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                                          ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 
 
   Η εργασία που ακολουθεί διαπραγµατεύεται τη ναρκισσιστική 

προσωπικότητα. Το περιεχόµενό της αφορά  συγκεκριµένα θέµατα της 

ναρκισσιστικής προσωπικότητας και αναφέρεται και βασίζεται µόνο σε 

συµπεράσµατα και απόψεις ψυχαναλυτικών θεωριών. Αρχικά ασχολείται µε, το 

πότε και µε ποια αφορµή έκανε την εµφάνιση της στον κλάδο της ψυχολογίας ο 

όρος «ναρκισσισµός», τι δηλώνεται µε αυτό τον όρο και ποια χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας αντιπροσωπεύει. Στη συνέχεια, απαντάς το ερώτηµα, 

ποια είναι τα συγκεκριµένα συναισθήµατα και ποιες εκείνες οι ενορµήσεις που 

διαµορφώνουν την ιδιοσυγκρασία του ναρκισσιστικού ατόµου. Περιγράφει σε 

ποια πρώιµη φάση της εξελικτικής διαδικασίας εµφανίζονται οι πτυχές της 

προσωπικότητας αυτής και συνεχίζει απαντώντας στο ερώτηµα µε ποιόν τρόπο 

οι πρώτες σχέσεις του ατόµου µε τα αντικείµενα και τους γονείς του ενισχύουν 

και διατηρούν την ανάπτυξη ενός παθολογικού ναρκισσισµού στο άτοµο. 

Αναλύει τις άµυνες που χρησιµοποιούν τα άτοµα µε ναρκισσιστική 

προσωπικότητα κατά την ενηλικίωσή τους και µε ποιόν τρόπο που τους 

βοηθούν για την προσαρµογή τους στο περιβάλλον. Τέλος, ασχολείται µε το 

ερωτήµατα, «Τι είδους σχέσεις επιδιώκει να δηµιουργεί µε τους άλλους; Ποιες 

ενορµήσεις, συναισθήµατα και άµυνες τον ωθούν να κάνει αυτού του είδους τις 

σχέσεις; Πως βιώνονται από το ίδιο το ναρκισσιστικό άτοµο αυτές οι σχέσεις 

που δηµιουργεί µε τους άλλους;».  

      Τα ερωτήµατα αυτά προέκυψαν από το προσωπικό µου ενδιαφέρον να 

επεξεργαστώ το θέµα του ναρκισσισµού και της αντίστοιχης προσωπικότητας 

από δύο οπτικές γωνίες. Πρώτον, ήθελα να αναφερθώ στον τρόπο της εξέλιξης 

του ναρκισσιστικού φαινοµένου στο άτοµο, από την βρεφική και παιδική ηλικία 

ως την µέση ηλικία. ∆εύτερον, µε απασχόλησε περισσότερο ο τρόπος που 

βιώνει το ναρκισσιστικό άτοµο των εαυτό του, τους γύρω του και τον κόσµο που 

τον περιβάλλει, αλλά και τι πραγµατικά βρίσκεται πίσω από αυτή την 

παθολογική προσωπικότητα, για το λόγο αυτό γίνονται περιγραφές σε 
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συναισθήµατα, ενορµήσεις, αµυντικούς µηχανισµούς και σχέσεις µε άλλα 

άτοµα.     

 
 
 
     ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
 
    Ο όρος «ναρκισσισµός» στην βιβλιογραφία της ψυχολογίας έχει την αφετηρία 

του το 1898, από τον ψυχίατρο Havelock Ellis και αργότερα εισάγεται στην 

ψυχανάλυση από τον Sadger το 1910 (Grunberger, 1990). Είναι σηµαντικό να 

αναφέρουµε ότι ο Freud το 1910, είναι ο πρώτος που περιέγραψε τον 

«ναρκισσισµό» ως έναν τύπο παθολογίας, ενώ ο Sadger έδωσε ένα πιο ευρύ 

νόηµα στο «ναρκισσισµό», ως ένα στάδιο της φυσιολογικής εξέλιξης της 

ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης του ατόµου (Grunberger, 1990). Ένα χρόνο µετά, 

το 1911, ο Rank ήταν αυτός που επέκτεινε την έννοια του « ναρκισσισµού» 

περιλαµβάνοντας και τις έννοιες της φιλαρέσκειας και του αυτοθαυµασµού 

(Grunberger, 1990). Την ίδια χρονιά ο Freud  ορίζει ότι, ενώ «η λιβιδινική 

επένδυση του ψυχολογικού αντικειµένου είναι η αντικειµενοτρόπος αγάπη, η 

λιβιδινική επένδυση του Εγώ, θα µπορούσε να ονοµαστεί ναρκισσισµός» 

(Βασλαµατζής, 1996). Πιο περιεκτικά ο ορισµός για το ναρκισσισµό, έχει δοθεί 

από τον Freud , το1914, ως «η διαστροφή εκείνη στην οποία το άτοµο δεν 

στρέφει τη λίµπιντό του προς ένα αντικείµενο εξωτερικό, µα γίνεται ο ίδιος 

αντικείµενο της λίµπιντό του και φθάνει στον οργασµό  µε πράξεις που 

απευθύνονται στον ίδιο ( αυνανισµός µπροστά στον καθρέφτη, κοίταγµα, 

άγγιγµα, χαΐδεµα του ίδιου του, του σώµατος) (Reick, 1977).   Σύµφωνα µε τον 

Freud « Παρατηρούµε, επίσης, µιαν αντίθεση ανάµεσα στη λίµπιντο του εαυτού 

και στη λίµπιντο του αντικειµένου. Όσο πιο πολύ αναπτύσσεται η µία, τόσο 

περιορίζεται η άλλη.» (Reick, 1977).   Μια πιο σύντοµη και σύγχρονη 

περιγραφή του ναρκισσισµού είναι αυτή που δίνει στο βιβλίο της η McWilliams. 

Ναρκισσιστικά ονοµάζονται, «τα άτοµα των οποίων η δοµή της 

προσωπικότητάς τους επιβάλλει να αντλούν επιβεβαίωση από τους 

παράγοντες έξω από τον εαυτό τους.» (McWilliams, 2000).   
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     Ο Freud χρησιµοποιούσε συχνά αρχαίους ελληνικούς µύθους για να 

περιγράψει ψυχολογικά φαινόµενα, ένας από αυτούς είναι και ο µύθος του 

Νάρκισσου, από τον οποίο δάνεισε το όνοµά του στο φαινόµενο του 

Ναρκισσισµού και της ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Ο ίδιος ο µύθος 

περιγράφει µε ακρίβεια εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη δοµή της 

προσωπικότητας ενός ατόµου η οποία δεν αντιλαµβάνεται  τίποτα άλλο πέρα 

από τον εαυτό του, κάθε πηγή ηδονής έχει ως αφετηρία το ίδιο και οι 

αντικειµενοτρόπες σχέσεις που δηµιουργεί βασίζονται στην επικύρωσή τους 

από τους άλλους.  

     Ο µύθος του Νάρκισσου έχει δύο εκδοχές, όπως αναφέρει και ο Παυσανίας 

στα «Βοιωτικά». Η πρώτη εκδοχή του µύθου είναι και η πιο γνωστή σε όλους 

µας. Σύµφωνα µε αυτή, ο Νάρκισσος είναι ένας ωραίος νέος, ο οποίος βλέπει 

το καθρέφτισµά του εαυτού του στο νερό µιας πηγής, το ερωτεύεται χωρίς να 

ξέρει ότι είναι ο ίδιος (Βασλαµατζής, 1996) και προσπαθώντας να αγγίξει τον 

είδωλό του µέσα στη λίµνη, παρασύρεται, πέφτει και πνίγεται. Η Νύµφη Ηχώ 

που ήταν ερωτευµένη µαζί του τον έκανε λουλούδι, τον Νάρκισσο, για να 

υπάρχει για πάντα.  

    Η δεύτερη εκδοχή είναι, πάλι σύµφωνα µε τον Παυσανία, είναι ότι ο 

Νάρκισσος είχε µια δίδυµη αδερφή. Ήταν και οι δύο όµοιοι στην εµφάνιση, είχαν 

τα ίδια µαλλιά, φορούσαν τα ίδια ρούχα, πήγαιναν µαζί για κυνήγι. Ο Νάρκισσος 

σιγά-σιγά ερωτεύτηκε την αδερφή του. Όταν αυτή πέθανε ο Νάρκισσος πήγε 

στην πηγή και ενώ ήξερε ότι έβλεπε τη δική του εικόνα να καθρεφτίζεται ένιωθε 

µια παρηγοριά να φαντάζεται ότι έβλεπε µπροστά του την εικόνα της αδερφής 

του και όχι τη δική του (Βασλαµατζής, 1996).  

     Ενώ, η πρώτη εκδοχή δεν περιλαµβάνει την παρουσία ενός αντικειµένου, ο 

Νάρκισσος ερωτεύεται τον εαυτό του, η δεύτερη εκδοχή εισάγει, τόσο την 

έννοια της αιµοµιξίας, όσο και την έννοια της ταύτισης µε το αντικείµενο, τον 

έρωτα του εαυτού του µέσα από το αντικείµενο, την απάρνηση της απώλειας 

του αντικειµένου της αγάπης τους και τη διαδικασία του πένθους (Βασλαµατζής, 

1996). Αυτή η εκδοχή αποτελεί µια πιο ολοκληρωµένη περιγραφή της 

ναρκισσιστικής προσωπικότητας και των διεργασιών από τα οποία περνάει.  
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    Είναι πολύ σηµαντικό να δώσουµε σηµασία στο ρόλο που διαδραµατίζει η 

ίδια η κοινωνία και οι συνθήκες της σύγχρονης ζωής. Οπαδοί τις κοινωνικής 

θεωρίας υποστηρίζουν πως τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ζωής συµβάλουν 

ενισχυτικά στο ναρκισσισµό των ατόµων. Ο σύγχρονος κόσµος µεταβάλλεται µε 

γρήγορους ρυθµούς, «τα µέσα εκµεταλλεύονται τις ανασφάλειες µας και 

τρέφουν τη µαταιοδοξία και την απληστία µας» (McWilliams, 2000), ο υλισµός 

αποτελεί κυρίαρχη και ανώτερη αξία σε βαθµό που οι εσωτερικές νόρµες των 

ατόµων να καθίστανται ανίσχυρες. Στις µαζικές κοινωνίες η πρώτη και γρήγορη 

εντύπωση που προκαλεί το άτοµο στους άλλους είναι πιο επιτακτική απ’ ότι τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, για τα οποία χρειάζεται περισσότερος 

χρόνος για να τα ανακαλύψει και να τα εκτιµήσει ο άλλος.  

   Σύµφωνα µε τον Adler, από την παιδική ακόµα ηλικία όλες οι ζωτικές 

δυνάµεις του ατόµου εντάσσονται στην κοινωνική ζωή. Συνεχίζοντας αναφέρει 

ότι: «Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου δεν είναι για µας ποτέ η βάση για µια ηθική 

εκτίµηση, αλλά µια κοινωνική γνώση για το πώς επιδρά αυτός ο άνθρωπος στο 

περιβάλλον του και σε ποια σχέση βρίσκεται µε αυτό» (Rattner, 1970). ∆ηλαδή, 

οι στάσεις, οι δράσεις και η αντιµετώπιση της κοινωνικής ζωής του ατόµου είναι 

µια προσπάθεια για πραγµάτωση των αξιών του και του εαυτού του, η έκφραση 

της «γνώµης» που έχει για τον ίδιο και το «ανθρώπινο καθήκον του». Ο Adler, 

τονίζει ότι η σηµερινή κοινωνική ατµόσφαιρα εντείνει τον ατοµικισµό και αυτό 

φαίνεται µέσα από την υπέρµετρη φιλοδοξία και µαταιοδοξία που χαρακτηρίζει 

το «ξεχωριστό άτοµο», το οποίο διατηρεί την αυτοεκτιµησή του µόνο όταν είναι 

«κάτι παραπάνω από τους άλλους» (Rattner, 1970).  Επιπλέον, ο Levin στο 

βιβλίο του αναφέρει την άποψη του Lasch, ότι ο ναρκισσισµός ορίζεται µε τον 

τρόπο που λειτουργεί ένας καθρέφτης. ∆ηλαδή, η κοινωνία λειτουργεί ως 

προβολή των επιθυµιών, αλλά και των φόβων µας. Σύµφωνα και µε τις απόψεις 

που διατυπώθηκαν πιο πάνω από τον Adler, ο Lasch υποστηρίζει ότι το 

περιβάλλον, ιδιαίτερα των δυτικών κοινωνιών, που µεγαλώνει, εξελίσσεται και 

αναπτύσσεται η ναρκισσιστική προσωπικότητα, ανταµείβει την ικανότητα του 

χειρισµού των άλλων, ενώ ταυτόχρονα αποδοκιµάζει τις πιο στενές 

προσωπικές σχέσεις που διέπονται από το αίσθηµα της οικειότητας και της 
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ειλικρινής φροντίδας. Αυτή ακριβώς η πτυχή του ναρκισσισµού αποτελεί τον 

πυρήνα του εσωτερικού υποβαθµισµού και την αναζήτηση του εαυτού.  Ο όρος 

«ναρκισσισµός», χρησιµοποιείται εν µέρει για να αποδώσει την 

εγωκεντρικότητα και τον ευρέως διαδεδοµένο ναρκισσισµό στις µοντέρνες 

δυτικές κοινωνίες. Ο Lasch καταλήγει πως όλα αυτά αποτελούν συνέπεια και 

συµβαδίζουν µε µια βαθιά αίσθηση κενότητας που βιώνεται σε τέτοιες κοινωνίες 

από τα υποκείµενα που αποτελούν µέρος αυτών των κοινωνιών (Levin, 1987).  

        Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει και πόσο συχνά 

συναντάται το φαινόµενο του ναρκισσισµού στη διαµόρφωση της δοµής της 

προσωπικότητας του ατόµου, στις αλληλεπιδράσεις και στις σχέσεις του µε 

τους γονείς στη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, καθώς και στις 

αλληλεπιδράσεις του µε την κοινωνία, ενώ µεγαλώνει. Ακολουθεί η αναλυτική 

περιγραφή των πτυχών του ναρκισσισµού που ασχολείται η εργασία µε πρώτη 

αναφορά στα συναισθήµατα και τις ενορµήσεις που βιώνει το άτοµο µε 

ναρκισσιστική προσωπικότητα. 

 

 

     
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

Ιδιοσυγκρασία της ναρκισσιστικής προσωπικότητας : ενορµήσεις και 

συναισθήµατά. 

 
   Ποιες ενορµήσεις και ποια συναισθήµατα, που δοµούν την ιδιοσυγκρασία του 

ναρκισσιστικού ατόµου να είναι αυτά που ωθούν το άτοµο να υιοθετεί την  

παθολογική αυτή αντιµετώπιση προς το κοινωνικό του περιβάλλον αλλά και τις 

διαπροσωπικές του σχέσεις;  

    Αυτός ο τύπος προσωπικότητας παρουσιάζει µια ψυχοπαθολογία, η οποία 

δεν είναι ούτε τόσο εµφανής στο περιβάλλον και τους γύρω του, αφού το 

κόστος για την αναγνώριση, που επιδιώκει, είναι στην ουσία «εσωτερικό», αλλά 

ούτε και προκαλεί τόσο µεγάλη βλάβη µε τη συµπεριφορά του, για το λόγω ότι 
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οι τραυµατικές «κινήσεις» ή επιλογές του προς τους άλλους, ώστε να 

πραγµατοποιήσει τις ναρκισσιστικές του ενορµήσεις, «είναι δυνατό να 

εκλογικευτούν ως ασήµαντες ή ως απαραίτητες παρενέργειες» (McWilliams, 

2000).   

    Οι περισσότερες πληροφορίες για την ανάπτυξη µιας τέτοιου τύπου 

προσωπικότητας προέρχονται από κλινική παρατήρηση και σύµφωνα µε αυτή 

τα περισσότερα ναρκισσιστικά άτοµα είναι ευαίσθητα στα µη λεκτικά 

συναισθηµατικά µηνύµατα. Όπως θα αναφερθούµε σε επόµενη ενότητα πιο 

αναλυτικά, ο ναρκισσισµός συνδέεται µε τη βρεφική περίοδο του ατόµου κατά 

την οποία είναι πιο δεκτικός στα «αδήλωτα συναισθήµατα, τις στάσεις και τις 

προσδοκίες των άλλων.» (McWilliams, 2000). Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί η αντιµετώπιση του παιδιού ως ναρκισσιστική προέκταση του γονέα, 

µια κατάσταση σύµφωνα µε την οποία το παιδί ως ενήλικας έχει περισσότερες 

πιθανότητες να εξελιχθεί σε µια ναρκισσιστική προσωπικότητα. 

    Οι θεωρίες της ψυχανάλυσης υποστηρίζουν πως στη διαµόρφωση και την 

εξέλιξη των προσωπικοτήτων, υγιών και παθολογικών, παίζουν καθοριστικό 

ρόλο οι ορµές. Ορµή είναι η σταθερή εκείνη δύναµη, η οποία αποκαλείται και 

«ανάγκη για ικανοποίηση» (Freud, 1991).  Συνήθως, η ορµή πηγάζει από 

ερεθίσµατα στο εσωτερικό του οργανισµού, χωρίς να αποκλείεται το γεγονός, οι 

ορµές να αποτελούν κατασταλάγµατα επιδράσεων των εξωτερικών 

ερεθισµάτων. Ο  Freud έχει προτείνει δύο οµάδες ορµών, τις ορµές του Εγώ και 

τις σεξουαλικές ορµές. 

     Σηµαντικοί όροι που σχετίζονται µε την ορµή είναι η πίεση, που εννοούµε 

την κινητική της ροπή, η ενεργητικότητα. ∆εύτερον, ο στόχος, που εννοείται η 

ικανοποίηση της ορµής και αυτό γίνεται µόνο µε το σταµάτηµα του ερεθισµού 

στην πηγή της ορµής. Πηγή, νοείται η χηµικής φύσης, σωµατική διεργασία, σε 

ένα όργανο ή µέρος του σώµατος, «ο ερεθισµός της οποίας εκπροσωπείται 

στην ψυχική ζωή από την ορµή»  (Freud, 1991). Το αντικείµενο της ορµής, 

αποτελεί το µέσο για να φτάσει η ορµή στο στόχο της και αποτελεί το πιο 

µεταβλητό στοιχείο της. Το αντικείµενο δεν συνδέεται µε κανένα άλλο τρόπο µε 

την ορµή παρά µόνο για την καταλληλότητά του, όσο αφορά την ικανοποίησή 
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της. Το αντικείµενο δεν είναι κατ’ ανάγκη ένα ξένο στοιχείο, αλλά µπορεί να 

αποτελεί µέρος του ίδιου σώµατος. Η µεταβλητότητα χαρακτηρίζει το 

αντικείµενο, τόσο ως προς την µετάθεση της ορµής από το ένα αντικείµενο σε 

κάποιο άλλο, όσο και ότι ένα αντικείµενο µπορεί να ικανοποιήσει περισσότερες 

ορµές, ταυτόχρονα. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σχέσης µεταξύ ορµής και 

αντικειµένου, που θα απασχολήσει αργότερα την παρούσα εργασία, αποτελεί η 

καθήλωση. Σύµφωνα µε τον Freud, παίρνει µέρος «σε πολύ πρώιµες 

περιόδους ανάπτυξης των ορµών και ακινητοποιεί την ορµή πάνω σε ένα 

αντικείµενο προβάλλοντας αντίσταση στην αποκόλληση από αυτό το 

αντικείµενο» (Freud, 1991). Σηµαντική ορµή στο άτοµο αποτελεί η σεξουαλική 

ορµή, λίµπιντο, η οποία στο παιδί είναι καθαρά ναρκισσιστική, είναι η λίµπιντο 

του Εγώ. Προέρχεται από όλα τα όργανα του σώµατος εξίσου και 

χαρακτηριστικό της αποτελεί η γενική ενσωµάτωσή της στο Εγώ όλων των 

στοιχείων εκείνων που προσφέρουν ηδονή στο παιδί, συµπεριλαµβανοµένων 

και αυτών που βρίσκονται στον εξωτερικό κόσµο (ενδοβολή). Αυτή η λίµπιντο 

είναι πρωτογενής και αποτελεί την αφετηρία για την ανάπτυξη της λίµπιντο του 

αντικειµένου, δηλαδή την επένδυση των σεξουαλικών αντικειµένων από 

«σκοπούς», οι οποίοι έχουν καθοριστεί από τη λίµπιντο του Εγώ (Reick, 1977). 

Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι το άτοµο µε τη θέλησή του διευθύνει τις 

σεξουαλικές του δραστηριότητες σε καθαρά σεξουαλικά αντικείµενα και 

επενδύει µε λιµπιντικά πλεονάσµατα ενδιαφέροντα µη σεξουαλικά. Η 

ικανοποίηση της λίµπιντο του αντικειµένου µπορεί να οδηγήσει σε µια µερική 

υποχώρηση της, για µια σύντοµη περίοδο, η οποία ξαναγίνεται λίµπιντο του 

Εγώ.  Ωστόσο η υποχώρηση της λίµπιντο του αντικειµένου και του λιµπιντικού 

της πλεονάσµατος µπορεί να οδηγήσουν σε παθολογικές συνέπειες, όπως η 

σχιζοφρένεια (Reick, 1977). 

     Για τον Freud ο ναρκισσισµός δεν είναι µια διαστροφή, αλλά αποτελεί ένα 

λιµπιντικό συµπλήρωµα στον εγωισµό της ορµής της αυτοσυντήρησης, ένα 

µέρος της οποίας µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κάθε 

ανθρώπου (Reick, 1977). Εκτός, όµως, από τις ορµές σηµαντικό στοιχείο που 

συνδέεται µε την ιδιοσυγκρασία της ναρκισσιστικής προσωπικότητας 
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αποτελούν τα συναισθήµατα και πιο συγκεκριµένα τα συναισθήµατα της 

ντροπής και του φθόνου. Η κλινική βιβλιογραφία επισηµαίνει ότι οι 

ναρκισσιστικές προσωπικότητες φοβούνται ότι θα ντροπιαστούν µπροστά σε 

άλλα άτοµα.  Με το συναίσθηµα της ντροπής το άτοµο έχει την αίσθηση ότι οι 

άλλοι γύρω του, έξω από τον εαυτό του, το βλέπουν και το αντιµετωπίζουν, ως 

κακό ή ότι έχει κάνει λάθος. Με τον όρο ντροπή δηλώνεται η έννοια «του 

αβοήθητου, της ασχήµιας και της ανικανότητας.» (McWilliams, 2000).  

     Το συναίσθηµα του φθόνου έρχεται να συµπληρώσει το συναίσθηµα της 

ντροπής που νιώθει το άτοµο µε τον εξής τρόπο: το άτοµο σύµφωνα µε 

παραπάνω, πιστεύει ότι είναι ανίκανο ή ελλιπή και πως αυτό θα αποκαλυφθεί 

µε κάποιον τρόπο από τους άλλους µε αποτέλεσµα να φθονεί αυτόν ή αυτούς 

που είτε έχουν όσα αυτό δεν έχει είτε αυτά τα πλεονεκτήµατα που θα 

αντιστάθµιζαν τις ελλείψεις του. Επίσης, ο φθόνος µπορεί να εµπεριέχει και το 

χαρακτηριστικό της επικριτικής διάθεσης τόσο προς τον εαυτό, όσο και προς 

τους άλλους, δηλαδή, εάν το άτοµο θεωρεί και αισθάνεται τον εαυτό του ελλιπή 

και ότι οι άλλοι τα έχουν όλα, πολύ πιθανό να προσπαθήσει µε κάποιον τρόπο 

να καταστρέψει όσα έχουν οι άλλοι «περιφρονώντας ή κατακρίνοντας αυτά τα 

αγαθά.» (McWilliams, 2000).   

    Επιπλέον, σηµαντικό στοιχείο, για τα ναρκισσιστικά άτοµα αποτελεί το 

γεγονός να γνωρίζουν τι σκέφτονται οι άλλοι για αυτούς, ακόµα και αν αυτό είναι 

εκνευρισµός ή θυµός (West, 2004), το αίσθηµα της παντογνωσίας και του 

ελέγχου των όσων συµβαίνουν γύρω τους και «µέσα» στους άλλους και τους 

αφορά, φαίνεται να είναι κυρίαρχο. Σύµφωνα µε τον West, οι ναρκισσιστικοί 

ασθενείς επιτίθονται σε κάθε είδος δεσµού µε το αντικείµενο, αντιλαµβάνοντας 

το ως κάτι ξένο από τον εαυτό τους. Η έλλειψη οποιασδήποτε προόδου µε τους 

ναρκισσιστικούς ασθενείς, οφείλεται στην αδυναµία τους για µάθηση, λόγω της 

έλλειψής, ή άρνησης, ενδιαφέροντος, για ότι µπορεί να εκτυλίσσεται τις ώρες 

των συναντήσεων µε τον ψυχοθεραπευτή. Την παρουσία µιας τέτοιας διάθεσης 

θα µπορούσαµε να την προσεγγίσουµε και µε τον όρο που εισήγαγε ο Freud, 

«ένστικτο θανάτου». Θα µπορούσε να υποστηριχθεί πως µε αυτόν τον 

επιθετικό τρόπο, το άτοµο προβάλει ισχυρά την ανάγκη του να αποφύγει κάθε 
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ανησυχία χωρισµού, εξάρτησης ή θαυµασµού και την επακόλουθη αίσθηση της 

έλλειψης, του θυµού, του φθόνου κ.α. Παρ΄ όλη αυτή την προσπάθεια, η 

κατάσταση αυτή εδραιώνει, εν αγνοία του ναρκισσιστικού ατόµου, το άγχος της 

καταδίωξης, την κλειστοφοβία, τους πανικούς και άλλα παρόµοια (West, 2004). 

Μια διαφορετική άποψη εκφράζεται, σχετικά µε τα παραπάνω από τον Balint, 

και αφορά την «κακόβουλη παλινδρόµηση»,δηλαδή, ποτέ –τίποτα δεν είναι 

αρκετό. Από τη στιγµή που οι αρχικές επιθυµίες και ανάγκες ικανοποιηθούν, θα 

αντικατασταθούν από καινούριες ανάγκες και νέους πόθους, το ίδιο 

απαιτητικούς και πιεστικούς. Μια τέτοια κατάσταση είναι δυνατό να αναπτύξει 

εξάρτηση, δύσκολη να τη χειριστεί κάποιος, και η οποία είναι δυνατό να 

αποδειχθεί, όπως υποστηρίζει ο Freud, ατίθαση, ανυπάκουη, απείθαρχη. Ο µη 

συντονισµός των προσδοκιών και των αναγκών  του ασθενή µε του θεραπευτή 

οδηγούν σε ένα ατέρµονο βασανιστήριο ή σε ατέρµονη εξύβριση ή και τα δύο 

(Balint, 1968). Γίνεται πλέον φανερή η εκδήλωση της επιθετικότητας από την 

πλευρά του ασθενή, και κατανοείται ως ένα βαθµό η αποφυγή στενών σχέσεων 

µε τα αντικείµενα και η αντιµετώπισή τους ως ξένα, αφού η επιπτώσεις που 

υπάρχουν σε µια δυστονική, προς τις επιθυµίες και ανάγκες του ναρκισσιστικού 

ατόµου, κατάσταση αποδεικνύονται ιδιαίτερα ερεθιστικές και δυσάρεστες από 

αυτό.  

    Συνεχίζοντας, ο Balint, αναφέρεται στον διαχωρισµό της «καλής» από την 

«κακή» παλινδρόµηση, ο οποίος έχει να κάνει µε τη διαφορετικότητα της 

ικανοποίησης, της ευχαρίστησης, της ανταµοιβής και της αναγνώρισης.  Πιο 

αναλυτικά, η «κακή παλινδρόµηση» είναι αποτέλεσµα της ικανοποίησης των 

ενστικτωδών πόθων, αυτό που ζητά ο ασθενής είναι ένα εξωτερικό γεγονός, µια 

ενέργεια από το αντικείµενο του. Αυτό ο Balint το ονοµάζει «παλινδρόµηση που 

στοχεύει στην ικανοποίηση». Από την άλλη, αυτό που ο ασθενής προσδοκά. 

Στην «καλή παλινδρόµηση», δεν είναι τόσο πολύ η ικανοποίηση από µια 

εξωτερική ενέργεια, αλλά µια σιωπηρή συναίνεση να χρησιµοποιήσει τον 

εξωτερικό κόσµο µε τέτοιο τρόπο που θα του επιτρέψει να προοδεύσει, να 

επικοινωνήσει, µε τα εσωτερικά του προβλήµατα – κάτι που περιγράφεται από 

τους ίδιους τους ασθενείς ως « να γίνουν ικανοί να φτάσουν τον εαυτό τους» 
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(Balint, 1968). Αυτό ονοµάζεται «παλινδρόµηση που στοχεύει στην 

αναγνώριση».  Η παραπάνω διαφοροποίηση είναι αποδεκτή µέχρι ένα σηµείο, 

όµως έχει έναν πιο περιγραφικό παρά επεξηγηµατικό χαρακτήρα.  Όπως, 

επίσης, αφήνει αναπάντητα τα ερωτήµατα που αφορούν το γιατί συγκεκριµένοι 

τύποι ασθενών συµπεριφέρονται µε διαφορετικό τρόπο, γιατί κάποιοι ασθενείς 

απαιτούν την επιβεβαίωση από το αντικείµενο και γιατί βιώνουν τόσο έντονα και 

δυνατά τα πράγµατα, σα να είναι ζήτηµα ζωής και θανάτου.   

