγφξεπζε πξνζπαζεί λα θπξηαξρήζεη εθ λένπ ζηελ επαλάιεςε. Βξηζθφκαζηε ζην 

επίθεληξν κηαο ζχγθξνπζεο. Σν Δγψ αθήλεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα βηψζεη παξάιιεια ην αίζζεκα ηεο 

εδνλήο πνπ έρεη ζπλδέζεη κε ην παηρλίδη θαη ην αληίζηνηρν αίζζεκα ηνπ άγρνπο απφ ηελ απεηιή. Η 

αληίδξαζε ηνπ Δγψ απέλαληη ζην πξψην ζα ήηαλ λα ζπληαρζεί κε ηε ιηκπηληηθή επηζπκία, ελψ ζην 

δεχηεξν λα αληηζηαζεί ζε απηήλ. Η πην ηζρπξή απφ ηηο δχν δπλάκεηο ζα επηβιεζεί θαη ν ληθεηήο 

γξάθεη ηελ ηζηνξία ηνπ ζηε λέα νξγάλσζε ηνπ Δγψ. Σν φθεινο ηεο απψζεζεο πνπ ζα ππνζηεί ην 

αληίπαιν ζηνηρείν είλαη φηη δηαηεξείηαη ε ηφζν απαξαίηεηε ελφηεηα ηνπ Δγψ. Σν πξφβιεκα είλαη  φηη 

ην ζηνηρείν πνπ απσζήζεθε, ελψζεθε κε ην Απηφ θαη βξίζθεη δηαξθψο ηξφπν λα πηέδεη θαη λα 

ηξνπνπνηεί ην Δγψ. 

Τπεξεγώ 
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Δίπακε φηη ην Δγψ αθήλεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα βηψζεη. Η εδνλή πνπ βηψλεη έξρεηαη σο αίζζεζε 

απφ ην Απηφ. Σν άγρνο φκσο; Σν άγρνο ζεκαίλεη φηη ην Δγψ πξνβάιιεη αληίζηαζε ζε θάπνηα 

απαίηεζε ηεο ιίκπηλην. Πψο γίλεηαη ην Δγψ ηαπηφρξνλα λα δξα θαη λα παξαηεξεί; Δδψ 

δεκηνπξγείηαη ζηαδηαθά κηα λέα δηάθξηζε, έλα κέξνο ηνπ Δγψ πνπ απνζπάηαη απφ ην ππφινηπν θαη 

ην παξαηεξεί. Δίλαη δε αθξηβψο εθείλν ην θνκκάηη ηνπ Δγψ πνπ πεξηιακβάλεη φηη απηφ ελδνέβαιε κε 

ηελ ηαχηηζε. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη ην Δγψ αθήλεη έλα κέξνο ηνπ λα δηαηηεηεχζεη ηε 

ζχγθξνπζε ηνπ ππφινηπνπ κε ην Απηφ. Καη βέβαηα ην κέξνο απηφ ηνπ Δγψ δε ζα κπνξνχζε λα είλαη 

άιιν απφ εθείλν πνπ ελδνβιήζεθε αθξηβψο γηα λα πξνζειθχζεη ηε ιίκπηλην ηνπ Απηφ, ην θνκκάηη 

δειαδή πνπ απνηειεί ην θαιχηεξν ζεκείν επηθνηλσλίαο ηνπο, ην θνκκάηη πνπ ζρεκαηίζηεθε κε βάζε 

ηελ ηαχηηζε. Χο πξντφλ ηαχηηζεο ην θνκκάηη απηφ ηνπ Δγψ αληηπξσζνπεχεη ην ηδαληθφ ηνπ Δγψ, 

απηφ πνπ ην Δγψ ζέιεη λα είλαη, ην ηδαληθφ Δγψ ή αιιηψο ην Τπεξεγώ. 

Απφ ηηο ηξεηο δνκέο, ην Τπεξεγψ δηακνξθψλεηαη ηειεπηαία ηφζν θπινγελεηηθά, φζν θαη 

νληνγελεηηθά. Η δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάςακε αξρηθά γίλεηαη ελζηηθηηθά, ελψ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Τπεξεγψ ζπζηεκαηνπνηείηαη. Αο δνχκε πψο δηακνξθψλεηαη ζην παηδί. Πεξλψληαο ζην θαιιηθφ 

ζηάδην, έρνληαο θαηαθηήζεη ηελ ηαχηηζε θαη έρνληαο δηαρσξίζεη ην εζσηεξηθφ απφ ην εμσηεξηθφ, 

εθιέγεη έλα αληηθείκελν πνπ ζεσξεί φηη ζα ηνπ πξνζθέξεη γελεηήζηα εδνλή. Σν θαηλνχξγην ηνπ 

παηρλίδη είλαη ν απλαληζκφο κε λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν Απηφ πηέδεη, «ζέιεη 

θάηη λα θάλεη κε ηε κακά», αιιά ηη; Σν Δγψ πηέδεηαη λα δξάζεη αιιά ε ηξέρνπζα νξγάλσζή ηνπ δελ 

ηνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο. Δθφζνλ ηα γελλεηηθά φξγαλα είλαη πεγή ηεο δηέγεξζεο ηψξα, 

ζε απηά ζα ζηξαθεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ Δγψ. Σν παηδί παξαηεξεί φζν ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηα 

γελλεηηθά φξγαλα ησλ άιισλ θαη ηξνπνπνηεί ηελ νξγάλσζε ηνπ. Πξνζθξνχεη φκσο ζε έλα αδηέμνδν: 

δελ έρνπλ φια ηα πιάζκαηα «πνπιάθη». 

Μέρξη ηψξα ε ζεμνπαιηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ήηαλ θνηλή γηα ηα δχν θχια. Όζν ηα 

γελλεηηθά φξγαλα δελ απαζρνινχζαλ ην Απηφ, δελ είραλ απαζρνιήζεη θαη ην Δγψ. Σψξα φκσο 

θηλεηνπνηνχλ ην Δγψ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο γλσζηηθήο αλαδήηεζεο ζα είλαη δηαθνξεηηθά γηα ηα 

δχν θχια. Γηα ην αγφξη, ε απαγφξεπζε ηεο επηζπκίαο γίλεηαη αληηιεπηή σο απεηιή επλνπρηζκνχ, 

απέλαληη ζηελ νπνία ην Δγψ αληηδξά κε άγρνο. Η απεηιή ηνπ επλνπρηζκνχ δελ είλαη φκσο ην κφλν 

ζπκπέξαζκα πνπ έβγαιε ην Δγψ. Η αλάγθε εθηφλσζεο ηεο ιίκπηλην πηέδεη ην Δγψ πνπ εξγάδεηαη 

εληαηηθά γηα λα ιχζεη ηα λέα αηλίγκαηα. Έλα άιιν ζπκπέξαζκα πνπ έβγαιε είλαη φηη ην ίδην δελ είλαη 

παληνδχλακν, φηη νη επηζπκίεο ηνπ θαιχπηνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ νη νπνίνη, φπσο ηνπ έρεη δείμεη ε 

εκπεηξία ηνπ, ηηο γλσξίδνπλ θηφιαο. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ παηδηθή ζθέςε πνπ ν 

Φξφπλη απιά αλαθέξεη αιιά δε ζπλδέεη κε ηα ππφινηπα είλαη φηη νη άιινη (ηνπιάρηζηνλ απηνί πνπ ην 

θξνληίδνπλ) μέξνπλ ηη ζθέθηεηαη. Σν Δγψ ινηπφλ ππφ ηελ απεηιή ηνπ επλνπρηζκνχ πξέπεη φρη κφλν 
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λα παξαηηεζεί απφ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ ζην πξαγκαηηθφ, αιιά θαη ζην θαληαζηαθφ. Σν παηδί πνπ 

απνθαζίδεη λα κε ζθέθηεηαη θάηη ζχληνκα αλαθαιχπηεη φηη δελ έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο ζθέςεο 

ηνπ, φηη νη ζθέςεηο ηνπ πεηάγνληαη απφ κφλεο ηνπο, ιεηηνπξγνχλ θάπσο απηφλνκα. Δίλαη ε πξψηε 

θνξά πνπ ην ίδην ην Δγψ γίλεηαη αληηθείκελν παξαηήξεζεο θαη κάιηζηα αληηθείκελν θξηηηθήο˙ ην δε 

ππνθείκελν ηεο παξαηήξεζεο είλαη ην αληηθείκελν ηεο ηαχηηζεο. Απηή ε ηθαλφηεηα ηεο κεηαγλψζεο, 

ε ζθέςε πάλσ ζηε ζθέςε είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε απηνζπλείδεζεο, 

απνηειεί κνλαδηθφ πξνλφκην ηνπ αλζξψπνπ θαη επηηξέπεη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ε δνκή ηνπ 

Τπεξεγψ. Σν αγφξη πνπ δε ζέιεη λα ηηκσξεζεί απφ ηνλ παηέξα ηνπ θάλεη κηα αλαπαξάζηαζε ηεο 

ζχγθξνπζεο εληφο ηνπ γηα λα ηε δηαρεηξηζζεί. Γίλεη ζην Τπεξεγψ ηε ζέζε ηνπ παηέξα θαη πεξηκέλεη 

ηελ θξίζε ηνπ. Έηζη ε ζχγθξνπζε ιχλεηαη εληφο ηνπ απνθεχγνληαο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα είρε κηα 

παξφκνηα απφπεηξα ζην πξαγκαηηθφ. Παξάιιεια ζρεκαηίδνληαο ην Τπεξεγψ θαη ελδνβάιινληαο ηνλ 

παηέξα ηνπ ζε απηφ θαηαθέξλεη λα ηθαλνπνηεί ζην θαληαζηαθφ ηελ επηζπκία ηνπ, λα είλαη ν εξαζηήο 

ηεο κεηέξαο ηνπ. Ο ζρεκαηηζκφο απηφο βνεζά ην παηδί λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηε θπζηθή 

παξνπζία ησλ γνληψλ ηνπ αιιά ηαπηφρξνλα ην αλαγθάδεη λα ηνπο θνπβαιά κέζα ηνπ σο «θσλή ηεο 

ζπλείδεζεο». ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, ζε απηφ ζα ελδνβάιιεη ηα άιια πξφηππα ηαχηηζήο 

ηνπ, ηνπο δαζθάινπο, ηηο απζεληίεο, ην Θεφ, ηελ «ηδέα» θαη άιια, θαη βέβαηα ηα εξσηηθά αληηθείκελα 

απφ ηα νπνία απνζχξεηαη. Σν Τπεξεγψ είλαη ν θιεξνλφκνο ηνπ νηδηπνδείνπ ζπκπιέγκαηνο θαη γη’ 

απηφ δηαηεξεί ηε ζέζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Απηφ ζην Δγψ. Παξάιιεια είλαη απηφ πνπ ππνρξεψλεη 

ζε απψζεζε θαη απαηηεί απφ ην Δγψ λα αληηζηαζεί ζην απσζεκέλν. 

Σν γεγνλφο φηη ηκήκα ηνπ Τπεξεγψ είλαη ην ίδην αζπλείδεην ηνπ πξνζδίδεη ζηαζεξφηεηα θαη 

δπζθνιεχεη ην ζεξαπεπηηθφ έξγν ηεο ςπραλάιπζεο. Οη αζζελείο θαίλεηαη λα θαηαβάιινπλ ζπλεηδεηά 

κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα αλαζχξνπλ ηηο απσζεκέλεο επηζπκίεο θαη αλακλήζεηο ηνπο, αληηζηέθνληαη 

φκσο αζπλείδεηα απέλαληη ζηελ ίδηα ηνπο ηελ πξνζπάζεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη κφλν ην 

αλήζηθν θαη ην θηελψδεο πνπ παξακέλνπλ αζπλείδεηα, αιιά θαη ην πιένλ εζηθφ θαη ηδεαιηζηηθφ. 

Απηφ ζπκβαίλεη αθξηβψο επεηδή ην Τπεξεγψ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εζηθή ζπλείδεζε θαηάγεηαη 

απφ ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα.  

