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«Ερχόµαστε από µια σκοτεινή άβυσσο, καταλήγουµε σε µια 

σκοτεινή άβυσσο, το µεταξύ φωτεινό διάστηµα το λέµε ζωή. 

Ευτύς ως γεννηθούµε αρχίζει κι η επιστροφή, ταυτόχρονα το 

ξεκίνηµα κι ο γυρισµός, κάθε στιγµή πεθαίνουµε. Γι’ αυτό 

πολλοί διαλάλησαν : Σκοπός της ζωής είναι ο θάνατος. 

Μα κι ευτύς ως γεννηθούµε, αρχίζει κι η προσπάθεια να 

δηµιουργήσουµε να συνθέσουµε, να κάµοµε την ύλη ζωή, κάθε 

στιγµή γεννιούµαστε. Γι’ αυτό πολλοί διαλάλησαν :Σκοπός της 

εφήµερης ζωής είναι η αθανασία. 

Στα πρόσκαιρα ζωντανά σώµατα, τα δύο τούτα ρέµατα 

παλεύουν : α) ο ανήφορος, προς τη σύνθεση, προς τη ζωή, 

προς την αθανασία, β) ο κατήφορος, προς την αποσύνθεση, 

προς την ύλη, προς το θάνατο. 

Και τα δυο ρέµατα πηγάζουν από τα έγκατα της αρχέγονης 

ουσίας. Στην αρχή η ζωή ξαφνιάζει, σαν παράνοµη φαίνεται, 

σαν παρά φύση, σαν εφήµερη αντίδραση στις σκοτεινές 

αιώνιες πηγές, µα βαθύτερα νιώθουµε : η Ζωή είναι κι αυτή 

άναρχη, ακατάλυτη φορά του Σύµπαντου….και τα δύο 

αντίδροµα ρέµατα είναι άγια. 

Χρέος µας λοιπόν να συλλάβουµε το όραµα τούτο να 

ρυθµίσουµε το στοχασµό µας και την πράξη.» 

 

 

Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική, (1971). 
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1.   ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 

Η ψυχανάλυση αποτελούσε για µένα, στα χρόνια της φοίτησης µου στο 

πανεπιστήµιο ένα µεγάλο ερωτηµατικό. Από το πρώτο κιόλας εξάµηνο µας παρέχεται 

ενηµέρωση για το ποίος είναι ο Freud, και οι γενικές πληροφορίες για την θεωρία του 

πάνω στην ανθρώπινη συµπεριφορά και στη φύση αυτής, σ’ αυτό που κοινά 

ονοµάζουµε ψυχή. Στα µάτια µου, εκείνη την εποχή, η ψυχανάλυση έµοιαζε µε ένα 

ωραίο, µελετηµένο και εύστοχο παραµύθι. Προσωπικά, εκείνο που µε παρακίνησε να 

εντρυφήσω στο αντικείµενο της ψυχοδυναµικής θεωρίας υπήρξε ο συµβολισµός που 

συναντά κανείς διαβάζοντας ψυχανάλυση και η γοητεία από την τέχνη µε την οποία οι 

ψυχαναλυτές προσπαθούν να προσεγγίσουν την ανθρώπινη δράση. 

Τώρα τέσσερα χρόνια µετά, έχοντας αποκτήσει γνώσεις σχετικά µε διάφορους 

τοµείς της ψυχολογίας, όπως οι κλάδοι της νευροψυχολογίας, συµβουλευτικής, 

πειραµατικής, παιδαγωγικής και κοινωνικής ψυχολογίας, αποφάσισα να ασχοληθώ και 

να εµβαθύνω στην πτυχιακή µου εργασία στην ψυχανάλυση όπως αυτή 

πρωτοθεµελιώθηκε από τον Freud. Για πολλούς η ενασχόληση µου µε το παρόν θέµα 

µπορεί να θεωρηθεί ξεπερασµένη και ανεπίκαιρη αφού καταπιάνεται µε δεδοµένα της 

επιστήµης µας, όπως θεµελιώθηκαν περίπου ένα αιώνα πριν. Μπορεί να θεωρηθεί 

«απαρχιωµένη», καθώς κάθε µέρα ανοίγονται καινούργια ερωτήµατα στον τοµέα της 

έρευνας της ψυχολογίας. 

 Ο λόγος που µε έκανε να εµµείνω στην απόφαση µου, ήταν ότι διαβάζοντας τα 

εγχειρίδια της ψυχανάλυσης έτεινα να βρίσκω εκεί πορίσµατα που όλο και 

περισσότερο θεµελιώνονται από την σύγχρονη έρευνα. Να δείξω, δηλαδή, την 

επικαιρότητα που έχουν ακόµα και σήµερα οι θεωρητικές προσεγγίσεις που έγιναν 

στην αρχή του περασµένου αιώνα.  Η πιο βαθιά ενασχόληση  µε τα ζητήµατα που 
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έθιξε ο Freud αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο να αποκωδικοποιήσω ένα τρόπο γραφής που 

µου ήταν αρχικά ξένος και να εξοικειωθώ στο λεξιλόγιο της ψυχοδυναµικής σχολής. 