    Μια άλλη παρατήρηση µέσα στην κλινική εµπειρία είναι οι αρχέτυπες άµυνες 

που δρουν στους ναρκισσιστικούς ασθενείς µε τη µορφή «δαιµονικών 

φιγούρων», οι οποίες µοιάζουν µε τυραννικές, περίεργες µορφές (αρχέτυπα 

αντικείµενα), που διαδραµατίζουν έναν ρυθµιστικό ρόλο, κρατώντας το πιο 

ευάλωτο τµήµα του ασθενή δέσµιο και εµποδίζοντάς το να ζήσει. Αυτή η 

κατάσταση δεν αποτελεί συνέπεια διαστρέβλωσης ή του ενστίκτου του θανάτου, 

αλλά έχει σκοπό να αποτρέψει την εύθραυστη προσωπικότητα του ναρκισσιστή 

να ξανατραυµατιστεί (West, 2004). Είναι η έκφραση «ποτέ ξανά!», που δηλώνει 

πολύ απλά αυτό που βιώνουν τα άτοµα αυτά, ότι ποτέ ξανά δε θα 

διακινδυνεύσουν να βιώσουν το άγχος της εκµηδένισης µε την επέκταση του σε 

συναισθηµατικά πεδία και να κατατροπωθεί από ντροπή.  

     Σύµφωνα µε τον Freud η αντίσταση του ασθενή να θεραπευτεί και ακόµα 

περισσότερο η αντίθετη πορεία του συνδέεται µε µια ασυνείδητη ενοχή ( και η 

ανάγκη για τιµωρία επιτυγχάνεται µέσα από τον τύπο: βασανιστική κακή υγεία) 

έµφυτη σε συγκεκριµένες µαζοχιστικές δοµές. Αυτό το φαινόµενο, σύµφωνα 

πάλι µε τον Freud, σχετίζεται µε « την αµείωτη φύση του ενστίκτου του 

θανάτου» (West, 2004). Παροµοίως ο Reich κάνει λόγο για την προβολή 

αντίστασης του φαλλικού ναρκισσιστικού χαρακτήρα, µε φανερό ή κρυφό 

επιθετικό υποβιβασµό τόσο του θεραπευτή, όσο και της θεραπείας, «µε 

ναρκισσιστική καταδυνάστευση» της προσπάθειας που γίνεται για την εντόπιση 

και επεξήγηση των παθολογιών, µε την προβολή άρνησης και την απόκρουση 

κάθε κίνησης που δηλώνει φόβο, παθητικότητα και πάνω από όλα θετική 

µεταβίβαση (Reich, 1981). Με αυτές τις απόψεις θα µπορούσε να συνδυασθεί η 

άποψη περί «αποχωρισµού», ο οποίος για το ναρκισσιστικό άτοµο σηµαίνει 
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βίωση του εκµηδενισµού, και ο οποίος παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

του Εγώ. Είναι ο αποχωρισµός, που οδηγεί τον ασθενή να µην θέλει να δώσει 

τέλος στη θεραπευτική του σχέση και ίσως να τον ωθεί στην κακή τροπή της 

θεραπείας του, που αναφέρθηκε και πιο πάνω. Η ανάπτυξη των ορίων του 

Εγώ, κάτι που λείπει στην ναρκισσιστική προσωπικότητα, δεν µπορούν να 

υπάρξουν χωρίς την εµπειρία της πρώιµης ένωσης ή µοναδικότητας. Σηµαντικό 

αποτέλεσµα είναι η ισχυρή αίσθηση του Εγώ, από τον ναρκισσιστή, όταν 

εξαρτάται από τους άλλους για την ταυτοποίησή του, η εξάρτηση από τον 

«άλλον» είναι αυτή που εγγυάται την ύπαρξή του. Ενώ, το αίσθηµα της 

απόρριψης- αποχωρισµού, προκαλεί πόνο, και ο πόνος έχει σαν αποτέλεσµα 

την ενσάρκωση ενός από τις πιο φοβερές αρχέτυπες φιγούρες όλων, «την 

µητέρα που εγκαταλείπει» (West, 2004).   

    Πολύ σηµαντικό για το άτοµο είναι η ανάπτυξη του λειτουργικού εγώ (ego- 

functional). Όπου υπάρχει επαρκής ανάπτυξη του Εγώ, προσφέρει την 

ικανότητα να τοποθετήσουµε τους εαυτούς µας στον κόσµο και να 

αντιληφθούµε τους άλλους. Παραδόξως, αν και για τα συναισθήµατά της 

ζεστασιάς, της συναίσθησης και της συντροφικότητας που κατακτώνται µε την 

ολοκλήρωση της ελαχιστοποίησης του Εγώ στο φάσµα του εαυτού, είναι το 

λειτουργικό Εγώ που µας επιτρέπει να αντιληφθούµε τους άλλους ως 

ξεχωριστά άτοµα και είναι αυτό που µας επιτρέπει να τους συµπεριφερθούµε µε 

σεβασµό στους άλλους, π.χ. µια ελαχιστοποίηση που σχετίζεται µε το µέρος 

του αντικειµένου και την εδραίωση της στοχαστικής (αντανακλαστικής) 

λειτουργίας (reflecting function) (West, 2004).   

   Όταν υπάρχει λειτουργικότητα του Εγώ και υπάρχει συνείδηση, ορθολογικές 

λειτουργίες της σκέψης σχετικά µε την αναγνώριση, τη διαφοροποίηση και τον 

διαχωρισµό, µπορούν να κατακτηθούν χωρίς να επηρεαστούν υπέρµετρα από 

πολύ ισχυρά συναισθήµατα- επιρροές, ενώ προηγουµένως αυτές οι λειτουργίες 

ελέγχονταν από ένα καταστρεπτικό Υπερεγώ  (West, 2004). 

     Η αντιµετώπιση των συναισθηµάτων ως λογικές λειτουργίες σηµαίνει , όπως 

αναφέρει ο Jung, ότι όταν το λειτουργικό Εγώ παίρνει µέρος, το συναίσθηµα 

διαχειρίζεται και αντιµετωπίζεται σαν µια λογική λειτουργία. Η επαφή και µε τα 
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δύο, το Εγώ και το συναισθηµατικό πυρήνα, κάτω από την αιγίδα ενός αρκετά 

ευπροσάρµοστου λειτουργικού Εγώ, είναι απαραίτητο για την αίσθηση 

ταυτότητας, η οποία είναι και σταθερή και συνεχής (Εγώ), και ζωτική και 

αυθόρµητη, αυτόβουλη (συναισθηµατικός πυρήνας). ∆εν µιλάµε για µια στατική 

σχέση: κάποιες φορές είµαστε σε επαφή πιο πολύ µε το συναισθηµατικό 

πυρήνα, κάποιες άλλες µε την οριοθετιµένη  προσωπικότητα. Όταν το 

λειτουργικό Εγώ είναι ευπροσάρµοστο µπορεί να κινηθεί στις παραπάνω 

θέσεις, ακόµα και αν δροµολογείται σε µια σχιζοειδή θέση, µε µια άκαµπτη, 

αµυντική δοµή του Εγώ, ξεκοµµένη από την κίνηση του συναισθήµατος και της 

πραγµατικότητας ή της οριοθετιµένης θέσης, βυθίζεται στο συναίσθηµα χωρίς 

σταθερή αίσθηση του εαυτού (West, 2004). 

     Ευπροσάρµοστο λειτουργικό Εγώ, σηµαίνει επίσης, ότι µια ενιαία 

ικανοποιητική επαφή µπορεί να διατηρηθεί µε τους άλλους, δίχως να είναι 

αναγκαία η ταυτοποίησή µαζί τους. Αυτή η πιο ικανοποιητική και ρεαλιστική 

σχέση µε το αντικείµενο συντελεί µε τη σειρά της και στην καλύτερη αίσθηση 

της ύπαρξης κάθε λεπτό που περνά, και σε µια πιο αποτελεσµατική αίσθηση 

του εαυτού, γι’ αυτό παίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση µιας εφικτής αίσθησης 

της ταυτότητας και µιας καταξιωµένης ζωής.  

      Η άποψη του Reich, εκπρόσωπος της ψυχαναλυτικής θεωρίας, για το 

ναρκισσιστικό χαρακτήρα ή αλλιώς τον φαλλικό ναρκισσιστικό χαρακτήρα 

επεκτείνεται από τους βαθύτερες εσωτερικούς µηχανισµούς και δοµές της 

προσωπικότητας του ως την εξωτερική του εµφάνιση.  

          Ο Reich, έδωσε µεγάλη σηµασία στην επιθετικότητα του χαρακτήρα του 

φαλλικού ναρκισσιστικού ατόµου, το που αυτή εντοπίζεται και το πώς τους 

επηρεάζει. Συνήθως η επιθετικότητα του ναρκισσιστικού χαρακτήρα φαίνεται 

περισσότερο στον τρόπο µε τον οποίο προβαίνει στις εκάστοτε πράξεις του και 

λιγότερο σε όσα κάνει ή λέει, µε αποτέλεσµα να θεωρούνται από τον περίγυρο 

τους,  ιδιαιτέρως προκλητικοί. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που ανήκει σε αυτή την 

προσωπικότητα είναι το «επιθετικότερο θάρρος», το οποίο αποτελεί από τα 

βασικότερα γνωρίσµατά της. Επιπλέον, ο Reich πιστεύει πως η επιθετική 

συµπεριφορά που διακρίνει το φαλλικό ναρκισσιστικό άτοµο «εκπληρώνει µια 
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λειτουργία άµυνας» (Reich, 1981). Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το πόσο 

νευρωτικός είναι ο χαρακτήρας επηρεάζει τον τρόπο συµπεριφοράς του 

ατόµου, έτσι στους σχετικά µη νευρωτικούς ναρκισσιστικούς χαρακτήρες οι 

κοινωνικές τους επιδόσεις, λόγω αυτής της ελεύθερης επιθετικότητας τους, 

µπορούν να χαρακτηρισθούν ως «δυνατές, παρορµητικές, ενεργητικές, 

πετυχηµένες και τις περισσότερες φορές παραγωγικές» (Reich, 1981). Στους 

νευρωτικούς τύπους αυτής της προσωπικότητας και όσο πιο νευρωτικό είναι το 

άτοµο, τόσο αυτές οι κοινωνικές επιδόσεις χαρακτηρίζονται γεµάτες από 

«πείσµα, χωρίς να ‘ναι πάντοτε στην πραγµατικότητα, και µονόπλευρες» 

(Reich, 1981).  Χαρακτηριστικό της επίδοσης του φαλλικού ναρκισσιστικού 

χαρακτήρα είναι, «η θεµελίωσή της στις λεπτοµέρειες και τον πλούτο στο 

περιεχόµενο» (Reich, 1981).  

   Για το συναίσθηµα της επιθετικότητας που βιώνεται από το ναρκισσιστικό 

άτοµο έχει κάνει λόγο και ο Η. Kohut. Και πιο συγκεκριµένα για τη ναρκισσιστική 

οργή. Η ναρκισσιστική οργή, γράφει ο Kohut, είναι παράγωγο της αδυναµίας 

του εαυτού, δηλαδή της  απόγνωσης µε την οποία η εξωτερική επιβεβαίωση 

έχει σαν αποτέλεσµα τον ψυχικό θυµό του παιδαριώδη ενήλικα, όταν αυτή δεν 

αποκτάται. Κάθε αληθινό ή φανταστικό εµπόδιο στην προσπάθεια για τον 

έλεγχο των πάντων βιώνεται από την αυτοεκτίµηση  ως καταστροφικό (Kohut, 

1971). Η ναρκισσιστική οργή ίσως να αντιµετωπίζεται σαν µια πρωτόγονη 

άµυνα ενάντια στην αναγνώριση των ορίων του εαυτού σαν ένα διαχωρισµένο, 

ατελές ον σε έναν κόσµο ατελών ανθρώπων. 

     Επιπλέον, ο ισχυρισµός του Kohut είναι ότι ο εαυτός υπάρχει πραγµατικά 

αλλά είναι αδύναµος µε αποτέλεσµα να υπάρχει  ο κίνδυνος, ο ανολοκλήρωτος 

και «φτωχός» µεγαλοπρεπής εαυτός να γίνει επιρρεπής στην παραγωγή 

ναρκισσιστικών αµυνών της συµπεριφοράς.  Από αυτή την οπτική πλευρά, οι 

προσωπικές ανάγκες δίνουν έµφαση στην επιβεβαίωση και γίνεται φανερή η 

εικόνα των ενήλικων εαυτών σαν να είναι οργανωµένοι γύρω από την 

αυτοεκτίµηση. Αυτό σηµαίνει ότι όλη ανθρώπινη δραστηριότητα είναι 

ναρκισσιστική µε την έννοια ότι σχετίζεται µε την µονιµότητα του εαυτού και την 

αποκάλυψη θετικών εικόνων για τον εαυτό. (Kohut, 1971). Σύµφωνα µε τα 



 15

παραπάνω η κουλτούρα που δηµιουργείται γύρω από τους καθρέπτες, τους 

καθρεπτισµούς του εαυτού και των µεγεθυσµένων εικόνων που προβάλλει, εν 

µέρει µεγαλοποιεί οτιδήποτε θεµελιώδες βρίσκεται µέσα µας. 

     Όλα είναι θέµα παρουσίασης: τα επίπεδα των συναισθηµάτων είναι 

αναπαραστάσεις της επιτυχίας ή της αποτυχίας της αυτοεκτίµησης, και η 

διαπροσωπική ζωή είναι το στάδιο όπου αυτή η διαδικασία παίρνει µέρος µέχρι 

το τέλος. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία η ακεραιότητα των συναισθηµάτων έχει 

εξασθενίσει λόγω ότι έχουν τεθεί στην υπηρεσία της εικόνας του εαυτού, όπου 

κάποτε ίσως να υπήρχε αγανάκτηση ή δικαιολογηµένος θυµός, τώρα υπάρχει 

παιδαριώδης θυµός, όπου υπήρχε λύπη, στη θέση της είναι τώρα η οργή 

(Kohut, 1971). 

    Πέρα από την επιθετικότητα ως ίδιον της συγκεκριµένης προσωπικότητας, 

είναι ότι αυτοί οι τύποι έχουν ιδιαίτερη κλίση στην κατάκτηση ηγετικών θέσεων 

στη ζωή τους και δεν ανέχονται όταν του κατατάσσουν σε κατώτερες τάξεις, µε 

αποτέλεσµα να προσπαθούν, δια µέσου κυριαρχίας, να επιβάλλουν στον άλλον 

την υποταγή. Εκτός της ηγετικής τάσης που τους διακρίνει, οι φαλλικοί 

ναρκισσιστικοί τύποι εκδηλώνουν το αίσθηµα της µαταιοδοξίας, και αντιδρούν 

µε ψυχρότητα, κλείσιµο στον εαυτό τους, έντονη επιθετικότητα και δυσθυµία 

όταν πληγωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο αυτή η µαταιοδοξία. Ακόµα, αν και η 

ναρκισσιστική τους διάθεση εκδηλώνεται µε έντονη «αυτοπεποίθηση, µε σκέψη 

και αξιοπρέπεια» η βάση του χαρακτήρα τους έχει έναν παιδικό τρόπο 

συµπεριφοράς (Reich, 1981).   

       Η έκφραση της σεξουαλικότητας είναι ένα ακόµη χαρακτηριστικό που 

επηρεάζεται στον φαλλικό ναρκισσιστικό τύπο. Όσο αναφορά τους ανδρικούς 

εκπροσώπους αυτού του τύπου, έχουν αναπτύξει σε µεγαλύτερο βαθµό την 

ικανότητα της στύσης τους, παρά την ικανότητα να φτάνουν σε οργασµό. Η 

σχέση τους µε το αντίθετο φύλο επηρεάζεται από την µικρή εκτίµηση που έχουν 

στο γυναικείο φύλο, όµως δεν παύουν να αποτελούν επιθυµητά ερωτικά 

αντικείµενα για τους άλλους, λόγω της καλά προσεγµένης και ανεπτυγµένης 

ανδρικής τους εξωτερικής εικόνας.  Οι νευρωτικές γυναίκες αυτού του τύπου,  

αν και πολύ σπάνια συναντάται η φαλλική ναρκισσιστική προσωπικότητα, 
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χαρακτηρίζονται από την ενεργητική οµοφυλοφιλία (σε αυτόν το τύπο 

προσωπικότητας, όµως, εντάσσονται σχεδόν όλες οι µορφές ανδρικής και 

γυναικείας οµοφυλοφιλίας) και τον εύκολο ερεθισµό της κλειτορίδας. Οι πιο 

υγιείς τύποι γυναικών αυτής της προσωπικότητας, από γενετήσια άποψη, 

χαρακτηρίζονται από µεγάλη αυτοπεποίθηση, η οποία βασίζεται στη σωµατική 

δύναµη, που έχουν αναπτύξει, ή στην οµορφιά (Reich, 1981).  

     Σύµφωνα µε τον Reich, για να την ανάλυση της δοµής και της γέννησης του 

φαλλικού ναρκισσιστικού χαρακτήρα, πρέπει να εντοπίσουµε τις συγκεκριµένες 

ορµές που είναι αναγκαία η άµεση ικανοποίηση τους, σε σχέση µε τις άλλες και 

οι οποίες «αποτελούν το ναρκισσιστικό όργανο προστασίας» (Reich, 1981). Σε 

πρώτο επίπεδο, παρουσιάζεται µια ταύτιση του συνολικού Εγώ µε τον φαλλό, 

στο γυναικείο φύλο αυτό συµβαίνει µε τη συνεχή φαντασίωση του οργάνου και 

την επιθυµία απόκτησής του. Σε δεύτερο επίπεδο, η ανάλυση παρουσιάζει την 

εικόνα του Εγώ προς τα έξω. Στις προσωπικότητες αυτές, διακρίνεται τόσο η 

φαλλική τους περηφάνια, όσο και τα κίνητρα που τους κρατάνε 

προσκολληµένους σε αυτή τη βαθµίδα εξέλιξης.  

    Αυτή η φαλλική περηφάνια είναι που ενισχύει την ισχυρή επιθετικότητα. Σε 

φαλλικούς ναρκισσιστικούς άνδρες, το πέος έχει περισσότερο το ρόλο ενός 

εκδικητικού οργάνου προς τη γυναίκα, δηλαδή σαν µέσο επίθεσης προς αυτήν 

παρά ενός οργάνου που προσφέρει την αγάπη και την ικανοποίηση. Με αυτόν 

τον τρόπο, όπως αναφέραµε και πιο πάνω,  καταλαβαίνουµε γιατί δίνεται πιο 

πολύ βάση στην ικανότητα της στύσης, αντί της ολοκλήρωσης.  Το γεγονός 

αυτό µπορεί να συνδέεται µε την περίοδο της παιδικής ηλικίας των 

προσωπικοτήτων αυτών, κατά την οποία ο Reich αναφέρει πως συναντώνται, 

µε µορφή κανόνα, σοβαρές απογοητεύσεις αγάπης σε σχέση µε τα άτοµα του 

αντίθετου φύλου, δηλαδή ανάµεσα στην κόρη και τον πατέρα, τον γιο και τη 

µητέρα, και συγκεκριµένα οι απογοητεύσεις αφορούν αγάπες που προσπαθούν 

να κερδιθούν µε την επίδειξη φαλλικής δύναµης. Χαρακτηριστικό για τους 

άνδρες ναρκισσιστές είναι, ότι κατά τα παιδικά τους χρόνια πολύ συχνά υπήρχε, 

µε οποιονδήποτε τρόπο, η απουσία της ανδρικής φιγούρας, είτε λόγω µιας 
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ισχυρής µητρική παρουσίας, είτε ενός θανόντα πατέρα, είτε ενός πατέρα 

εγκαταλείψαντα (Reich, 1981).    

       Επιπλέον, η καταπίεση της εξέλιξης της γενετήσιας αντικειµενικής αγάπης, 

µέσω της άρνησης της γενετήσιας δραστηριότητας και επίδειξης από το 

πρόσωπο στο οποίο το παιδί στρέφει αυτή την ερωτική επιθυµία, έχει σαν 

αποτέλεσµα την ταύτιση του παιδιού µε το πρόσωπο που του απαγορεύει αυτή 

τη συµπεριφορά στο φαλλικό στάδιο. Πιο συγκεκριµένα, το αγόρι, για 

παράδειγµα, οδηγείται «να παραιτηθεί από το γυναικείο αντικείµενο και να 

ενστερνιστεί το αντρικό µε στροφή στον πατέρα (ενεργητικά ετεροφυλόφιλο, 

γιατί είναι φαλλικό) και µε προσκόλληση στη µητέρα σαν αντικείµενο µόνο για 

την εκδήλωση ναρκισσιστικών διαθέσεων και εκδηλωτικών σαδιστικών 

παρορµήσεων» (Reich, 1981). Αυτού του τύπου οι άνδρες προσπαθούν, 

ασυνείδητα, συνεχώς να αποδεικνύουν την ικανότητα τους στις γυναίκες, 

παράλληλα, όµως, γι’ αυτούς είδαµε πως η ερωτική πράξη δε σηµαίνει τίποτ’ 

άλλο, από την εκδήλωση επιθετικών ενστίκτων και ταπείνωσης.         

    Από την πλευρά του γυναικείου ναρκισσιστικού τύπου, η ερωτική πράξη, 

αντίστοιχα παίρνει τη µορφή της εκδίκησης προς τον άντρα µε την προσπάθειά 

τους να τον κάνουν ανίκανο ή να τον αναδείξουν ανίκανο. Η παραπάνω 

κατάσταση και για τα δύο φύλα δεν αποκλείει την ερωτική επιθυµία από τους 

άλλους, παρ’ όλ’ αυτά σε τέτοιους τύπους κανείς συναντά πολυγαµικές 

αδυναµίες, τύπους συνεπείς στις απογοητεύσεις ή τύπους που αναζητούν τη 

φυγή µπροστά σε δυνατές εγκαταλείψεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις 

ναρκισσιστικών ατόµων, µε διαταραγµένο µηχανισµό αναπλήρωσης, τα οποία 

έχουν αστάθεια στην ερωτική ικανότητα, µε αποτέλεσµα την αστάθεια και στην 

ερωτική τους διάθεση, γιατί προκύπτουν απότοµες αλλαγές από την ερωτική 

αυτοπεποίθηση σε ερωτική κατάθλιψη, όπου λαµβάνει χώρα και σοβαρή 

διαταραχή στην ικανότητα για εργασία (Reich, 1981).    

    Οι µεταβάσεις από τον πιο υγιή τύπο προσωπικότητας, όσο αφορά τις 

γενετήσιες ερωτικές µορφές, σε έναν αντίστοιχα, πιο παθολογικό τύπο πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη µε βάση, όχι µόνο τις ψυχικές δοµές της 

προσωπικότητας αυτής, που είναι επιφορτισµένες µε πολλή ενέργεια. Θα 
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πρέπει και µε βάση τις δυνατότητες και τις θέσεις που παρέχονται από την ίδια 

την κοινωνική ατµόσφαιρα σε αυτές τις προσωπικότητας, ώστε να 

χρησιµοποιούν τις ενέργειές τους εξευγενισµένες ή όχι. Επιπρόσθετα, 

αποφασιστικής σηµασίας είναι να λάβουµε υπόψη και την αναγκαιότητα «της 

γενετήσιας δύναµης για ικανοποίηση, η οποία καθορίζει πόσες πρόσθετες 

ενισχύσεις λαµβάνουν οι καταστροφικές κινήσεις, πόσο πιεστική γίνεται η 

ανάγκη για εκδίκηση και κατά συνέπεια ποιες παθολογικές µορφές δέχεται» 

(Reich, 1981). Η αντίθεση ανάµεσα στα κοινωνικά πρέπει και τη libido δεν 

εξαφανίζεται, διότι οι κοινωνικές και οι οικογενειακές συνθήκες συµβάλουν στην 

καταπίεση της γενετήσιας ερωτικής δύναµης, και οι οποίες παίζουν το ρόλο 

τους στην δηµιουργία µια πιο έντονης επιθετικότητας. 

       Συνοπτικά, αναφέρουµε ότι τόσο τα συναισθήµατα, του φόβου, του 

φθόνου, της ντροπής, όσο και οι επιθετικές, και οι σεξουαλικές ενορµήσεις των 

ναρκισσιστικών ατόµων αποτελούν µέρος της προσπάθειάς τους να µην 

αποκαλύψουν στον ίδιο τους τον εαυτό αλλά και στους άλλους ποιοι 

πραγµατικά είναι. Ο µοναδικός τους σκοπός είναι να απολαµβάνουν την 

αυτοεκτίµηση τους µέσω των άλλων και να προσπαθούν να αποτρέψουν 

οτιδήποτε θα τους φέρει σε επαφή µε τον συναισθηµατικό τους κόσµο. Η 

αίσθηση του εαυτού τους και η συµπεριφορά τους προς τους άλλους δείχνει την 

ανάγκη για εξύψωση της εικόνας τους τόσο στα δικά τους τα µάτια όσο και 

στους γύρω τους. Ακολουθεί η περιγραφή της πρώιµης εµφάνισης των 

ναρκισσιστικών πτυχών µέσω της λιµπιντικής επένδυσης του Εγώ, της 

αποστροφής και την απόρριψης σε ό,τι θεωρείται δυσάρεστο τόσο στον 

εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό κόσµο και ο τρόπος που αυτές οι διεργασίες 

οδηγούν στην αντίληψη του παιδιού για την πραγµατικότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

 Πρώιµη φάση της εξελικτική διαδικασίας και οι πρώτες πτυχές της 

ναρκισσιστικής προσωπικότητας. 

       
      Σε ποιο από τα εξελικτικά στάδια της ζωής του οριοθετείται αφετηρία των 

στοιχείων που αποτελούν τη βάση για τις πρώιµες ναρκισσιστικές 

συµπεριφορές του ατόµου, σύµφωνα µε τις ψυχοδυναµικές θεωρίες ; Ποιες 

αλληλεπιδράσεις µε τα άτοµα γύρω του οδηγούν το παιδί να στραφεί σε ένα 

ναρκισσιστικό τρόπο αντιµετώπισης της πραγµατικότητας; 

     Στην ψυχαναλυτική του προσέγγιση για την εξελικτική διαδικασία του 

παιδιού, ο Freud δέχεται τον ναρκισσισµό σαν ένα σηµαντικό στάδιο που  

λαµβάνει µέρος κατά την πρώιµη φάση της εξέλιξής του Εγώ, και την 

σεξουαλική ανάπτυξη του ατόµου, που το ονοµάζει «στάδιο του πρωτογενούς 

ναρκισσισµού». 

       Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε όσα λέει ο Freud στο βιβλίο του 

«Ναρκισσισµός, Μαζοχισµός, Φετιχισµός», η κατάσταση κατά την οποία πλάι 

στην ανάπτυξη µια παρόρµησης παρατηρείται και το αντίθετό της ονοµάζεται, 

αµφιθυµία. Η µετατροπή µιας ορµής στο αντίθετο της παρατηρείται µόνο στην 

περίπτωση της µεταβολής του έρωτα σε µίσος.  Συγκεκριµένα ο έρωτας 

επιδέχεται τρεις αντιθέσεις και όχι µόνο µία, εκτός από την κατάσταση του 

αγαπώ- µισώ, υπάρχει η δεύτερη κατάσταση αγαπώ- αγαπιέµαι και η τρίτη 

κατάσταση, κατά την οποία έρωτας και το µίσος αντιπαρατίθενται στην 

κατάσταση της αδιαφορίας. Η δεύτερη κατάσταση είναι φανερό ότι στρέφει την 

ενεργητικότητα σε παθητικότητα, όπου στη συγκεκριµένη περίπτωση που 

εξετάζουµε είναι η κατάσταση αγαπώ τον εαυτό µου , και δηλώνει ξεκάθαρα τον 

ναρκισσισµό. Συνεχίζοντας τη θεωρία του ο Freud, αναφέρει πως είναι πιο 

εύκολο να κατανοήσουµε τις αντιθέσεις του αγαπώ, όταν αναλογιστούµε τις 

τρεις πολικότητες που κυριαρχούν της ψυχική ζωή, γενικά και οι οποίες είναι: 

υποκείµενο (Εγώ)- αντικείµενο (εξωτερικός κόσµος), ηδονή- δυσαρέσκεια και 

ενεργητικότητα- παθητικότητα. Αυτές οι πολικότητες δηµιουργούν τους πιο 
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ισχυρούς δεσµούς µεταξύ τους και υπάρχει µια πρωτογενής κατάσταση κατά 

την οποία δύο από αυτές συναντιούνται. Στην αρχή της ψυχικής ζωής και 

ανάπτυξης, το Εγώ είναι κατειληµµένο από ορµές και µέχρι ένα σηµείο µπορεί 

να τις ικανοποιήσει το ίδιο, αυτή η κατάσταση αποκαλείται ναρκισσισµός και η 

ικανότητα τις ικανοποίησης των ορµών, αυτοερωτική. Κατά τη διάρκεια της 

φάσης αυτής ο εξωτερικός κόσµος παραµένει για το παιδί αδιάφορος ή 

ανίκανος για την προσφορά ικανοποίησης, ακόµα και δυσάρεστος. Αντιθέτως, 

το υποκείµενο (Εγώ) συµπίπτει µε την προσφορά ευχάριστων ερεθισµάτων και 

ταυτίζεται µε το ηδονικό. Αν ορίσουµε το αγαπώ ως σχέση µε το Εγώ µε τις 

δικές του πηγές ηδονής, τότε η κατάσταση κατά την οποία το άτοµο αγαπά 

µόνο τον εαυτό του και ο εξωτερικός κόσµος του είναι αδιάφορος αντιστοιχίζεται 

µε το πρώτο ζευγάρι αντιθέσεων από τις τρεις πολικότητες που αφορούν το 

«αγαπώ» (Freud, 1991). 