Οξκηθά πεπξσκέλα 

 Δίκαη ππνρξεσκέλνο λα επηζηξέςσ ζηηο ζρέζεηο ησλ ελλνηψλ ηεο έληαζεο, εδνλήο, 

δπζθνξίαο θαη άγρνπο. Φαληαζηείηε ηηο εμήο δχν εηθφλεο: έλα παηδί θπλεγηέηαη απφ έλα ζθπιί θαη 

ηξέρεη γειψληαο, έλα άιιν παηδί θπλεγηέηαη απφ έλα ζθπιί θαη ηξέρεη θιαίγνληαο. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ππνζέηνπκε κία έληαζε ζην εγψ πνπ ηνπο δίλεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα θηλνχληαη. ηε κηα 

πεξίπησζε ε έληαζε έρεη επράξηζην, ζηελ άιιε δπζάξεζην ραξαθηήξα. Η πνηφηεηα απηή ηεο 
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έληαζεο δελ είλαη απεπζείαο αληαλάθιαζε ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο αθνχ ε ηειεπηαία είλαη 

θνηλή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο˙ θαζνξίδεηαη απφ ηελ άπνςε ηνπ Δγψ γηα απηήλ. Σξέρνληαο ην παηδί 

απνκαθξχλεηαη απφ ην ζθχιν, πξέπεη ινηπφλ λα αλαξσηεζνχκε γηαηί ην Δγψ απνθαζίδεη λα δξάζεη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην παηδί δελ ζα είρε αληίξξξεζε λα ην θηάζεη ν ζθχινο, 

ηξέρεη απιά γηα λα ην θαζπζηεξήζεη, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε δελ ζέιεη λα γίλεη θάηη ηέηνην, 

ηξέρεη γηα λα ην απνθχγεη εληειψο. Ύπν ην ίδην πξίζκα κπνξνχκε λα δνχκε ην παηρλίδη ηεο 

αθφδεπζεο πνπ πεξηγξάθεθε λσξίηεξα. Καζεαπηή ε έληαζε απφ ηε δηέγεξζε ησλ κπψλ είλαη 

δπζάξεζηε, θαζίζηαηαη σζηφζν ζηαδηαθά επράξηζηε ιφγσ ηεο ζχλδεζεο κε ηελ επαθφινπζε εδνλή. 

Σν Δγψ γλσξίδνληαο φηη ζην ηέινο ζα ηθαλνπνηήζεη ηελ επηζπκία ηνπ Απηφ , παίδεη καδί ηνπ, 

θαζπζηεξεί ηελ απφιαπζε
17

. Η ζπγθξάηεζε ησλ θνπξάλσλ γίλεηαη έηζη εδνληθή, αιιά αλ ε ηειηθή 

εδνλή ηεο απειεπζέξσζήο ηνπο αλαβιεζεί ππεξβνιηθά πνιχ γίλεηαη ππεξβνιηθά πηεζηηθή θαη άξα 

δπζάξεζηε. Σν παηδί κέζα απφ ηελ ελεξγή επαλάιεςε καζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ αληίζηαζε, λα 

ηελ εθαξκφδεη ζηελ νξκή πνπ πηέδεη, λα ηελ αίξεη θαη λα αθήλεη ηελ έληαζε ηεο νξκήο λα πεξάζεη. 

Δθαξκφδνληαο ξπζκηθά ηελ αληίζηαζε κεγηζηνπνηεί ηελ έληαζε ηεο νξκήο ψζηε ε ηειηθή εθηφλσζή 

ηεο λα πξνζθέξεη ηε κέγηζηε εδνλή. Δδψ ην παηδί θάλεη αθξηβψο φ,ηη θαη έλαο έκπεηξνο ζεμνπαιηθά 

ελήιηθνο. Καζπζηεξεί ηελ ηειηθή εδνλή σο ην ζεκείν πνπ λνκίδεη φηη ζα είλαη ε κεγηζηε δπλαηή. 

Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ε έληαζε γίλεηαη αθφξεηα πηεζηηθή, ζρεδφλ δπζάξεζηε θαη ε εθηφλσζε απνθηά 

ραξαθηήξα επηηαθηηθφ. Σφηε ην Δγψ ζπληάζζεηαη κε ην Απηφ πνπ απφ ηελ αξρή δεηά ηθαλνπνίεζε 

εδώ θαη ηώξα.  

Αληίζηαζε απέλαληη ζηελ νξκή θαηαθέξλεη ην Δγψ λα αζθήζεη αμηνπνηψληαο ην απφζεκα ηεο 

λαξθηζζηζηηθήο ιίκπηλην πνπ έρεη δεζκεπηεί κέζα ηνπ, ηε ιίκπηλην πνπ επέλδπζε ην Απηφ ζην 

θνκκαηη εθείλν ηνπ Δγψ πνπ είλαη ίδην κε ην άιινηε εξσηηθφ αληηθείκελν ηνπ Απηφ, ην θνκκάηη ηνπ 

Δγψ πνπ ζηαδηαθά ζπζηεκαηνπνηείηαη θαη κε ηε ιχζε ηνπ νηδηπνδείνπ δηαηξαλψλεηαη σο Τπεξεγψ. 

Σελ αληίζηαζε απηή, ζην παξάδεηγκα πνπ πεξηγξάςακε, ηελ αμηνπνηεί ην Δγψ γηα λα πεηχρεη κηα 

εδνλή, ή κάιινλ λα δηαρεηξηζηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ ζίγνπξε, φπσο ην ίδην ππνζέηεη, 

επεξρφκελε εδνλή. Αθφκε, ε ίδηα ε δηαδηθαζία θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θαη πξηλ αθφκα ηελ ηειηθή 

εδνλή, βηψλεηαη σο εδνληθή αθξηβψο ιφγσ ηεο γλψζεο ηνπ ηη αθνινπζεί (κηα ηέηνηα γλψζε είλαη 

εθηθηή κεηαμχ άιισλ ιφγσ θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ ρξφλνπ, πνπ βέβαηα απνηειεί απνθιεηζηηθφ 

                                                             
17

 ...τθν οποία ζτςι κι αλλιϊσ το ίδιο κα βιϊςει. Σο Εγϊ είναι εκείνο που βιϊνει, που νοιϊκει. το Αυτό θ ζνταςθ είναι 
απλά ζνταςθ χωρίσ ποιοτικό χαρακτιρα. Σο μόνο που μποροφμε να ποφμε για αυτι τθν ζνταςθ, τθ λίμπιντο, είναι ότι 
όςο περιςςότερθ είναι, τόςο πιο πιεςτικι για το Εγϊ. Σο Εγϊ είναι που τθν αντιλαμβάνεται ωσ ευχάριςτθ ι δυςάρεςτθ 
χάρθ ςτο αντιλθπτικό ςφςτθμα με το οποίο είναι εφοδιαςμζνο. Μασ ενδιαφζρει πότε τθ νοιϊκει ωσ θδονι και πότε ωσ 
δυςαρζςκεια. 
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πξνλφκην ηνπ Δγψ). Σν Δγψ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηεί ηα φπια ηνπ γηα λα επηβιεζεί θαη 

λα ειέγμεη ηελ νξκή πξνο φθεινο ηειηθά ηεο εθηφλσζήο ηεο. 

Αο δνχκε ηελ αληίζεηε εθδνρή φπνπ ην Δγψ πξνβιέπεη φηη ε επηζπκία ηνπ Απηφ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί. Σν κσξφ πνπ ην παίξλεη ζηελ αγθαιηά ηνπ έλαο μέλνο θιαίεη θαη απηφ 

ην απνδίδνπκε ζην θφβν ηνπ. Ση είλαη φκσο απηφ πνπ θνβίδεη; Έρνπκε ήδε πεηζηεί φηη δελ είλαη ν 

ίδηνο ν μέλνο φπσο δελ ήηαλ θαη ν ζθχινο. Σν κσξφ θνβάηαη φηη νη επηζπκίεο ηνπ δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ. Γηα ηελ αθξίβεηα ην Δγψ γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ην Απηφ γηαηί π.ρ. 

ην απαξαίηεην γηα ην ζειαζκφ ζηήζνο δελ είλαη πξνζβάζηκν. Σν θιάκα πξνο ην παξφλ είλαη ε κφλε 

δίνδνο εθηφλσζεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην Δγψ ζηε ζηνκαηηθή νξκή. Αλ ε ίδηα ε ηξνθφο 

πξνζπαζήζεη λα απνκαθξχλεη ην βξέθνο ηελ ψξα ηνπ ζειαζκνχ θαη πξηλ ε νξκή θνξεζηεί, ην κσξφ 

κπνξεί λα αληηζηαζεί δαγθψλνληαο. Θα είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ην Δγψ εθαξκφδεη ηελ αληίζηαζε 

ζηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, πξνο ην αληηθείκελν. Θα αληηζηαζεί φπσο μέξνπκε αμηνπνηψληαο 

ηε λαξθηζζηζηηθή ιίκπηλην. Η αληίζηαζε απέλαληη ζην κέζα κε ηε ρξήζε ηεο 

απνζεμνπαιηθνπνηεκέλεο ιίκπηλην ήηαλ ε κφλε έθθξαζε ησλ ελζηίθησλ ηνπ ζαλάηνπ πνπ είρακε δεη 

κέρξη ηψξα. ην θαηλνχξγην παξάδεηγκα, ε νξκή ηνπ ζαλάηνπ ζηξέθεηαη πξνο ηα έμσ σο 

επηζεηηθφηεηα. Σν Δγψ γίλεηαη επηζεηηθφ αμηνπνηψληαο απηή ηελ αληίζηαζε πνπ αλαγλσξίζηεθε σο 

έθθξαζε ηεο νξκήο ηνπ ζαλάηνπ, ην έθαλε φκσο θαη πάιη γηα λα ηθαλνπνηήζεη κηα ζεμνπαιηθή 

επηζπκία. Καη γη’ απηφ, αλ δαγθψλνληαο θαηαθέξλεη λα παίξλεη απηφ πνπ ζέιεη, ηφηε ην δάγθσκα 

παίξλεη ζέζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ Δγψ σο πξφδξνκνο ηεο εδνλήο. Με παξφκνηνπο ηξφπνπο, ην Δγψ 

ζέηεη ηαθηηθά ηελ νξκή ηνπ ζαλάηνπ ζηελ ππεξεζία ηεο ιίκπηλην.  

πκβαίλεη φκσο θαη ην αληίζηξνθν. Όηαλ ε ηξνθφο πάςεη λα ζειάδεη ην κσξφ, ην Δγψ πξέπεη 

λα παξαηηεζεί απφ ηελ επηζπκία ηνπ ζειαζκνχ. Αλ ε επηζπκία απηή είλαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, 

π.ρ. επεηδή ε δηαθνπή ηνπ ζειακνχ έγηλε λσξίο, αθφκε πνιχ έληνλε, ηφηε ην Δγψ πξνβιέπεη φηη δελ 

ζα ηθαλνπνηεζεί ε επηζπκία ηνπ Απηφ θαη θαιείηαη λα βξεη ηξφπν λα αληαπεμέιζεη ζηελ πίεζε πνπ 

αζθεί ε ιίκπηλην θαη πνπ πξνβιέπεηαη λα εληαζεί. Αλ δελ κπνξέζεη λα επέκβεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κε δάγθσκα, θιάκα ή νηηδήπνηε άιιν γλσξίδεη, ζα αλαγθαζηεί λα επέκβεη ζηελ 

νξκή. Κηλεηνπνηεί ινηπφλ φιν ην απφζεκα ηεο λαξθηζζηζηηθήο ιίκπηλην γηα λα αληηζηαζεί ζηελ 

εηζβνιή, ελψ ηαπηφρξνλα δνπιεχεη ππξεηηθά λα βξεη κηα ιχζε ζην πξφβιεκα. Η θαηάζηαζε απηή 

βηψλεηαη σο άγρνο. Σν Δγψ αληηζηέθεηαη ζηελ νξκή, φρη φκσο γηα λα παίμεη γλσξίδνληαο φηη ζην 

ηέινο ζα ηεο θάλεη ην ραηήξη, αιιά αθξηβψο επεηδή δελ έρεη άιιε επηινγή παξά λα ηελ θαηαπηέζεη, 

λα ηελ εθκεδελίζεη. Ο έζραηνο ηξφπνο λα ην θαηαθέξεη είλαη λα αιιάμεη δξαζηηθά ηελ νξγάλσζή 

ηνπ, λα απσζήζεη ηε λνεηηθή παξάζηαζε ηεο επηζπκίαο ή λα επαλαζηξαθεί ζε έλα πξνεγνχκελν 

πξφηππν νξγάλσζεο.  
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Αλ ε επηζπκία ηνπ ζειαζκνχ απσζεζεί, ρσξίο παξάιιεια λα απσζεζεί θη ε επηζπκία ηνπ 

δαγθψκαηνο, ηφηε ε αμία ηνπ ηειεπηαίνπ σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο ιίκπηλην αλαβαζκίδεηαη. Με 

παξφκνην ηξφπν ζρεκαηίδεηαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε ηάζε γηα θαηαζηξνθή (ζηνκαηηθφ θαηάινηπν), 

ηάζε γηα εμνπαζηαζκφ (πξσθηηθφ ζηάδην) θαη έηζη θάπσο εμεγνχληαη νη δηάθνξεο κνξθέο ζαδηζκνχ 

θαη καδνρηζκνχ είηε έρνπλ ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν είηε φρη. Όιε ε ιίκπηλην πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ παξάζηαζε κηαο επηζπκίαο, ηψξα πνπ απηή είλαη αζπλείδεηε, εθηνλψλεηαη δηακέζνπ ηνπ Δγψ 

ζπλδεφκελε κε ηελ παξάζηαζε επηζεηηθφηεηαο πνπ θάπνηε εξγαδφηαλ γηα ην ζθνπφ ηεο επηζπκίαο. 