Η συγγραφή της πτυχιακής µου ήταν ένα έργο δύσκολο, εξαιτίας των αρχικών 

φτωχών µου γνώσεων πάνω στα ζητήµατα της ψυχανάλυσης, αλλά ταυτόχρονα ένα 

έργο γεµάτο εκπλήξεις για την επικαιρότητα απόψεων, και την ευρηµατικότητα του 

µεγάλου θεωρητικού της ψυχανάλυσης του Sigmund Freud. 

 Πέρασα αρκετούς µήνες διαβάζοντας και ψάχνοντας πιο θα ήταν το 

συγκεκριµένο ζήτηµα από την Φροϋδική θεωρία µε το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ. 

Καθηµερινά, συναντούσα ενδιαφέροντα ζητήµατα στην αρχική βιβλιογραφική µου 

ανασκόπηση, αλλά κανένα από αυτά δεν µου διέγειρε την περιέργεια όσο η δεύτερη 

ενορµητική θεωρία του Freud. Κατέληξα, έτσι, στην επιλογή του θέµατος της 

εργασίας µου, στην ενόρµηση του έρωτα και του θανάτου.  

Τι είναι αυτό που ωθεί το Freud στον µετασχηµατισµό της αρχικής του θεωρίας 

για τα ανθρώπινα κίνητρα συµπεριφοράς το 1924; Ποιες µετέπειτα αλλαγές επιφέρει 

αυτό στην θεωρία του; Πόσες νέες συµπεριφορές βρίσκουν την εξήγηση τους στην 

δεύτερη θεωρία για τις ενορµήσεις; Παρέχει τελικά  η θεµελίωση των ενορµήσεων του 

έρωτα και του θανάτου µια αισιόδοξη ή µια µάλλον απαισιόδοξη εκδοχή για την 

αλλαγή και βελτίωση των δυσλειτουργικών µορφών δράσης, όπως οι νευρώσεις και οι 

ψυχώσεις; Πως µπορεί η ψυχανάλυση να βοηθήσει τα άτοµα να έρθουν πιο κοντά στα 

κίνητρα της συµπεριφοράς τους και να την τροποποιήσουν αν θεωρηθεί απαραίτητο; 

Γιατί κάποιος να επιθυµεί την βλάβη του ίδιου του του εαυτού ή των γύρω του 

ανθρώπων; και πως µπορεί µια ανθρώπινη ύπαρξη να αντλεί ηδονή από το γεγονός ότι 

προκαλεί πόνο; 

Αυτά ήταν κάποια από τα ερωτήµατα που στόχευα να απαντήσω στο ξεκίνηµα 

της βιβλιογραφικής µου έρευνας για την επίδραση  των ενορµήσεων στην 

καθηµερινότητα του σύγχρονου ατόµου. Στην καθηµερινότητα των σηµερινών νέων 
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που παρατηρώ ότι ενώ δεν στερούνται δικαιωµάτων, προσπαθούν µε όποιο τρόπο 

µπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τους τον εαυτό και µε αγωνία επιδίδονται σε 

δραστηριότητες που, µάλλον θεωρούνται επιθετικές. Ως τέτοιες: 1) ενάντια στον εαυτό 

θα µπορούσαµε να παραθέσουµε τους αγώνες µε τα µηχανάκια, την ερωτοτροπία τους 

µε εθιστικές ουσίες, την συνεχώς αυξανόµενη συχνότητα περιστατικών βουλιµίας ή 

ανορεξίας, την αυτοτραυµατική συµπεριφορά, την αυτοκτονία και την καταστροφή 

προσωπικών αντικειµένων αξίας. 2) Εναντίον των άλλων, όπως είναι η εµπλοκή σε 

«συµµορίες» και καβγάδες, οι βιασµοί. Ή 3)  Eναντίον των αντικειµένων άλλων 

ανθρώπων, όπως  τα περιστατικά κλοπής ή βανδαλισµού ξένης περιουσίας κ.α. Τέλος 

η επιθετικότητα τους θα µπορούσε να ανιχνευτεί ακόµα και σε κοινωνικά επιθυµητές 

συµπεριφορές, όπως η έντονη ενασχόληση µε τον αθλητισµό, και συνεπακόλουθα ο 

φανατισµός στα γήπεδα. 

Στα χρόνια που ανέπτυξε την θεωρία του ο Freud , η κοινωνία ήταν εντελώς 

απρόθυµη να αποδεχτεί την ύπαρξη τόσο του έρωτα (της σεξουαλικής ενόρµησης), 

όσο και του θάνατου (των επιθετικών  ενορµήσεων) στον ανθρώπινο ψυχισµό. Ο 

καθωσπρεπισµός των σύγχρονων του, έκανε αδύνατη την αποδοχή της θεωρίας του 

και πυροδότησε σε αυτoύς σωρεία συγκρούσεων και αντιθέσεων. Και τούτο δεν είναι 

δύσκολο να το δικαιολογήσουµε, καθώς και οι µηχανισµοί άµυνας που µας 

προστατεύουν από αυτήν την αλήθεια είναι τόσο ισχυροί, που ακόµα και ο ίδιος ο 

Freud χρειάστηκε περίπου δύο δεκαετίες για να καταλήξει τελικά στην δεύτερη 

διχοτόµηση των ενορµήσεων το 1924, µε την έκδοση του βιβλίου του «Πέρα από την 

αρχή της ηδονής». Αν την εποχή του Freud ήταν ζήτηµα ταµπού η σεξουαλικότητα, 

σήµερα ή εκδηλούµενη επιθετική συµπεριφορά µάλλον καταλαµβάνει την θέση της. 