     Αν και το Εγώ, δεν χρειάζεται για την ικανοποίηση των ορµών του τον 

εξωτερικό κόσµο, αφού είναι αυτροερωτικό, δέχεται αντικείµενα από αυτόν 

λόγω των ορµών αυτοσυντήρησης που βιώνει και για ένα διάστηµα αισθάνεται 

τις εσωτερικές του παρορµήσεις ως δυσάρεστες (Freud, 1991). Η κυριαρχία της 

αρχής της ηδονής προκαλεί µια εξέλιξη κατά την οποία το Εγώ δέχεται τα 

προσφερόµενα από τον εξωτερικό κόσµο αντικείµενα για την ικανοποίησή του 

και εφόσον αποτελούν πηγή ηδονής, ενδοβάλλει αυτά τα αντικείµενα και 

αποβάλλει από µέσα του ό,τι γίνεται αφορµή δυσαρέσκειας.  

    Με τον παραπάνω τρόπο ο Freud, δείχνει την µεταβολή του αρχικού Εγώ της 

πραγµατικότητας , σύµφωνα µε το οποίο διακρίνεται το εσωτερικό από το 

εξωτερικό µε βάση ένα αντικειµενικό γνώρισµα, σε Εγώ της ηδονής , το οποίο 

θέτει πάνω από κάθε άλλο, το στοιχείο της ηδονής. Το «Εγώ της ηδονής» 

χωρίζει τον εσωτερικό κόσµο σε ένα ηδονικό µέρος, το οποίο είναι και 

ενσωµατωµένο µε αυτό, και έναν κόσµο που περιλαµβάνει όλα τα υπόλοιπα, ο 

οποίος του είναι ξένος (Freud, 1991). Από το Εγώ έχει αποχωρίσει, όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω, ένα µέρος, το οποίο έχει προσχωρήσει στον εξωτερικό 

κόσµο και βιώνεται ως εχθρικό. Πλέον, για το άτοµο σε αυτή την πρώιµη φάση, 

όπου έχει λάβει µέρος αυτή η αναδιάταξη οι δύο πολικότητες υποκείµενο(Εγώ) 
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και εξωτερικός κόσµος, αναγνωρίζονται το καθένα από το αίσθηµα της  ηδονής 

και της δυσαρέσκειας, αντίστοιχα.  

      Και στον Reick αναφέρεται ότι η έλλειψη του ενδιαφέροντος για τον 

εξωτερικό κόσµο είναι αποτέλεσµα της παραίτησης από την λιµπιντική 

επένδυση του αντικειµένου, µε συνέπεια αυτό που πριν αποτελούσε λίµπιντο 

του αντικειµένου, τώρα να γίνεται λίµπιντο του Εγώ και να υφίσταται 

εσωστροφή. Με τον όρο «εσωστροφή», που τον εισήγαγε ο Jung, εννοείται η 

µετατόπιση τις λίµπιντο από τα αντικείµενα στις φαντασιώσεις του ατόµου. Το 

αποτέλεσµα αυτή της κατάστασης είναι η µεγαλοµανία, που έχει δηµιουργηθεί 

εις βάρος της λίµπιντο που αποσύρθηκε από το αντικείµενο. Ωστόσο, ο Reick 

θεωρεί πως η µεγαλοµανία που βασίζεται στην απόσυρση της λίµπιντο από το 

αντικείµενο αποτελεί µια δευτερογενής κατάσταση που έρχεται για να προστεθεί 

στον πρωτογενή ναρκισσισµό και δεν αποτελεί µια παθολογική διαστρέβλωση 

ενός στοιχείου που προϋπήρχε και η οποία για να δηµιουργηθεί βασίστηκε στο 

φυσιολογικό πρωτογενή ναρκισσισµό (Reick, 1977).  

     Όλες αυτές οι παρατηρήσεις καταλήγουν σε µια πρωτογενή επένδυση του 

Εγώ, από το οποίο η λιµπιντική επένδυση ναι µεν στέλνεται στα αντικείµενα, 

όµως οποιαδήποτε στιγµή µπορεί να αποσυρθεί από αυτά. Όσο αναφορά την 

επένδυση του Εγώ η λίµπιντο συγχωνεύεται µε τις ορµές του και δεν µπορούµε 

να την ξεχωρίσουµε από αυτές (Reick, 1977).  

       Στο βιβλίο του ο Grunberger κάνει αναφορά στη διαδικασία µέσα από την 

οποία ο ναρκισσισµός αναπτύσσεται στο βρέφος ήδη από την ύπαρξή του στην 

κοιλιά της µητέρας του. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο συγγραφέας, το βασικό 

χαρακτηριστικό του ναρκισσισµού συνδέεται µε την εµβρυϊκή περίοδο εξαιτίας 

της παντελής άγνοιας, τόσο του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται, όσο 

και των αντικειµενικών περιστάσεων κατά την εξέλιξή του. Το έµβρυο ζώντας 

στην κοιλιά της µητέρας του, ζει σε έναν κόσµο µε την δική του ύπαρξη και 

µόνο, µια τέτοια κατάσταση εµπεριέχει δύο χαρακτηριστικά, όπως έχει 

διαπιστώσει ο συγγραφέας, τη µεγαλοµανία και του ακαθόριστου, τα οποία είναι 

συνδεδεµένα µε την δική του ευδαιµονία. Αυτά τα χαρακτηριστικά το παιδί θα τα 

φέρει σαν µόνιµο «αποτύπωµα» της ύπαρξής του και θα αποτελούν την 
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αφετηρία, την πηγή για τη διαµόρφωση των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών 

της φύσης του, τα οποία αργότερα θα καθιερωθούν σε αισθήµατα, όπως αυτό 

της µοναδικότητας, του αυτοερωτισµού, της µεγαλοµανίας, της παντοδυναµίας, 

του απρόσβλητου, του αυτόνοµου και άλλων παρόµοιων (Grunberger, 1990).  

    Η  παραπάνω περιγραφή των συνθηκών στο εµβρυϊκό στάδιο, οι οποίες θα 

παίξουν σηµαντικό ρόλο στην µελλοντική εξέλιξη του βρέφους, περιγράφουν τη 

ναρκισσιστική προσωπικότητα, σύµφωνα µε την οποία το άτοµο θεωρεί τον 

εαυτό του ως την ενσάρκωση της τελειότητας, της ανεξαρτησίας και αντικρούει 

κάθε ορθολογική αιτιότητα για τις καταστάσεις, αφού για την προσωπικότητα 

του ναρκισσιστή η αιτία για την επιβίωσή του και η πηγή της αξίας του 

προέρχεται από την ύπαρξή του και µόνο. Ο Gurnberger, επίσης, περιγράφει 

στο βιβλίο του την εξέλιξη του ναρκισσισµού κατά την παιδική ηλικία. Αµέσως 

µετά τη γέννα το βρέφος εξακολουθεί να βιώνει ένα προναρκισσιστικό κόσµο 

όµοιο µε αυτόν όταν ήταν έµβρυο. Στην αρχή, η διατήρηση της ναρκισσιστικής 

κατάστασης υποστηρίζεται από τον σχεδόν συνεχές ύπνο και από τις 

προσπάθειες αυτών που φροντίζουν το παιδί, οι οποίοι αναπαραγάγουν τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες που βίωνε το παιδί πριν τη γέννησή του, άποψη που 

υποστηρίζεται και στην µελέτη του Ferenczi, για την ανάπτυξη της αίσθησης της 

πραγµατικότητας του παιδιού. Ο λόγος για τον οποίο ο µηχανισµός, που 

περιγράφεται ως «παραισθησιακή επιθυµία πραγµάτωσης» ( hallucinatory 

wish- fulfillment ), ακολουθεί φυσικά µετά τον εµβρυϊκό ναρκισσισµό βοηθά το 

παιδί να ενεργοποιεί για ένα χρονικό διάστηµα µια οµοιοστατική ναρκισσιστική 

κατάσταση. Πολύ παραστατικά αναφέρεται στο παράδειγµα που παραθέτει: « 

όπως ακριβώς ένας ευνουχισµένος διατηρεί για λίγο την ικανότητα του να 

συνουσιάζεται» (Grunberger, 1990).   

    Ο χρόνος διάρκειας αυτής της ψευδαίσθησης είναι περιορισµένος και η 

µαταίωση, η οποία έρχεται αναπόφευκτα, µε αποτέλεσµα το παιδί να βιώσει ένα 

διπλό τραύµα. Πρώτον, ο γεµάτος ευφορία κόσµος του παιδιού ταράζεται εις 

βάθος και δεύτερον το παιδί έρχεται αντιµέτωπο µε το καθήκον να αναστηλώσει 

την οικονοµία του (οµοιογένεια από άποψη λειτουργικότητας ανάµεσα σε δύο 

µέλη ενός διαλεκτικού ζευγαριού ψυχολογικών φαινοµένων) σε ενστικτώδη και 
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αντικειµενοτρόπο βάση. Είναι κατανοητό πως το παιδί βιώνει µια θεµελιώδη 

αλλαγή, µε το πέρασµα από την οικονοµία του ναρκισσισµού στην ενστικτώδη 

οικονοµία, µε πολλά διαφορετικά και αντιθετικά χαρακτηριστικά µεταξύ των δύο 

αυτών καταστάσεων (Grunberger, 1990). Πιο συγκεκριµένα το παιδί καλείται να 

µετατραπεί από ένα ναρκισσιστικό παράσιτο σε ένα ενεργό άτοµο που φέρει το 

βάρος να ζει τον εαυτό του µόνο του.  

    Το παιδί αντιµέτωπο µε αυτές τις δυσκολίες, σαν αντίδραση γαντζώνεται από 

το ναρκισσιστικό µέρος της οικονοµίας του για το λόγο ότι είναι ανίκανο για µια 

τόσο απότοµη µετάβαση από τη µία κατάσταση στην άλλη (Grunberger, 1990). 

Όµως η µετάβαση αυτή πρέπει να γίνει! Το παιδί, λόγο της ιδιαίτερης και 

δύσκολης κατάστασης που βρίσκεται έχει την ανάγκη να βοηθηθεί από τα 

άτοµα που το νοιάζονται και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να µετριάσουν την 

κατάρρευση του αυτόνοµου ναρκισσιστικού του κόσµο. Αυτό θα το καταφέρουν 

µέσω της προσφοράς των απαραίτητων ναρκισσιστικών στοιχείων του 

εξωτερικού κόσµου, πλέον. «∆ιαβάζει» στα µάτια της µητέρας του τη 

ναρκισσιστική του επιβεβαίωση, επικυρώνοντας ότι είναι ο µοναδικός και ότι 

είναι πολύτιµος λόγο της εσωτερικού του κόσµου. Με αυτό τον τρόπο λαµβάνει 

ναρκισσιστικές ενισχύσεις και από τον εαυτό του (από µέσα), αλλά και από τους 

άλλους (από το εξωτερικό του περιβάλλον), γεγονός το οποίο από τη µία δεν το 

βοηθάει να προσαρµοστεί στην καινούρια πραγµατικότητα, ενώ από την άλλη 

βοηθάει στη συντήρηση του αισθήµατος της παντοδυναµίας και της 

ναρκισσιστικής του ακεραιότητας. Αντιλαµβανόµαστε πως στο παιδί βρίσκεται 

ανάµεσα σε δύο καταστάσεις, από τη µία, µεγαλώνοντας και ωριµάζοντας 

ενθουσιάζεται µε τη ζωή και από την άλλη φοβάται να την αντιµετωπίσει. 

Εξαιτίας του φόβου του προσπαθεί να διαιωνίσει την ευφορία που νιώθει και 

παράλληλα να τιθασεύσει τις ενστικτώδεις διεγέρσεις του, ενσωµατώνοντας τα 

στη ναρκισσιστική κατάσταση. Βιώνοντας το παιδί αυτή τη σύγκρουση 

οργανώνει το ναρκισσιστικό του µέρος πάνω σε µια συγκεκριµένη για αυτό τον 

λόγο µορφή, ισάξια µε έναν ψυχικό παράγοντα, το ιδανικό εγώ (Grunberger, 

1990).  
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    Στην πραγµατικότητα ο ναρκισσισµός είναι αµετάβλητος. Αυτό που 

εξελίσσεται είναι το εγώ, το οποίο λαµβάνει σε κάθε στάδιο της εξέλιξης τη 

σφραγίδα του ναρκισσισµού, ως έγκριση να αρχίσει εκ νέου, σε τροποποιηµένη 

µορφή κάθε µέρος µέσα σε ολόκληρη την προσωπικότητα.  Ο ρόλος που έχει ο 

ναρκισσισµός στα πλαίσια αυτής της ανακατασκευής είναι  ένας σιωπηλός 

κανόνας, που συχνά οδηγεί σε λάθη, όταν υπάρχει συγκεκριµένη ελλειµµατική  

σωµατική υποστήριξη, και ο ναρκισσιστικός παράγοντας µπορεί να δράσει µόνο 

µέσω άλλων παραγόντων  και για να εκφραστεί, του είναι απαραίτητο ακόµα και 

να δανειστεί  τους µηχανισµούς τους (Grunberger, 1990).   

    Ως εκ τούτου ο ναρκισσισµός χρησιµοποιεί τη λίµπιντο και επενδύει 

λιµπιντικά τόσο στο αντικείµενο όσο και στο εγώ. Σύµφωνα µε τον Grunberger, 

αυτή η επένδυση χαρακτηρίζεται ως µια ανάπτυξη, µια δράση, µια ενστικτώδη 

ικανοποίηση και την ονοµάζει, « ναρκισσιστική καθήλωση» (narcissistic 

cathexis) . Αυτή η διαδικασία αποτελεί ένα απαραίτητο συµπλήρωµα για όσες 

διεργασίες γίνονται στο εγώ και απαρτίζει το «κλειδί» για την ανάπτυξη του 

ψυχολογικού φαινοµένου «εγώ», είτε σε µια θετική, είτε σε αρνητική 

κατεύθυνση. Ο Grunberger υποστηρίζει πως « η λίµπιντο πηγάζει από το 

εκείνο, και το εγώ , εξαιτίας της ναρκισσιστικής καθήλωσης, µε κάποιον τρόπο 

ωφελείται από αυτό» (Grunberger, 1990).  

   Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, το εγώ εξαρτάται λιγότερο από το υπερεγώ 

και την «αγάπη» του,  µε αποτέλεσµα αντί να συγκεντρώνεται η ενέργεια του 

εγώ στον παράγοντα του υπερεγώ, «αγαπάει» περισσότερο τον εαυτό του. 

Επιπλέον, η λιµπιντική ενέργεια περνάει από το εκείνο στο εγώ. Η παραπάνω 

διεργασία οδηγεί κατευθείαν σε µια ιδανική κατάσταση, στην οποία το εγώ 

έχοντας ενσωµατώσει τις ναρκισσιστικές επενδύσεις στο περιεχόµενο του, 

φέρνει το παιδί σε µια θέση που µοιάζει σε βασικά σηµεία στο εµβρυϊκό στάδιο 

της ανάπτυξής του. Οπότε ο Grunberger αναφέρεται σε µία «ναρκισσιστική 

πληρότητα» (narcissistic wholeness), δηλαδή, σε µια επιτυχηµένη σύνθεση των 

ενστικτωδών ενεργειών και του ναρκισσισµού µέσα στο πλαίσιο του εγώ, µια 

κατάσταση η οποία αναπαριστάται στο ασυνείδητο µε το φαλλικό σύµβολο. Το 

Εγώ δεν µπορεί να παίζει το ρόλο του αντικειµένου και του υποκειµένου 
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ταυτόχρονα (Grunberger, 1990). Στη θεωρία για τις σχέσεις µε τα αντικείµενα, 

φυσιολογικά το Εγώ είναι το υποκείµενο σε σχέση µε το αντικείµενο, όσο αφορά 

όµως το ναρκισσισµό ισχύει το αντίστροφο (Grunberger, 1990).  

      Συνδεδεµένα µε το ναρκισσισµό είναι τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής 

εξέλιξης , αρχίζοντας από το στοµατικό στάδιο. Η ένταση για την αναζήτηση του 

αντικειµένου αποτελεί γνώρισµα που συνδέεται µε τη ναρκισσιστική καθήλωση, 

και έχει την αφετηρία του στο βρεφικό ναρκισσισµό. Αυτό που χαρακτηρίζει το 

στοµατικό στάδιο είναι ότι το υποκείµενο δεν αφοµοιώνει το αντικείµενο, αφού 

δεν υπάρχει «υποκείµενο» και «αντικείµενο» σε αυτή τη φάση, το ένα 

συγχωνεύεται µε το άλλο. Με αυτό τον τρόπο, αφού το υποκείµενο απαρτίζεται 

από δύο µέρη συνδυασµένα σε ένα, µε τα δυο αυτά µέρη ισοδύναµα και 

ανταλλάξιµα, και µόνο η παρουσία σύγκρουσης θα «ξυπνήσει»την αντίθεση 

µεταξύ του «υποκειµένου» και του «αντικειµένου», έχοντας αποτέλεσµα την 

οριοθέτησή τους, άρα και του Εγώ (Grunberger, 1990).  

      Για να καταλάβουµε το στοµατικό στάδιο θα πρέπει να στραφούµε στη 

σχέση παιδιού- µητέρας. Η µητέρα µε την αγάπη της για το παιδί (ναρκισσιστική 

ικανοποίηση), υποθέτουµε ότι, αποζηµιώνει, για το πρόσφατο πλήγµα, το 

ναρκισσισµό του παιδιού (ναρκισσιστικό τραύµα) παραχωρώντας λίγο ή πολύ 

ισάξια αναπλήρωση για την απώλεια του. Την αίσθηση, δηλαδή, της 

παντοδυναµίας, που επιβεβαιώνεται από το αίσθηµα που λαµβάνει το παιδί µε 

την άµεση και ολοκληρωµένη ικανοποίηση των αναγκών του. Βιώνει αυτό το 

αίσθηµα µε ένα συγκεκριµένο τρόπο κατά τη διάρκεια της νεαρής ζωής του, 

αλλά µπορεί να απολαύσει παρόµοιο αίσθηµα σε µια τέλεια ναρκισσιστική 

ένωση µε το ναρκισσιστικό του «συµπλήρωµα», για παράδειγµα, τη µητέρα 

του. Το παιδί προσπαθεί να ξεχάσει όσα του θυµίζουν, ακόµα και στο ελάχιστο, 

τη ναρκισσιστική του πληγή, και κάθε τραύµα ή µαταίωση του επιβεβαιώνει 

αυτή τη ναρκισσιστική πληγή, γιατί περιορίζει την παντοδυναµία του. Αυτός ο 

περιορισµός είναι µόνο µερικώς, µέχρι το παιδί να µπορεί να αιτιολογήσει τις 

µαταιώσεις που συναντά, σε καταστάσεις έξω από αυτό. Λέγοντας στον εαυτό 

του : « δεν είµαι εγώ από εγγενής αδύναµος, είναι ότι η µητέρα µου ( ή ο 

πατέρας µου ) βάζει εµπόδια στον τρόπο για να επιτύχω τις επιθυµίες µου, 
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όµως όταν µεγαλώσω θα κάνω ό,τι θέλω » (Grunberger, 1990). Αυτή η τακτική, 

έχει σταδιακά αποτελέσµατα, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για το παιδί, γιατί το 

ανακουφίζει από το ναρκισσιστικό τραύµα (επαναλαµβανόµενος 

καταναγκασµός).  

       Τα άτοµα που έχουν καθηλωθεί στο στοµατικό στάδιο, βιώνουν τον κόσµο 

µε αυτή την βρεφική εικόνα. Αυτός ο τρόπος αντιµετώπισης του κόσµου οδηγεί  

το άτοµο, να διατηρεί µια συνοχή για τον κόσµο και να αντιδρά στο χωρισµό 

σαν µια βίαια εµπειρία που παίρνει τον χαρακτήρα ενός γνήσιου και σοβαρού 

τραύµατος. Ξαναδηµιουργεί έναν ενδοµήτριο τρόπο ζωής και µαζί ή µέσω 

αυτού του συµπληρώµατός του, το οποίο είναι το ίδιο µε αυτόν, εξακολουθεί να 

είναι µια αυτόνοµη ύπαρξη, όπως µεταφορικά λένε και για τους εραστές ότι 

ζουν µόνο µε αγάπη και νερό. Επιπλέον, δηµιουργεί ένα σύµπαν που είναι 

κλεισµένο µε όρους τις ανάγκες του και ανοιχτό µε όρους τις δυνατότητές του. 

Γίνεται ένα µε τον κόσµο, αγνοώντας αντικείµενα, όπως ακριβώς αγνοεί τη θέση 

του ως αντικείµενο, το Εγώ του και άρα τα όριά του. Ακόµα και η συνουσία του 

δεν έχει σεξουαλικό περιεχόµενο, ενώ όσο αφορά την εκστατική πτυχή της 

απόλαυσης της, παίρνει το νόηµα της ναρκισσιστικής ένωσης µε το αντικείµενο 

(γίνονται ένα). Για το στοµατικό χαρακτήρα, όσο αφορά γενικά το ασυνείδητο, 

το πέος δηµιουργεί µια γέφυρα, µεταξύ των δύο συµµετεχόντων, που κάνει 

δυνατή την ένωση, όπως ακριβώς, η ναρκισσιστική αίσθηση της δύναµης που 

παρέχει αυτή η ένωση (Grunberger, 1990).   

    Η έλλειψη κινητικότητας κατά τη διάρκεια του στοµατικού σταδίου όχι µόνο 

στερεί στο παιδί την ευχαρίστηση να έχει µια συγκεκριµένη ποιότητα, αλλά 

επίσης, τραυµατίζει την ναρκισσιστική του ακεραιότητα. Την στιγµή που θα 

έχουν ενδυναµωθεί  οι κινητικοί του µηχανισµοί, συγκεκριµένα οι  λείοι µυς και 

οι σφιγκτήρες, θα ανακαλύψει µέσα στο σώµα του τα µέσα για να µείωση την 

προηγούµενη αδυναµία του. Γίνεται λόγος, δηλαδή, για την ευχαρίστηση που 

αποκτά το παιδί όταν ανακαλύπτει ότι η ευχαρίστηση από την κατακράτηση των 

κοπράνων, του προκαλεί ευχάριστη αίσθηση (Grunberger, 1990).  

    Το παιδί όχι µόνο µαθαίνει να κυριαρχεί σε ότι βρίσκεται µέσα στο σώµα του, 

αλλά αναγνωρίζει τη διαφορά µεταξύ δύο αντίθετων τύπων, τις υλικές 
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λεπτοµέρειες που ξεχωρίζουν το ένα σε σχέση µε το άλλο και άλλα. Αυτά τα 

δεδοµένα συνιστούν την ίδρυση της πραγµατικότητας, της οποίας αποκτά µια 

αίσθηση µε αυτό τον τρόπο. Η πρωκτική ευχαρίστηση αποκτάται µε έναν 

αυτόνοµο τρόπο, θεωρώντας ότι το παιδί ανακαλύπτει ότι µπορεί να αποκτήσει 

συγκεκριµένες απολαύσεις από και για τον εαυτό του, χωρίς τη µητρική 

παρεµβολή. Με αυτό τον τρόπο βάζει τέλος στην εξάρτησή του από το 

περιβάλλον του, η οποία αποτελεί µοίρα για το στοµατικό παιδί, και επίσης, 

βάζει τέλος στο ναρκισσιστικό τραύµα, που το πρωκτικό στάδιο του επιτρέπει 

να το ξεπεράσει. Το παιδί είναι µόνο του και αυτή τη φορά αντιµέτωπο µε το 

περιβάλλον, είναι µια αληθινή αντιστροφή της κατάστασης (Grunberger, 1990).  

    Το παιδί τώρα έχει ένα αντικείµενο που είναι ξεχωριστό από αυτό ως 

υποκείµενο και το οποίο στην παρούσα κατάσταση είναι ακόµα και αντίθετο 

από αυτό. Το υποκείµενο τώρα έχει ένα µηχανισµό, µια πηγή ευχαρίστησης και 

κυριαρχίας, που τον χειρίζεται για την εν λόγω διαδικασία (Grunberger, 1990).  

     Το περιττωµατικό αντικείµενο είναι και τα δύο ναρκισσιστικό και σχετιζόµενο 

µε το υποκείµενο (object-related). Σύµφωνα µε τον Freud, οι περιττωµατική 

δυνατότητα είναι η πρώτη περίσταση που το παιδί καλείται να αποφασίσει 

ανάµεσα στη ναρκισσιστική συµπεριφορά και την αγάπη αντικειµένου (object- 

loving). Και ο Abraham, έχει αναφέρει ότι η περιττωµατική δυνατότητα αποτελεί 

γέφυρα ανάµεσα στο ναρκισσισµό και την αγάπη για το αντικείµενο. Το παιδί 

καθηλώνεται στον πρωκτό, µε ναρκισσιστικό τρόπο, ως µέρος του σώµατός 

του. Αυτή η καθήλωση συνεχίζεται συνήθως καθώς τα περιττώµατα 

διαχωρίζονται από το σώµα, και η κατάσταση αυτή, ανταποκρίνεται ακριβώς 

στη διαδικασία της λιµπιντικής καθήλωσης του αντικειµένου, προχωρώντας και 

διαχωρίζοντας από τη ναρκισσιστική λίµπιντο. Το παιδί αποκτά ένα σηµαντικό 

ναρκισσιστικό πλεονέκτηµα από το χωρισµό του κόσµου σε υπό- και 

ενδοσφιγκτηρικά µέρη. Ταπεινωµένο από τις απαραίτητες αποτυχίες, η 

ανίσχυρη οργή του στοµατικού παιδιού συγκρουόµενη µε αυτές τις αποτυχίες 

µπορεί να γίνει µόνο χειρότερη. Εξαιτίας αυτή της διχοτόµησης, το παιδί µπορεί 

να σώσει τη ναρκισσιστική του τιµή τοποθετώντας έξω από τον εαυτό του ( 

προβολή) όλα όσα απογοητεύουν το ναρκισσισµό του, ενώ διατηρεί και 
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επενδύει θετικά σε όλα όσα αποτελούν πηγή ευχαρίστησης και ναρκισσιστικής 

ικανοποίησης. Το περιττωµατικό αντικείµενο είναι µε αυτό τον τρόπο δώρο και 

προσόν, από τη µία , και ένα όπλο από την άλλη. Φέρει και την λιβιδική 

καθήλωση, πρωκτικός ερωτισµός, και το σύµβολο όλων όσων είναι κακά, 

επικίνδυνα και µισητά. Το παιδί απαιτεί δικό του ό,τι είναι καλό και αντίθετα, ό,τι 

δεν είναι δικό του ή σε ό,τι δεν µπορεί να καθηλωθεί γίνεται και τα δύο, «το 

διαφορετικό» και «το βρώµικο» (Grunberger, 1990). 

    Οι µελλοντικές ενδοπροβολές και προβολές, όπως και οι περίπλοκες 

αλληλεπιδράσεις της εξωτερίκευσης, εσωτερίκευσης και της διαδοχικής 

επαναεξωτερίκευσης αυξάνουν στο άπειρο τον αριθµό των διαλεκτικών 

καταστάσεων που προκύπτουν από αυτή τη διχοτόµηση, η οποία είναι φανερά 

συνδεδεµένη στη διαµόρφωση του Υπερεγώ. Επαναλαµβάνουµε ότι ο όρος 

αµφιθυµία αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη διχοτόµηση, η οποία αφορά την 

καθήλωση  στο ίδιο αντικείµενο  (Grunberger, 1990). 

    Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της σχέσης µε το αντικείµενο στο πρωκτικό 

στάδιο εντοπίζονται στην κυριαρχία πάνω στο αντικείµενο, καθιστώντας το 

υποκείµενο δυνατό να αποκαταστήσει την ναρκισσιστική του αξιοπρέπεια, η 

οποία ήταν συνεχώς φθαρµένη κατά τη διάρκεια του προηγούµενου σταδίου. Ο 

στοµατικός χαρακτήρας ψάχνει για µοναδικότητα και ναρκισσιστική αυτονοµία, 

ενώ ο πρωκτικός χαρακτήρας κάνει το ίδιο στην προσπάθεια του να τα 

αντιληφθεί  µε άλλα µέσα. Συνεπώς είναι αλήθεια ότι ο ναρκισσισµός, που είναι 

αµετάβλητος στην ουσία του, περνάει από όλα τα ψυχοσεξουαλικά στάδια, 

χρησιµοποιώντας διαφορετικούς τρόπους, τους οποίους τα διαδοχικά στάδια 

θέτουν στη διάθεσή τους (Grunberger, 1990). 

    Ο στοµατικός χαρακτήρας προσπαθεί να πετύχει τον στόχο του 

ενδοπροβάλοντας όσα απαρτίζουν το περιβάλλον στο οποίο είναι καθηλωµένος 

και το οποίο έχει γίνει ενιαίο και αναπόσπαστο κοµµάτι του εαυτού του, ενώ ο 

πρωκτικός χαρακτήρας αντιµετωπίζει το αντικείµενό του και αποκτά ή κατακτά 

τη µοναδικότητά του και την αυτονοµία του σε σχέση µε το αντικείµενό του και 

σε αντίθεση µε αυτό. Επιπλέον, ο πρωκτικός χαρακτήρας εισάγει µια απόσταση 

ανάµεσα στο αντικείµενο και τον εαυτό του, έννοια εντελώς άγνωστη για το 
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στοµατικό χαρακτήρα. Αυτή η κατάσταση περιλαµβάνει ταυτόχρονα την 

εισαγωγή ενός ποσοτικού ενεργειακού παράγοντα, ο οποίος τοποθετεί το 

πρωκτικό υποκείµενο πάνω από το αντικείµενο, για το οποίο η ποιότητα του 

υποκειµένου δεν είναι αποδεκτή (αυτή είναι η βάση για όλες τις µελλοντικές 

διακρίσεις, επίπεδα αξιών, ιεραρχήσεις και κοινωνική οργάνωση) (Grunberger, 

1990).  