Αλ κάιηζηα έρεη απσιέζεη εληειψο ην ζεμνπαιηθφ ηεο ραξαθηήξα ε ηάζε γηα επηζεηηθφηεηα γίλεηαη 

ηδηαίηεξα έληνλε αθνχ ε επηζεηηθφηεηα δελ είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο εθηφλσζεο ηεο 

ιίκπηλην φζν ε ζεμνπαιηθφηεηα. 

Η ίδηα πάλησο ε επηζεηηθφηεηα πνπ εθθξάδεηαη πξνο ηα έμσ πνιχ πηζαλφλ λα αλαγθαζηεί λα 

ππνζηεί ηελ ίδηα κνίξα κε κηα ζεμνπαιηθή επηζπκία, λα απσζεζεί. Σνχην ζεκαίλεη φηη ζην Απηφ 

ππάξρνπλ απσζεκέλεο επηζπκίεο φρη κφλν ζεμνπαιηθνχ, αιιά θαη επηζεηηθνχ ραξαθηήξα θαη βέβαηα 

θαη απηέο παξφηη αζπλείδεηεο ζα βξνπλ ηνλ ηξφπν λα επεξεάζνπλ ηελ πξνζπλεηδεηή ζθέςε, ηελ 

νξγάλσζε ηνπ Δγψ. Η επηζεηηθφηεηα πνπ αλαγθάζηεθε λα ζηξαθεί πξνο ηα κέζα γίλεηαη 

επηζεηηθφηεηα πξνο ην Δγψ. Απφ πνηφλ; Απφ ην Δγψ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ηκήκα εθείλν ηνπ Δγψ 

πνπ κπνξεί λα ζηαζεί απέλαληη απφ ην ππφινηπν γηα λα ηνπ επηηεζεί, δειαδή ην Τπεξεγψ.  

Γηαθξίλνπκε ηξία είδε άγρνπο: Αληηθεηκεληθφ άγρνο σο αληίζηαζε ηνπ Δγψ απέλαληη ζε 

θάπνηνλ εμσηεξηθφ θίλδπλν, λεπξσηηθφ άγρνο σο αληίζηαζε ηνπ Δγψ απέλαληη ζε κηα επηζπκία ηνπ 

Απηφ θαη ζπλεηδεζηαθφ άγρνο σο έληαζε αλάκεζα ζην Δγψ θαη ην Τπεξεγψ, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη απφιπηε θαη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ. Αληίζεηα, φπσο ζπκβαίλεη κε ηε ιίκπηλην, ε 

δηέγεξζε ζε κηα πεγή δξα εληζρπηηθά πξνζηηζέκελε ζε κηα κεγαιχηεξε δηέγεξζε απφ άιιε πεγή. Σν 

άγρνο αλ ζπζζσξεπηεί εθθηλά ην ζρεκαηηζκφ αληηδξάζεσλ. Οη ζρεκαηηζκνί απηνί θέξνπλ ην ζηίγκα 

ηεο ζχγθξνπζεο. Έλαο αζζελήο πηζηεχεη φηη δηψθεηαη απφ θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα ηνπ θάλεη θαθφ. Η 

αλάιπζε δείρλεη φηη ακχλεηαη απέλαληη ζε έλαλ νκνθπινθηιηθφ δεζκφ κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν (Φξφπλη, Σν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ηνπ καδνρηζκνχ, 1991γ). Η ζεμνπαιηθή επηζπκία ζην 

Απηφ γίλεηαη επηζεηηθή ζην Τπεξεγψ πνπ θέξεη ην πξφηππν ηνπ παηέξα κε ηνλ νπνίν ηαπηίζηεθε θαη 

ηηκσξεί ην Δγψ. Ο αζζελήο πξνβάιιεη απηφ ην θφβν-επηζπκία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη πνιχ πην 

εχθνιν λα μεθχγεηο απφ κηα απεηιή πνπ έξρεηαη απ’ έμσ παξά απφ κέζα.  

Σν γεγνλφο φηη κέξνο ηνπ Τπεξεγψ είλαη αζπλείδεην (ιφγσ αθξηβψο ηεο πξνέιεπζήο ηνπ απφ 

ην νηδηπφδεην πνπ απσζήζεθε) ζεκαίλεη φηη ε θξηηηθή πνπ αζθεί ζην Δγψ δελ γίλεηαη αλαγθαία 

ζπλεηδεηή. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη αζζελείο ησλ ςπραλαιπηψλ θέξνληαη ζαλ λα επηδεηνχλ ηελ 
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νδχλε, ρσξίο σζηφζν νη ίδηνη λα ην παξαδέρνληαη ή λα ην ζπλεηδεηνπνηνχλ. Σέηνηα άηνκα ζηε ιατθή 

ςπρνινγία νλνκάδνληαη καδνρηζηέο θαη ν ραξαθηεξηζκφο είλαη εμαηξεηηθά εχζηνρνο. Όπσο ν 

καδνρηζηήο έρεη ζπλδέζεη ηελ εδνλή κε ηνλ πφλν ζην πξαγκαηηθφ, ν εζηθά καδνρηζηήο έρεη θάλεη ηελ 

ίδηα ζχλδεζε, ηελ έρεη φκσο απσζήζεη. Ο εζηθά καδνρηζηήο επηδεηά λα ηνπ θεξζνχλ ζαλ ζε 

αβνήζεην παηδί θαη ζπλάκα ζαλ θαθφ παηδί. Καζεισκέλνο ζην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα πξνζπαζεί λα 

είλαη σο Δγψ ην παηδί πνπ ηθαλνπνηεί ηελ επηζπκία ηνπ θαη σο Τπεξεγψ, ν παηέξαο πνπ ην ηηκσξεί 

γηα απηφ. Χο ελήιηθνο κπνξεί λα πξνβεί ζε θηλήζεηο απηνθαηαζηξνθηθέο, πξνθαιψληαο ηε κνίξα ή 

νηηδήπνηε άιιν έρεη κπεη ζηε ζέζε ηεο γνλετθήο εμνπζίαο ζην Τπεξεγψ. Σν Δγψ δελ κπνξεί λα 

αληέμεη πιένλ ηελ πίεζε απφ ην Τπεξεγψ θαη δξα κε ηξφπν ηέηνην πνπ λα δξακαηνπνηήζεη ηελ 

θαηάζηαζε, λα βάιεη ζηε ζέζε ηνπ Τπεξεγψ ηελ εμσηεξηθή εμνπζία. Όπσο θάπνηε ελδνέβαιε ηελ 

εμνπζία γηα λα πξνθπιαρζεί απφ απηήλ, έηζη ηψξα ηελ απνηάζζεη γηα λα κελ αξξσζηήζεη, 

εθζέηνληαο αλαγθαζηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ ζε πξαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, απφ ηνπο νπνίνπο πάλησο 

ππνινγίδεη φηη ζα πξνθπιαρζεί θαιχηεξα ηψξα πνπ ην Δγψ είλαη πην ηζρπξφ απ’ φ,ηη ηφηε. Ο 

Ραζθφιληθνθ ηνπ Νηνζηνγηέθζθη δε λνηψζεη ελνρέο επεηδή ζθφησζε˙ ζθφησζε γηα λα γιπηψζεη απφ 

ηηο ελνρέο ηνπ.  

 

4. Θεσξία ηνπ πνιηηηζκνύ 

 

Κνηλσληθή-καδηθή ςπρνινγία 

Γλσξίδνπκε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δνκή ηνπ ςπρηζκνχ φπσο αλαιχζεθε σο ηψξα 

ζπάεη. Θα αλαθεξζνχκε ζηνλ έξσηα, ηελ χπλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε κάδα (Φξφπλη, 1977α). 

ηνλ έξσηα ηα δχν ξεχκαηα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ην ηξπθεξφ θαη ην αηζζεζηαθφ, ζπλαληψληαη ζην 

ίδην αληηθείκελν. Με άιια ιφγηα νη ζεμνπαιηθέο νξκέο ζηξέθνληαη πξνο ην ίδην άηνκν γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο, αλεζηαικέλσλ θαη κε. Σν αλεζηαικέλν θνκκάηη ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο είλαη εθείλν πνπ δηαηεξεί ην δεζκφ ζε δηάξθεηα ρξφλνπ αθξηβψο επεηδή δελ κπνξεί 

πνηέ λα ηθαλνπνηεζεί απφιπηα, ζε αληίζεζε κε ην αηζζεζηαθφ ξεχκα πνπ κνηξαία παχεη πξνζσξηλά 

κε ηελ εθηφλσζή ηνπ. Σν δε ηξπθεξφ ξεχκα είλαη ππεχζπλν θαη γηα ηελ ππεξεθηίκεζε ηνπ 

ζεμνπαιηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν Δγψ επελδχεη κέξνο ηεο λαξθηζζηζηηθήο ιίκπηλην ζην αληηθείκελν, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ηνπνζεηεί ελ κέξεη ην αληηθείκελν ζηε ζέζε ηνπ Τπεξεγψ ηνπ. Πξφθεηηαη 

αθξηβψο γηα ην θαηλφκελν πνπ νλνκάζηεθε κεηαβίβαζε. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ξεπκάησλ είλαη 

βέβαηα εμαηξεηηθά πιαζηηθέο. Δάλ κηα ζεμνπαιηθή επηζπκία αλαθνπεί ιφγσ εμσηεξηθψλ εκπνδίσλ, 
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εχθνια κεηαηξέπεηαη ζε αλεζηαικέλε ζεμνπαιηθφηεηα, δειαδή ζε ηξπθεξφηεηα. Οη πνηεηέο πκλνχλ 

ζπλήζσο ηνλ αληθαλνπνίεην έξσηα αθξηβψο επεηδή έκεηλε αληθαλνπνίεηνο. Κέξδηζε έηζη κηα ζέζε 

δίπια ζηα αληηθείκελα πνπ θάπνηε ήηαλ επηζπκεηά θαη ζην αζπλείδεην αθφκα είλαη. 

 ηελ χπλσζε έρνπκε κηα παξφκνηα πεξίπησζε κεηαβίβαζεο κε ηε δηαθνξά φηη απηή 

βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αλεζηαικέλε ζεμνπαιηθφηεηα. Ο ππλσηηζηήο θαιεί ηνλ ππνςήθην 

ππλσηηδφκελν λα ζπγθεληψζεη ηε ζπλεηδεηή ηνπ πξνζνρή ζην πξφζσπφ ηνπ πξψηνπ ή ζε έλαλ 

πεξηνδηθφ ήρν πνπ απηφο παξάγεη ρηππψληαο π.ρ. έλα ζηπιφ ζε έλα ηξαπέδη. Η ζπλεηδεηή πξνζνρή 

αηνλεί ζηαδηαθά θαη ην άηνκν εηζέξρεηαη ζε κηα θαηάζηαζε παξφκνηα κε απηήλ ηνπ χπλνπ απφ ηελ 

άπνςε φηη απνζπάηαη απφ θάζε εμσηεξηθφ εξεζηζκφ, πιελ σζηφζν ηεο θσλήο ηνπ ππλσηηζηή. 