     Ο Grunberger, διατυπώνει την άποψη ότι η οιδιπόδεια επιθυµία διαπερνά το 

αντικείµενο συµπίπτει µε την έντονη ναρκισσιστική επιθυµία για επιστροφή του 

παιδιού στη µήτρα της µητέρας του. Αν και όπως έχουµε δει στη θεωρία του 

δίνει έµφαση στην εµβρυϊκή ζωή, υπάρχει σηµαντική διαφορά στη γνώµη του 

για αυτό και την άποψή του για το τραύµα της γέννησης. Αν και σύµφωνα µε 

τον Rank, η µητέρα αποτελεί ένα λιβιδικό αντικείµενο για το βρέφος, και η 

γέννηση µια τραυµατική εµπειρία, και αυτό γιατί διαχωρίζει το ζευγάρι που µέχρι 

τότε το βρέφος είχε την ίδια µορφή µε τη µητέρα του, για τον Grunberger, η 

διαµόρφωση του ζευγαριού µητέρα- παιδί έπεται της γέννησης. Η άποψη του 

για αυτό είναι ότι πριν τη γέννηση το βρέφος βρισκόταν σε µια απόλυτη 

αυτονοµία και ανεξαρτησία σε σχέση µε τη µητέρα του και τον κόσµο, αφού 

στην ουσία αγνοούσε την ύπαρξή της. Το στάδιο του πρωτογενή ναρκισσισµού, 

κατά την άποψή του δεν είναι η ναρκισσιστική συγχώνευση µητέρας- παιδιού, η 

οποία µε κάποιο τρόπο τείνει να διατηρείται για λίγο µετά τη γέννα, αλλά είναι η 

συγχώνευση του παιδιού µε τον κόσµο του, που το άτοµο ψάχνει να τον βρει 

και αργότερα, µεταφέροντάς τον σε άλλες καταχωρήσεις και σε πολλά επίπεδα, 

µε τη µορφή ενός αισθήµατος ενθουσιασµού συνδεδεµένο µε την αυταπάτη της 

ηγεµονικής παντοδυναµίας (Grunberger, 1990).    

     Το βρέφος ενεργοποιεί τις πρώιµες φαντασιώσεις του, ενώ το υποκειµενικό 

αρχαϊκό σχήµα του «περιεχοµένου- υποδοχέα ( contained- container)», 

χαρακτηριστικό του πρωίµου ναρκισσιστικού σταδίου, που αναπαριστάται στο 

ασυνείδητο µε την εικόνα του πέους, τείνει να αλλάζει µε τη µετάθεσή του σε 

έτερο οργανισµό και ανακατασκευάζεται µε νέο τρόπο (ενστικτωδώς), µε τη 

µορφή φαντασιακής συνουσίας (περιεχόµενο-υποδοχέας), πρώιµα, στοµατικά, 

πρωκτικά ή γενετήσια. Αυτή η θέση ανταποκρίνεται ακριβώς στην πρώιµη 
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οιδιπόδεια θέση, σε απλή µορφή, µια θέση στην οποία το παιδί είναι ανίκανο να 

επιτύχει λόγω της λειτουργικής του ανωριµότητας. Εάν το παιδί δε γεννιόταν 

ανίσχυρο και ανώριµο δε θα υπήρχε ανάγκη να αµυνθεί απέναντι στις 

οιδιπόδειες επιθυµίες του(Grunberger, 1990).   

   Εκτός από τις σχέσεις του παιδιού µε τη µητέρα και τον πατέρα, το 

ναρκισσιστικό στοιχείο ανάµεσα στα αδέρφια αντίθετου φύλου είναι προφανές. 

Η διαφορά στην ηλικία δεν είναι τόσο έκδηλη, είναι σχεδόν ίσοι και µοιάζουν 

µεταξύ τους, σαν να είναι ο ένας ο καθρέπτης του άλλου. Η αγάπη µεταξύ των 

αδερφών είναι συχνά µόνο ναρκισσιστική, µη σεξουαλική και σε καµία 

περίπτωση αιµοµικτική, πριν προστεθούν τα ενστικτώδη στοιχεία, τα οποία 

µετατρέπουν το αδερφικό ζευγάρι σε αιµοµικτικό, µε την πραγµατική έννοια. Η 

αιµοµιξία µεταξύ των αδερφών είναι σε κάποιο βαθµό συχνή και σε κάποιες 

οµάδες θεωρείται φυσιολογική. Αυτές οι ενώσεις είναι ακίνδυνες, διότι οι 

συµµετέχοντες έχουν σχεδόν την ίδια ηλικία, η ανάµνηση από το αρχικό 

ναρκισσιστικό τραύµα υποβαθµίζεται στο πίσω µέρος, σε αντίθεση µε το τι 

συµβαίνει στην αιµοµιξία µεταξύ µητέρας-γιου και πατέρα- κόρης. Η άµεση αιτία 

του ναρκισσιστικού τραύµατος µπορεί να παραµείνει καταπιεσµένη ειδικά εάν 

το ναρκισσιστικό τραύµα αντισταθµίζεται από µια αληθινή ναρκισσιστική 

ικανοποίηση (Grunberger, 1990). Στην ουσία, η αγάπη ανάµεσα στα αδέρφια 

του αντίθετου φύλου αντιπροσωπεύει πιο πολύ το θρίαµβο του ναρκισσισµού 

παρά την µη εκπλήρωσή του. 

    Η κατάσταση του ανταγωνισµού γονέα- παιδιού είναι απούσα ( το κίνητρο 

επιζητάται σε σχέση µε την οιδιπόδεια ενοχή )και αυτό που υπάρχει είναι πιο 

πολύ µια συµµαχία (εναντίον των γονιών), που είναι ικανοποιητική από 

ναρκισσιστική άποψη, γι’ αυτό ενδυναµώνεται η θέση αδελφικού ζευγαριού 

(Grunberger, 1990).  

     Η αιµοµιξία του ζευγαριού πατέρα- κόρης είναι πιο πολύ συγκρουσιακή και 

κυρίως χαρακτηρίζεται από την ενοχή, όµως σε καµία περίπτωση δε φτάνει τη 

σοβαρότητα της αιµοµιξίας του ζευγαριού µητέρα-γιος (Grunberger, 1990).  

    Ο Grunberger υποστηρίζει ότι το οιδιπόδειο ένστικτο του κοριτσιού είναι 

υπερβολικά κοντά στη συνείδηση, ειδικά καθώς συνηθίζει να εξιδανικεύει το 
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πατρικό της αντικείµενο, προβάλλοντας πάνω του το ναρκισσισµό της, που το 

ανακαταλαµβάνει µε την αιµοµικτική της αγκαλιά. Όσο αφορά το συγκεκριµένο 

σηµείο, ύστερα, το κορίτσι θα έχει επιτύχει το ναρκισσιστικό της στόχο. Φυσικά 

και θα είναι αντιµέτωπη µε τον οιδιπόδειο φόβο της, τον φόβο της εκδίκησης της 

µητέρας της, εάν όµως ο πατέρας της πάρει την πρωτοβουλία να κοιµηθεί µαζί 

της, θα είναι ασφαλής,  γιατί ο πατέρας της θα είναι ναρκισσιστικά 

καθηλωµένος, µπορεί να την προστατεύει, αν και ο γιος δεν προστατεύεται από 

τη µητέρα από τις εκδηλώσεις για το σύµπλεγµα του ευνουχισµού. Το 

οιδιπόδειο σύµπλεγµα στο κορίτσι συγχωνεύεται µε το πεπρωµένο του, απλά 

υπάρχει µια  µικρή µετατόπιση µε σεβασµό στην ταυτότητα του αντικείµένου της 

(Grunberger, 1990). 

     Επιπλέον, επειδή το πρώτο (ψευδό) αντικείµενο για το κορίτσι είναι η µητέρα 

του, µια σχέση που στερείται τη γνήσια ικανοποίηση σεξουαλικού 

περιεχοµένου, οι σεξουαλικές φαντασιώσεις σχετίζονται κατευθείαν µε τον 

πατέρα και χωρίς αµφιβολία επανέρχονται στο κορίτσι σε µεγαλύτερη ηλικία 

προς το αγόρι. Αυτή η σχετική ωριµότητα δυναµώνει το κορίτσι, και µέσω της 

µητέρας της και χάριν στο φόβο για τις δικές τις ενστικτώδεις αντιδράσεις 

(Grunberger, 1990).  

    Η σχέση µητέρας- γιου είναι αναµφισβήτητα η πιο τραυµατική µορφή 

αιµοµιξίας. Στην ηλικία της αιµοµικτικής συνειδητοποίησης, το αγόρι προβάλει 

τον ναρκισσισµό του στη µητέρα του και όχι στον πατέρα του ( η αγάπη µε 

υπερβολική ναρκισσιστική προβολή από το αγόρι στη µητέρα του οδηγεί στην 

οµοφυλοφιλία) και για το αγόρι η οιδιπόδεια εκπλήρωση είναι ισάξια µε την 

απώλεια του αντικειµένου µε επίπτωση στο ιδανικό εγώ του ( αναδεικνύοντας 

την κατάθλιψη) και ταυτόχρονα αφυπνίζει φόβους ευνουχισµού σε σχέση µε τον 

πατέρα του, ακριβώς όπως η αρχαϊκοί προ γενετήσιοι φόβοι του σχετικά µε τη 

µητέρα του, από την οποία ο πατέρα του δεν τον προστατεύει (Grunberger, 

1990).  

      Στο οιδιπόδειο σύµπλεγµα το αγόρι θέλει να χωρίσει τους γονείς, αλλά 

αυτόµατα αυτό σηµαίνει την καταστροφή του φαλλού και εποµένως τον 

ευνουχισµό του πατέρα, ο ευνουχισµός του πατέρα ως γενόµενος αρχικά, θα 



 32

δηµιουργήσει το φόβο του ευνουχισµού, και αυτός σε φόβο για εκδίκηση. Ακόµα 

και ο πόθος για τη µητέρα συντελεί στην καταστροφή του ζευγαριού και κυρίως 

στον ευνουχισµό, µε την επιθυµία του παιδιού να ξαναδηµιουργήσει τη 

µοναδικότητα που είχε µε τη µητέρα του επιθυµεί να επιστρέψει στην ένωση 

«περιεχόµενο- υποδοχέας», η οποία εξισώνεται στο ασυνείδητο µε την 

απόκτηση φαλλού (Grunberger, 1990). Θα µπορούσαµε να προσθέσουµε ότι 

αντιλαµβανόµενο το παιδί τον πιο πάνω τρόπο ένωσής του µε τη µητέρα ως 

γενόµενο πιο πριν οι γονείς συνειδητοποιήσουν την δική τους ένωσης, 

τουλάχιστον από την πλευρά του παιδιού, ίσως να έχει µια διαίσθηση της 

προτεραιότητάς του και γι’ αυτό έχει όλο και πιο πολλούς λόγους να θεωρεί τον 

πατέρα του ως έναν παρείσακτο που εισβάλει στην περιουσία του.    

      Επιπλέον, η φαντασίωση της αποπλάνησής του από τη µητέρα φαίνεται να 

συντελεί σε µία δυαδική προβολή στη µητέρα, το αγόρι εύχεται να διαµορφώσει 

µια ένωση παρόµοια µε αυτή όταν ήταν έµβρυο και ταυτόχρονα να ευνουχίσει 

τον πατέρα, η µητέρα όντας υπεύθυνη για τη διακοπή της ένωσης, διαµορφώνει 

µαζί του την αρχική ένωση (Grunberger, 1990).     

     Το φαλλικό σύµβολο έχει δύο πιθανές πτυχές στο ασυνείδητο, είτε την 

ύπαρξη του πέους, είτε την απουσία του µέσω του ευνουχισµού του, χωρίς να 

υπάρχει το ερώτηµα για την παρουσία ή την απουσία του πέους αλλά γίνεται 

λόγος για την παρουσία της µίας κατάστασης έναντι στην παρουσία της άλλης. 

Αυτές οι αντίθετες καταστάσεις παρουσιάζονται ως την παρουσία του πέους 

έναντι στην παρουσία του πέους ο οποίος όµως, έχει ακρωτηριαστεί, έχει 

καταστεί ανάπηρος, έχει τραυµατιστεί ή χαθεί και πάντα µε βίαιο, επιθετικό και 

σαδιστικό τρόπο. Στο ασυνείδητο δεν υπάρχει η αναπαράσταση της έννοια της 

απουσίας ή της έλλειψης, όπως δεν υπάρχει η έννοια του θανάτου µε το τέλος. 

Ο θρήνος που ακολουθεί µια απώλεια δεν ενσωµατώνεται στην απώλεια, αλλά 

στο ασυνείδητο ενσωµατώνεται στην ανάπλαση της σχέσεις µε το αντικείµενο.  

Έτσι λοιπόν για το παιδί, η απούσα µητέρα δεν αντιστοιχεί σε έλλειψη της 

µητέρας αλλά σε µια κακιά µητέρα (Grunberger, 1990).    

       Επιπρόσθετα, τα πρώιµα οιδιπόδεια ένστικτα συµπίπτουν µε τον αρκετά 

εύθραυστο ναρκισσισµό, µε σκοπό την παραµονή του σε µια εντελώς ανώριµη 
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σεξουαλικότητα. Επιπλέον, η έντονη επιθυµία για παλινδρόµηση, ρισκάρει να 

τον παρασύρει τόσο πίσω µέχρι το προ τραυµατικό πρώιµο ναρκισσιστικό 

επίπεδο, το οποίο είναι ένα στάδιο πριν την γέννηση, του οποίου η πληγή 

αντιστοιχεί στην ψύχωση (Grunberger, 1990).  

    Όλη η διαδικασία προς την ωριµότητα που είναι συνδεδεµένη µε τις 

αισθήσεις, τα όργανα και τα ένστικτα, χαρακτηρίζεται από ενοχή, απλά γιατί το 

υποκειµενικό εγώ, τιθασευµένο να αναζητά µια µαρτυρική και ποτέ 

ολοκληρωµένη διαδικασία, η οποία συνεχώς τίθεται υπό αµφισβήτηση. Επίσης, 

επειδή η ενοχή προέρχεται από το σώµα, το παιδί θα έχει την τάση να µισεί το 

σώµα του την ίδια στιγµή που θα αναζητά να αποκοµίσει ευχαρίστηση από 

αυτό. Αντί να παραµείνει αυτόνοµος, ο ναρκισσισµός του προσπαθεί να 

προβληθεί πάνω σε µια εξιδανικευµένη εικόνα µε όρους παντοδυναµίας, που 

στο µυαλό του παιδιού, εξαιρείται αυτή η εικόνα από ενστικτώδεις 

καταναγκασµούς (Grunberger, 1990).    

     Ο Freud έδειξε τη διφορούµενη του φαλλικού συµβόλου στο ασυνείδητο, το 

οποίο αντιπροσωπεύει µια θετική και µια αρνητική πτυχή, οι οποίες είναι η 

φαλλική παρουσία και ο ευνουχισµό. Ο Grunberger σηµειώνει ότι ο 

ευνουχισµός σε πολλά επίπεδα, έχει την έννοια της προέκτασης του φαλλικού 

συµβόλου σε ποικιλία αντικειµένων, υπονοώντας ότι ο φαλλός και ο 

ευνουχισµός είναι έννοιες που περιγράφουν, όχι πράξεις ή επίπεδα, αλλά  

αλλαγές µιας λειτουργίας (Grunberger, 1990).  

     Ο Grunberger, όπως έχουµε αναφέρει και πιο πάνω, έχει δείξει ότι ο 

άνθρωπος από τη στιγµή που έχει βιώσει έστω και µια φορά την αίσθηση της 

πληρότητας και της ολότητας, στην εµβρυϊκή περίοδο, αναζητά και στα επόµενα 

χρόνια να ανακτήσει την χαµένη του ακεραιότητα µέσω επαναλαµβανόµενων 

προσπαθειών σε αυτό που ο ίδιος ο Grunberger έχει ονοµάσει «ναρκισσιστική 

επανάκτηση»  ( “narcissistic revaluation”). Ο ίδιος έχει την άποψη ότι ο 

νευρωτικός δεν είναι ένα άτοµο που δεν έχει αποδεχθεί τον ευνουχισµό ως 

σύµφυτο µε την «ανθρώπινη κατάσταση», αλλά είναι ένα άτοµο που έχει 

αποτύχει να ανακτήσει την χαµένη του ναρκισσιστική ακεραιότητα στις 

διαφορετικές ευκαιρίες που του έχουν δοθεί στη διάρκεια των ποικίλων σταδίων 
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της ενστικτώδης ανάπτυξής του. Συνεχίζοντας αναφέρει πως σε κάθε στάδιο 

της ανάπτυξης προσφέρονται ειδικοί και πολλαπλοί τρόποι στο άτοµο για την 

επανάκτηση της ναρκισσιστικής ακεραιότητας του, αρκεί να καταφέρει να 

εντάξει τις ενστικτώδεις παρορµήσεις κατάλληλα σε κάθε στάδιο και να τις 

καθηλώσει ναρκισσιστικά µε τον κατάλληλο τρόπο (Grunberger, 1990). Παρ’ όλ’ 

αυτά η επιστροφή στην απόλυτη πληρότητα του εµβρυϊκού σταδίου, είναι 

δυνατό να επιτευχθεί µόνο µέσα από την παθολογική παλινδρόµηση.    

     Ενδιαφέρον µας προκαλεί η άποψή του συγγραφέα για τον παραλληλισµό 

που κάνει µεταξύ της ενστικτώδους ικανοποίησης και της ναρκισσιστικής 

καθήλωσης.  Κάθε ενστικτώδη ικανοποίηση έχει δύο πτυχές: από τη µία, ότι η 

κατάλληλη ενστικτώδης ικανοποίηση, προέρχεται από µια δραστηριότητα που 

προκαλεί ανακούφιση από την ένταση και από την άλλη ότι, η ναρκισσιστική 

καθήλωση σε αυτή την δραστηριότητα, συνιστά στην εξάρτηση της αξίας µε την 

επιτυχηµένη δραστηριότητα, που ικανοποιεί την περηφάνια του ατόµου. Το 

ερώτηµα αφορά σε πιο βαθµό ο ατοµικός συντελεστής  συνδέεται µε την 

προσωπική και µοναδική ποιότητα της δραστηριότητας όπως ακριβώς 

επηρεάζει το υποκείµενο (Grunberger, 1990). 

     Η ναρκισσιστική προσπάθεια στρέφεται όλο και πιο εύκολα προς το 

απόλυτο, το χωρίς όριο, δεδοµένου ότι καµία πραγµατικότητα δεν µπορεί να 

του σταθεί εµπόδιο και η ναρκισσιστική επιτυχία συνοδεύεται από το 

συναίσθηµα του ενθουσιασµού που είναι ιδιαίτερα ευχάριστο γιατί είναι χωρίς 

συγκρούσεις, και κυρίως χωρίς ενοχή. Πιο πάνω ειπώθηκε ότι το παιδί 

καταφέρνει να διατηρεί την ναρκισσιστική του παντοδυναµία κάνοντας προβολή 

στους εξιδανικευµένους γονείς του και στις εξιδανικεύσεις που κάνει γενικότερα, 

αυτή η διαδικασία στο ασυνείδητο αναπαριστάται µε το φαλλικό σύµβολο σε 

διάφορες µορφές, υιοθετώντας κάθε φορά συγκεκριµένα νοήµατα. Ο φαλλός 

παίρνει αποκλειστικά ναρκισσιστικές και όχι ενστικτώδεις έννοιες, για το 

τελευταίο χρησιµοποιείται η έννοια του πέους. Σε αυτή την περίπτωση, η 

σεξουαλική έννοια χάνεται και «έχοντας φαλλό», δεν σηµαίνει ότι είσαι άντρας ή 

γυναίκα, αντιθέτως εννοείται η ύπαρξη ολόκληρης της ναρκισσιστικής αίσθησης. 

Στο γενετήσιο στάδιο  η συνουσία στη ουσία είναι µια αποφόρτιση από την 
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σεξουαλική ένταση αλλά επίσης και µια ναρκισσιστική συγχώνευση που 

πιθανόν αγγίζει το εµβρυϊκό στάδιο (Grunberger, 1990).  

     H κυρίαρχη άποψη στη βιβλιογραφία είναι πως τα άτοµα που έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ναρκισσιστικό χαρακτήρα είναι πιο 

ευαίσθητα στον τοµέα των µη λεκτικών συναισθηµατικών µηνυµάτων. Ήδη από 

το πρώιµο στάδιο το βρέφος είναι δεκτικό στα «αδήλωτα συναισθήµατα, τις 

στάσεις και τις προσδοκίες των άλλων» (McWilliams, 2000). Η Μιller A. πιστεύει 

πως τα φυσικά ταλέντα του παιδιού εκµεταλλεύονται ασυνείδητα από τους 

γονείς µε σκοπό τη διατήρηση της δικής τους αυτοεκτίµησης. Το παιδί δεν 

αντιµετωπίζεται σαν µια ξεχωριστεί προσωπικότητα µε δική του αξία. Μέσα σε 

ένα τέτοιο περιβάλλον το παιδί αναρωτιέται και µπερδεύεται για το ποια ζωή 

πρέπει να ζήσει, τη δική του ή των γονιών του. Αυτά τα παιδιά αντιµετωπίζονται 

σαν ναρκισσιστικές προεκτάσεις µε αποτέλεσµα να έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να εξελιχθούν ως ναρκισσιστικοί ενήλικοι. 

    Στο κεφάλαιο αυτό αναφερθήκαµε στην έναρξη και την πορεία των 

ναρκισσιστικών εκδηλώσεων µε τη γέννηση του παιδιού. Η διαµόρφωση του 

Εγώ στη ναρκισσιστική προσωπικότητα περιλαµβάνει τη λιµπιντική επένδυσή 

του, την ενδοβολή κάθε εξωτερικού ερεθισµού που χαρακτηρίζεται ως 

ευχάριστος και ηδονικός καθώς την αποβολή και την απόρριψη, 

συµπεριλαµβανοµένων και στοιχείων του εαυτού του, σε κάθε τι που 

αντιλαµβάνεται το παιδί ως δυσάρεστο. Καθώς το παιδί µεγαλώνει 

αντιµετωπίζεται και από τη µητέρα ως το τελειότερο ον αυξάνοντας έτσι την 

αίσθηση της παντοδυναµίας του και εντείνει όλες του τις προσπάθειες για τη 

διατήρηση αυτής της αίσθησης. Τα σεξουαλικά στάδια προσφέρουν, το καθένα 

όσο έχει τη δυνατότητα, τρόπους να ενισχυθεί ο ναρκισσισµός στο παιδί. 

Πολύπλοκες διαδικασίες στην εξέλιξη της ανάπτυξης του παιδιού προσφέρει το 

φαλλικό στάδιο περιλαµβάνοντας τους γονείς και τα αδέρφια στις 

αλληλεπιδράσεις του παιδιού. Σκοπός του είναι σε όλα τα στάδια να επιτύχει τη 

ναρκισσιστική του παντοδυναµία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο   

 Πρώιµες σχέσεις µε τα αντικείµενα και οι επιδράσεις τους. 

 
  Ύστερα από την χρονική οριοθέτηση της έναρξης της ανάπτυξης του 

ναρκισσισµού στο άτοµο, ποιες είναι οι συνακόλουθες σχέσεις που αρχίζει να 

δηµιουργεί το άτοµο µε τα αντικείµενα γύρω του και πως επιδρούν στην εξέλιξη 

του ατόµου; 

    Η οργάνωση της προσωπικότητας µε ναρκισσιστικό χαρακτήρα, όπως 

αναφέρει και η McWilliams στο βιβλίο της, έχει την προέλευσή της από την 

παιδική ηλικία των ατόµων. Οι περισσότεροι ψυχαναλυτές υποστηρίζουν πως η 

αιτία για την ανάπτυξη µιας τέτοιου είδους προσωπικότητας εντοπίζεται στο 

γεγονός ότι τα άτοµα αυτά έχουν χρησιµοποιηθεί ως ναρκισσιστικά εξαρτήµατα. 

Πιο αναλυτικά, τα ναρκισσιστικά άτοµα «ήταν πάρα πολύ σηµαντικά για τους 

γονείς τους ή τους άλλους τροφούς όχι γι΄ αυτό που πραγµατικά ήταν, αλλά για 

το είδος της λειτουργίας που εκπλήρωναν.» (McWilliams, 2000). Εποµένως, το 

µήνυµα που λαµβάνει το παιδί από τους γονείς του είναι ότι το ίδιο έχει αξία 

µόνο για το ρόλο που του έχουν αναθέσει να βγάλει εις πέρας και ότι αν αφήσει 

να φανούν τα πραγµατικά του συναισθήµατα και συγκεκριµένα η εχθρότητα και 

ο εγωισµός, το είδος της προσοχής και της λατρείας που παρεχόταν µέχρι 

εκείνη τη στιγµή από τους γονείς του, θα το ακολουθούσε η απόρριψη και η 

ταπείνωση. Γίνεται κατανοητό ότι το ναρκισσιστικό άτοµο είναι αποτέλεσµα της 

σιωπηρής συνθήκης ότι το παιδί συνεργάζεται µε τους ναρκισσιστικούς 

σκοπούς του γονέα. Αυτή η αντιµετώπιση των γονιών οδηγεί το παιδί να 

αναπτύξει «ψευδή εαυτό», όπως τον αποκαλεί ο Winnicott, που σηµαίνει ότι το 

παιδί παρουσιάζει έναν εαυτό ο οποίος έχει αποδειχθεί µέσα από την εµπειρία 

του, ότι είναι ο µόνος αποδεκτός. 

   Η ανάπτυξη του πρωτογενούς ναρκισσισµού στο παιδί έχει αναφερθεί για 

πρώτη φορά από τον Freud, ο οποίος ήρθε σε επαφή µέσα από την άµεση 
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παρατήρηση της συµπεριφοράς των γονέων. Σύµφωνα µε την φροϋδική άποψη 

«πρωτογενής ναρκισσισµός» είναι η λιβιδινική επένδυση του βρέφους στον 

εαυτό του πριν να επενδύσει στους γύρω του (McWilliams, 2000).  Η στάση των 

τρυφερών γονέων απέναντι στο παιδί παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

προώθηση του πρωτογενούς ναρκισσισµού του βρέφους. Αυτό συµβαίνει γιατί 

το παιδί αναγνωρίζεται ως η ευκαιρία για αναβίωση και αναπαραγωγή του 

δικού τους ναρκισσισµού, τον οποίο είχαν εγκαταλείψει για κάποια στιγµή κατά 

τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Ο Freud θεωρεί πως στην παιδική ηλικία 

σηµαντικό χαρακτηριστικό για το παιδί αποτελεί «το καλό χαρακτηριστικό της 

υπερτίµησης». Το παιδί παρουσιάζεται από τους γονείς ως τέλειο σε όλα, 

ακόµα και όταν αυτός ο τίτλος δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Όσο 

αναφορά τα ελαττώµατα του παιδιού, αυτά κρύβονται και ξεχνιούνται, από τους 

γονείς, ενώ ταυτόχρονα συνδέονται µε την «αποκήρυξη της παιδικής του 

σεξουαλικότητας» (Freud,  1991). Επιπλέον, οι κανόνες και οι αναγκαιότητες τις 

καθηµερινής ζωής αναστέλλονται για το παιδί και οι γονείς προσπαθούν να 

παραχωρούν προνόµια στα παιδία τους από τα οποία έχουν στερηθεί ή 

παραιτηθεί οι ίδιοι από αυτά. « Η αρρώστια, ο θάνατος, η παραίτηση από 

απολαύσεις, ο περιορισµός της προσωπικής θέλησης δεν πρέπει να ισχύουν 

για το παιδί, οι φυσικοί και κοινωνικοί νόµοι να ακινητοποιηθούν µπροστά του, 

το παιδί πρέπει να ξαναγίνει πράγµατι επίκεντρο και πυρήνας της 

δηµιουργίας.» (Freud,  1991).  

     Είναι φανερό πως η τρυφερή συµπεριφορά των γονέων προς το παιδί και η 

παιδική αγάπη, δεν είναι τίποτα παραπάνω από την αναγέννηση και αναβίωση 

µέσω του παιδιού του δικού τους ξεχασµένου ναρκισσισµού. Η γέννηση του 

παιδιού, λοιπόν, συντελεί στην επανάληψη του ναρκισσιστικού σεναρίου, µε την 

έννοια ότι το παιδί καλείται να καλύψει τις ναρκισσιστικές ανάγκες του γονέα. 

Όταν, όµως , το βρέφος µεγαλώνοντας, ανεξαρτητοποιηθεί και ωριµάσει 

αποτελεί πλέον απειλή για την ψυχική ισορροπία των γονιών του. ∆ιότι, µέσα 

από τις δικές του επιλογές και τις δικές του αποφάσεις, µε τις οποίες πολύ 

πιθανόν να µην συµφωνούν οι γονείς, αποτινάσσεται τον τίτλο και τον ρόλο που 

του έχουν αναθέσει µε αντάλλαγµα την αγάπη τους. Σαν συνέπεια αυτής της 
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κατάστασης θα είναι, ασυνείδητα, ο γονιός ή να το εγκλωβίσει ή να το 

εγκατάλειψη συναισθηµατικά (Βασλαµατζής, 1996). Γιατί, στην ουσία ο ρόλος 

του παιδιού κάτω από αυτές τις συνθήκες «τρέφει» τον δικό τους ναρκισσισµό 

και από τη στιγµή που σταµατάει από την πλευρά του παιδιού να «παίζεται», 

σταµατάει αυτόµατα η παροχή των τρυφερών συναισθηµάτων και της αγάπης 

από την πλευρά των γονιών. Η παραπάνω περιγραφή της σχέσης γονιού και 

βρέφους περιγράφει το φαινόµενο του ναρκισσιστικού τραύµατος και την 

κληρονόµησή του από τη µια γενιά στην άλλη. 

    Είναι ενδιαφέρον να δούµε κατά πόσο τα ψυχολογικά στάδια και φαινόµενα 

του ατόµου συνδέονται και συµπληρώνονται µεταξύ τους. Με το φαινόµενο του 

ναρκισσισµού συνδέεται το οιδιπόδειο σύµπλεγµα της ψυχοσεξουαλικής 

ανάπτυξης του παιδιού.  

     Έχει ήδη γίνει αναλυτική αναφορά για τα µέρη στα οποία διαιρείται η 

προσωπικότητα, υπερεγώ, εγώ και εκείνο, κατά τον Freud, καθώς και τι 

αντιπροσωπεύουν. Το υπερεγώ αν και ο διανοητικός αντιπρόσωπος της ηθικής 

και η σύνδεσή του µε τον τιµωρητικό και απαγορευτικό Πατέρα, σε πολλές 

περιπτώσεις συµµαχεί µε το εκείνο υπερασπίζοντας τις διεκδικήσεις του 

απέναντι στο εγώ και τον εξωτερικό κόσµο. Έχει αναφερθεί από τον Charles 

Odier ότι το υπερεγώ είναι «σε τελευταία ανάλυση ο αντιπρόσωπος µιας 

πρωτόγονης φύσης, κατά την οποία η ηθική δεν έχει ακόµα ελευθερωθεί από 

την αρχή της ηδονής.» (Marcuse, 1977). Εδώ γίνεται αναφορά σε µια 

προγενετήσια, προ- οιδιπόδεια «ψευδοηθική» πριν από την παραδοχή της 

αρχής της πραγµατικότητας, µε αντιπρόσωπό της το υπέρ- προεγώ.  

    Το ψυχικό αυτό φαινόµενο αναφέρει ο Charles Odier υποδηλώνει µια 

προγενετήσια ηδονή που βιώνει το άτοµο µέσα από την ταυτοποίησή του µε τη 

µητέρα, η οποία εκφράζεται µέσα σε µια επιθυµία ευνουχισµού, παρά απειλής 

ευνουχισµού. Η προγενετήσια αυτή ηθική του υπέρ- προεγώ είναι ασυµβίβαστη 

µε την αρχή της πραγµατικότητας και κατά συνέπεια αποτελεί νευρωτικό 

παράγοντα (Marcuse, 1977).  

    Η αρχή της πραγµατικότητας σύµφωνα µε τον Freud «είναι δεµένη µε τον 

Πατέρα». Το προεγώ και το εγώ αντιµετωπίζεται από τον Freud σαν µια 
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εχθρική, εξωτερική δύναµη και ως εκ τούτου η µορφή του Πατέρα είναι µια 

εχθρική µορφή, που η δύναµή της συµβολίζεται µέσα από την απειλή του 

ευνουχισµού την «κατευθυνόµενη ενάντια στην ικανοποίηση λιµπιντικών 

επιθυµιών προς τη µητέρα.» (Marcuse, 1977). Καθώς το άτοµο µεγαλώνει, το 

εγώ ωριµάζει και συµµορφώνεται µε την εχθρική αυτή δύναµη υποκύπτοντας 

στην απειλή του ευνουχισµού,  λύση του οιδιπόδειου συµπλέγµατος, και στη 

συνέχεια καθιερώνεται βασιζόµενο στην αρχή της πραγµατικότητας. Αυτή η 

πραγµατικότητα βιώνεται από το εγώ σαν εξωτερική, ανταγωνιστική δύναµη και 

δεν αποτελεί για το εγώ ούτε τη µοναδική, ούτε τη πρωτογενή πραγµατικότητα. 

Η ανάπτυξη του εγώ γίνεται «µακριά από τον πρωτογενή ναρκισσισµό»,  ενώ 

σε αυτό το αρχικό στάδιο η πραγµατικότητα «δε βρίσκεται έξω από το προεγώ 

του πρωτογενούς ναρκισσισµού αλλά περιέχεται µέσα σε αυτό» (Marcuse, 

1977). ∆εν είναι εχθρική προς το εγώ αλλά συνδέεται µε αυτό σε σηµείο να µην 

διακρίνεται από αυτό. Σύµφωνα µε την Marcuse «για πρώτη (και τελευταία;) 

φορά, η πραγµατικότητα αυτή γίνεται εµπειρία µέσα στη λιµπιντική σχέση του 

παιδιού προς τη µητέρα – µια σχέση που στην αρχή βρίσκεται µέσα στο 

προεγώ και µόνο στη συνέχεια χωρίζεται από αυτό». Μετά τον χωρισµό αυτό 

αναπτύσσεται η επιθυµία της αρχικής επανένωσης : µια « ροή λίµπιντο µεταξύ 

νηπίου και µητέρας» (Marcuse, 1977). Με αυτό τον τρόπο ο ναρκισσισµός και ο 

έρωτας για τη µητέρα παρουσιάζονται σαν ένα και η πρωτογενής εµπειρία της  

πραγµατικότητας βιώνονται από το παιδί ως µια λιµπιντική ένωση. Και οι δύο 

αυτές καταστάσεις αποτελούν µια πραγµατικότητα στην οποία το εγώ διατηρεί 

µια στάση ακέραιης ταυτοποίησης µε το «περιβάλλον». Όµως, η πατρική αρχή 

της πραγµατικότητας, που αναφέραµε παραπάνω, µετατρέπει την ορµή για την 

αποκατάσταση της ένωσης µε τη µητέρα, και κατ’ επέκταση, τον τρόπο που το 

παιδί βιώνει την πραγµατικότητα µε τη «µητρική έννοια» σαν κάτι αρνητικό, σαν 

απειλή της µητρικής κατάποσης του παιδιού, αφού θεωρεί πως η σύλληψή του 

έγινε µε την τροφή (Freud, 1920),  και την επιστροφή του στην αρχική του θέση, 

τη µήτρα.  Πλέον, ο Πατέρας αθωώνεται στα «µάτια» του παιδιού και 

εµφανίζεται ως σωτήρας, αφού τιµωρώντας το παιδί για την επιθυµία της 

αιµοµιξίας, το προστατεύει από τον εκµηδενισµό του µέσα στη µητέρα. Μέσα 
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από τη δράση του Πατέρα εξαλείφεται η ναρκισσιστική στάση του παιδιού 

απέναντι στην πραγµατικότητα µια για πάντα, χωρίς να υπάρχει γι’ αυτόν η 

πιθανότητα επιστροφής της ναρκισσιστικής πραγµατικότητας µέσα σε πιο 

προσιτές και αποδεκτές µορφές του ώριµου εγώ και του ώριµου πολιτισµού στο 

οποίο ζει (Marcuse, 1977).   
     Το παιδί περνώντας από τα προηγούµενα στάδια ψυχοσεξουαλικής 

ανάπτυξης, στοµατικό και πρωκτικό, µε τις τάσεις ηδονοβλεψίας και 

επιδειξιµανίας που συνδέονται µε αυτά τα στάδια περνάει στο στάδιο που η 

κυριότερη πηγή ηδονής εντοπίζεται στα γεννητικά όργανα. Ο ερωτισµός των 

µυών και του δέρµατος φτάνει στο απόγειό του µε τις πιο ελεύθερες κινήσεις 

του παιδιού από την ηλικία των 5 χρόνων έως την εφηβεία και στα φυσιολογικά 

και οργανικά υγιή άτοµα, µέχρι την εµµηνόπαυση µε µια τάση για ελάττωση 

(Reick, 1977).  Στην ηλικία αυτή των τριών µε πέντε χρονών, το παιδί διανύει 

την περίοδο του οιδιπόδειου συµπλέγµατος και αρχίζει να διερωτάται για το 

πώς ήρθε στον κόσµο και µέσω ορισµένων πληροφοριών που του 

παρήχθησαν προσπαθεί να µαντέψει την πραγµατικότητα αρχίζει να πλάθει 

ορισµένες παιδικές σεξουαλικές θεωρίες. Αρχικά το παιδί αποδίδει και στα δύο 

φύλα τα ίδια γεννητικά όργανα και φαντάζεται πως συλλαµβάνεται µε την τροφή 

και γεννάται από το άκρο του εντέρου. Αντιλαµβάνεται τις σχέσεις των δύο 

φύλων ως εχθρικές και ως ένα είδος βίαιης κυριαρχικότητας, όµως λόγω της 

άνηβης ιδιοσυστασίας του και της άγνοιάς του για τη διάπλαση των γυναικείων 

οργάνων αναγκάζεται να εγκαταλείψει για την ώρα τις προσπάθειές του (Freud, 

1949).  

     Αργότερα το παιδί κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου κάνει την πρώτη 

εκλογή του ερωτικού του αντικειµένου και το πρώτο αντικείµενο που εκλέγεται 

από το παιδί είναι το άτοµο που το φροντίζει, όπως η µητέρα, ο πατέρας, οι 

µεγαλύτερες αδερφές, κ. λ. π. Συνήθως η εκλογή του αντικειµένου από το παιδί 

καταλήγει στον γονέα του αντίθετου φύλου, δηλαδή ο γιος επιθυµεί να πάρει τη 

θέση του πατέρα και να παντρευτεί τη µητέρα του, ενώ η κόρη επιθυµεί να 

πάρει το ρόλο της µητέρας της και να κάνει παιδιά µε τον πατέρα της. Αυτή τη 
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φάση εκλογής του αντικειµένου ο Freud την ονόµασε «οιδιπόδειο σύµπλεγµα» 

και το χαρακτήρισε ως την κεντρική αιτία των νευρώσεων (Reick, 1977). 

     Στα αγόρια το οιδιπόδειο σύµπλεγµα δηµιουργείται από το φόβο του 

ευνουχισµού, ο οποίος είναι δυνατό να δηµιουργείται από την περιφρόνηση 

από την πλευρά του πατέρα ή από κάποια σχετική απειλή ότι θα του κόψουν το 

πέος. Στα κορίτσια µιλάµε για το φθόνο του πέους, δηλαδή τα κορίτσια 

ζηλεύουν στη θέα του αγορίστικου γεννητικού οργάνου. Τόσο η ιδέα ότι το πέος 

έχει κοπεί, όσο ότι είναι µικρό και θα µεγαλώσει παίζει σηµαντικό ρόλο και 

έχουν συνδυαστεί µε την έννοια του συµπλέγµατος του ευνουχισµού. Κάθε 

αίσθηµα κατωτερότητας συνδέεται µε το σύµπλεγµα του ευνουχισµού και δεν 

είναι τίποτε άλλο από την σχέση του γιου προς τον πατέρα, κυρίως αν ο 

τελευταίος είναι αυστηρός, ριζωµένο στα συναισθήµατα εξάρτησης και στις 

προτιµήσεις και την ανωτερότητα του πατέρα, που συγκεντρώνονται γύρω από 

την ιδέα ότι, «ο πατέρας µου είναι ικανός να κάνει περισσότερα πράγµατα από 

µένα κι αυτό του είναι επιτρεπτό» (Reick, 1977).  Πέρα των µερικών  διαφορών 

για τη θεωρία του οιδιπόδειου συµπλέγµατος και την σχέση του µε το 

ναρκισσισµό που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφαλαίο, µε την άποψη ότι 

ο φόβος του ευνουχισµού και το οιδιπόδειο σύµπλεγµα είναι βαθιά 

συνδεδεµένα µε το ναρκισσιστικό φόβο, βρίσκει σύµφωνο και τον Grunberger. 

Προσθέτοντας, ότι ο φραγµός για την αιµοµιξία περιλαµβάνει την προβολή και 

πιο συγκεκριµένα ότι η οιδιπόδεια κατάσταση και κυρίως ο αιµοµικτικός 

φραγµός καθαυτός, είναι προβολές πάνω σε κάθε µακρινό παρελθόν 

(Grunberger, 1990). 

       Αναλύσαµε τις σχέσεις που έχει δηµιουργήσει το παιδί µε τους γονείς κατά 

στη διάρκεια του φαλλικού σταδίου της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης και πως 

επιδρούν αυτές οι σχέσεις στην διαµόρφωση και την ανάπτυξη µιας 

ναρκισσιστικής προσωπικότητας στο παιδί. Εκτός από τους γονείς το παιδί 

διαµορφώνει σχέσεις και µε όλα τα άλλα αντικείµενα του εξωτερικού κόσµου. 

Σχέσεις τέτοιου τύπου που αναδεικνύουν την ναρκισσιστική προσωπικότητα 

του και παίρνουν µέρος στην ενίσχυση και την διατήρηση της. 
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       Για τον Freud ο όρος «αντικείµενο» χρησιµοποιείται, όταν αναφέρεται στη 

«σχέση αντικειµένου», που στη σηµερινή εποχή τον εφαρµόζουµε συνήθως 

όταν πρόκειται για µια σχέση µε «το άλλο», σαν µια σχέση αντικειµένου µε 

αντικείµενο (έσω υποκειµενικότητας) (Freud, 1965). Το αντικείµενο σχετίζεται µε 

το Εγώ από τις ορµές αυτοσυντήρησης του Εγώ, οι οποίες λαµβάνονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον. Το παιδί µέσα από τον πρωτογενή ναρκισσισµό έχει 

επιτύχει την διανοητική δραστηριότητα για τον διαχωρισµό των δύο 

πολικοτήτων που αναφέρθηκαν πιο πάνω: υποκείµενο-(Εγώ) µε την ηδονή  και 

εξωτερικός κόσµος µε τη δυσαρέσκεια και έχει αναπτύξει πια µέσα του την 

έννοια του συναισθήµατος της αγάπης. Με την εισαγωγή του αντικειµένου στο 

στάδιο του πρωτογενή ναρκισσισµού γίνεται η έναρξη για την ανάπτυξη του 

αντιθέτου του «αγαπώ», το «µισώ» (Freud, 1991).    

     Το αντικείµενο προσάγεται στο Εγώ, µέσω των ορµών αυτοσυντήρησης του 

Εγώ από τον εξωτερικό κόσµο. Από τα παραπάνω που αναφέρθηκαν 

καταλαβαίνουµε ότι η έννοια «µισώ» αναφέρεται σε ό,τι έχει σχέση µε τον 

εξωτερικό κόσµο και τα ερεθίσµατα που προσκοµίζει. Οπότε αρχικά, το 

εξωτερικό, το αντικείµενο, το µισητό ήταν ταυτόσηµα, ενώ αργότερα, όταν το 

αντικείµενο αποτελεί πηγή ηδονής αγαπιέται και ενσωµατώνεται (ενδοβολή) στο 

Εγώ. Βλέπουµε το ζεύγος έρωτας- µίσος αναπαράγει την πολικότητα ηδονή- 

δυσαρέσκεια και µετά τη διαδοχή του πρωτογενούς ναρκισσιστικού σταδίου 

από το στάδιο του αντικειµένου η ηδονή και η δυσαρέσκεια εννοούνται ως 

σχέσεις του Εγώ προς το αντικείµενο. Η παραπάνω κατάσταση οδηγεί στην 

εξής διαδικασία, όταν το αντικείµενο γίνεται πηγή ηδονής, τότε εκδηλώνεται µια 

κινητική τάση που θέλει να το προσεγγίσει στο Εγώ και να το ενσωµατώσει σε 

αυτό. Σε αυτή την περίπτωση µιλάµε για έλξη που ασκεί το ηδονογόνο 

αντικείµενο στο Εγώ, µε αποτέλεσµα να λέµε ότι «αγαπάµε» το αντικείµενο.  

Αντίθετα, όταν το αντικείµενο είναι πηγή δυσάρεστων αισθηµάτων, 

δηµιουργείται η τάση για µια αποµάκρυνση του Εγώ από το αντικείµενο και 

επιδιώκει να επαναλάβει την αρχική απόπειρα φυγής του Εγώ από τον 

εξωτερικό κόσµο και τα ερεθίσµατα του. Αυτή η κατάσταση µας κάνει να 

αντιλαµβανόµαστε το ερέθισµα ως αποκρουστικό και το µισούµε. Αυτό το µίσος 
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µπορεί να οδηγήσει σε επιθετικότητα κατά του αντικειµένου και στην πρόθεσή 

µας να το εξοντώσουµε. Σύµφωνα µε τον Freud, το «µίσος», θεωρηµένο ως µια 

σχέση µε το αντικείµενο είναι παλαιότερο από τον έρωτα και προκαλείται από 

την πρωταρχική απόρριψη για τον εξωτερικό κόσµο ως πηγή ερεθισµάτων, 

στην οποία προβαίνει το ναρκισσιστικό Εγώ του βρέφους (Freud, 1991). 

     Ο φαλλικός ναρκισσιστικός χαρακτήρας έχει προσκόλληση στο φαλλικό 

στάδιο και η υπερβολή στην εξωτερική του συµπεριφορά έχει σκοπό να 

προστατεύσει από την µετάβαση στο προηγούµενο πρωκτικό στάδιο και την 

παθητική συµπεριφορά που το συνοδεύει. Ο φαλλικός ναρκισσιστικός 

χαρακτήρας αποκρούει τις παθητικές µορφές συµπεριφοράς και τις πρωκτικές 

οµοφυλοφιλικές κλίσεις µε την βοήθεια της έντονης φαλλικής επιθετικότητάς 

του. Όµως, ο χαρακτήρας δε διακρίνεται από τις συµπεριφορές που αποκρούει, 

αλλά από τον τρόπο µε τον οποίο αποκρούει τις συµπεριφορές, δηλαδή, πως 

και µε ποιες δυνάµεις ορµών συνθέτει το Εγώ του (Reich, 1981).    

     Στους φαλλικούς ναρκισσιστικούς τύπους, όπως αναφέρει ο Reich στο 

βιβλίο του «Character analysis», και ιδιαίτερα στους αντρικούς εκπροσώπους, 

γίνεται λόγος για την φαλλική άρνηση. Πιο αναλυτικά, µε την άρνηση της 

φαλλικής επίδειξης και του αυνανισµού από το ερωτικά επιθυµητό άτοµο, όπως 

αναφέραµε και πιο πάνω, το παιδί αρχικά οδηγείται σε µια ταύτιση µε τη µητέρα  

και ο χαρακτήρας ξαναγυρνά στην πρωκτική θέση και την παθητική γυναικεία 

συµπεριφορά, την οποία είχε εγκαταλείψει. Σχεδόν ταυτόχρονα στον χαρακτήρα 

δηµιουργείται ένα έντονο στήριγµα των αντρικών ορµών, δηλαδή, των 

φαλλικών, των επιθετικών και επιδεικτικών ορµών. Με αποτέλεσµα η ταύτιση µε 

τη γυναίκα, να ακολουθείται αµέσως, στη φαντασία του παιδιού, από την 

παρουσία της γυναίκας εφοδιασµένη µε ένα φαλλό και ο δικός του φαλλός να 

παίρνει τη σηµασία του στήθους.  Για το λόγο αυτό στους ερωτικά ενεργητικούς 

τύπους αυτής της προσωπικότητας προκύπτει η κλίση σε παθητικές και 

ενεργητικές µορφές φιλίας καθώς και η υιοθέτηση της µητρικής στάσης και από 

τους αντρικούς και από τους γυναικείους εκπροσώπους αυτού του τύπου 

προσωπικότητας (Reich, 1981).    
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      Για έναν σηµαντικό εκπρόσωπο της θεωρίας του Εγώ, τον Heinz Kohut, ο 

ναρκισσισµός θεωρείται ένα φυσιολογικό στάδιο της ανάπτυξης του παιδιού και 

ότι η µεγαλοπρέπεια και η εξιδανίκευση που συνυπάρχουν στο ναρκισσισµό 

αποτελούν αξιοσέβαστους τοµείς στη ζωή του κάθε βρέφους. Όταν αυτές οι 

τάσεις δε διαπραγµατεύονται µε επιτυχία, ο εαυτός αναπτύσσεται µε 

διαστρεβλωµένο τρόπο, προσκολληµένος ολόκληρος ή σαν τµήµα του στην 

βρεφικό στάδιο. Αυτή η κατάσταση αποτελεί ένα διαπροσωπικό θέµα : ο εαυτός 

είναι σφυρηλατηµένος στο αρχικό στάδιο των σχέσεων µε τους άλλους, και σε 

αυτό το σηµείο όταν αυτές οι σχέσεις δεν του παρέχουν την αναπτυξιακή 

υποστήριξη που χρειάζεται, προκύπτει µονόπλευρος ή διχασµένος (Kohut, 

1971).  

    Για τον Kohut, οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν ένα είδος αφοσίωσης 

των άλλων στο σχήµα του εαυτού του παιδιού. Όπως ανέφεραν πιο πάνω όλοι 

οι προηγούµενοι το παιδί είναι τόσο αδύναµο για να επιβιώσει µόνο του, 

εποµένως χρειάζεται τη συµµετοχή των άλλων για να του παρέχουν µια 

αίσθηση συνοχής, µονιµότητας και προσαρµοστικότητας. Οι πρώτοι και οι πιο 

σηµαντικοί που συµµετέχουν είναι οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αποτελούν 

µέρος της ψυχικής δοµής του παιδιού. Αυτό που συµβαίνει είναι ότι το βρέφος 

βασίζεται στα εξωτερικά αντικείµενα, τους γονείς, για να διατηρήσουν την 

ακεραιότητα του εσωτερικού τους κόσµου, οι γονείς αποτελούν τη «σκαλωσιά» 

για τη δηµιουργία του εαυτού (Kohut, 1971). 

   Λόγω της αναπόσπαστης παρουσίας των γονέων στην υποκειµενικότητα του 

παιδιού, ο Kohut ονοµάζει τους γονείς και όλα τα υπόλοιπα αντικείµενα που 

βιώνοντας ως τµήµα του εαυτού του παιδιού, «εαυτοαντικείµενα». Ο 

αναµενόµενος έλεγχος των εαυτοαντικειµένων γίνεται µε βάση το σκεπτικό του 

ελέγχου που έχει ένα άτοµο που βρίσκεται στην ανάπτυξη και αφορά το 

σώµατος και του µυαλού του, παρά στο σκεπτικό µε βάση τον έλεγχο που 

αναµένεται να έχει πάνω στους άλλους (Kohut, 1971). 

    Μένοντας στην παιδική ηλικία, ο Kohut αναφέρει πως υπάρχουν δύο ειδών 

εαυτοαντικειµένων : «αυτά που ανταποκρίνονται και επιβεβαιώνουν την εγγενή 

αίσθηση της δύναµης, της µεγαλοσύνης και της τελειότητας και µε αυτά που το 
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παιδί µπορεί να ορθοποδεί, να βελτιωθεί και να ενωθεί σαν µια εικόνα ηρεµίας, 

αλάνθαστου και παντοδυναµίας» (Kohut, 1971). Τα είδη αυτά αντιστοιχούν στον 

«καθρεπτισµό του αντικειµένου» (mirroring selfoject) και την «εξιδανικευµένη 

γονική εικόνα» (idealised parental imago). Οι επιτυχηµένες εσωτερικοποιήσεις 

αυτών των δύο τύπων εαυτοαντικειµένων µπορούν να αντιµετωπιστούν ως δύο 

ευκαιρίες για την ενοποίηση του εαυτού, σχετιζόµενη µε  την εδραίωση της 

ενοποίησης του επιδειξιοµανή-µεγαλοπρεπή εαυτού του παιδιού, από τη µία και 

για την εδραίωση της ενοποίησης της εξιδανικευµένης γονικής εικόνας του 

παιδιού, από την άλλη. Αυτές οι δύο αλλαγές συµβαίνουν σε διαφορετικές 

χρονικές στιγµές. Η µεγαλοπρέπεια και η παντοδυναµία δροµολογούνται κατά 

την πρώιµη συµβιωτική σχέση µε τη µητέρα, ενώ η εξιδανίκευση και η 

ταυτοποίηση κατά το οιδιπόδειο σύµπλεγµα. Όπως αναφέραµε και πιο πάνω το 

σηµαντικό είναι ότι αυτές οι δύο αλλαγές συµβάλουν στην εδραίωση του εαυτού 

του παιδιού. Η ναρκισσιστική παθολογία αντιπροσωπεύει την καθήλωση στα 

πρώιµα στάδια της ναρκισσιστικής ανάπτυξης, η οποία προκύπτει από την 

αποτυχία των γονικών εαυτοαντικειµένων να ανταποκριθούν µε κατανόηση στις 

µεγαλοπρεπείς ανάγκες του βρέφους. 

    Η ευθραυστότητα του παιδιού και η αποτυχία του περιβάλλοντός του να του 

παρέχουν τις συνθήκες εκείνες κάτω από τις οποίες η βρεφική µεγαλοπρέπεια 

µπορεί να επικυρωθεί και να ολοκληρωθεί σε µια σταθερή πηγή ρεαλιστικού 

αυτοσεβασµού, σηµαίνει ότι τα εξωτερικά αντικείµενα είναι αυτά που πρέπει να 

γίνουν ο µηχανισµός που θα ρυθµίζουν τον αυτοσεβασµό, έχοντας σαν 

αποτέλεσµα το καθρέπτισµα και την επιδειξιοµανία, που αποτελούν 

διαγνωστικά κριτήρια για τις ναρκισσιστικές προσωπικότητες (Kohut, 1971). 

     Η αντιµετώπιση του παιδιού από τους γονείς και οι σχέσεις που 

διαµορφώνονται µεταξύ τους αποτελούν την πηγή για τη διατήρηση και την 

ενίσχυση του ναρκισσιστικού φαινοµένου στο παιδί. Σηµαντικό ρόλο είδαµε ότι 

παίζει το οιδιπόδειο στάδιο για την διαµόρφωση του εαυτού του παιδιού. Οι 

σχέσεις και τα συναισθήµατα που δηµιουργούνται προς τη µητέρα και τον 

πατέρα κατά τη διάρκεια του είναι κρίσιµες για τη ναρκισσιστική ανάπτυξη του 

εαυτού και τη ναρκισσιστική αντιµετώπιση προς τα αντικείµενα του εξωτερικού 
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κόσµου. Με βάση την υποστήριξη ή όχι του περιβάλλοντος προς το παιδί και 

την ανταπόκριση ή όχι των εξιδανικευµένων γονικών εικόνων που είχε το άτοµο 

στην παιδική ηλικία διαµορφώνεται µια αίσθηση του εαυτού η οποία το 

ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Η αποτυχία των δύο παραπάνω περιπτώσεων  

έχει σα συνέπεια τον παθολογικό ναρκισσισµό. Το επόµενο κεφάλαιο µας 

παρουσιάζει τις εκφάνσεις του παθολογικού και του φυσιολογικού 

ναρκισσισµού πολύ αργότερα στη ζωή του ατόµου και πως αυτές σχετίζονται µε 

την έκβαση του φαινοµένου του ναρκισσισµού στην παιδική ηλικία.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο    

Μέση ηλικία: φυσιολογικός και παθολογικός ναρκισσισµός. 

     
     Ο ναρκισσισµός ακολουθεί το άτοµο και κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

µέσης ηλικίας. Ποιες είναι εκείνες οι πτυχές του ναρκισσισµού που 

χαρακτηρίζουν και διακρίνουν το φαινόµενο αυτό σε παθολογικό και σε 

φυσιολογικό;  

    Ο Kernberg στο βιβλίο του αναφέρεται στην περίοδο της µέσης ηλικίας του 

ατόµου και εντοπίζει τον τρόπο που λειτουργεί ο ναρκισσισµός σε αυτή την 

ηλικία τόσο µε την φυσιολογική, όσο και µε την παθολογική σηµασία. Σύµφωνα 

µε τον Jaques, όπως αναφέρεται στον Kernberg, η µέση ηλικία, δηλαδή γύρω 

στα 35 µε 40 έτη, αποτελεί την έναρξη της ενασχόλησης του ανθρώπου µε τον 

επικείµενο θάνατο. Αυτή η αναγνώριση του θανάτου και της ανθρώπινης 

φθοράς φέρνει στην επιφάνεια καταθλιπτικές αντιδράσεις, οι οποίες κατά την 

πάροδό τους η καταθλιπτική στάση πρέπει να αντιµετωπιστεί για ακόµα µία 

φορά, µε την εµπέδωση από την πλευρά του ανθρώπου της ικανότητας για 

αγάπη, ενώ δέχεται την αναπόφευκτη ανάµιξη των συναισθηµάτων αγάπης και 

επιθετικότητας ως µέρη της ανθρώπινης φύσης. Η επικέντρωσή του είναι στην 

ασυνείδητη έννοια του θανάτου, αναφέρει τον θάνατο ως την καταδίωξη από 

νεκρά αντικείµενα και ως την έλλειψη και τον χαµό των καλών εσωτερικών και 

εξωτερικών αντικειµένων και καταλήγει, ότι στη µέση ηλικία η εξασφάλιση µιας 
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συνειδητής ενατένισης του θανάτου από τον καθένα µας εξαρτάται από την 

ικανότητα πάνω από όλα της ένωσης της αγάπης µε το µίσος, µε την άµβλυνση 

της καταστροφικότητας µέσω της ευαισθησίας, και την αποκατάσταση εκ νέου 

της καταθλιπτική στάσης µέσω του εξευγενισµού και της επανόρθωσης. Αυτό 

που προτείνεται από τον Jaques, είναι «να αρχίσουµε να θρηνούµε τον δικό 

µας επικείµενο θάνατο» (Kernberg, 1987). Μόνο που αυτό είναι εφικτό στην 

περίπτωση εκείνη που τα πρώιµα αντικείµενα είναι επιτυχώς εδραιωµένα µε την 

δική τους αξία και όχι υπερβολικά εξιδανικευµένα, αλλά ούτε και υποτιµηµένα.  

     Εκτός από τον θάνατο, που πιστεύω ότι βρίσκει πολλούς σύµφωνους, για τη 

επίδρασή του στην ηλικία αυτή στις σκέψεις και τις πράξεις του κάθε 

ανθρώπου, υπάρχει και η άποψη που εντοπίζεται στην µεταστροφή σε 

καθήλωση της ναρκισσιστικής επένδυσης και των επιδράσεών της στις δοµικές 

συγκρούσεις και ισορροπίες µεταξύ του Εγώ, Υπερεγώ και της εξωτερικής 

πραγµατικότητας. Γίνονται αναφορές στο πως µια αυξηµένη ναρκισσιστική 

καθήλωση του Υπερεγώ και του ιδανικού Εγώ µπορεί να αναπτυχθεί, µε τον 

συνακόλουθο κίνδυνο της αυστηρότητας, της έλλειψης αυθορµητισµού, της 

αδιαλλαξίας και της εκφυλιστικής κατάθλιψης. Ή ακόµα µια ναρκισσιστική 

καθήλωση του Εγώ µπορεί να οδηγήσει σε µια υπερβολική προσδοκία για 

θαυµασµό και αυτοθαυµασµό. Επίσης, η συσσώρευση της ναρκισσιστικής 

καθήλωσης µπορεί να συµβάλει σε ολόκληρη την προσωπικότητα. Ο Eissler, 

συµπληρώνει πως η ενηλικίωση µειώνει τις απαιτήσεις των παθιασµένων 

κινήτρων σα συνέπεια τη µείωση της ροπής προς συγκρούσεις. Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες το Υπερεγώ και το Εγώ είναι επίσης, λιγότερο 

αποµακρυσµένα και υπάρχει λιγότερη ένταση µεταξύ τους (Kernberg, 1987).  