Απέλαληη ζε απηφλ ην άηνκν γίλεηαη εληειψο πεηζήλην, ηνπ παξαρσξεί ηνλ έιεγρν ηεο ζθέςεο ηνπ, κε 

άιια ιφγηα ηνπ παξαρσξεί νινθιεξσηηθά ζρεδφλ ηε ζέζε ηνπ Τπεξεγψ ηνπ. Η εμνπζία ηνπ 

ππλσηηζηή ζηεξίδεηαη ζηελ επέλδπζε ζε απηφλ ηεο λαξθηζζηζηηθήο ιίκπηλην ηνπ ππλσηηζκέλνπ, 

απνθηά πάλσ ζην Δγψ ηελ παληνδπλακία πνπ θάπνηε θαηείρε ν γνληφο. 

 Μηα άιιε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν ηξφπνλ ηηλά «ράλεη ηνλ εαπηφ ηνπ» είλαη φηαλ γίλεηαη 

κέξνο κηαο κάδαο. Ο Φξφπλη δέρεηαη ηνλ νξηζκφ ηνπ Λε Μπνλ (2010) βάζεη ηνπ νπνίνπ «ςπρνινγηθή 

κάδα είλαη κηα πξνζσξηλή νληόηεηα, απνηειείηαη από εηεξνγελή ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη ζηηγκηαία 

κεηαμύ ηνπο, όπσο αθξηβώο ηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ ζρεκαηίδνπλ κε ηε ζπλέλσζή ηνπο έλα λέν νλ 

κε ηειείσο δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο απ’ απηέο ησλ μερσξηζηώλ θπηηάξσλ πνπ ην δεκηνπξγεζαλ» 

(Φξφπλη, 1977α, ζ. 10). «Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέινπο ηεο κάδαο είλαη θαηά ζπλέπεηα ηα 

αθόινπζα: Εμαθάληζε ηεο ζπλεηδεηήο θαη θπξηαξρία ηεο αζπλείδεηεο πξνζσπηθόηεηαο, 

πξνζαλαηνιηζκόο ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κέζσ ηεο ππνβνιήο θαη ηεο 

κεηάδνζεο θαη ηάζε γηα άκεζε πινπνίεζε ησλ ηδεώλ πνπ ηνπ έρνπλ ππνβιεζεί. Σν άηνκν δελ είλαη πηα 

ν εαπηόο ηνπ, αιιά έλα άβνπιν απηόκαην» (ζην ίδην, ζ. 13).  Σα κέιε ηεο κάδαο ηαπηίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο κέζσ ηεο θνηλήο ηνπο αγάπεο θαη αθνζίσζεο πξνο έλα αληηθείκελν. Σν αληηθείκελν απηφ 

κπνξεί λα είλαη έλα πξφζσπν, ν αξρεγφο, κηα ηδέα, έλαο ζεφο, κηα πνδνζθαηξηθή νκάδα ή νηηδήπνηε 

άιιν. Σν άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη ζηε κάδα κπνξεί λα ζπζηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ ράξηλ 

ηνπ ζπλνιηθνχ, λα ζπζηάζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηδηφηεηεο γηα λα εμνκνησζεί κε ηα ππφινηπα κέιε. 

 Η ςπραλάιπζε απνδίδεη ηε δχλακε ζπλνρήο ηεο κάδαο ζηνπο ιηκπηληηθνχο δεζκνχο πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο, δεζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη θαζψο απηά παξαρσξνχλ ηε ζέζε 

ηνπ Τπεξεγψ ηνπο ζε έλα θνηλφ αληηθείκελν. Όζν απηνί νη δεζκνί παξακέλνπλ ηζρπξνί ε κάδα δελ 

πηνείηαη απφ εμσηεξηθά εκπφδηα. Αλ σζηφζν ην θνηλφ αληηθείκελν πξνζβιεζεί κε θάπνηνλ ηξφπν 

ηφηε νη δεζκνί κεηαμχ ησλ κειψλ απεηινχληαη κε δηάιπζε. ην παξάδεηγκα κηαο ηερλεηήο κάδαο, ηνπ 
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ζηξαηνχ, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα παληθνβάιιεηαη ην ζηξάηεπκα αλ ζηε δηάξθεηα ηεο κάρεο 

ζθνησζεί ν αξρεγφο ηνπ. Ο θφβνο πνπ πξνθαιείηαη ηφηε ζηα άηνκα δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηε 

δπζθνιία ηεο κάρεο, αιιά απφ ην ζπάζηκν ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηνπο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ 

απψιεηα ηνπ θνηλνχ αληηθεηκέλνπ. Η κάδα ηφηε ράλεη ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ζπλδεηηθή δχλακε θαη ηα 

επηκέξνπο άηνκα λνηψζνπλ εληειψο κφλα θαη αλππεξάζπηζηα κπξνζηά ζηνλ εμσηεξηθφ θίλδπλν. 

Αθφκε ε κάδα φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξνεγνχκελα ηνπνζεηείηαη ζεηηθά πξνο ην θνηλφ ηεο 

αληηθείκελν θαη αξλεηηθά πξνο νηηδήπνηε αληηηίζεηαη ζε απηφ. Έηζη νη νπαδνί κηαο ζξεζθείαο ζην 

βαζκφ πνπ γίλνληαη ελεξγά κέιε κηαο ηέηνηαο κάδαο απνζηξέθνληαη απηφκαηα νπνηαδήπνηε άιιε 

ζξεζθεία, ελψ σο γλσζηφλ νη «παηξηψηεο» είλαη σο εθ ηνπ νξηζκνχ ηνπο εζληθηζηέο εθφζνλ 

δηαθνξνπνηνχληαη κε ζεκείν αλαθνξάο ην έζλνο.  

 Αζθαιψο νη ζπνπδαηφηεξεο εθδειψζεηο καδψλ αθνξνχλ ηα πνιηηηθά θηλήκαηα φπσο ηα 

γλσξίδνπκε απφ ηε γαιιηθή επαλάζηαζε θαη χζηεξα. Η δχλακή ηνπο κπνξεί χπν πξνυπνζέζεηο λα 

επηθέξεη αιιαγέο ηζηνξηθνχ επηπέδνπ θαη απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ απφ ην δεχηεξν παγθφζκην 

πφιεκν θαη κεηά κειεηψληαη ζπζηεκαηηθά. Ο Βίιρεικ Ράηρ πξνζπάζεζε λα ζέζεη κηα ηέηνηα 

αλάιπζε ζηελ ππεξεζία ησλ επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ ηνπ κεζνπνιέκνπ, πξνζέθξνπζε σζηφζν ζε 

εκπφδηα φρη ηφζν ςπρνινγηθήο θχζεσο φζν πνιηηηθήο ηζρχνο. Απηφο πνπ δπζηπρψο επηβεβαηψζεθε 

ηζηνξηθά, ρσξίο απηφ λα ηνλ δηθαηψλεη νπσζδήπνηε ζεσξεηηθά ήηαλ ν Φξφπλη: «..αλαγλσξίδνπκε σο 

επλόεην όηη ε δνθηκή γηα ηελ ίδξπζε ελόο λένπ θνκκνπληζηηθνύ πνιηηηζκνύ ζηε Ρσζία βξίζθεη 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηελ θαηαδίσμε ηεο κπνπξδνπαδίαο. Αλαξσηηόκαζηε όκσο κε αλεζπρία ηη ζα 

θάλνπλ νη θνκκνπληζηέο, αθνύ πξώηα εμνινζξεύζνπλ ηε κπνπξδνπαδία ηνπο» (Φξφπλη, 2005, ζ. 80). 

Δδψ ε θξνυδηθή ζεσξία ηέκλεηαη κε ηε ληηζετθή θηινζνθία θαη ηελ αηψληα επαλάιεςε. Η κάδα 

ηνπνζεηείηαη θαη απηννξίδεηαη αξλεηηθά, απέλαληη ζηελ εμνπζία, θαη αλαδπθλείεη κέζσ ηεο 

δπλακηθήο ηεο φπσο πξνέθπςε ηελ επφκελε εμνπζία. Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ Φξφπλη έρεη λα θάλεη κε 

ην γεγνλφο φηη ηνπνζεηεί ηνλ ππεξάλζξσπν πνπ ν Νίηζε πεξίκελε απφ ην κέιινλ ζην παξειζφλ. 

Δίλαη ε αξραηφηεξε, θάπνηε απφιπηε εμνπζία, ν παηέξαο ηεο αξρέγνλεο νξδήο.  

Φπινγελεηηθή ηζηνξία 

 Ο Γαξβίλνο ππνζηήξηδε πσο ην αλζξψπηλν είδνο ζηελ πξσηφγνλε ηζηνξία δνχζε νξγαλσκέλν 

ζε νξδέο ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπ ηζρπξφηεξνπ αξζεληθνχ, ν νπνίνο απνιάκβαλε πξνλφκηα ζε ζρέζε 

κε ηνπο άιινπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηελ απνθιεηζηηθή θαηνρή ησλ γπλαηθψλ ηεο νξδήο, θαη εμφξηδε 

ή ππέηαζζε ηα ππφινηπα αξζεληθά πνπ ακθηζβεηνχζαλ ηα πξνλφκηα απηά. Ο Φξφπλη (Σνηέκ θαη 

ηακπνχ, ρ.ρ.) ππνζέηεη φηη εμαλαγθάδνληάο ηνπο ζε ζεμνπαιηθή απνρή δεκηνπξγνχζε ηηο ζπλζήθεο 

πνπ πεξηγξάςακε ζηηο κάδεο, ζπλζήθεο πνπ λα επλννχλ ηελ αλάπηπμε ιηκπηληηθψλ δεζκψλ αλάκεζα 
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ζηα κέιε ηεο νξδήο. Η δε ζηάζε ησλ εμνπζηαδφκελσλ γηψλ πξνο ηνλ παηέξα ζα ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο απηφλ πνπ θξφληηδε, πξνζηάηεπε αιιά θαη θαηαπίεδε ηελ αγέιε. 

Πξφθεηηαη γηα ην ίδην ακθηζπκηθφ ζπλαίζζεκα πνπ ηξέθεη ην παηδί γηα ηνλ γνληφ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

νηδηπφδεηνπ. Απηή ε θνηλσληθή δνκή είλαη επφκελν λα δεκηνπξγήζεη ηελ αληίδξαζε πνπ ζα ηελ 

θαηαξγήζεη θαη θάπνηα ζηηγκή, ίζσο κε ηελ εθεχξεζε θάπνηνπ θαηλνχξγηνπ φπινπ ή ιφγσ άιισλ 

ζπλζεθψλ, νη γηνί ζπλαζπίζζεθαλ θαη εμεγέξζεθαλ ελάληηα ζηνλ παηέξα, ηνλ ζθφησζαλ θαη ηνλ 

έθαγαλ. Μπφξεζαλ λα ελσζνχλ θαη λα ληθήζνπλ ηνλ πην ηζρπξφ ιφγσ ηεο θνηλήο επηζπκίαο λα 

απαιιαγνχλ απφ απηφλ, ηψξα φκσο ε επηζπκία πνπ είρε ν θαζέλαο λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ ηνπο έθεξλε 

αληηκέησπνπο κεηαμχ ηνπο. Η ππφζεζε απηή πνπ δηαηππψλεηαη ζαλ κχζνο κε ζπγθεθξηκέλα 

πξφζσπα ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή σο απινπνηεκέλε αθήγεζε κηαο ελδερνκέλσο καθξάο 

δηαξθείαο εμέιημεο, πνπ πάλησο θαηέιεμε ζε έλαλ ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ησλ αδεξθψλ πνπ έθεξε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλήο ηνπο ζπλείδεζεο φπσο δηακνξθψζεθε απφ ην γεγνλφο ηεο αλαηξνπήο ηνπ 

παηέξα. Αθνινπζεί κηα πεξίνδνο κεηξηαξρηθήο νξγάλσζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζεζπίδνληαη 

θαλφλεο πνπ θέξνπλ ην ζηίγκα ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ πξνεγνχκελε ηζηνξία. Κάζε θπιή 

ζπλδέεηαη κε έλα δψν-ηνηέκ, θέξεη ην φλνκά ηνπ, απαγνξεχεη ζηα κέιε ηεο λα ην ζθνηψλνπλ παξά 

κφλν ζε πεξηνδηθέο γηνξηέο φπνπ ζαλαηψλεηαη κε επίζεκν ηξφπν θαη θαηαλαιψλεηαη κε ηελ 

ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο θπιήο. Παξάιιεια ζεζπίδεηαη ε εμσγακία θαη σο εθ 

ηνχηνπ ην ηακπνχ ηεο αηκνκημίαο, βάζεη ηεο νπνίαο ηα αξζεληθά κέιε κηαο θπιήο ζα έπξεπε λα 

αλαδεηνχλ γπλαίθεο εθηφο απηήο. 