     Σύµφωνα µε τον Kernberg, στην παιδική ηλικία συντελούνται, στις πρώιµες 

ενδοπροβολές και ταυτοποιήσεις, εσωτερικοποιήσεις και αντιστοιχίες των 

αναπαραστάσεων του αντικειµένου και του εαυτού. Πολλές από αυτές τις 

ταυτοποιήσεις µένουν σχετικά αδρανείς µέχρι τη στιγµή όπου η πραγµατικότητα 

τις ενεργοποιήσει, ώστε κάποιες από τις ταυτοποιήσεις του παρελθόντος θα 

βιωθούν από το άτοµο ολοκληρωτικά. Στην προεφηβεία και την µέση ηλικία 

συνήθως µας δίνεται η ευκαιρία να δηµιουργήσουµε σχέσεις, που στην 
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πραγµατικότητα αναπαράγουν σχέσεις του παρελθόντος µε ανεστραµµένους 

τους ρόλους. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα είναι οι σχέσεις των 

µεσήλικων γονιών µε τα νεαρά ή έφηβα παιδιά τους. Στην περίπτωση αυτή 

όταν δεν υπάρχουν υπερβολικοί φραγµοί, οι γεµάτες επιρροή αναµνήσεις των 

σχέσεων µε τους γονείς µας, γίνονται µέρος των σχέσεων µας µε τα παιδιά µας 

και αρχίζει να δηµιουργείται δυνατός συγκερασµός του παρελθόντος µε το 

παρόν. Το άτοµο αρχίζει όχι µόνο να θυµάται σχετικά µε το παρελθόν του, αλλά 

και να καταλαβαίνει περισσότερα γι’ αυτό αφού επαναλαµβάνεται στο παρόν, 

αλλά µε ανεστραµµένους τους ρόλους. Όσο περισσότερα καταλαβαίνει για το 

παρελθόν του, τόσο περισσότερα καταλαβαίνει για τους µεγάλους σε ηλικία πια 

γονείς του, και αυτό του ενισχύει την επίγνωση για το µέλλον και τον χρόνο που 

περνάει.  Αυτή η ενεργοποίηση των αντίστροφων ρόλων στέφεται από τις 

εσωτερικευµένες σχέσεις µε τα αντικείµενα του παρελθόντος αυξάνοντας τη 

συναίσθηση και τον συµβιβασµό µε τις ταυτοποιήσεις που έχουµε κάνει και 

αντικατοπτρίζουν ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής µας (Kernberg, 1987).  

      Αυτή η νέα προοπτική της ζωής µας, υπονοεί µια εξερεύνηση περασµένων 

σχέσεων µε µια µεγαλύτερη γενιά εκ µέρους του ατόµου της µέσης ηλικίας, η 

οποία προέρχεται από τη σχέσεις µε τον παππού και τη γιαγιά. Λέγεται ότι οι 

παππούδες και τα εγγόνια τα πάνε καλά γιατί έχουν ένα κοινό εχθρό. Συνήθως 

οι περιορισµένες επαφές των παππούδων µε τα εγγόνια τους, θρέφουν την 

εξιδανίκευση του ενός για τον άλλον, ενώ παράλληλα ελαττώνει τις διαφωνίες 

που µπορεί να υπάρχουν, λόγω του χάσµατος γενεών που υπάρχει µεταξύ 

τους. Η αµφιθυµία του παιδιού, που προέρχεται µε από το οιδιπόδειο στάδιο, 

προς τον πατέρα τους εξισορροπείται από αυτά τα συναισθήµατα εξιδανίκευσης 

και νοσταλγίας προς τον παππού. Οι σχέσεις αγάπης του παιδιού µε τους 

παππούδες του, όπως και η ταυτοποίησή του µαζί τους, ίσως να αποτελεί τη 

βάση για την µετέπειτα δυνατότητά του να δεχτεί το γέρασµα των γονιών του 

χωρίς ενοχή, και ίσως να αποτελεί τη βάση για µια πιο εύκολη µετάβαση σε µια 

φυσιολογική αντιστροφή των ρόλων καθώς περνούν τα χρόνια και οι γονείς θα 

αρχίζουν να χρειάζονται σε κάποιο βαθµό τα παιδιά τους. Η φυσιολογική 

επενεχοποίηση του ατόµου από την οιδιπόδεια ενοχή, αποτελεί έναν πολύ 
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σηµαντικό παράγοντα για την αποδοχή της αντιστροφής των ρόλων µε το 

γέρασµα των γονιών του χωρίς υπερβολικό άγχος που αφορά ό,τι ασυνείδητα 

αναπαριστά ο θρίαµβος πάνω στον οιδιπόδειο αντίζηλο. Συνήθως, αυτή η 

ενασχόληση του ατόµου µε την παιδική και την εφηβική ηλικία του, όπως και µε 

την µελλοντική αποδοχή της µεγάλης ηλικίας που πλησιάζει, εκφράζει ακριβώς 

την αυξανόµενη επίγνωση του για τον κύκλο της ζωής, και την προετοιµασία 

του µεσήλικα για το πέρασµα των χρόνων (Kernberg, 1987).  

     Μαζί µε το πέρασµα των χρόνων έρχεται τόσο η εξωτερική, όσο και η 

εσωτερική αλλαγή στο άτοµο. Μαζί µε αυτό, όµως αλλάζει και ο περιβάλλοντας 

κόσµος φυσικός και τεχνητός γύρω του και αυτές οι εξωτερικές αλλαγές ίσως να 

συµβολίζουν και να ενισχύουν όλες τις διαδικασίες πένθους σχετικά µε τον 

αποχωρισµό και την απώλεια. Για ακόµη µία φορά η συναίσθηση για την 

εφήµερη ανθρώπινη φύση γίνεται µια «απτή» και ισχυρή ορµή που ενισχύει τις 

διαδικασίες πένθους και θέτει κατεύθυνση και στα δύο, στο παρελθόν, ότι έχει 

ήδη περάσει και στο µέλλον, που φαίνεται να βρίσκεται αρκετά κοντά 

(Kernberg, 1987).   

     Κάθε ένας από εµάς έχει δηµιουργήσει ένα δικό του πλάνο ζωής, πότε είναι 

έτοιµος για να κάνει οικογένεια, παιδιά, να µάθει και να εξασκήσει ένα 

επάγγελµα. Για τον κάθε ένα αυτές οι στιγµές είναι έρχονται σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους, συνήθως όµως η περίοδο της µέσης ηλικίας, είναι εκείνη 

κατά την οποία τα άτοµα αντιλαµβάνονται µε διαύγεια τα όρια τους µε βάση το 

παρελθόν τους, και ιδιαίτερα στο τι µπορούν να καταφέρουν στο µέλλον, και 

αντιλαµβάνονται ότι οφείλουν να µάθουν να δέχονται τους εαυτούς τους µε τα 

όριά τους. Θα πρέπει, λοιπόν, να αποδεχτούν, για άλλη µια φορά, ότι τα 

κατορθώµατα των άλλων ίσως να ξεπεράσουν τα δικά τους. Η αποδοχή των 

ορίων υπονοεί την τιθάσευση των φορτισµένων οιδιπόδειων διεργασιών , 

επιλύνοντας τους οιδιπόδειους ανταγωνισµούς, και τις προ οιδιπόδειες 

διεργασίες, επιλύνοντας τον προ οιδιπόδειο φθόνο. Όπως έχει δείξει και ο 

Jaques, αυτή η αποδοχή των ορίων της δηµιουργικότητας από το άτοµο, 

επίσης δοκιµάζει τις πεποιθήσεις του, ότι η αγάπη είναι πιο δυνατή από το 

µίσος, για τις σχέσεις µε τον εαυτό του αλλά και µε τους σηµαντικούς άλλους.  
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Κανονικά, η επίλυση αυτή της επίπονης διαδικασίας αυξάνει τη δυνατότητα να 

αναγνωρίζουν όσα κάνουν οι άλλοι, να βιώνουν την απόλαυση και την 

ευγνωµοσύνη παρά την ζήλια, την ντροπή και το φθόνο (Kernberg, 1987).   

       Επιπλέον, η µέση ηλικία προσθέτει µια νέα διάσταση στην εδραίωση της 

ταυτότητας του Εγώ, η οποία έχει αρχίσει από την εµβρυϊκή περίοδο και την 

παιδική ηλικία και επιβεβαιώνεται στις κρίσεις ταυτότητας κατά την εφηβεία. Η 

επίλυση της παθολογικής οιδιπόδειας καθήλωσης δεν εξαλείφει την οιδιπόδεια 

οργάνωση της ζωής. Ο προσωπικός ασυνείδητος µύθος αναφορικά µε το 

οιδιπόδειο σύµπλεγµα και η ακόµα πρόσφατη αλλαγή των δυαδικών σχέσεων 

του αντικειµένου συνεχίζουν να συντελούν στους καθηµερινούς τρόπους 

συµπεριφοράς, δηλαδή, στον συγκεκριµένο τρόπο αντίδρασης, έχοντας σαν 

αποτέλεσµα επαναλαµβανόµενες  προσωπικές εµπειρίες που παρέχει νόηµα 

και συνοχή, αλλά επίσης, επαναδραστηριοποιεί παλαιότερες συγκρούσεις και 

ανανεωµένους τρόπους επίλυσης τους. Το γεγονός της αποδοχής του εαυτού 

µας µε τα όριά του είναι µια σηµαντική πτυχή συναισθηµατικής ωριµότητας που 

βρίσκεται σε αντίθεση µε τη ναρκισσιστική εκλογίκευση, την άρνηση, την 

παραίτηση και τον κυνισµό καθώς και το µαζοχιστικό αυτοκατηγορώ (Kernberg, 

1987).   

     Η ταυτότητα του Εγώ, όχι µόνο διαχωρίζει την προσωπικότητα κάποιου από 

των άλλων και ολοκληρώνει επιπλέον την αίσθηση του εαυτού για κοινωνική 

επιβεβαίωση, αλλά ακόµα, ολοκληρώνει την επίγνωση στο άτοµο του τι µπορεί 

και τι δεν µπορεί να κάνει, όπως επίσης, περιλαµβάνει µια επώδυνη και 

διαφωτιστική συναίσθηση για το που η δηµιουργικότητά του θα µπορούσε ή θα 

έπρεπε να οδηγήσει στο µέλλον, αποδεχόµενος το πεπρωµένο του (Kernberg, 

1987).   

     Το µέσο προσδοκώµενο περιβάλλον για το άτοµο περιλαµβάνει 

επιθετικότητα, σαδισµό, διαφθορά και φθόνο, ειδικά όταν αποτελεί µέρος της 

παραγωγικής οµάδας στην οποία εργάζονται και άλλοι ενήλικες.  Το άτοµο 

συνεχώς, βρίσκεται αντιµέτωπο µε τη στενοµυαλιά, τη ζήλια, την προκατάληψη 

και άλλους τύπους, που εκφράζουν λιγότερο ή περισσότερο µια εκλογικευµένη 

επιθετικότητα, που πρέπει να αρνηθούµε να τη βιώνουµε. Ένας τρόπος για να 
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το επιτύχουµε αυτό είναι, να αντιµετωπίσουµε αυτές τις επιθέσεις µε ρεαλιστικό 

τρόπο, παρά να τις αξιοποιούµε µε σαδιστικό τρόπο, να αντιµετωπίζουµε 

αβίαστα, µε µαζοχιστική υποταγή, ή τυφλή αντίδραση, ή να διαφθαρούµε από 

αυτές (Kernberg, 1987).   

Η ταυτότητα του εαυτού µας στη µέση ηλικία περιλαµβάνει µακροχρόνια 

ιδανικά, εδραιωµένα στην εφηβεία, που τώρα δοκιµάζονται.   

Η ανάληψη των ευθυνών από το άτοµο αποτελεί µια ακόµα διαδικασία που 

αντιµετωπίζεται στην µέση ηλικία (Kernberg, 1987).   

    Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω η αυξηµένη επίγνωση του χρόνου που περνά, 

για τα άτοµα που βρίσκονται στη µέση ηλικία, τονίζεται από τη συσσώρευση 

απωλειών των γονιών, των αδερφών, των συγγενών και των παιδικών µας 

φίλων. Οι εκδηλώσεις που αφορούν το µεγάλωµα και επηρεάζουν τη φυσική 

δραστικότητα, την ευηµερία και την εµφάνιση ενισχύουν την επίγνωση και την 

αποδοχή της πιθανότητας για την ασθένεια και το θάνατο οποιαδήποτε στιγµή, 

σαν µια αληθινή προσωπική µοίρα. Η ικανότητα να αντιµετωπίσει το άτοµο 

ρεαλιστικά αυτά τα θέµατα, στη µέση ηλικία, χωρίς να προβάλει άρνηση ή 

παθολογικό άγχος ενδυναµώνεται από τη φυσιολογική ανάπτυξη του 

ναρκισσισµού.  Βαθµιαία µέσα από την ενηλικίωση η ευχαρίστηση που 

προερχόταν από την ικανοποίηση του  εαυτού µας και της δηµιουργικότητά µας 

αναµειγνύεται µε την ευχαρίστηση του να προσφέρεις και να αφοσιώνεσαι 

στους ανθρώπους που αγαπάς και στα ιδανικά που πρεσβεύεις.  Ο 

φυσιολογικός ναρκισσισµός και οι φυσιολογικές σχέσεις µε το αντικείµενο 

πηγαίνουν µαζί και παρόλο που τα προσωπικά µας ενδιαφέροντα, µερικές 

φορές, προκαλούν συγκρούσεις µε τους σηµαντικούς άλλους, συνήθως, οι 

στόχοι της ζωής του ατόµου ενώνουν αυτούς τους δύο πόλους ύπαρξης. Με 

αυτόν τον τρόπο αν και η κατάσταση της απώλειας µας κάνει να 

αποµακρυνόµαστε από όσους αγαπάµε µε αποτέλεσµα να υποβιβάζουµε τις 

σχέσεις µας µε τους άλλους και να γεµίζουµε ενοχές λόγω της απώλειας αυτής, 

παρεµβαίνει η ασυνείδητη αίσθηση ότι η δραστηριότητα µας έχει συνεισφέρει 

στην ενδυνάµωση και τη σταθερότητα των «καλών» σχέσεων µε τα αντικείµενα 

που έχουµε χάσει και ότι έχουµε εκπληρώσει το χρέος µας απέναντι σε όσους 
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αγαπάµε, µας επιτρέπει µια ελάττωση στο άγχος και τις ενοχές µε τα οποία 

αντιµετωπίζουµε την απώλεια αυτή. Η αποδοχή για ό,τι κάποιος έχει καταφέρει, 

µε όλους τους περιορισµούς, βοηθάει στην αποδοχή του θανάτου ως το 

τελευταίο αίτηµα για να ειπωθεί ότι «αποστολή εξετελέσθη». Η ουσία είναι να 

αντιµετωπίζεται η πραγµατικότητά χωρίς άρνηση και όταν επιτευχθεί αυτό να 

συµβιβαζόµαστε χωρίς να απογοητευόµαστε (Kernberg, 1987).   

     Εκτός από την δραστηριοποίηση του Οιδιπόδειου συµπλέγµατος κατά την 

βρεφική ηλικία και την δραστηριοποίηση του ξανά στην εφηβεία και την 

ενηλικίωση συνοδευόµενο µε την πανίσχυρη επαναδραστηριότητα των 

σεξουαλικών και των επιθετικών ορµών και την µερική διάλυση και 

επαναδιοργάνωση του Υπερεγώ συναντάται η επαναδραστηριοποίηση του και 

στα τελευταία στάδια της ζωής του ανθρώπου.  Αυτή η επαναδραστηριοποίηση 

παίρνει µέρος εκτός από την τωρινή κοινωνική ζωή του ατόµου και στην 

περίοδο εκείνη που τα παιδιά τους ως βρέφη βρίσκονται στο στάδιο που 

βιώνουν στο έπακρο τις οιδιπόδειες αγωνίες, και ξανά όταν τα παιδιά τους 

ενηλικιωθούν, όπου ενεργοποιούνται ασυνείδητα οιδιπόδειες συγκρούσεις και 

πλειάδα αµυνών (Kernberg, 1987).   

      Το φαινόµενο που παρατηρείται όταν τα παιδιά φτάσουν την ενηλικίωση και 

διεκδικήσουν την αυτονοµία τους είναι η ενεργοποίηση οιδιπόδειων 

καταστάσεων και από τις δύο πλευρές, τους γονείς και τα παιδιά.  Η νέα γενιά 

διεκδικεί τη ζωή της µε τους δικούς της κανόνες, αξίες και προκλήσεις, γεγονός 

που εξιτάρει τη φαντασία των γονιών και οδηγεί τους χθεσινούς «επαναστάτες» 

τώρα να υπερασπίζονται την εξουσία και των συντηρητικών αντιλήψεων. Αυτό 

το φαινόµενο συµπεριλαµβάνεται στην αντίληψη ότι «η έχθρα ενάντια στο 

καινούριο συνήθως συνίσταται µε την έχθρα ενάντια στο νεότερο» (Kernberg, 

1987).   

    Μια πρόκληση της ενηλικίωσης είναι η δηµιουργία από το άτοµο του « 

ιδανικού γονιού», του ώριµου εκείνου γονιού που αγαπάει τα παιδιά του και 

σέβεται την αυτονοµία τους.  Συνήθως η επαναδραστηριοποίηση και η επίλυση 

ξανά των οιδιπόδειων συγκρούσεων στη µέση ηλικία περιλαµβάνει πληθώρα 

ψυχολογικών διεργασιών.  Για αρχή είναι µια µίξη από φυσιολογική εαυτό-
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διεκδίκησης, ανταγωνιστικότητας και ανεξαρτησίας στην πνευµατική εργασία και 

την επιµονή σε αξίες και ιδανικά. Αντιθέτως, η απελπισµένη ανάγκη και η 

εµµονή µε την εξουσία και τον έλεγχο αντικατοπτρίζει την παθολογική ισχύ των 

άλυτων οιδιπόδειων ( εκτός των ναρκισσιστικών ) συγκρούσεων. Επιπλέον, η 

εδραίωση µιας αυτόνοµης και ανεξάρτητης, από τις µαζικές πιέσεις, 

προσωπικότητας και η ανάπτυξη εµπιστοσύνης του γονιών της µέσης ηλικίας 

στην νέα κρίσιµη κατάσταση, τον αποχωρισµό, δηλαδή από την διευρυµένη 

οικογένεια τους, δείχνουν την επιτυχία τους στην προσπάθειά τους να 

εδραιώσουν την αγάπη στη σχέση τους και την προστασία της από τις 

προκλήσεις που τυχόν να  εισβάλουν από το περιβάλλον γύρω τους (Kernberg, 

1987).  Με αυτό τον τρόπο το ζευγάρι της µέσης ηλικίας γίνεται πιο ελεύθερο 

από την πρότερη εξάρτησή του από τις κοινωνικές συµβατικές δοµές και αξίες.   

      Σύµφωνα µε τον Freud, στην ανάλυση ατόµων της µέσης ηλικίας, συχνά 

ακόµα και κάτω από φυσιολογικές περιστάσεις η διαδικασία του πένθους των 

γονιών τους δεν αποτελεί µια καθορισµένη χρονική περίοδο, και  ότι η 

προέκτασή µε τα χρόνια του παθολογικού πένθους, κατά ένα µέρος οφείλεται 

στην προέκταση, ως εφόρου ζωής διαδικασία, του φυσιολογικού πένθους.  

Τέτοιου τύπου δυσδιάκριτες, αλλά επεκταµένες περίοδοι θρήνου για την 

αληθινή απώλεια των γονιών ίσως να αντιπροσωπεύει µια τελική, φυσιολογική 

ενσωµάτωση των οιδιπόδειων συγκρούσεων στην προσωπικότητα του ατόµου 

(Kernberg, 1987).   

    Με το θάνατο και των δύο γονιών το άτοµο µεταµορφώνει ραγδαία την 

εξωτερική πραγµατικότητα σε εσωτερική.  Εσωτερική, µε την έννοια της 

εσωτερικευµένης φαντασίωσης των σχέσεων µε τους γονείς µας, διατηρεί την 

ταυτοποίηση µαζί τους.  Αυτή η διαδικασία µας βοηθά να καταλάβουµε ότι η 

διαδικασίες ταυτοποίησης δεν αντικαθιστούν τις σχέσεις µε τα αντικείµενα, αλλά 

συνήθως, συγχωνεύουν την εξωτερική µε την εσωτερική πραγµατικότητα 

(Kernberg, 1987).     

     Οι σχέσεις µε το αντικείµενο και ο φυσιολογικός ναρκισσισµός 

αναµειγνύονται µε έναν τρόπο που δυσκολεύει να ξεχωρίσουµε το ένα από το 

άλλο και να ξεχωρίσουµέ τις οµάδες οιδιπόδειων από τις οµάδες προ 
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οιδιπόδειων καταστάσεων.  Αυτός ο αναπτυσσόµενος εσωτερικός κόσµος είναι 

µια νέα πηγή δηµιουργίας.  Η επιθυµία και η δυνατότητα να µοιράζεται κάποιος 

το παρελθόν του µε τη νέα γενιά, στέφεται, όχι από την ασυνείδητη ζήλια για ότι 

είναι νέο, αλλά από µια αίσθηση υπευθυνότητας και αγάπης για ότι είχε αξία για 

τον ίδιον και τα προηγούµενα χρόνια. Παρουσιάζεται στους νέους σαν δώρο και 

όχι σαν επιβολή.  Με τον ίδιο τρόπο σκέψης, αυτή η εσωτερίκευση του 

παρελθόντος συνδεδεµένη µε τον θρήνο για τους γονείς, µειώνει τη ζήλια των 

νέων, τη ζήλια για τους ορίζοντες που τώρα οι παλαιότερες γενιές ίσως να 

µπορούν να ατενίσουν, αλλά όχι να κατακτήσουν (Kernberg, 1987).   

         Η αποκατάσταση των γονιών σαν αναπαραστάσεις αντικειµένων, και του 

κόσµου τους σαν έναν εσωτερικό κόσµο αντικειµένου αντικατοπτρίζει την 

αγάπη προς τους γονείς και µια επίµονη επένδυση αντικειµενικού σε αυτούς και 

σε ό,τι αντιπροσωπεύουν.  Αυτή η διαδικασία διαφοροποιείται και συνάµα είναι 

παράλληλη µε την εσωτερίκευση της απαιτητικής και της αποτρεπτικής πτυχής 

των γονικών φιγούρων στο Υπερεγώ  (Kernberg, 1987).        

        Ασθενείς µε παθολογικό ναρκισσισµό έχουν τεράστιες δυσκολίες στο να 

επιτύχουν τις παραπάνω διεργασίες που συναντώνται στη µέση ηλικία και 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά πιο πάνω.  Συχνά, ο θάνατος των γονιών αφήνει 

στα άτοµα µε παθολογικό ναρκισσισµό ένα κενό, µια αµυδρή εικόνα του 

παρελθόντος τους, µια αυξανόµενη αίσθηση εγκατάλειψης και µια όξυνση των 

ναρκισσιστικών αµυνών (Kernberg, 1987).    

         Η φυσιολογική ναρκισσιστική ευχαρίστηση, µέσω των παραπάνω 

διαδικασιών, όχι µόνο αυξάνει την αυτοεκτίµηση  και τον αυτοσεβασµό, αλλά 

επειδή συνδέεται µε τη δηµιουργία ευχάριστων σχέσεων µε τους άλλους, 

ενδυναµώνει την επένδυση των άλλων µε αγάπη, εκτίµηση και ευγνωµοσύνη. 

Αυτές οι επενδύσεις, αντίστροφα, ενδυναµώνουν τις αναπαραστάσεις αυτών 

των αντικειµένων και ένας καλός και δυνατός κόσµος εσωτερικευµένων 

αναπαραστάσεων των αντικειµένων προσφέρει εµπλουτισµό και υποστήριξη 

στον εαυτό.  Επιπλέον, η ναρκισσιστική ευχαρίστηση από εξωτερικές πηγές 

αυξάνεται από µια δευτερεύουσα ναρκισσιστική ικανοποίηση από εσωτερικές 

πηγές. Ακόµα, στο µέτρο που η ναρκισσιστική ευχαρίστηση συµβαδίζει µε την 
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ικανοποίηση, την απόλαυση και τις επιτυχηµένες επενδύσεις στη δουλεία και 

στις καθηµερινές εργασίες, στη δηµιουργικότητα και το σύστηµα αξιών, έχει 

δηµιουργηθεί επίσης ένας απρόσωπος κόσµος φύσης και πραγµάτων, 

εσωτερικών αξιών και επικοινωνίας µε αυτά αντικατοπτρίζοντας και τις 

αρµονικές σχέσεις του Εγώ µε της πτυχές του ιδανικού εγώ του Υπερεγώ και µε 

τα συνειδητά ιδανικά και στόχους. Η απόλαυση από και η ευχαρίστηση για την 

ουσία των ίδιων των πραγµάτων, διότι απλά υπάρχουν και όχι γιατί ανήκουν σε 

κάποιον, συνιστά στην αυτοευχαρίστηση (Kernberg, 1987).    

     Όλες οι παραπάνω διαδικασίες αποτυγχάνουν στην περίπτωση του 

παθολογικού ναρκισσισµού. Σε αυτή την περίπτωση, το χαρακτηριστικό της 

διάχυσης της ταυτότητας της οροθετηµένης προσωπικότητας αποζηµιώνονται 

από τον αποκρυσταλλωµένο µεγαλοπρεπή εαυτό µε κόστος της περαιτέρω 

επιδείνωση των εσωτερικευµένων σχέσεων µε το αντικείµενο από τις µαζικές 

διαδικασίες υποτίµησης των αντικειµένων και των αναπαραστάσεών τους και 

προβάλλοντας τους µηχανισµούς που µεταθέτουν υποτιµηµένα µέρη των 

αναπαραστάσεων στον εξωτερικό κόσµο του εαυτού και του αντικειµένου. Ότι 

λαµβάνεται από το εξωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα ο θαυµασµός, επιβεβαιώνει 

την ναρκισσιστική ευχαρίστηση του µεγαλοπρεπή εαυτού. Ο «θαυµασµός», 

αποσπάται µέσω µια ασυνείδητης απληστίας, εκκενώνοντας την πηγή της 

ευχαρίστησης και τις ικανοποίησης, µε αποτέλεσµα να µένουν χωρίς αξία. Αυτή 

η απόσπαση του θαυµασµού επίσης τροφοδοτεί την τάση στο άτοµο να 

υποτιµά και να απαξιώνει τους άλλους. Η απαξίωση που προβάλει στους 

άλλους προστατεύει το άτοµο από το φθόνο, µε  τίµηµα το αίσθηµα της 

προσωπικής του κενότητας. Με αυτόν τον τρόπο ο µεγαλοπρεπής εαυτός, 

έχοντας έλλειψη εσωτερικευµένων αντικειµενικών αναπαραστάσεων και 

συστηµάτων αξιών, τροφοδοτεί τον εαυτό του µέσα σε απόλυτο κενό. Το 

αποτέλεσµα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα προστατευτικό απόθεµα διαθέσιµο για 

λιµπιντική επένδυση στους άλλους και στις αντικειµενικές αναπαραστάσεις τους 

σε περιόδους έλλειψης, αποτυχίας ή κρίσεων, η απόλαυση της 

καθηµερινότητας, ό,τι είναι συνεχώς και επαναλαµβανόµενα διαθέσιµο, πάσχει 

(Kernberg, 1987). 
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    Η επιτυχία, η επευφηµία και ο θαυµασµός, άπαξ ληφθούν, απορροφούνται 

σε τέτοιο βαθµό που σύντοµα «στερεύουν». Η ναρκισσιστική προσωπικότητα 

είναι άπληστη, η µανία του ναρκισσιστή και η καταστροφικότητά του 

ενσωµατώνεται σε ό,τι φθονεί, µε αποτέλεσµα την επακόλουθη επιδείνωση των 

αντικειµενικών αναπαραστάσεών του, επιθυµεί πράγµατα περισσότερο, επειδή 

δεν είναι δικά του και όχι επειδή έχουν προσωπική αξία, όλα αυξάνουν µια 

απληστία που δεν έχει τέλος, ενώ παράλληλα υποτιµούν και καταστρέφουν ό,τι 

λαµβάνει. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει τις τωρινές και τις µελλοντικές σχέσεις 

του ναρκισσιστικού άτοµου. Το άτοµο ποθεί νέα ναρκισσιστικά εφόδια, αλλά 

ανακαλύπτει ότι η ικανοποίηση που διαρκεί ποτέ δεν βρίσκεται, µε αποτέλεσµα 

να ελπίζει ανήσυχα αλλά και να φοβάται το µέλλον. Παραδόξως, οι 

προηγούµενες ικανοποιήσεις ή επιτυχίες αποτελούν διπλή απειλή, στο µέτρο 

που δηµιουργούν προσδοκίες, δηµιουργούν και την  πιθανή απειλή, ότι στο 

µέλλον η ναρκισσιστική φιλοδοξία θα καταστραφεί. Βασικά, οι ναρκισσιστικές 

προσωπικότητες ίσως να θυµούνται τους εαυτό τους σε προηγούµενες 

αλληλεπιδράσεις, αλλά µόνο µε κάποιον ακαθόριστο τρόπο οι άλλοι 

εµπλέκονται στις προσπάθειες και τα συναισθήµατά του. Το ναρκισσιστικό 

άτοµο δεν δείχνει καµία ευγνωµοσύνη για ό,τι του έχει προσφερθεί στο 

παρελθόν, το παρελθόν βιώνεται σαν κάτι που δεν υπάρχει, εύχεται να το είχε 

τώρα στο παρόν, και είναι οδυνηρά αγανακτισµένος που το παρελθόν δεν είναι 

πια διαθέσιµο για αυτόν. Στο βάθος, τα ναρκισσιστικά άτοµα που βρίσκονται 

στη µέση ηλικία είναι οδυνηρά ζηλόφθονα του εαυτού τους όπως ήταν στο 

παρελθόν, οποίος είχε ό,τι δεν έχει στο παρόν (Kernberg, 1987).  

    Ένας ακόµα περίπλοκος παράγοντας που µειώνει την ικανότητα του ατόµου 

να απολαµβάνει ό,τι έχει αποκτήσει στο παρελθόν, είναι η µείωση της 

πρόσκαιρης εξιδανίκευσης σε όσα θέλει να αποκτήσει και δεν είναι διαθέσιµα 

ακόµα, η απόκτηση πλούτου και ακριβών αντικειµένων, για παράδειγµα, ή η 

µανία να επισκεφθεί για να εξερευνήσει νέα µέρη και πάνω από όλα ο 

ενθουσιασµός του για νέες σεξουαλικές κατακτήσεις και σχέσεις. Στο σηµείο 

που η πρόσκαιρη εξιδανίκευση των πραγµάτων που ποθεί το άτοµο αλλά δεν 

µπορεί να έχει, κάνουν την απόκτησή τους γιορτή για τη ναρκισσιστική 
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ικανοποίηση, παρέχοντας µια πηγή ανανεώσιµης ευχαρίστησης. Όµως στο 

σηµείο που τα ναρκισσιστικά στοιχεία που απαρτίζουν αυτές τις ικανοποιήσεις 

γρήγορα σβηστούν, είτε λόγω ανίας, απογοήτευσης ή της ανάγκης που του 

δηµιουργείται ξανά να ξεφύγει µέσα από µια νέα σχέση , αυτή η πρόσκαιρη 

εξιδανίκευση φθίνει. Έτσι, το ναρκισσιστικό άτοµο µαθαίνει από την εµπειρία 

πως το «συναρπαστικό καινούριο» είναι µια ακόµα έκδοση του απογοητευτικού 

παλιού, και µε αυτό τον τρόπο χάνει ό,τι είναι πραγµατικά νέο σε κάθε σχέση 

λόγω του σοβαρού περιορισµού του να αντιλαµβάνεται το βάθος και τη 

µοναδικότητα των ανθρώπων (Kernberg, 1987). 

     Οι παραπάνω επιδράσεις των µηχανισµών αυτών στην διαδικασία της 

ωρίµανσης αποτελούν µια βαθµιαία επιδείνωση στο εσωτερικό παρελθόν των 

ναρκισσιστικών ατόµων. Το ναρκισσιστικό άτοµο βρίσκεται όσο ζει σε ένα 

παντοτινό παρόν. Αυτή η κατάσταση µερικές φορές αντανακλά σε µια 

«νεανικότητα» στη µέση ηλικία, στους ναρκισσιστές, σαν, όπως συνηθίζεται να 

λέµε, να µην τους έχει αγγίξει ο χρόνος. Η φυσιολογική εξιδανίκευση του 

µέλλοντος, χαρακτηριστικό την νεότητας, είναι υπερβολική στη ναρκισσιστική 

προσωπικότητα, για την οποία το µέλλον αναπαριστά εξυψωµένη τη 

ναρκισσιστική ικανοποίηση όσο αφορά τη φυσική ελκυστικότητα, τη δύναµη, τα 

πλούτη, το κύρος, την επιτυχία και το θαυµασµό. Όταν η εξωτερική 

πραγµατικότητα βαθµιαία επιδεικνύει στο άτοµο ότι αυτές οι φαντασιώσεις δεν 

είναι πλέον βιώσιµες, όταν καθώς µεγαλώνει ηλικιακά µειώνεται η 

λειτουργικότητά του να εξιδανικεύει το µέλλον του, εδραιώνεται ένας φαύλος 

κύκλος (Kernberg, 1987). 

   Η ναρκισσιστική υποτίµηση του παρελθόντος απαρτίζεται από την οδυνηρή 

επίγνωση ότι η ναρκισσιστική ικανοποίηση της νεότητας και των περασµένων 

θριάµβων δεν είναι πια διαθέσιµες και µε σκοπό να αποφευχθεί ο φθόνος από 

το παρελθόν του, ο ναρκισσιστής αναγκάζεται να απαξιώσει ακόµα και τα 

κατορθώµατα και τις επιτυχίες που ανήκουν στο παρελθόν του. Η ναρκισσιστική 

προσωπικότητα, είναι «για πάντα νέα» όχι µόνο µε την έννοια ότι δεν είναι 

ψυχολογικά προετοιµασµένη να παραδεχτεί το πέρασµα του χρόνου, αλλά 

επίσης στην έλλειψή της συσσώρευσης µιας εσωτερικής ζωής που παρέχει 
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συντήρηση και επανόρθωση σε µια πιθανή απώλεια και αποτυχία. Αυτή η 

έλλειψη συναισθηµατικού πλούτου απαρτίζεται από την ανάγκη να δραπετεύσει 

το  άτοµο από τα συναισθήµατα της θλίψης και της ενοχής για τις χαµένες 

ευκαιρίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, ιδιαίτερα για τις χαµένες ευκαιρίες της 

αποδοχής, της χαράς και της αγάπης και ικανοποίησης µε ανταπόδοση.  Το 

ερώτηµα «πού πήγε η ζωή;», είναι κοινό ακόµα και σε φυσιολογικά άτοµα, αλλά 

τα συναισθήµατα που προωθεί είναι µεγεθυµένα δυσάρεστα στο ναρκισσιστικό 

άτοµο (Kernberg, 1987).  

    Όσο αφορά τις σχέσεις µε τα παιδιά του τα µεσήλικα άτοµα µε παθολογικό 

ναρκισσισµό αντιµετωπίζουν συγκεκριµένες δυσκολίες στην αντιµετώπιση της 

ανεξαρτησίας των παιδιών τους καθώς αυτά µεγαλώνουν. Μια ρεαλιστική 

αξιολόγηση αποτυχίας σε σχέσεις στο παρελθόν µε τα έφηβα παιδιά τους  

συνδυάζεται µε την ενοχή που για την τωρινή ζηλόφθονη συµπεριφορά 

απέναντί τους ή η αδυναµία να ανεχτούν συναισθήµατα ενοχής ενεργοποιεί 

διαδικασίες απαξίωσης και µίσους προς τα παιδιά τους που µεγαλώνουν. Πάνω 

από όλα οι ναρκισσιστικοί γονείς χάνουν την καθαρή απόλαυση της 

ενηλικίωσης και την ανεξάρτητη ανάπτυξη των παιδιών τους (Kernberg, 1987). 

   Είδαµε πως ο ναρκισσισµός εµφανίζεται στα πρώιµα στάδια της ζωής του 

ατόµου αλλά επανέρχεται και στην ενήλικη αλλά και αργότερα στη ζωή του µε 

διαφορετικές µορφές και επηρεάζοντας µε ποικίλους τρόπους τις 

συµπεριφορές, τα συναισθήµατα, των τρόπο σκέψεις των ατόµων. Οι σχέσεις 

µε τα παιδιά του, ο συµβιβασµός µε τα όρια των ικανοτήτων του, η αποδοχή της 

εξωτερικής του εµφάνισης, η παραδοχή της αξίας των άλλων, και η αποδοχή 

της ιδέας του θανάτου, αποτελούν καταστάσεις κρίσιµες για το µεσήλικο άτοµο. 

Ο χειρισµός των παραπάνω καταστάσεων έχει ως αποτέλεσµα είτε την 

αυτοεκτίµηση, τον αυτοσεβασµό και τις καλές σχέσεις µε τους άλλους 

(φυσιολογικός ναρκισσισµός), είτε την ζηλοφθονία των χρόνων που πέρασαν, 

την απαξίωση των ιδεών, των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων που το άτοµο 

είχε µέχρι τότε και την προσπάθεια της αναβίωσης των νεανικών του χρόνων µε 

διάφορα µέσα. Σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη του παθολογικού ναρκισσισµού 

και µιας προσωπικότητας ανώριµης και ανίκανης να χειριστεί µια ενδεχόµενη 



 59

απώλεια ή αποτυχία, όπως επίσης µιας προσωπικότητας που πάντα θα µένει 

ανικανοποίητη και θα έχει ανάγκη συνεχώς νέα ναρκισσιστικά εφόδια.  

   Το άτοµο προσπαθώντας να εναρµονίσει το εσωτερικό µε το εξωτερικό του 

περιβάλλον, ώστε να βιώνει ευχάριστα συναισθήµατα και να είναι 

ικανοποιηµένο στην καθηµερινότητά του καταφεύγει σε µηχανισµούς άµυνας 

που τον βοηθούν σε αυτή του την προσπάθεια. Τέτοιου είδους µηχανισµούς 

χρησιµοποιεί το ναρκισσιστικό άτοµο και περιγράφονται στο επόµενο κεφάλαιο.   

 

     

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο     

 Αµυντικοί µηχανισµοί που χρησιµοποιούν οι ναρκισσιστικές 

προσωπικότητες. 

 
    Τι είδους µηχανισµούς άµυνας χρησιµοποιεί το ναρκισσιστικό άτοµο 

προκειµένου να αντιµετωπίσει και να λειτουργήσει αρµονικά στο περιβάλλον 

του και ποιος είναι ο τρόπος που δρουν αυτοί οι αµυντικοί µηχανισµοί;  

     Ως µηχανισµοί άµυνας περιγράφονται, συγκεκριµένοι γνωστικοί τρόποι 

συµπεριφοράς και αντιµετώπισης καταστάσεων για την προστασία (άµυνα) του 

ατόµου από µια «απειλή». Αρχικά για το βρέφος, αποτελούν υγιείς τρόπους 

προσαρµογής στις περιβαλλοντικές καταστάσεις, συνεχίζουν όµως να 

λειτουργούν µε προσαρµοστικό τρόπο σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Το άτοµο µε αµυντική συµπεριφορά προσπαθεί σε γενικές γραµµές προσπαθεί, 

είτε να αποφύγει, ή να διαχειριστεί κάποιο ισχυρό ή απειλητικό συναίσθηµα, 

όπως, το άγχος, την υπερβολική θλίψη, κάποιο άλλο αποδιοργανωτικό 

συναίσθηµα, είτε,  να διατηρήσει την αυτοεκτίµησή του, ή και τα δύο 

(McWilliams, 2000). 
   Όσο αφορά τα άτοµα µε ναρκισσιστική προσωπικότητα, χρησιµοποιούν 

εύρος αµυντικών µηχανισµών µε τους πιο σηµαντικούς, σύµφωνα µε την 

McWilliams, της εξιδανίκευσης και της υποτίµησης. Οι διεργασίες των 

µηχανισµών αυτών συµπληρώνουν η µία την άλλη, δεδοµένου ότι όταν ο 
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εαυτός του ναρκισσιστικού ατόµου εξιδανικεύεται, υποτιµάται ο εαυτός τον 

άλλον και αντίστροφα (McWilliams, 2000). 
     Μια αµυντική θέση στην οποία εγκλωβίζονται τα άτοµα µε ναρκισσιστικά 

κίνητρα είναι η τελειοθηρία, δηλαδή πέφτουν στην παγίδα να επιδιώκουν µη 

ρεαλιστικά ιδανικά και µη ρεαλιστικές επιθυµίες και είτε πείθουν τον εαυτό τους 

ότι έχουν πετύχει το στόχο που έχουν θέσει, είτε αντιδρούν στην αποτυχία τους 

νιώθοντας ατελείς και όχι συνηθισµένοι. Την απαίτησή τους για τελειότητα την 

εκφράζουν µέσα από την χρόνια κριτική στον εαυτό τους και στους άλλους και 

µε την ανικανότητά τους να βρουν ικανοποίηση στην καθηµερινή τους ζωή. Οι 

τελειοθηρικές τάσεις στα άτοµα µε ναρκισσιστική προσωπικότητα ουσιαστικά 

οδηγούν στη µαταίωση. Αυτό συµβαίνει διότι τα άτοµα το άτοµο δηµιουργεί 

υπερµεγέθη ιδανικά για να αντισταθµίσει το κενό, τις ατέλειες και τις ελλείψεις 

που νιώθει για τον εαυτό του. Το άτοµο νιώθει περιφρονητικά για τον εαυτό του, 

για αυτό το λόγο µόνο η τελειότητα µπορεί να αναπληρώσει τα ελαττώµατα του. 

Όµως, από τη στιγµή που κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος, αυτός ο τρόπος 

αντιµετώπισης του τρόπου που αισθάνεται για τον εαυτό του είναι 

καταδικασµένος και ο υποτιµηµένος εαυτός έρχεται ξανά στο προσκήνιο 

(McWilliams, 2000). 

    Αρκετές φορές οι ναρκισσιστικές προσωπικότητες χειρίζονται το πρόβληµα 

της χαµηλής αυτοεκτίµησής τους µέσω της άµυνας της ταύτισης. Θεωρούν 

λοιπόν, πως κάποιο άλλο πρόσωπο, σηµαντικό για αυτούς, όπως, έναν 

εραστή, ένα φίλο, ένα δάσκαλο, έναν ηθοποιό, έναν ήρωα, είναι τέλειο και η 

ταύτισή τους µαζί του τους κάνει να αισθάνονται υπέρµετρη περηφάνια για τον 

εαυτό τους (McWilliams, 2000).   

    Η άποψη του Reick για τους µηχανισµούς άµυνας που χρησιµοποιούνται 

από τις ναρκισσιστικές προσωπικότητες εντοπίζεται σε αυτούς της 

εξιδανίκευσης, συµφωνώντας µε την McWilliams, και της απώθησης. Στο 

φυσιολογικό ενήλικο βλέπουµε µόνο ίχνη του παιδικού ναρκισσισµού και καθώς 

δεν έχουµε αντιληφθεί ότι η λίµπιντο έχει δαπανηθεί, ως λίµπιντο αντικειµένου, 

αναρωτιόµαστε που βρίσκεται η λίµπιντο του Εγώ. Είναι γνωστό πως οι 

λιµπιντικές τάσεις που συγκρούονται µε τις ηθικές και πολιτισµικές αξίες 
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απωθούνται, λόγω της ιδέας που έχει το Εγώ του ατόµου για τον εαυτό του. Το 

ιδανικό εγώ χτίζεται από το άτοµο και συγκρίνεται µε το πραγµατικό Εγώ, 

έχοντας, λοιπόν, βάση τα παραπάνω λαµβάνει χώρα η απώθηση. Στα άτοµα 

εκείνα που δεν έχουν ένα τέτοιο ιδανικό εγώ, οι ορµησιακές τάσεις δεν 

απωθούνται. Αυτό το ιδανικό εγώ είναι τώρα για το άτοµο το αντικείµενο της 

αγάπης του, το οποίο στην παιδική του ηλικία συγκεντρωνόταν στο ζεύγος 

Εγώ- ηδονή. Η ανικανότητα του ατόµου να παραιτηθεί από την ικανοποίηση 

που αισθανόταν προηγουµένως και η άρνηση για παραίτηση από την παιδική 

ηλικία έχουν σαν κατάληξη την δηµιουργία αυτού του ιδανικού εγώ , που στην 

πραγµατικότητα για την ναρκισσιστική προσωπικότητα αντιστοιχεί σε ένα 

υποκατάστατο της ικανοποίησης (Reick,1977). Ο ναρκισσισµός φαίνεται να έχει 

µετατοπιστεί σε αυτό το ιδανικό εγώ , το οποίο κατέχει όλα τα χαρίσµατα της 

τελειότητας, όπως ακριβώς συνέβαινε στο Εγώ της παιδικής µας ηλικίας 

(Freud,1991).  

     Ο Freud διαµόρφωση του ιδανικού εγώ µε το µηχανισµό άµυνας που 

ονοµάζεται µετουσίωση. Η µετουσίωση είναι, «µια διαδικασία της λίµπιντο του 

αντικειµένου, κατά την οποία µια ορµή κατευθύνεται προς ένα άλλο στόχο, 

αποµακρυσµένο από την σεξουαλική ικανοποίηση, αυτό που έχει σηµασία είναι 

η αποτροπή από το σεξουαλικό» (Freud,1991). Σηµαντικό είναι να 

διαφοροποιήσουµε από τον όρο της µετουσίωσης, τον όρο της εξιδανίκευσης. 

Η εξιδανίκευση είναι «µια διαδικασία σε σχέση µε το αντικείµενο, µέσω της 

οποίας αυτό χωρίς αλλαγή της φύσης του µεγεθύνεται και εξυψώνεται ψυχικά» 

(Freud,1991). Η εξιδανίκευση είναι δυνατή τόσο στο πεδίο της λίµπιντο που 

αφορά το Εγώ, όσο και στο επίπεδο που αφορά το αντικείµενο, π.χ. η 

σεξουαλική υπερτίµηση του αντικειµένου είναι µια εξιδανίκευσή του.  

   Η σχέση της µετουσίωσης και του ιδανικού εγώ είναι ιδιαίτερη και συγχέονται 

πολλές φορές µεταξύ τους. Αν κάποιος έχει αντικαταστήσει το ναρκισσισµό του 

µε τη λατρεία ενός υψηλού ιδανικού του Εγώ, δε σηµαίνει ότι έχει λάβει µέρος ο 

µηχανισµός της µετουσίωσης. Το ιδανικό εγώ χρειάζεται µια τέτοια µετουσίωση 

αλλά δεν την επιβάλει αναγκαστικά, όπως αντίστοιχα υπάρχει η δυνατότητα η 

µετουσίωση να υποκινείται από το ιδανικό εγώ , όµως η εκτέλεσή της 
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παραµένει ανεξάρτητη από µια τέτοια υποκίνηση. Μια διαφορά στη σχέση του 

ιδανικού εγώ και της µετουσίωσης είναι ότι το πρώτο αυξάνοντας τις απαιτήσεις 

του Εγώ, ευνοεί µε αποτελεσµατικό τρόπο την απώθηση, ενώ η µετουσίωση, 

αποτελεί διέξοδο της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του Εγώ, χωρίς να 

προκαλείται απώθηση (Freud,1991).   

     Ο Freud, εντοπίζει µια ειδική ψυχική αρχή, την ηθική συνείδηση, η οποία έχει 

ως καθήκον να επιτηρεί την εξασφάλιση της ναρκισσιστικής λίµπιντο µέσα από 

το ιδανικό εγώ και µε τη πρόθεση αυτή να παρακολουθεί το Εγώ, αδιάκοπα και 

να το συγκρίνει µε το ιδανικό.  Μεγάλες ποσότητες οµοφυλόφιλης λίµπιντο 

καταναλώθηκαν για τη διαµόρφωση του ναρκισσιστικού ιδανικού Εγώ , οι 

οποίες παροχετεύονται και ικανοποιούνται προς διατήρησή του.   

Συνεχίζοντας ο συγγραφέας αναφέρει πως η εδραίωση της ηθικής συνειδήσης 

αποτελεί κατά βάθος την ύπαρξη µιας ενσαρκωµένης γονικής κριτικής αρχικά, 

και αργότερα της κοινωνικής κριτικής, δηλαδή µιας διαδικασίας που µοιάζει µε 

αυτή που επαναλαµβανόµενη, λαµβάνει µέρος όταν δηµιουργείται η τάση για 

απώθηση µέσα από µια αρχικά, εξωτερική απαγόρευση ή από ένα εµπόδιο 

(Freud,1991). 

     Επίσης, ο Kernberg στο βιβλίο του για τον παθολογικό ναρκισσισµό στη 

διάρκεια της µέσης ηλικίας, αναφέρεται στο µηχανισµό άµυνας της άρνησης. 

Αντιµετωπίζει το µηχανισµό της άρνησης, όπως και τους υπόλοιπους που 

αναφέρει, από την οπτική πλευρά της µέσης ηλικίας και αναφέρεται στον τρόπο 

µε τον οποίο επιδρά και εµφανίζεται σε αυτή την περίοδο της ζωής του ατόµου. 

∆εν παύει, όµως, να είναι ένα στοιχείο σχετικό µε το συγκεκριµένο κεφάλαιο.  

    Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, τα άτοµα µε ναρκισσιστική προσωπικότητα 

χρησιµοποιώντας την άρνηση, προβάλουν περισσότερο και ενισχύουν τη 

συµπεριφορά που παρείχε η ναρκισσιστική ικανοποίηση, κατά το παρελθόν, 

αλλά δεν πλέον, στο παρόν, δεν υπάρχει. Η υπερβολική, τεχνητή και κάποιες 

φορές γελοία ψευδο- νεανικότητα των ναρκισσιστικών ατόµων στη µέση ηλικία, 

όπως επίσης, κάποιες από τις σχέσεις γυναικών και ανδρών αυτής της ηλικίας 

µε άτοµα που βρίσκονται στην εφηβεία, και γενικότερα όλες αυτές οι 

δραστηριότητες και οι επιλογές που τείνουν, φαινοµενικά στην ουσία, να 
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προκαλούν το αίσθηµα ότι περιορίζουν ή ελαττώνουν τη διαδικασία της 

ενηλικίωσης αποτελούν έµπρακτα παραδείγµατα του µηχανισµού της άρνησης 

(Kernberg, 1987). 

   Η πιο έντονη επίδραση του µηχανισµού της άρνησης κατά τη µέση ηλικία 

φαίνεται στον τοµέα της εξωτερικής εµφάνισης. Η προσπάθεια των ατόµων 

αυτών για την διατήρηση της εφηβικής οµορφιάς µε τεχνητά µέσα είναι ιδιαίτερα 

επίµονη και αρνούνται να δεχτούν το φυσιολογικό πέρασµα του χρόνου και τις 

επιδράσεις του στην εξωτερική εµφάνισή του. Επιπλέον, η ικανοποίηση που 

προερχόταν για το ναρκισσιστικό άτοµο από τα οικονοµικά του κέρδη, τώρα 

δίνει τη θέση της στην προσπάθεια για αποταµίευση και την απελπισµένη, 

παθολογική εξάρτηση από τα περιουσιακά αποκτήµατα και την οικονοµική 

δύναµη, ώστε το άτοµο να µην µπορεί πλέον να χαίρεται ό,τι έχει αποκτήσει 

(Kernberg, 1987). 

    Ένας άλλος τοµέας σχετικά µε την άµυνα της άρνησης είναι η αποδοχή 

βοήθειας από τους άλλους. Η αποδοχή της ανεπάρκειάς µας κάποια στιγµή και 

σε κάποιες καταστάσεις καθώς µεγαλώνουµε αντανακλάται στην ανάγκη για 

διατήρηση της αυτονοµίας και της ανεξαρτησίας, αλλά ακόµα και στην αποδοχή 

της εξάρτησης και της εξωτερικής υποστήριξης κάτω από καταστάσεις στρες ή 

όταν αντικειµενικά είναι αναγκαία (Kernberg, 1987).  

     Σε καλές περιστάσεις, η υποστήριξη από τους άλλους ενισχύει τον 

αυτοσεβασµό και ευνοεί την αυτονοµία. Στην περίπτωση του παθολογικού 

ναρκισσισµού, σε περιπτώσεις που αντικειµενικά υπάρχει η ανάγκη για 

υποστήριξη και εξάρτηση µεταφράζεται σε ντροπή, σε αποτυχία και ταπείνωση. 

Αυτό συµβαίνει λόγω της προβολής της συµπεριφοράς «είµαι ανώτερος- 

υποτιµώ τους άλλους» του µεγαλοπρεπή εαυτού σε αυτούς από τους οποίους 

χρειάζεται τη βοήθειά τους (Kernberg, 1987).  

     Οι διαστρεβλωµένες από το ναρκισσιστικό άτοµο αντιλήψεις για του 

παρελθόντος, η αποτυχία στην προσπάθειά του να κατανοήσει τους γονείς του 

και ο προβαλλόµενος φόβος της υποτίµησής του από τους νέους,  

αναµειγνύονται τώρα µε το µεγάλωµα και την ωριµότητα, µε την ανακάλυψη του 

εαυτού από τους νεότερους και κυρίως από τα παιδιά του και το συµβιβασµό µε 
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την κυκλική φύση της ανθρώπου. Η ικανότητα του ατόµου καθώς µεγαλώνει να 

«βλέπει» τον εαυτό του στο µέλλον, όπως και η σχετική µε αυτό ικανότητα να 

συµβιβάζεται µε αυτή την κατάσταση αυξάνει το δέος µπροστά στο µεγάλωµα 

και τα γηρατειά µε αποτέλεσµα να ενισχύεται η άρνηση (Kernberg, 1987). 

     Ο Kernberg συνεχίζει µε τον αµυντικό µηχανισµό που ονοµάζεται υποτίµηση 

και αναφέρεται στην υποτίµηση της εξωτερικής αλλά και εσωτερικής 

πραγµατικότητας. Όπως αναφέρει ο ίδιος τα περισσότερα ναρκισσιστικά άτοµα 

αντιµετωπίζουν κάποια έλλειψη στη φυσική ελκυστικότητα, περιορισµούς στην 

κοινωνική και πολιτική τους επιρροή, στη δουλειά τους, στην επαγγελµατική, 

καλλιτεχνική πρόοδο τους, στην καριέρα τους. Στη µέση ηλικία, που αποτελεί το 

παρόν τους, απαξιώνουν ό,τι δεν τους προσφέρει πια νέες φαντασιώσεις και 

πραγµατική ναρκισσιστική ικανοποίηση. Υπερασπίζονται τον εαυτό τους 

απέναντι στο φθόνο των άλλων, οι οποίοι έχουν ακόµα τέτοιες ελπίδες, 

ικανότητες, ή δυνατότητες για περαιτέρω ανέλιξη, ιδιαίτερα όσοι είναι νεότεροι, 

υποτιµώντας τους ίδιους και τη δουλεία τους. Επιπλέον,  υποτιµούν 

ενδιαφέροντά ή επενδύσεις που παλαιότερα είχαν ιδιαίτερη σηµασία για 

αυτούς, γιατί τους υπόσχονταν ναρκισσιστική ευχαρίστηση, καταλήγοντας µε 

µια αίσθηση κενότητας και έλλειψη νοήµατος στην καθηµερινή τους ζωής 

(Kernberg, 1987). 

Αυτού του είδους η υποτίµηση, κάποιες φορές ίσως να εκλογικεύεται από 

απαισιόδοξες ή οι Μισάνθρωπες φιλοσοφίες για τη ζωή. Ακόµα αυτός ο ψευδό- 

συντηρητισµός που αντανακλάται από τις ναρκισσιστικές προσωπικότητες και 

προβάλλεται µέσω της υποτίµησης, είναι πραγµατικά καταστροφικός και 

κατευθύνεται σε ό,τι είναι καινούριο, γεµάτο ενθουσιασµό και ελπίδα. Θα λέγαµε 

ότι ένας πιο εξευγενισµένος τύπος του µηχανισµού της υποτίµησης είναι ο 

σίγουρος, στείρος εκλεκτικισµός (Kernberg, 1987). 

     Η υποτίµηση είναι πολύ ιδιαίτερος αµυντικός µηχανισµός αφού αντανακλά 

την αυθόρµητη αντίδραση απέναντι στο πέρασµα του χρόνου και το µεγάλωµα 

της ηλικίας και παρατηρείται σε άτοµα από τριάντα χρονών και πάνω. 

Προκειµένου τα άτοµα αυτά να αποτρέψουν την τροµακτική φαντασίωσή τους, 

ότι είναι τα υποτιµηµένα αντικείµενα ενός προβαλλόµενου µεγαλοπρεπή εαυτού 
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των άλλων, στις τωρινές και ιδιαίτερα τις εξαρτηµένες σχέσεις που έχουν 

δηµιουργήσει, προβάλουν µε τη σειρά τους την άρνηση και την υποτίµηση 

(Kernberg, 1987). 

   Ο φόβος και το µίσος της εξάρτησης στις ναρκισσιστικές προσωπικότητες 

ίσως να φέρει στο προσκήνιο αναπόφευκτες συγκρούσεις κατά καιρούς που η 

αντικειµενική αποτυχία ωθεί τις ναρκισσιστικές προσωπικότητες να εξαρτηθούν 

από εξωτερικούς παράγοντες. Ο φθόνος και το µίσος, από τις ναρκισσιστικές 

προσωπικότητες, προς τα άτοµα που στρέφονται για βοήθεια και το γεγονός ότι 

δεν µπορούν πια να αρνηθούν τη σηµαντικότητά τους ίσως να οδηγούν σε µια 

κατάσταση που συνδυάζει απαιτητικότητα, καχυποψίας για ό,τι λαµβάνεται από 

τους άλλους, υποτίµηση για όσα δέχονται, ακόµα και σαδιστικές συµπεριφορά ή 

εκµετάλλευση προς όσους έχουν ανάγκη. Η ανικανότητά των ναρκισσιστικών 

προσωπικοτήτων να αισθανθούν ευγνωµοσύνη, η ταπείνωση που αισθάνονται 

κάθε φορά που χρειάζονται κάποιον άλλον και η δυσκολία να αντιµετωπίσουν 

την έντονη ενοχή που νιώθουν για όσες, πιθανές στην εξέλιξη τους, καλές 

σχέσεις έχουν καταστρέψει, είναι η αρχή για την παθολογική, ακόµα και τη 

δραµατική επιπλοκή της ναρκισσιστικής αντικειµενικής εξάρτησής προς τη/το 

σύζυγο, τους συγγενής ή σε άτοµα που φροντίζουν (Kernberg, 1987).  