 Η ζρέζε ησλ κειψλ ηεο θπιήο κε ην ηνηέκ είρε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηάζεο απέλαληη 

ζηνλ παηέξα ηεο νξδήο πνπ θφβηδε ηνλ θαζέλα ρσξηζηά, πνπ ν θαζέλαο ηνλ αγαπνχζε θαη ηνλ δήιεπε 

ηαπηφρξνλα, θαη πνπ φινη καδί αιιά θαλείο κφλνο επηηξέπεηαη λα ηνλ ζπζηάζνπλ. Οη γηνί 

απαιιάρηεθαλ απφ ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ παηέξα αιιά αλαγθάζηεθαλ λα ελδνβάιινπλ ηηο 

απαγνξεχζεηο ηνπ απνδίδνληάο ηηο ζην ηνηέκ.  

 ηελ πνξεία ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο δηαθξίλνπκε ηξία δηαλνεηηθά ζπζηήκαηα (Φξφπλη, 

Σνηέκ θαη ηακπνχ, ρ.ρ.), ηξεηο κεζφδνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θνηλσλίεο πίζηεπαλ φηη κπνξνχλ λα 

εμεγήζνπλ θαη λα επεξεάζνπλ ηνλ θφζκν: ηε καγεία, ηε ζξεζθεία θαη ηελ επηζηήκε. Απηά ηα 

ζπζηήκαηα νπζηαζηηθά απνηεινχλ ην ςπρνινγηθφ ζπκπιήξσκα ηεο πιηθήο ππφζηαζεο ηεο 

θπξηαξρίαο. Οη ηνηεκηθέο θνηλσλίεο ζηεξίδνληαη ζηε καγεία πίζσ απφ ηελ νπνία ε ςπραλάιπζε 

βιέπεη ηελ «παληνδπλακία ηεο ζθέςεο» πνπ απαληάηαη ζηα κηθξά παηδηά γηα ηα νπνία ε δηάθξηζε 

πξαγκαηηθνχ θαη θαληαζηαθνχ δελ έρεη αθφκε δηακνξθσζεί. Με ην πέξαζκα απφ ηε καγεία ζηε 

ζξεζθεία, νη κνξθέο πνπ ιαηξεχνληαη γίλνληαη φιν θαη πην αλζξψπηλεο απνθαιχπηνληαο έηζη ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο. Με ηελ επηθξάηεζε δε ησλ κνλνζετζηηθψλ ζξεζθεηψλ, ν ζεφο γίλεηαη απηφ πνπ 
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ήηαλ πάληα: ν παληνδχλακνο παηέξαο πνπ πξέπεη θαλείο λα ηνλ θνβάηαη, αιιά θαη ζηνλ νπνίν 

κπνξεί λα ζηξέθεηαη γηα πξνζηαζία απέλαληη ζε δπλάκεηο πην ηζρπξέο απφ ηνλ ίδην. Γπζηπρψο ν 

Φξφπλη ιφγσ ηεο πίζηεο ηνπ ζηνλ νξζνινγηζκφ θαη ηελ επηζηήκε δελ έθξηλε απηή ηελ ηειεπηαία 

φπσο ηα δχν άιια δηαλνεηηθά ζπζηήκαηα. 

 Ο κχζνο ηνπ «κεγάινπ άλδξα» πνπ ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο απαληάηαη ζε ζξεζθείεο, 

παξαδφζεηο θαη έξγα ηέρλεο δηαθφξσλ ιαψλ δηαθνξεηηθψλ επνρψλ (Rank, 1982) αληαπνθξίλεηαη ζε 

έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο θπινγελεηηθά θαη νληνγελεηηθά. Αλαθέξεηαη ζηελ επηζπκία είηε έγηλε πξάμε ή 

φρη λα ζαλαησζεί ν παηέξαο απφ ην γην πνπ ζα πάξεη ηε ζέζε ηνπ. Απηφ είλαη ην πξνπαηνξηθφ 

ακάξηεκα ησλ παηξηαξρηθψλ θνηλσληψλ θαη δηαησλίδεηαη ράξηλ ζηελ επαλάιεςε ηνπ νηδηπφδεηνπ 

ζπκπιέγκαηνο, ηελ απψζεζε ηεο νηδηπφδεηαο επηζπκίαο θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ απσζεκέλνπ ζε 

δεχηεξν ρξφλν, κεηά ηε ιαλζάλνπζα πεξίνδν σο έλνρν παξειζφλ.  

 Η παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ πνιηηηζκνχ φπσο έγηλε είλαη ζίγνπξα ειιεηκκαηηθή, σζηφζν 

πξνζσπηθά δελ είκαη θαζφινπ ζε ζέζε λα επηβεβαηψζσ ή λα αληηθξνχζσ ππνζέζεηο φπσο απηή γηα 

ην θφλν ηνπ πξσηφγνλνπ παηέξα ή γηα ην θφλν ηνπ Μσπζή απφ ηνλ εβξατθφ ιαφ (Φξφπλη, 1997). 

Έηζη θη αιιηψο ε ζεσξία ηνπ πνιηηηζκνχ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία γηα ην μερσξηζηφ άηνκν, ρσξίο 

σζηφζν απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζηεξείηαη ελδηαθέξνληνο. 
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Πξόινγνο 

 

 Όπσο πέθηνπλ νη ληθάδεο ηνπ ρηνληνχ έμσ απφ ην ζπίηη θη νη ζηαγφλεο ηνπ λεξνχ ζην κπάλην, 

φπσο έλα πνηήξη θη έλα κπνπθάιη ζπξψρλνληαη θαη πέθηνπλ, έηζη θη ν γηφο ηνπ δεπγαξηνχ πεδάεη απ’ 

ην παξάζπξν. Σν ηίκεκα θαη ζπλάκα ε αληακνηβή ηεο εδνλήο ζπλίζηαληαη ζηελ απψιεηα ηνπ 

ειέγρνπ επί ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Η ζχγθξνπζε απηή κεηαμχ εδνλήο θαη πξαγκαηηθφηεηαο, 

θεληξηθή ζηε θξνυδηθή ζεσξία, παίξλεη εδψ κηα πνιχ ζθιεξή κνξθή θαη δίλεη ην έλαπζκα γηα ηελ 

έλαξμε ηνπ δξάκαηνο.  

 

Κεθάιαην 1: Θξήλνο 

 

 Η απψιεηα ηνπ παηδηνχ αλαγθάδεη ηνπο δχν λα ακπλζνχλ ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν. 

Απηή αθήλεηαη λα βπζηζηεί ζηελ αξξψζηηα ελψ Απηφο νρπξψλεηαη πίζσ απφ απηφ πνπ λνηψζεη σο ην 

πην δπλαηφ ηνπ φπιν – ηε ινγηθή. Η απφθαζε λα αλαιάβεη ν ίδηνο ηε ζεξαπεία ηεο ζπδχγνπ ηνπ, 

παξφηη σο ςπρνιφγνο ν ίδηνο γλσξίδεη πφζν ιάζνο είλαη γεληθά θάηη ηέηνην, απνδπθλείεη πφζν 

επηθαλεηαθή είλαη απηή ε ινγηθή. Σα πξαγκαηηθά θίλεηξα πίζσ απφ ηελ απφθαζε αλαδπθλείνληαη 

ζηαδηαθά ζηελ πνξεία θαη έλα απφ απηά ην νκνινγεί ν ίδηνο φηαλ πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

απφθαζή ηνπ: «Σίπνηα δελ πνλάεη πεξηζζόηεξν από ην λα βιέπεηο απηόλ πνπ αγαπάο ππνθείκελν ζε 

ιάζε». Αξρίδνληαο λα κηιάεη σο ζεξαπεπηήο γηα ην ζξήλν θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ πέλζνπο βξίζθεηαη 

θαηλνκεληθά ζε ζίγνπξα γηα απηφλ κνλνπάηηα, «ζψδνληαο» απηήλ πξνζπαζεί λα εμηιεσζεί γηα ηελ 

απνηπρία ηνπ λα ζψζεη ην γηφ ηνπ θαη λα αλαλεψζεη ηελ πίζηε ηνπ ζηε δχλακή ηνπ λα ειέγρεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ηνλ άληξα ήξσα απηή είλαη ε χβξηο πνπ εθθηλά ην δηθφ ηνπ δξάκα θαη ζα 

θιεζεί λα πιεξψζεη γηα απηήλ. 

 Σα ηδηνηειή θίλεηξα ηεο απφθαζήο ηνπ δελ πεξλνχλ απαξαηήξεηα απφ Απηήλ πνπ ζπρλά 

ζηξέθεη ηελ επηζεηηθφηεηά ηεο ελαληίνλ ηνπ κε ην παξάπνλν πσο πνηέ δελ ελδηαθέξζεθε γηα απηήλ 

«παξά κόλν ηώξα πνπ είκαη αζζελήο ζνπ». Γέρεηαη λα γίλεη αζζελήο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα γίλεη θαιά 

ράξηλ ηεο αγάπεο ηεο γηα απηφλ, ζπγρξφλσο φκσο ηνλ κηζεί γηα ην γεγνλφο πσο ηεο επηβάιιεη ηε 

ζέιεζή ηνπ. Η ελνρή ηεο γηα ην ζάλαην ηνπ παηδηνχ είλαη πξφδειε θαη ζπκππθλψλεηαη ζηελ 

αλάκλεζε ή θαληαζίσζε (ν ζθελνζέηεο ην αθήλεη αζαθέο) πνπ βιέπνπκε πξηλ ηελ θιεηηνξηδεθηνκή 

(θεθ. 4), φηη ην είδε πξηλ πέζεη θαη δελ έθαλε ηίπνηα γηα λα ην ζψζεη. Δίηε πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθή 
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αλάκλεζε ή φρη, απηή είλαη ε παξάζηαζε ηνπ ηξαχκαηνο ζην νπνίν κέλεη θαζεισκέλε θαη ζε απηήλ 

αλαθέξεηαη πιαγίσο φηαλ ζηελ πξψηε άηππε «ζπλεδξία» ζην λνζνθνκείν αλαθέξεη πσο γλώξηδε φηη 

ηειεπηαία ν Νηθ «μππλνύζε θαη ήηαλ κπεξδεκέλνο». Δίλαη έλνρε, πξνθάιεζε ην ζάλαηφ ηνπ ηε ζηηγκή 

πνπ παξαδφζεθε ζηελ εδνλή. Η άκπλά ηεο απέλαληη ζε απηή ηελ ελνρή είλαη λα δηαρσξίζεη ην ζψκα 

απφ ην πλεχκα, λα απαξλεζεί ην ζψκα ηεο σο μέλν πξνο απηήλ αθνινπζψληαο ηνλ ίδην δξφκν πνπ 

θάπνηε πήξε ε έλνρε παηδηθή επηζπκία: ηελ απνζεμνπαιηθνπνίεζε. «Οη γπλαίθεο δελ ειέγρνπλ ην 

εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηόο ηνπο», ζα πεη αξγφηεξα, «Η θύζε ην ειέγρεη». Γέρεηαη έηζη ηελ ππφζηαζε 

κηαο θαιήο αιιά κηζήο, αζψκαηεο γπλαίθαο θαη κηαο άιιεο ζαηαληθήο αιιά ζσκαηηθήο, 

ζεμνπαιηθήο γπλαίθαο. Σν αζπκβίβαζην κεηαμχ ησλ δχν βξίζθεηαη πίζσ απφ θάζε ζχγθξνπζε πνπ 

βηψλεη. Όπσο ιέεη ε ίδηα φηαλ ν ζχδπγνο-γηαηξφο ηεο αλαθνηλψλεη φηη έρεη πεξάζεη ζην ζηάδην ηνπ 

άγρνπο θαη ηεο απαξηζκεί ηα ζπκπηψκαηα: «Απηό είλαη ζσκαηηθό... είλαη επηθίλδπλν». 