    Εκτός από την άρνηση και την υποτίµηση, η κατάθλιψη κατά τη µέση ηλικία 

αποτελεί έναν ακόµα µηχανισµό άµυνας που χρησιµοποιούν τα ναρκισσιστικά 

άτοµα. Ο Kernberg αναφέρεται στην κατάθλιψη και το πένθος για τα χρόνια που 

πέρασαν και την απώλεια των ναρκισσιστικών επενδύσεων που ήταν τότε σε 

εφαρµογή. Συχνά η κατάθλιψη σχετίζεται µε την οδυνηρή αίσθηση της 

µοναξιάς, την έλλειψη της ανθρώπινης ζεστασιάς και των σχέσεων µε τους 

άλλους, όταν απαξιώνονται οι διαδικασίες αυτές ο κόσµος των ανθρώπων και 

των αξιών είναι κενός. Επιπλέον, η κατάθλιψη µπορεί να προκληθεί από τη 

µετάνοια και την ενοχή που νιώθει το άτοµο όταν αρχίζει να αναγνωρίζει το 

µερίδιο που του αναλογεί για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, εξαιτίας του 

ναρκισσισµού του.  Οι ναρκισσιστικές προσωπικότητες ίσως να µετανιώσουν 

για τις ευκαιρίες που έχασαν να βιώσουν το «δίνω και λαµβάνω» και την 

αµέλεια τους για πιο υγιείς και πολύτιµες δυνατότητες να αναζητήσουν την 
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ναρκισσιστική ικανοποίηση (Kernberg, 1987). Συµπληρώνοντας τον Kernberg 

όσο αναφορά την κατάθλιψη, ο Levin αναφέρει στο βιβλίο του τα λόγια του 

Miller, ότι πίσω από τον µεγαλοπρεπή εαυτό παραµονεύει η κατάθλιψη και 

πίσω από την καταθλιπτική διάθεση συχνά υπάρχουν φαντασιώσεις, που 

ανήκουν στο ασυνείδητο, του µεγαλοπρεπή εαυτού. Στην πραγµατικότητα 

υποστηρίζει πως η µεγαλοπρέπεια αποτελεί τον αµυντικό µηχανισµό απέναντι 

στην κατάθλιψη και πως η κατάθλιψη αποτελεί αµυντικό µηχανισµό απέναντι 

στον πόνο που αισθάνεται το άτοµο για την απώλεια του εαυτού του (Levin, 

1987). 

    Σε όλα τα παραπάνω ο συγγραφέας προσθέτει την άµυνα της εξιδανίκευσης. 

Η εξιδανίκευση ενός συστήµατος αξιών, όπως ένα θρησκευτικό πιστεύω ή 

δόγµα, αποζηµιώνει την υποτίµηση των προηγούµενων ενδιαφερόντων των 

ατόµων αυτών και την ναρκισσιστική αποτυχία και απώλεια στη µέση ηλικία. 

Αρκετές από αυτές τις προσωπικότητες ίσως να βρουν µια νέα αίσθηση 

ταπεινότητας στις ταυτοποιήσεις τους µε το ιδανικό εναγκάλιασµα όλης της 

ανθρωπότητας. Σπάνια, όταν η επιθετικότητα φιλτράρεται από τον παθολογικό 

µεγαλοπρεπή εαυτό ίσως να έλκεται από µια κακόβουλη εξιδανίκευση 

σαδιστικών και παρανοϊκών πιστεύω και σα συνέπεια έχει την ανάπτυξη 

αντικοινωνικών συµπεριφορών (Kernberg, 1987). 

     Με λίγα λόγια σε µια ναρκισσιστική προσωπικότητα, η ύπαρξή του εαυτού 

µπορεί να υποστηριχθεί µόνο από τους άλλους. Αυτή η κατάσταση όµως 

συνοδεύεται από την άρνηση της σπουδαιότητας των άλλων, µέσω των 

µηχανισµών άµυνας που χρησιµοποιεί, µε αποτέλεσµα να φαντασίωνεται ότι η 

απόγνωση που βιώνει εξορίζεται στα αντικείµενα. Το άτοµο γίνεται πλέον πιο 

ισχυρό µε αυτό τον ψευδή τρόπο, αφού προβάλει την αδυναµία του στους 

άλλους και ύστερα να αρνείται ό,τι έχει σχέση µε αυτή.  

     Όλα όσα αναφέραµε στα παραπάνω κεφάλαια καλύπτουν την εξέλιξη και 

την ανάπτυξη της ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Οι σχέσεις µε τους γονείς, η 

αντίληψη της πραγµατικότητας και των άλλων ατόµων γύρω του, η αίσθηση του 

εαυτού του, τα συναισθήµατά του, οι ενορµήσεις του και οι άµυνες που 

χρησιµοποιεί διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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που επιδιώκει να αναπτύξει. Το επόµενο κεφάλαιο αναφέρεται σε αυτές τις 

σχέσεις που επιδιώκει να συµµετέχει άτοµο µε ναρκισσιστική προσωπικότητα. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο  

 Σχέσεις που δηµιουργούν τα άτοµα µε ναρκισσιστική 

προσωπικότητα. 
 

   Σύµφωνα µε όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, για τα συναισθήµατα, τις 

ενορµήσεις, και τις άµυνες που προβάλουν τα ναρκισσιστικά άτοµα, τι είδους 

προσωπικές σχέσεις επιδιώκουν να αναπτύσσουν µε τα άλλα πρόσωπα γύρω 

τους και για ποιο λόγο;   

   Ένα σηµαντικό κοµµάτι στη µελέτη του ναρκισσισµού αποτελεί η ερωτική ζωή 

των ανθρώπων, µε εξαιρετικό ενδιαφέρον τη διαφοροποίηση της στον άνδρα 

και τη γυναίκα. Από την παιδική του ηλικία το άτοµο επιλέγει τα σεξουαλικά του 

αντικείµενα µε βάση την ικανοποίηση που αντλεί από αυτά. Η µητέρα, όπως 

έχουµε ήδη παρουσιάσει, αποτελεί από τα πρώτα πρόσωπα που ικανοποιεί την 

αυτοσυντήρηση του παιδιού, µέσω της φροντίδας, της προστασίας, της 

διατροφής και µε αυτό τον τρόπο η ίδια ή οποιοδήποτε υποκατάστατό της 

γίνονται τα πρώτα σεξουαλικά αντικείµενα του παιδιού. Αυτός ο τύπος επιλογής 

αντικειµένου µπορεί να ονοµαστεί ανακλιτικός. Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική 

έρευνα του Freud, διαπιστώθηκε ότι άτοµα µε διαταραγµένη την ανάπτυξη της 

λίµπιντο επιλέγουν το µεταγενέστερο ερωτικό τους αντικείµενο µε πρότυπο τον 

εαυτό τους και όχι τη µητέρα τους. Προφανώς, αναζητούν τον εαυτό τους, ως 

ερωτικό αντικείµενο, χρησιµοποιώντας το ναρκισσιστικό τύπο επιλογής 

αντικειµένου (Freud,1991). 

    Η παραπάνω τοποθέτηση δεν αποτελεί κανόνα, αλλά αποδοχή της ύπαρξης 

διπλής επιλογής σε κάθε άτοµο για τον ερωτικό του αντικείµενο. Το άτοµο έχει 

ως πρωταρχικά σεξουαλικά αντικείµενα τον εαυτό του και τη γυναίκα που τον 
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φροντίζει, το επικρατέστερο θα αποτελέσει και την τελική του επιλογή 

(Freud,1991). 

    Εκτός από τον τρόπο επιλογής, θεµελιώδεις διαφορές υπάρχουν και στη 

σχέση µε τον τύπο επιλογής του αντικείµένου, ανάµεσα στα δύο φύλα. Για τον 

άντρα, ο πλήρης έρωτας για το αντικείµενο είναι σύµφωνος µε τον ανακλιτικό 

τύπο. Η επιλογή αυτή δείχνει την έκδηλη σεξουαλική υπερτίµηση, η οποία 

προέρχεται από τον πρωταρχικό ναρκισσισµό όταν ήταν παιδί και κατά 

συνέπεια µεταβιβάζεται στο σεξουαλικό του αντικείµενο. Σύµφωνα µε τον 

Freud, αυτή η σεξουαλική υπερτίµηση επιτρέπει τη δηµιουργία µιας 

ιδιόρρυθµης κατάστασης της ερωτοληψίας, που θυµίζει το νευρωτικό 

ψυχαναγκασµό και οδηγεί στην πτώχευση του Εγώ σε σχέση µε τη λίµπιντο, 

υπέρ του αντικειµένου (Freud,1991).  

     ∆ιαφορετικά εξελίσσονται τα πράγµατα στον τύπο της γυναίκας. Στην 

περίοδο της εφηβείας, µέσα από τη διάπλαση των σεξουαλικών οργάνων της, 

παρουσιάζεται στη γυναίκα µια αύξηση του πρωταρχικού της ναρκισσισµού. 

Αυτή η κατάσταση δεν ευνοεί τη διαµόρφωση ενός επαρκούς, συνοδευόµενου 

µε το στοιχείο της σεξουαλικής υπερτίµησης, έρωτα προς το αντικείµενο, αλλά 

προς τον εαυτό. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που η νεαρή γυναίκα εξελιχθεί σε 

καλλονή, εφοδιάζεται µε µια αυτάρκεια. Τέτοιου τύπου γυναίκες αγαπούν µόνο 

τον εαυτό τους µε την ίδια ένταση, όπως τις αγαπάει ο άνδρας. Επιπλέον, 

ανάγκη τους δεν είναι να αγαπήσουν αλλά να αγαπηθούν και ανέχονται τον 

άντρα που εκπληρώνει αυτό τον όρο. Οι γυναίκες αυτές ασκούν τη µεγαλύτερη 

γοητεία στους άνδρες, όχι όµως µόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά εξαιτίας και 

«σηµαινόντων ψυχικών συσχετισµών» (Freud,1991). Με αυτό εννοείται πως ο 

ναρκισσισµός ενός ατόµου απευθύνει µια ελκυστικότητα σε όσους έχουν 

παραιτηθεί από τον δικό τους ναρκισσισµό και βρίσκονται σε ερωτική 

αναζήτηση αντικειµένου. Κάτι παρόµοιο συµβαίνει και µε την ελκυστικότητα του 

παιδιού, κάποιων ζώων ακόµα και εγκληµατιών και γενικότερα όσων 

καταφέρνουν να κρατούν σε απόσταση ό,τι µειώνει το Εγώ τους και φαίνεται να 

διατηρούν την αυτάρκεια τους. Η γοητεία του ναρκισσιστικού θηλυκού, παρόλα 

αυτά δεν παύει να έχει και άσχηµη όψη, όπως το ανικανοποίητο του 
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ερωτευµένου άνδρα, τις αµφιβολίες του για την αγάπη της γυναίκας, των 

παραπόνων για τα αινιγµατική της φύση. Όλα αυτά, όµως, λόγω των 

διαφορετικών τύπων επιλογής αντικειµένου. Εκτός από αυτόν το τύπο γυναίκας 

ο Freud αναφέρει πως υπάρχει και σε απροσδιόριστα µεγάλο αριθµό ο τύπος 

της γυναίκας που αγαπά σύµφωνα µε τον ανδρικό τύπο και εκδηλώνει την 

αντίστοιχη σεξουαλική υπερτίµηση.   

    Ενδιαφέρον αποτελεί η σηµείωση του Freud για τις ναρκισσιστικές και 

ψυχρές γυναίκες και αφορά τον ερωτά τους απέναντι στο παιδί τους. Το παιδί 

που γεννούν εµφανίζεται µπροστά τους ως η προέκταση τους, ως µέρος του 

εαυτού τους. Αποτελεί ένα ξένο αντικείµενο στο οποίο από ναρκισσιστική βάση 

µπορούν να χαρίσουν τον πλήρη έρωτά τους. Άλλες πάλι δεν έχουν ανάγκη να 

περιµένουν το παιδί για το βήµα προς τον έρωτα µε το αντικείµενο, αλλά 

αισθάνονται ήδη πριν από την εφηβεία τον εαυτό τους αρσενικό και για ένα 

διάστηµα η πορεία τους έχει αντρικό χαρακτήρα. Όταν όµως µε τον ερχοµό της 

γυναικείας ωριµότητας αυτή η τάση διακόπτεται, αυτό που παραµένει είναι η 

ικανότητα να λαχταρούν ένα αντρικό ιδανικό, το οποίο αποτελεί κατά βάθος τη 

συνέχεια του αγορίστικου πλάσµατος που κάποτε υπήρξαν (Freud,1991).   

     Πιο περιληπτικά οι δρόµοι επιλογής του αντικειµένου σύµφωνα µε το 

ναρκισσιστικό τύπο είναι ότι : «ο ναρκισσιστικός τύπος αγαπάει αυτό που είναι 

ο ίδιος (τον εαυτό του), αυτό που ήταν ο ίδιο, αυτό που επιθυµούσε να ήταν ο 

ίδιος και το πρόσωπο που ήταν ένα µέρος του εαυτού του» (Freud,1991).   

Κατά τον Reich, ο φαλλικός ναρκισσιστικός χαρακτήρας, στην εξωτερική του 

συµπεριφορά διακατέχεται από σιγουριά, περηφάνια, ελαστικότητα, δύναµη και 

συχνά παρουσιάζεται εντυπωσιακός. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

µεταλλάσσονται ανάλογα µε το στάδιο νευρωτισµού που βρίσκεται το 

ναρκισσιστικό άτοµο, όσο πιο νευρωτικό το άτοµο, τόσο πιο φορτικοί είναι οι 

τρόποι συµπεριφοράς του, όπως και η τάση του για αυτοπροβολή.  Όσο 

αναφορά τον τύπο του σώµατός του, ο φαλλικός ναρκισσιστικός χαρακτήρας 

εντάσσεται στον αθλητικό τύπο, κυρίως, σπάνια στον ασθενικό και σε 

µεµονωµένες περιπτώσεις στον τύπο του Κρέτσµερ.  Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου του «έχουν σκληρές και έντονες ανδρικές γραµµές», παρ’ όλ’ αυτά, 
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πολύ συχνά παρουσιάζονται και µε γυναικεία χαρακτηριστικά, παραπέµποντας 

σε αυτό που ονοµάζουν «µειλίχιο πρόσωπο» (Reich, 1981). Στην καθηµερινή 

του συµπεριφορά συνήθως χαρακτηρίζονται ως «σκεφτικοί ή ψυχροί και 

επιφυλακτικοί ή ειρωνικά επιθετικοί, και µερικές φορές δηκτικοί» (Reich, 1933). 

Το στοιχείο του ναρκισσισµού που διακατέχει το ναρκισσιστικό φαλλικό 

χαρακτήρα είναι διακριτό, και κατά τον Reich, στις σχέσεις µε το αντικείµενο, 

στην αγάπη και στις αντικειµενικές ερωτικές τάσεις, όπως επίσης υποστηρίζει 

πως λίγο ή πολύ αυτός ο τύπος ψυχοπαθολογίας κυριαρχείται από κρυφές 

σαδιστικές παρορµήσεις.  

     Επιπλέον το κύριο χαρακτηριστικό των ναρκισσιστικών προσωπικοτήτων 

σύµφωνα µε τον Levin είναι η µεγαλοπρέπεια, η αίσθηση σε υπερβολικό βαθµό 

ότι ο εαυτός τους βρίσκεται στο επίκεντρο των πάντων. Εκτός όµως από αυτό 

τους διακρίνει µια αξιοπρόσεχτη απουσία ενδιαφέροντος και ενσυναίσθησης για 

τους άλλους, παρά το γεγονός ότι έχουν τη σφοδρή επιθυµία να αποκτήσουν το 

θαυµασµό και την επιδοκιµασία από τα άτοµα γύρω τους (Levin, 1987). 

    Η έννοια της αυτοπεποίθησης σχετίζεται µε την έκφραση του µεγέθους του 

Εγώ και «όλα όσα κατέχει ή κατορθώσει κάποιος, κάθε επιβεβαιωµένο από την 

πείρα υπόλειµµα της πρωτόγονης αίσθησης της παντοδυναµίας συντελεί στην 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης» (Freud,1991). Στην φυσιολογική ερωτική ζωή 

όταν αγαπιέται κάποιος η αυτοπεποίθησή του είναι αυξηµένη, ενώ όταν δεν 

αγαπιέται µειωµένη. Η αυτοπεποίθηση έχει µια ιδιαίτερη εξάρτηση από τη 

ναρκισσιστική λίµπιντο και στις περιπτώσεις των ναρκισσιστικών 

προσωπικοτήτων που ο στόχος και η ικανοποίηση τους στην επιλογή του 

αντικειµένου είναι να αγαπηθεί από έναν άλλον άνθρωπο , η αυτοπεποίθηση, 

ως ορµή του Εγώ, είναι µειωµένη. Παρατηρούµε επίσης ότι η λιµπιντική 

επένδυση των αντικειµένων δεν αυξάνει την αυτοπεποίθηση, αντιθέτως, η 

εξάρτηση από το αγαπηµένο αντικείµενο έχει µειωτικά αποτελέσµατα, οι 

προσωπικότητες αυτού του παθολογικού τύπου θεωρούν ότι οποίος είναι 

ερωτευµένος, είναι ταπεινός, «µικρός». Όποιος αγαπάει φαίνεται να έχει χάσει 

ένα µέρος του ναρκισσισµού του, το οποίο το ξαναβρίσκει όταν αγαπηθεί.  



 71

   Το συµπέρασµα είναι πως η αυτοπεποίθηση σχετίζεται µε τη συµµετοχή του 

ναρκισσισµού στην ερωτική ζωή. Οι σχέσεις της αυτοπεποίθησης και της 

λιµπιντικής επένδυσης µε τα αντικείµενα (ερωτισµός) διακρίνονται στο κατά 

πόσο οι ερωτικές επενδύσεις συµφωνούν µε το Εγώ, δηλαδή κατά πόσο 

συµφωνούν µε την χρησιµοποίηση της λίµπιντο από το Εγώ, και κατά πόσο 

έχουν υποστεί απώθηση. Στην πρώτη περίπτωση η αγάπη αξιολογείται όπως 

κάθε άλλη δραστηριότητα του Εγώ, δηλαδή σαν λαχτάρα στέρηση ελαττώνει 

την αυτοπεποίθηση, όµως όταν αυτή η λαχτάρα βρει ανταπόκριση, το άτοµο 

αγαπηθεί και κατακτήσει το αγαπηµένο του αντικείµενο, η αυτοπεποίθησή του 

ξανατονώνεται (Freud,1991).  

    Στην περίπτωση της απωθηµένης λίµπιντο, η ερωτική επένδυση του 

αντικειµένου γίνεται αντιληπτή σαν δεινή µείωση του Εγώ, η ερωτική 

ικανοποίηση προβάλλεται αδύνατη και «ο επαναµπλουτισµός»  του Εγώ είναι 

δυνατός µόνο µε την απόσυρση της λίµπιντο από το αντικείµενο. Αυτή η 

απόσυρση της λίµπιντο από τα αντικείµενα στο Εγώ, και η µετατροπή της σε 

ναρκισσισµό είναι σα να αντιπροσωπεύει πάλι έναν ευτυχισµένο έρωτα, και 

αντιστρόφως, ένας πραγµατικός ευτυχισµένος έρωτας αντιστοιχεί στην 

πρωταρχική κατάσταση, στην οποία δεν είναι δυνατή η διάκριση µεταξύ 

λίµπιντο του Εγώ και λίµπιντο του αντικειµένου (Freud,1991).  

   Πιο περιεκτικά, το Εγώ καθώς αναπτύσσεται αποµακρύνεται από τον 

πρωταρχικό ναρκισσισµό, ενώ επιθυµεί την επανάκτησή του. Όταν λέµε για 

αποµάκρυνση, εννοούµε τη µετάθεση της λίµπιντο προς ένα επιβεβληµένο από 

τα έξω ιδανικό, του Εγώ, και των επενδύσεων στα αντικείµενα. Εξαιτίας αυτού, 

το Εγώ έχει «φτωχύνει» και επαναµπλουτίζεται µε τις ικανοποιήσεις που αντλεί 

από τα αντικείµενα και από την εκπλήρωση του ιδανικού του. Επιπλέον, επειδή 

η επιλογή του αντικειµένου επιτελείται στη βάση της εκπλήρωσης νηπιακών 

ερωτικών προϋποθέσεων θα µπορούσαµε να πούµε ότι: « ό,τι εκπληρώνει 

αυτόν τον ερωτικό όρο, εξιδανικεύεται » (Freud,1991).  

   Ένα µέρος της αυτοπεποίθησης είναι υπόλειµµα του παιδικού ναρκισσισµού, 

ένα άλλο προέρχεται από την επιβεβαιωµένη, µέσα από την εµπειρία, 
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παντοδυναµία (εκπλήρωση του ιδανικού)  και ένα τρίτο από την ικανοποίηση 

της λίµπιντο των αντικειµένων (Freud,1991).  

     Πολύ σηµαντικό είναι η αναφορά του Freud ότι η  ερωτοληψία συνίσταται σε 

έναν κατακλυσµό του αντικειµένου από τη λίµπιντο του Εγώ, έχοντας τη 

δυνατότητα να αίρει τις απωθήσεις και να διορθώνει διαστροφές. Όσο αναφορά 

τις ναρκισσιστικές προσωπικότητες µια τέτοια διαδικασία συµβαίνει µε 

δυσκολία, διότι τα άτοµα αυτά είναι ανίκανα να αγαπήσουν, λόγω των 

εκτεταµένων απωθήσεών τους (Freud,1991).  

          Ο Lasch αναφέρει στο βιβλίο του ότι τα χαρακτηριστικά της 

ναρκισσιστικής προσωπικότητας είναι ακριβώς αυτά που απαιτεί η σηµερινή 

κοινωνία στην οποία ο δρόµος για την επιτυχία χαράσσεται µέσω της 

χειραγώγησης των άλλων. Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο σύγχρονος κόσµος είναι 

επιφανειακός, δεν είναι τίποτέ άλλο παρά ένα βίωµα προβαλλόµενων εικόνων 

και η ιδέα της αποδέσµευσης από συναισθηµατικούς δεσµούς πλησιάζει όλο 

και περισσότερο προς το ιδανικό (Lasch, 1978).  

    Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο Levin τα λόγια του Bromberg, ότι η 

ναρκισσιστική προσωπικότητά τοποθετείται «ανάµεσα στον καθρέπτη και τη 

µάσκα» (Levin, 1987). Υποδεικνύοντας τον αυτοθαυµασµό στον καθρέπτη, από 

τη µία πλευρά και την άσκηση ελέγχου πάνω στους άλλους, από την άλλη 

πλευρά. Συµπληρώνοντας ο Lasch περιγράφει ότι, στη ναρκισσιστική 

παθολογία δίνεται έµφαση  στη µεγαλοπρεπή συµπεριφορά και τη 

συµπεριφορά µπροστά στον καθρέπτη. ∆ηλαδή, µια ανάµειξη της παιδικής 

εικόνας του εαυτού και της ανάγκης να έχει το άτοµο αυτή η εικόνα συνεχώς να 

επιβεβαιώνεται από τους άλλους. Αυτά είναι τα έµφυτα χαρακτηριστικά που 

δοµούν τις σχέσεις των ναρκισσιστικών ατόµων και αποτελούν την πηγή του 

εκνευρισµού που προκαλούν στους άλλους. Προσπαθώντας να µεταφράσουµε 

τα ναρκισσιστικά άτοµα, θα καταλάβουµε ότι δεν πρόκειται για µεγαλοµανείς 

προσωπικότητες ή µε υπερβολική αυτοπεποίθηση άτοµα, αλλά πρόκειται για 

άτοµα µε αίσθηση κενότητας και ευθραυστότητας, για άτοµα που ο εαυτός τους 

βρίσκεται πάντα κοντά στον κίνδυνο της διάλυσης και του θανάτου (Lash, 

1978).       
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     Σύµφωνα µε το κεφάλαιο αυτό οι ερωτικές σχέσεις που δηµιουργεί το 

ναρκισσιστικό άτοµο περιλαµβάνουν το αίσθηµα της µεγαλοπρέπειας και 

σχετίζονται µε το αίσθηµα της αυτοπεποίθησης. Μια σχέση πρέπει να κάνει το 

ναρκισσιστή να αισθάνεται σπουδαίος και ανώτερος από τους άλλους, να 

δέχεται το θαυµασµό τους, χωρίς να δείχνει ο ίδιος ενδιαφέρον ή εσυναίσθηση 

για τους άλλους. Ενώ, η αυτοπεποίθηση αποκτάται µέσω των ικανοποιήσεων 

που λαµβάνει το άτοµο από τα αντικείµενα, την απόσυρση της λίµπιντο από το 

ερωτικό αντικείµενο προς το Εγώ και την επανάκτηση µε αυτό τον τρόπο του 

ναρκισσισµού του, αντιπροσωπεύοντας έτσι έναν αληθινό έρωτα. Εκτός από τις 

δύο αυτές πτυχές που εµπεριέχονται στις διαπροσωπικές σχέσεις του 

ναρκισσιστικού ατόµου µε τους άλλους, ο ναρκισσισµός είναι ολοφάνερος και 

στον τρόπο που το άτοµο προβάλλεται στους άλλους µε την εξωτερική του 

εµφάνιση και συµπεριφορά.  

      

 

 

                                      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ         

 

     Παρουσιάζοντας τον τρόπο που εξελίσσεται η ανάπτυξη του ναρκισσισµού 

στο άτοµο καταλαβαίνουµε ότι αρχικά τουλάχιστον είναι απαραίτητη η ύπαρξή 

του στη διαµόρφωση του εαυτού του παιδιού, αποτελώντας ένα εξελικτικό 

στάδιο (πρωτογενής ναρκισσισµός). Η µετέπειτα εξέλιξή του ατόµου σε 

νάρκισσο αποτελεί συνέπεια καθηλώσεων σε προγενέστερα στάδια καθώς και 

άλυτων συγκρούσεων µε τους γονείς. Εποµένως, είναι φανερό πως ο 

ναρκισσισµός έχει και τις δύο όψεις, τη φυσιολογική και την παθολογική. 

    Η παθολογική πλευρά του ναρκισσισµού προκαλεί το ενδιαφέρον γιατί η 

ναρκισσιστική προσωπικότητα βιώνει συναισθήµατα, όπως ντροπή, φθόνο, 

φόβο, και καταπιέζοντας τα ή αρνούµενη ότι τα βιώνει καταφέρνει να προβάλει 

µια εικόνα µοναδικότητας και αυτάρκειας τόσο πειστική, όµως καθ΄ όλα ψεύτικη. 

Την προσπάθεια αυτή το ναρκισσιστικό άτοµο την καταβάλει τόσο µέσα στις 
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σχέσεις του, από τα παιδιά, τους γονείς, τα άλλα άτοµα γύρω, όσο και µέσα στα 

χρόνια που περνάνε. Το φαινόµενο του ναρκισσισµού οδηγεί το άτοµο να 

αναζητά τα χρόνια που χάθηκαν και να συµπεριφέρεται σύµφωνα µε το 

παρελθόν, αντί να ωριµάσει και να πορεύεται προς το µέλλον. Είναι προφανώς 

δύσκολο για το ναρκισσιστή να αντιµετωπίζει το παρόν του, ό,τι κι αν σηµαίνει 

αυτό κάθε φορά, γηρατειά, αποτυχίες, απώλειες, παιδιά. Το µόνο που αναζητά 

είναι η µεταστροφή στο παρελθόν, σα να έχει σκοπό τη µεταµόρφωσή του πάλι 

σε παιδί που θα βρεθεί στην αγκαλιά της µητέρας του, όπου θα έχει 

εξασφαλίσει εύκολα τη στοργή, τη φροντίδα, την προστασία, την αγάπη και την 

απόλυτη προσοχή και ικανοποίηση των αναγκών του.   

    Αυτά ακριβώς αναζητά µια ναρκισσιστική προσωπικότητα, αλλά φοβάται να 

τα αισθανθεί και να τα εκδηλώσει στις διαπροσωπικές σχέσεις που δηµιουργεί. 

Κύριο αίσθηµα του ναρκισσισµού είναι η παντοδυναµία, τα έχω όλα όποτε 

θέλω, και όπως τα θέλω, χωρίς κόπο, επειδή είµαι αυτό που δείχνω και όχι 

αυτό που είµαι. Το µόνο που επιθυµεί και αποζητά από όλες τις σχέσεις του 

είναι η αναγνώριση του και η τόνωση της αυτοεκτίµησης του από του άλλους, 

για το λόγο αυτό του είναι απαραίτητοι. Χωρίς τη δυνατότητα να υποτιµά τους 

άλλους για να νιώσει ο ίδιος καλύτερα για τον εαυτό του, είτε να προσδίδει 

στους άλλους µειονεκτήµατα και να αρνείται τα δικά, ή χρησιµοποιώντας 

άλλους µηχανισµούς δε θα ήταν σε θέση να ξεπερνά όλες του τις αδυναµίες, 

ώστε να βγάζει ένα τέτοιο πρόσωπο προς τα έξω. Ένα πρόσωπο που οφείλεται 

στην χωρίς όρια «αγάπη» της µητέρας, µε µοναδικό αποτέλεσµα την έλλειψη 

αυτονοµίας του. Η µητέρα αγαπάει το παιδί της, αρκεί αυτό να είναι και να 

συµπεριφέρεται, όπως θέλει η ίδια. 

     Γίνεται φανερό, µε βάση όσα ειπώθηκαν, όταν κοιτάξουµε καλύτερα προς τη 

ναρκισσιστική προσωπικότητα, πως το άτοµο δεν αισθάνεται τίποτε άλλο παρά, 

φόβο για την αυτογνωσία του, κενότητα στην προσωπικότητά του και ντροπή 

για τον εαυτό του και τις ικανότητές του. Όταν κατανοήσουµε τις κρίσιµες αυτές 

πλευρές του ναρκισσισµού θα µπορέσουµε να γνωρίσουµε τη ναρκισσιστική 

προσωπικότητα καλύτερα.      
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