 Η ζεμνπαιηθφηεηά ηεο σζηφζν δελ θνβίδεη κφλν ηελ ίδηα, αιιά θαη Απηφλ, ν νπνίνο 

πξνζπαζεί λα ακπλζεί απέλαληί ηεο κε ην επηρείξεκα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο: «Πνηέ κελ πεδάο ηνλ 

ζεξαπεπηή ζνπ. Όζν θη αλ αξέζεηο ζην ζεξαπεπηή ζνπ». πρλά σζηφζν μερλά θη ν ίδηνο ηνλ θαλφλα 

απηφλ θαη κεηαπεδά απφ ην ξφιν ηνπ ζσηήξα θαη πλεπκαηηθνχ παηέξα ζην ξφιν ηνπ εξαζηή. Ο ίδηνο 

θαλεξψλεη έλα αθφκε θίληξν ηεο απφθαζεο λα ηελ ζεξαπεχζεη φηαλ βάδνληαο ηελ λα πιπζεί ζην ίδην 

κπάλην πνπ βξίζθνληαλ ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ιέεη φηη ε έθζεζε ζηνπο θφβνπο ζνπ είλαη ν κφλνο 

ηξφπνο λα ηνπο μεπεξάζεηο. Μήπσο φκσο θη ν ίδηνο δελ επέιεμε λα εθηεζεί ζε απηφ πνπ θνβάηαη πην 

πνιχ, ζε απηφ πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ αξξψζηεηά ηεο; 

 Μεηά απφ κηα θξίζε ηεο ζηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θάλνπλ ζεμ θαη ζηε ζπλέρεηα απηφο 

ζπκψλεη πνπ δελ θξάηεζε ην ζεξαπεπηηθφ ηνπ θαλφλα. ε φιεο ηηο ζεμνπαιηθέο ζθελέο κεηαμχ ηνπο 

είλαη θαλεξφο θη απφ ηηο δχν κεξηέο ν θαηαλαγθαζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο επαλάιεςεο, ε 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξαχκαηνο, ελψ πιάη ζην ζεμνπαιηθφ ζηνηρείν κπαίλεη φιν θαη πην έληνλα ην 

ζηνηρείν ηεο επηζεηηθφηεηαο δέλνληαο έηζη ζην ζεηηθφ ηα δχν ζηνηρεία πνπ ζην αζπλείδεην είλαη 

δεκέλα ζην αξλεηηθφ: ηελ εδνλή θαη ην ζάλαην. Όηαλ ζηε ζπλέρεηα απηφο αξλεζεί ηελ επφκελε 

πξφθιεζή ηεο παξαθνινπζνχκε ηελ άκεζε ζηνηρεηαθή κεηαηξνπή ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο ζε 

επηζεηηθφηεηα. Όπσο ην βξέθνο πνπ ζειάδεη θαη αληηδξά φηαλ ε ηξνθφο ην απνκαθξχλεη απφ ην 

ζηήζνο, ηνλ δαγθψλεη θη εθείλνο καηψλεη, ηξνκάδεη θαη ηξαβηέηαη, αξλείηαη θαη πάιη φκσο λα δεη ηα 

ζεκάδηα πνπ ζα έπξεπε λα ηνλ απνηξέςνπλ απφ απηφ πνπ επηρεηξεί. Ξαλαγίλεηαη γηαηξφο θαη 

δηθαηνινγεί ηελ θπθινζπκία ηεο αζζελνχο ηνπ. ηελ πξνζσξηλή γαιήλε πάλησο πνπ αθνινπζεί ηελ 

πξψηε ζεμνπαιηθή ζθελή εθείλε απνθαιχπηεη πνχ θνβάηαη πεξηζζφηεξν: ζην δάζνο. Απφ ηελ 

άπνςε ηνπ ζπκβνιηζκνχ θηλεκαηνγξαθηθά, ην δάζνο έρεη ήδε εκθαληζηεί θαη ζηηο παξαηζζήζεηο ηεο 

ππνλλνψληαο ην αζπλείδεην απσζεκέλν, ην θξνυδηθφ Δθείλν. «Απηό είλαη πεξίεξγν γηαηί ήζνπλ 
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πάληα εζύ πνπ ήζειεο λα πεγαίλνπκε εθεί». Σν ζπγθεθξηκέλν δάζνο, ε Δδέκ είλαη φπσο καζαίλνπκε 

ζηε ζπλέρεηα ζπλδεδεκέλν δηπιά κε ηελ αξψζηεηά ηεο. Δθεί είλαη νη ηειεπηαίεο ηεο αλακλήζεηο κε ην 

γηφ ηεο θαη εθεί «αλαθάιπςε» θάηη γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηεο. 

 Η ζεξαπεία πνπ αθνινπζεί Απηφο είλαη έληνλα ππνβιεηηθή απνδπθλείνληαο μαλά φηη 

ελδηαθέξεηαη κάιινλ λα παίμεη ην ξφιν ηνπ παληνδχλακνπ ζσηήξα παξά λα ηελ βνεζήζεη φλησο λα 

μεπεξάζεη ην ηξαχκα ηεο: «-Σώξα ζα θάλεηο απηό πνπ δεηάσ. –Ναη, ηη ζέιεηο λα θάλσ;». ηελ 

ππλσηηζκέλε θαηάζηαζε Απηή βιέπεη εηθφλεο κε έληνλα ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν πνπ απαληάηαη 

ζπρλά ζηα φλεηξα. Ξεθηλά κε έλα ηνπίν ζην δάζνο (ηα ηνπία πνιιέο θνξέο ζπκβνιίδνπλ γπλαηθεία 

ζψκαηα) θαη πεξλά κηα γέθπξα (ε γέθπξα ζπκβνιίδεη έλα πέξαζκα, κηα έλσζε, ελδερνκέλσο ηελ 

έλσζε θαη πάιη κε ην ζψκα). Πεξλψληαο απφ ηελ ηξχπα (ζχκβνιν ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ) ηεο αιεπνχο, πνπ φπσο καζαίλνπκε αξγφηεξα ζπκβνιίδεη γηα απηήλ ηνλ πφλν, «ζα έπξεπε 

λα είλαη εύθνιν» αιιά δπζθνιεχεηαη λα πεξπαηήζεη ζα λα θνιιάλε ηα πφδηα ηεο ζηε ιάζπε. ηελ 

νλεηξηθή επηζπκία πνπ δέλεη εδνλή θαη πφλν επηβάιιεηαη κηα ηζρπξή αληίζηαζε. Γηα ηνλ Φξφπλη 

(1993) ε θαηάζηαζε απηή φπνπ ν νλεηξεπφκελνο αδπλαηεί παξά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θηλεζεί 

εκθαλίδεηαη ζπρλά ζε φλεηξα, αλαθέξεηαη ζηελ παηδηθή επνρή θαη δειψλεη πσο φ,ηη ζθέςε θη αλ 

θάλεη ν νλεηξεπφκελνο αδπλαηεί λα ιχζεη ην αίληγκα θαη λα ζπλερίζεη, δελ κπνξεί σζηφζν λα 

παξαηηεζεί απφ ην λα ζθέθηεηαη πάλσ ζε απηφ. Αξγφηεξα βιέπεη έλα θνξκφ δέληξνπ (θαιιηθφ 

ζχκβνιν) ζηνλ νπνίν απνδίδεη κηα «παξάμελε πξνζσπηθόηεηα». Δίλαη ην πξψην ζηνηρείν αληκηζηηθήο 

ζθέςεο πνπ καο απνθαιχπηεη˙ ζα αθνινπζήζνπλ θη άιια.  Όηαλ ινηπφλ ν ππλσηηζηήο ηεο δεηάεη λα 

γίλεη έλα κε ην πξάζηλν, κε ηε θχζε, ηεο δεηάεη είηε ην μέξεη είηε φρη λα ελσζεί πάιη κε ην ζψκα ηεο. 

Γηα απηήλ φκσο ν ίδηνο πνπ ηεο ην δεηάεη είλαη ν ίδηνο πνπ θηαίεη πνπ ην απνρσξίζηεθε θαη πνπ 

ηψξα ηεο αξλείηαη δηαξθψο απηή ηελ έλσζε ζην πξαγκαηηθφ φηαλ αξλείηαη ην ξφιν ηνπ εξαζηή ηεο. 

Η παηδηθή ηνπ επηζπκία γηα παληνδπλακία πξνδίδεηαη θαη πάιη ζηα ιφγηα πνπ ηεο ιέεη αθνχ ηελ 

επαλαθέξεη απφ ηελ χπλσζε: «Απηό πνπ ην κπαιό κπνξεί λα ζπιιάβεη, κπνξεί λα ην πεηύρεη». 

 Πεξπαηψληαο ζην δάζνο απηή λνηψζεη ην έδαθνο λα θαίεη ηα πφδηα ηεο. Σα πφδηα σο κέζν γηα 

λα πξνρσξήζεη αιιά θαη γηα λα θύγεη θάπνηνο είλαη έλα κνηίβν πνπ επαλαιακβάλεηαη ζηελ ηαηλία 

αθνινπζψληαο ηε δηθή ηεο θαηαλαγθαζηηθή επαλάιεςε. Όηαλ εθείλε μαπιψλεη λα μεθνπξαζηεί, 

απηφο θάλνληαο κηα βφιηα βιέπεη έλα ειάθη. Σν ειάθη ζην ράξηε Δθείλεο πνπ ζα δνχκε αξγφηεξα 

ζπκβνιίδεη ην ζξήλν, Απηφο φκσο δε θαίλεηαη λα ην αληηιακβάλεηαη έηζη αθξηβψο. Απφ ην πξφζσπφ 

ηνπ πεξλάεη έλα θεπγαιέν ρακφγειν θαζψο ζηηγκηαία βιέπεη ζην ειάθη απηφ πνπ βιέπεη θαη ζε 

Δθείλελ: αζσφηεηα. Καη φηαλ ην ειάθη γπξλάεη θαη ηξέπεηαη ζε θπγή απνθαιχπηνληαο ην λεθξφ 

κηζνγελλεκέλν κηθξφ ηνπ, αληηιακβαλφκαζηε πψο ν ίδηνο επηιέγεη λα βιέπεη ζε απηή ηε θάζε ηελ 

«αζζελή» ηνπ. 



57 
 

Κεθάιαην 2: Πόλνο 

 

 ε κηα ζηηγκή πνπ Απηή θνηκάηαη, απηφο βξίζθεη ηελ επθαηξία λα ραδέςεη θάπνηεο 

θσηνγξαθίεο ηνπ γηνχ ηνπ. Γεληθά έρεη απνξξνθεζεί ηφζν ζηε ζεξαπεία ηεο ζπδχγνπ ηνπ πνπ δελ 

έρεη αθήζεη θαζφινπ ρξφλν λα ζξελήζεη γηα ην γηφ ηνπ. Σν πξσί μππλάεη θαη βιέπεη κε ηξφκν θάηη 

πξάγκαηα ζαλ βδέιιεο θνιιεκέλα ζην ρέξη λα ηνπ ξνπθάλε ην αίκα, αξλείηαη φκσο μαλά λα δψζεη 

βάζε ζηνπο «παξάινγνπο» θφβνπο ηνπ.  

 Οινθιεξψλνληαο κηα άζθεζε in vivo έθζεζεο κε πεξπάηεκα πάλσ ζην γξαζίδη Απηή βιέπεη 

έλα κηζνπεζακέλν λενγέλλεην πνπιί λα μεςπρά θαη  έλα αξπαθηηθφ λα έξρεηαη θαη λα ην 

θαηαβξνρζίδεη. Η Δδέκ κπνξεί κελ λα πξνζθέξεη ηελ επθαηξία κηαο ζεξαπεπηηθήο έθζεζεο, ε θχζε 

σζηφζν εθεί είλαη ακείιηθηε καδί ηνπο θαη ην ζην ηέινο ζα πεηζηεί θη απηφο φηη ππάξρεη θάηη καγηθφ, 

ζαηαληθφ ζηε γπλαίθα. 

 Απηή είρε έξζεη κε ην Νηθ εδψ γηα λα θάλεη κηα δηαηξηβή γηα ηε γπλαηθνθηνλία. ηε ζπλέρεηα 

ζα δνχκε πνηφ ήηαλ ην ςπρνινγηθφ ζπκπιήξσκα ηνπ αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην ζέκα απηφ. 

ηακάηεζε γηαηί θνβήζεθε φηαλ κηα κέξα άθνπγε έλα θιάκα παηδηνχ πνπ δελ κπνξνχζε λα δεη. 

Φάρλνληαο κε αγσλία ην γηφ ηεο ηνλ βξίζθεη λα παίδεη ήξεκα ρσξίο λα θιαίεη. Αξγφηεξα ζα δνχκε 

κηα ζθελή φπνπ ηνπ βάδεη ηα παπνχηζηα αλάπνδα, απηφο θιαίεη, εθείλε φκσο δελ θαίλεηαη λα ην 

ζπλεηδεηνπνηεί. αλ δχν ζθελέο νλείξνπ κε ην ζπλαίζζεκα ηεο κηαο λα έρεη κεηαηνπηζηεί ζηελ άιιε: 

«Σώξα κπνξώ λα αθνύζσ απηό πνπ δελ κπνξνύζα πξηλ: ην θιάκα όισλ ησλ πξαγκάησλ πνπ πξέπεη λα 

πεζάλνπλ». Ύζηεξα κηιά γηα ηηο βειαληδηέο πνπ αλαπαξάγνληαη θάζε ρίιηα ρξφληα. Σα βειαλίδηα πνπ 

πέθηνπλ βξνρή πάλσ ζηε ζηέγε ηελ ψξα πνπ ηα ιέεη απηά είλαη ρηιηάδεο κηθξνί ζάλαηνη. Γηα λα 

γελλεζεί θάηη, θάηη πξέπεη λα πεζάλεη. Σν δήηεκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηνπ ζαλάηνπ είλαη πάιη 

παξψλ θαη ηελ πξφηαζε (βι. πην πάλσ) φηη ε θχζε ειέγρεη ην ζψκα ησλ γπλαηθψλ έξρεηαη λα 

πξνεηνηκάζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ε θξάζε: «ε θύζε είλαη ε εθθιεζία ηνπ αηαλά». 

 Όηαλ Απηφο εμεγεί ην θφβν ηεο γηα ηελ Δδέκ νξζνινγηζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ παξαίζζεζε 

ηνπ θιάκαηνο εθείλε ηνπ επηηίζεηαη θαη ηνλ πξνεηδνπνπνηεί γηα ηειεπηαία θνξά πεηφληαο ηνπ 

θαηάκνπηξα ηελ αιήζεηα: «Δελ έπξεπε λα έξζνπκε εδώ. Είζαη αιαδόλαο. Απηό όκσο ίζσο λα κελ 

θξαηήζεη. Σν ζθέθηεθεο πνηέ;». Σν ζθέθηεθε, δελ έδσζε φκσο ζεκαζία. Καη φηαλ βιέπεη ηελ 

ηαηξνδηθαζηηθή γλσκάηεπζε πξνβιεκαηίδεηαη, αξγφηεξα ζα κάζνπκε γηαηί. Σελ ίδηα λχρηα βιέπεη 

πεξίεξγα φλεηξα, θάηη πξνζπαζεί λα πεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, εθείλνο φκσο δελ αθνχεη: «Σα όλεηξα δελ 

έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε κνληέξλα ςπρνινγία. Ο Φξόπλη έρεη πεζάλεη, έηζη δελ είλαη;». 
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 Απηή μππλά έρνληαο θνηκεζεί θαιά θαη δειψλεη πσο ζεξαπεχηεθε. Πεξπαηάεη κε άλεζε ζηε 

γέθπξα, βάδεη ην ρέξη ζηελ ηξχπα ηεο αιεπνχο. Σέηνηεο αιιαγέο ζηε δηάξθεηα κηαο ζεξαπείαο γηα ηνλ 

Φξφπλη είλαη παξάγσγα κηαο ηζρπξήο αληίζηαζεο. Η ζεξαπεία έρεη θαηαθέξεη λα πιεζηάζεη 

επηθίλδπλα πνιχ ην απσζεκέλν θαη ην Δγψ ηνπ αζζελή βξίζθεη απηφλ ηνλ ηξφπν λα ακπλζεί, ζα λα 

ιέεη «είκαη θαιά ηώξα πηα, δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλερίζνπκε». θνπφο κηαο ηέηνηαο αληίζηαζεο είλαη 

επίζεο λα κεηψζεη ην θχξνο ηνπ ζεξαπεπηή ζε πεξίπησζε πνπ απηφο πεηζηεί γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο. Απηφο κέλεη ζθεπηηθφο γλσξίδνληαο πεξί ηίλνο πξφθεηηαη θαη απηή έρεη ηελ επθαηξία 

πνπ δήηαγε λα λεπξηάζεη θαη λα θχγεη: «Δελ κπνξείο πνηέ λα ραξείο γηα κέλα, έηζη δελ είλαη;». Δίλαη 

αλήζπρνο, γηα πξψηε θνξά θαίλεηαη λα λνηψζεη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη ηψξα πνπ ηελ έρεη αλνίμεη 

ηφζν πνιχ θη ε εηθφλα ηνπ ηψξα γηα απηήλ απεηθνλίδεηαη ζηελ αιεπνχ πνπ βιέπεη κε βγαικέλα ηα 

κέζα έμσ. Η αιεπνχ έρεη έλα δηπιφ ζπκβνιηζκφ. ην βηβιίν ηεο γπλαηθνθηνλίαο ζπκβνιίδεη ηνλ 

πφλν, γηα ηνλ άληξα φκσο πνπ βιέπεη ζηεξενηππηθά ηε γπλαίθα ζε απηήλ ζπκβνιίδεη ην αληίζεην ηεο 

αζσφηεηαο ηνπ ειαθηνχ, ηελ πνλεξηά. Πίζσ απφ ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζπνηεζεί φηη είλαη πηα 

θαιά, κηα δχλακε βξάδεη: «Υάνο, νξγή». 

 

Κεθάιαην 3: Απόγλσζε 

 

 Πξνβιεκαηηζκέλνο, ζέιεη λα κάζεη γηα ηελ εξγαζία πνπ έθαλε Απηή. Αλεβαίλεη ζην παηάξη 

φπνπ βιέπεη γθξαβνχξεο κε κεζαησληθέο απεηθνλίζεηο εθηειέζεσλ γπλαηθψλ θαη άιια. Βιέπεη αθφκα 

ην ράξηε φπνπ απεηθνλίδνληαη νη ηξεηο δεηηάλνη, ηα ηξία δψα απφ ηα νπνία ηα δχν ηα έρεη ήδε δεη. 

ηα γξαπηά ηεο είλαη έθδειε ε ζπλαηζζεκαηηθή ηαξαρή πνπ ηελ θαηείρε ηελ ψξα πνπ έγξαθε. Η 

πίζηε ηνπ ζην επηζηεκνληθφ δηαλνεηηθφ ζχζηεκα έρεη αξρίζεη λα ζηεξεχεη, θάλεη φκσο ηελ χζηαηε 

πξνζπάζεηα σο ςπρνζεξαπεπηήο. Κξαηάεη ζεκεηψζεηο απφ ην έξγν ηεο θαη ηε βάδεη λα παίμνπλ έλα 

παηρλίδη ξφισλ φπνπ απηφο είλαη ε θχζε θη εθείλε ε θσλή ηεο ινγηθήο. Όηαλ ηεο κηιάεη γηα ηελ 

αλζξψπηλε θχζε, απηή πνπ σζνχζε άληξεο ζην κεζαίσλα λα ξίρλνπλ γπλαίθεο ζηελ ππξά, απηή ηνπ 

αληηηείλεη: «Ούηε εζύ όκσο δελ ζα έπξεπε λα ηελ ππνηηκάο» θαη απνθαιχπηεη ηελ αλαθάιπςε πνπ 

έθαλε θαη πνπ ηελ ηξφκαμε: Αλ ε αλζξψπηλε θχζε είλαη ζαηαληθή, ηφηε θαη ε θχζε ησλ γπλαηθψλ 

είλαη ζαηαληθή. Ήηαλ δηαθαηνινγεκέλα ινηπφλ απηά πνπ γηλφληνπζαλ. Σφηε απηφο ζπκψλεη θη 

απνθαζίδεη λα παξαηήζεη ην ξφιν ηνπ ςπρνιφγνπ. ηελ επφκελε ζθελή ηνλ βιέπνπκε ζην ξφιν ηνπ 

εξαζηή. Ο θαηαλαγθαζκφο θαη ε επηζεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη ηψξα πην 

έληνλα απφ πνηέ: «-Υηύπα κε. –Όρη, δελ ζέισ. –Σόηε δελ κ’αγαπάο. –Εληάμεη, ίζσο δε ζ’αγαπάσ». 
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Απηή θεχγεη, βγαίλεη έμσ θαη μεθηλά λα απλαλίδεηαη θάησ απφ έλα δέληξν. Έξρεηαη Απηφο θαη απηή 

ηε θνξά ηε ρηππάεη φπσο αθξηβψο ηνπ δεηάεη. Όιν θαη πεξηζζφηεξν δείρλεη λα πηζηεχεη φηη Απηή 

είλαη φλησο ζαηαληθή, φηη ε ζεμνπαιηθφηεηά ηεο είλαη απηφλνκε θαη δαηκνληθή θαη έιθεηαη απφ ηελ 

ηδέα απηή αξθεηά ψζηε λα παξαδφζεη εληειψο ηα φπια ηεο ινγηθήο. 

 Αξγφηεξα θαλεξά εθλεπξηζκέλνο πξνζπαζεί λα ηελ πείζεη φηη απηά πνπ ιέεη δελ ηζρχνπλ, φηη 

εμαηηίαο ηέηνησλ δεηζηδαηκνληψλ ζθνηψζεθαλ πνιιέο αζψεο γπλαίθεο, γηα λα εηζπξάμεη ηελ 

απάληεζε: «Σν μέξσ, απιά κεξηθέο θνξέο ην μερλάσ». Δθλεπξίδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ηεο 

απαληά πσο πξέπεη απιά λα ηνλ εκπηζηεπηεί. Έρεη ράζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ εληειψο θη απηφ δηφηη 

έρεη ράζεη ν ίδηνο ηελ πίζηε ζε απηά πνπ ιέεη. 

 Όηαλ Απηή βξίζθεη ηελ ηαηξνδηθαζηηθή γλσκάηεπζε απνθαιχπηεηαη φηη ην παηδί είρε κηα 

δπζκνξθία ζηα πφδηα. Σεο δείρλεη ηηο θσηνγξαθίεο φπνπ ηνπ είρε βάιεη ηα παπνχηζηα αλάπνδα θη 

απηή εθπιήζζεηαη – ε εκπεηξία απηή είρε απσζεζεί. Όηαλ Απηφο απνρσξεί απηή μέξεη φηη πηα 

ηειεηψζαλ φια. α λα ζθέθηεηαη: «Σώξα ηα μέξεη όια. Ξέξεη πσο εγώ θηαίσ γηα ην ζάλαην. Καη ζα κε 

εγθαηαιείςεη». Απηφ είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα αλερηεί. Αλ σο ηψξα έθαλε πξνζπάζεηεο λα είλαη 

θπζηνινγηθή, λα γίλεη θαιά, ην έθαλε γηαηί ηεο ην δεηνχζε εθείλνο. Ήμεξε φηη ην έθαλε γηα ηνπο 

δηθνχο ηνπ ζθνπνχο, ηψξα φκσο βιέπεη πεληαθάζαξα φηη ηελ έθηαζε κέρξη εδψ φρη γηα λα ηελ 

βνεζήζεη, αιιά γηα λα κάζεη. Καη ηψξα πνπ έκαζε ηε κηζεί θαη ζα ηελ αθήζεη. Γελ ππάξρεη ινηπφλ 

θαλέλαο ιφγνο λα ζπλερίδεη λα παίδεη ην ξφιν ηεο θαιήο, ζα λα ιέεη: «Έκαζεο ινηπόλ θη εζύ όηη είκαη 

θαθηά, ηώξα ζα ην δεηο όκσο κπξνζηά ζνπ. Δελ πξόθεηηαη λα ζε αθήζσ λα κε εγθαηαιείςεηο». Όζνλ 

αθνξά Απηφλ, έκαζε πνηφο είλαη ν κεγαιχηεξνο ηεο (αιιά θαη δηθφο ηνπ) θφβνο: ν εαπηφο ηεο. 

 Όηαλ ηνπ επηηίζεηαη, θάλνπλ ζεμ θαη απηφο θνβηζκέλνο πξνζπαζεί λα ηελ εξεκήζεη, αιιά 

είλαη πηα αξγά: «-’ αγαπάσ. –Δε ζε πηζηεύσ». Σν απσζεκέλν έρεη αλαδπζεί θαη ηίπνηα δελ κπνξεί 

ηψξα λα ην ζηακαηήζεη. Σνλ ρηππάεη κε έλα θνχηζνπξν ζέινληαο λα ηνλ επλνπρίζεη, ηνλ θάλεη λα 

εθζπεξκαηψζεη καδί κε αίκα δηαηξαλψλνληαο ηελ απφιπηε θπξηαξρία ηεο πάλσ ηνπ θαη χζηεξα ηνπ 

ηξππάεη ην πφδη θαη ηνπ πεξλάεη κηα βέξγα κε έλα βαξχ ζηδεξέλην ηξνρφ. Όπσο ζην γηφ ηεο, γηα ηνλ 

νπνίν λσξίηεξα έιεγε πσο φηαλ ήηαλ καδί εδψ έθεπγε απφ εθείλε, έβαδε ηα παπνχηζηα αλάπνδα, έηζη 

θαη ηψξα ζέιεη λα επηβάιιεη ηε ζέιεζή ηεο ζα λα ιέεη: «Εζύ δε ζα κ’ αθήζεηο». ε απηή ηελ 

θαηάζηαζε πεηάεη ηνλ θάβνπξα θάησ απφ ην ζπίηη θαη αξγφηεξα δε ζα ζπκάηαη πνχ ηνλ έβαιε. 

 Απηφο αλαθηά θάπνηα ζηηγκή ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ζέξλεηαη πξνο ηα έμσ θαη θξχβεηαη ζηε 

θσιηά ηεο αιεπνχο. Δθεί μεζάβεη έλα θνξάθη ην νπνίν κε ην θξψμηκφ ηνπ ηειηθά ηνλ πξνδίδεη. ε 

απηήλ ηε ζθελή ζπκππθλψλεηαη φιε ε κέρξη ηψξα πξνζπάζεηά ηνπ πνπ δελ είλαη άιιν απφ κηα 

ζπλερή επαλάιεςε. Πάεη δειαδή αθξηβψο ζηε θσιηά ηεο αιεπνχο (πφλνο) θαη ζθάβεη κέρξη λα 
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απνθαιχςεη ην θνξάθη (απφγλσζε). Η απνθάιπςε πνπ πεηπραίλεη φκσο ηζνδπλακεί κε έθζεζε ηνπ 

ίδηνπ ζε κεγάιν θίλδπλν. Καη απφ πάλσ ηνπ απηή θσλάδεη: «Πνπ είζαη κπάζηαξδε; Έιεγεο πσο 

ήζειεο λα κε βνεζήζεηο». Όηαλ ηνλ αλαθαιχπηεη πξνζπαζεί λα ηνλ ζάςεη δσληαλφ. 

 

Κεθάιαην 4: Οη ηξεηο δεηηάλνη 

 

 Κάκπνζε ψξα αξγφηεξα, αθνχ έρεη πηα λπρηψζεη, Απηή θιαίγνληαο ηνλ μεζάβεη θαη δεηάεη 

ζπγγλψκε. Βξίζθεηαη ηψξα ζε δηαθνξεηηθή ζπλεηδεζηαθή θαηάζηαζε θαη φηαλ πξνζπαζεί λα βξεη 

ηνλ θάβνπξα γηα λα ηνλ ειεπζεξψζεη δε κπνξεί λα ζπκεζεί πνχ ηνλ πέηαμε. Σνλ βνεζά λα θηάζεη 

κέζα ζην ζπίηη θη φηαλ απηφο ξσηάεη αλ ζέιεη λα ηνλ ζθνηψζεη ηνπ απαληά: «Όρη αθόκα». «Όηαλ 

έξζνπλ νη ηξεηο δεηηάλνη θάπνηνο πξέπεη λα πεζάλεη». Σν Τπεξεγψ, ε ζπλαηδεζηαθή θαηάζηαζε πνπ 

έρεη επηβιεζεί ζρεδφλ νινθιεξσηηθά, ριεπάδεη ην Δγψ πνπ ζξελεί θιαίγνληαο πάλσ απφ εθείλνλ θαη 

ζρνιηάδεη: «Η γπλαίθα πνπ θιαίεη είλαη ε γπλαίθα πνπ εμαπαηά». 

 Δίλαη θαλεξφ απφ ηελ αξρή φηη γηα απηήλ, ε ζεμνπαιηθφηεηά ηεο είλαη ππεχζπλε γηα φια. Η 

θχζε, απηφ ην αλεμάξηεην πξάγκα πνπ ειέγρεη ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ην Δθείλν, απηφ είλαη ππεχζπλν 

γηα ην ζάλαην θαη πξέπεη λα ζπζηαζηεί. Η εηθφλα φπνπ Απηή βιέπεη ην γηφ ηεο ηελ ψξα πνπ αλεβαίλεη 

ζην παξάζπξν λα πεδήμεη αιιά δελ ηνλ ζηακαηά φληαο ζε εξσηηθή έθζηαζε πεξηέρεη ηελ εζσηεξηθή 

αιήζεηα θαη ζπγρξφλσο ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηεο αξξψζηεηαο ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε 

ηεο κε ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα˙ θφβεη ινηπφλ ηελ θιεηηνξίδα ηεο, ην θέληξν ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηάο ηεο. Δλδηαθέξνπζα απφ θξνυδηθή άπνςε είλαη ε επηινγή ηεο θιεηηνξίδαο, αθνχ 

γηα ηνλ Φξφπλη απηή είλαη ε πεγή ηεο παηδηθήο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο φηαλ αθφκε ν θφιπνο 

δελ παίδεη θαλέλα ξφιν θη ε δηαθνξά ησλ θχισλ κφιηο έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη αληηιεπηή – αληηιεπηή 

σο ήδε ζπληειεζκέλνο επλνπρηζκφο. Ο επλνπρηζκφο ηεο ινηπφλ ηζνδπλακεί κε απνδνρή θαη 

ελδνβνιή ηεο αληξηθήο επηζεηηθφηεηαο φπσο ηε βίσζε ην Δγψ ηνπ θνξηηζηνχ. Η απφπεηξα 

επλνπρηζκνχ Δθείλνπ θαηέιεμε ζηνλ απηνεπλνπρηζκφ Δθείλεο θαη απηφ πνπ βιέπνπκε εδψ είλαη 

αθφκα κηα επαλάιεςε. Σν ίδην είρε ζπκβεί ζε έλα πην κεηνπζησκέλν επίπεδν φηαλ μεθηλψληαο λα 

γξάςεη κηα θξηηηθή γηα ηελ παηξηαξρηθή επηζεηηθφηεηα ζην Μεζαίσλα θαηέιεμε λα απνδερηεί ηηο 

ηδέεο πνπ ηε δηθαηνινγνχζαλ. 

 Φέξλνληαο ζην κπαιφ ηνπ ην ράξηε κε ηνπο ηξεηο δεηηάλνπο Δθείλνο κνλνινγεί: «Μα δελ 

ππάξρεη ηέηνηνο αζηεξηζκόο» γηα λα εηζπξάμεη ηε δίθαηε απάληεζε «Σίπνηα απ’ απηά δελ έρεη ζεκαζία 
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πηα». Δίλαη θαλεξφ φηη ε νξγάλσζε ηνπ Δγψ ηνπ δηαπνηηζκέλε απφ ηνλ νξζνινγηζκφ αδπλαηεί λα 

ιχζεη ην αίληγκα θαη φηαλ δεη ηνλ πξψην απφ ηνπο ηξεηο δεηηάλνπο –ηελ αιεπνχ- λα έξρεηαη, είλαη πηα 

έηνηκνο λα δερηεί ηελ εμήγεζε ηνπ κχζνπ. Αθνχεη ηφηε ην θνξάθη θάησ απφ ην πάησκα, ζπάεη ηηο 

ζαλίδεο θαη βξίζθεη ηνλ θάβνπξα. Όηαλ ηειηθά ειεπζεξψλεηαη, ηα ζεκάδηα ηεο έληαζεο, ηνπ άγρνπο 

πνπ ν ζθελνζέηεο παξνπζηάδεη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν φπσο γηα Δθείλελ ζην πξψην θεθάιαην, 

δελ πξνζπαζεί λα ηα αληηκεησπίζεη σο ηέηνηα. Απφ ηελ αξρή πξνζπαζνχζε λα αληηκεησπίζεη ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηεο ακπληηθά κε ην ινγηθφ πξφζρεκα ηεο ςπρνζεξαπείαο, ην ινγηθφ φκσο δελ 

θαηάθεξε λα ιχζεη ην αίληγκα θαη ηψξα δέρεηαη ηε ιχζε ηνπ κχζνπ πνπ ξίρλεη ην θηαίμηκν γηα ην 

ζάλαην ζηε γπλαίθα κάγηζζα. Ο κχζνο πεξηέρεη ινηπφλ ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα - ηελ αιήζεηα ηεο 

παηδηθήο ζθέςεο πνπ επέδεζε ζην αζπλείδεην αιιά θαη ηελ αιήζεηα πνπ γίλεηαη ηψξα πξάμε: Όηαλ 

έξζνπλ νη ηξεηο δεηηάλνη θάπνηνο πξέπεη λα πεζάλεη. Σελ πλίγεη θαη θαίεη ην πηψκα ηεο. Ύζηεξα ηνλ 

βιέπνπκε λα απνρσξεί ζην νλεηξηθφ ηνπίν ηνπ δάζνπο θαη νιφγπξα θνξκηά ζαλ ηα πηψκαηα ζηηο 

κεζαησληθέο γθξαβνχξεο.  

  

Δπίινγνο 

 

 Η αηζζεηηθή ηνπ επηιφγνπ είλαη ίδηα, ζε απξφκαπξν θφλην, κε απηήλ ηνπ πξνιφγνπ. Σν 

δξάκα έθιεηζε ηνλ θχθιν ηνπ θαη ηψξα ε θχζε δελ είλαη πηα ε ζθνηεηλή δχλακε πνπ ήηαλ ζηελ 

Δδέκ, ε κεηέξα πνπ θαηαζπαξάδεη, αιιά ε κεηέξα πνπ ηνλ ηαΐδεη κε ηνπο θαξπνχο ηεο. Αθνχ 

θνηηάεη κηα ηειεπηαία θνξά πίζσ θαη βιέπεη ηνπο ηξεηο δεηηάλνπο, πνπ νχηε θη απηνί φκσο θαίλνληαη 

πηα απεηιεηηθνί, γπξλά κπξνζηά θαη βιέπεη εθαηνληάδεο γπλαίθεο λα έξρνληαη πξνο ην κέξνο ηνπ. 

Καζψο ηνλ πεξηηξηγπξίδνπλ παξαηεξνχκε φηη δελ έρνπλ πξφζσπα. Δίλαη πιένλ ειεχζεξνο λα 

δηαιέμεη ζεμνπαιηθφ αληηθείκελν, καθξηά απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαζειψζεηο ηνπ,  καθξηά απφ ηε 

γπλαίθα κε ηελ απαγνξεπκέλε, δαηκνληθή ζεμνπαιηθφηεηα. 
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