Οι αυξανόµενες ευκαιρίες στην σύναψή σεξουαλικών σχέσεων και η αποβολή της 

αιδούς να µιλάµε για τη σεξουαλικότητα, έχει αποκτηθεί ως δικαίωµα χάρις σε αυτόν. 

Σήµερα παραµένει να  παραδεχτούµε (όσο δύσκολο και αν είναι αυτό), την εγγενή 
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ύπαρξη της ενόρµησης του θανάτου, µιας ενόρµησης που οι εκδηλώσεις της είναι 

παρούσες στην ζωή όλων µας. 

Η πρόσθεση του  ενδέκατου κεφαλαίου για το ένστικτο της αυτοπραγµάτωσης, 

όπως διαµορφώθηκε από τους ανθρωπιστές, έγινε στην απόπειρα µου να τελειώσω την 

παρούσα εργασία µε µια περισσότερο αισιόδοξη µατιά για το µέλλον του ατόµου. Η 

θεωρία αυτή κατά την γνώµη µου θα µπορούσε συµπληρωµατικά να λειτουργεί στο 

άτοµο κοντά στην ενόρµηση του θανάτου και του έρωτα και θα το βοηθούσε να 

στρέφεται προς την πλήρη λειτουργικότητα του µέσα από την δηµιουργία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια ανασκόπηση πορείας του µεγάλου θεωρητικού 

της ψυχανάλυσης για την διαµόρφωση της τελικής ενορµητικής θεωρίας του και µια 

κριτική θεώρηση του γνωστικού φαινοµένου των ενορµήσεων. Έχει ως απώτερο 
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σκοπό να παρουσιάσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις και την σταδιακή θεωρητική 

θεµελίωση της δυναµικής διαδικασίας επίδρασης των ενορµήσεων στην ζωή του 

ατόµου. Πρόκειται ουσιαστικά για µια απόπειρα διασαφήνισης των στοιχείων που 

συναντά κανείς στο έργο του Freud για την ψυχική ενέργεια, και των κατευθύνσεων 

που µπορεί να έχει αυτή.  

Βασικός άξονας αναφοράς και έναυσµα για περαιτέρω βιβλιογραφική έρευνα, 

στάθηκε το έργο «Πέρα την αρχή της ηδονής» που εκδόθηκε το 1924. Εκεί συναντά 

κανείς για πρώτη φορά στο έργο του Freud την διατύπωση της θεωρίας του για την 

ενόρµηση του θανάτου που αντιδιαστέλλει δίπλα στην ενόρµηση του έρωτα. 

Η θεµατική διάρθρωση του κειµένου περιλαµβάνει δώδεκα ενότητες, οι οποίες 

τίθενται σκόπιµα µε αυτήν την ακολουθία ώστε να επιτευχθεί επαγωγικά η µέγιστη 

προσδοκώµενη κατανόηση. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί ο πρόλογος που 

προηγήθηκε, στον οποίο επιδιώκεται η παράθεση των αρχικών µου προβληµατισµών 

πριν την συγγραφή της εργασίας . Η παρούσα εισαγωγή είναι το αντικείµενο του 

δεύτερου κεφαλαίου και περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την διάρθρωση της 

εργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί µια ανασκόπηση στην πορεία της 

ανθρώπινης σκέψης, όπως συναντάται στην αρχαία Ελληνική γραµµατεία,  για τις 

έννοιες του έρωτα και του θανάτου, όπως αυτή διαφαίνεται µέσα από την µυθολογία. 

Και στο τέταρτο κεφάλαιο, οι έννοιες παρουσιάζονται όπως συναντώνται στην σκέψη 

των φιλοσόφων που εκφράζουν αυτόν ακριβώς το δυϊσµό, τον διαχωρισµό µεταξύ 

ζωής - έρωτα και θανάτου. Παρακάτω, στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια 

προσδιορισµού διαφόρων ψυχαναλυτικών όρων, µε απλά λόγια, για να είναι δυνατή η 

κατανόηση του κειµένου ακόµα και από άτοµα που δεν είναι εξοικειωµένα στην 

ψυχαναλυτική ορολογία. Η περιγραφή έχει ιδιαίτερα συνοπτικό χαρακτήρα, γιατί η 

περαιτέρω ανάλυση των όρων θα ξέφευγε του θέµατος της παρούσης εργασίας. 
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Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται  χρονολογικά σε θεωρητικό επίπεδο, η πορεία 

της σκέψης του Freud για τις ενορµήσεις και για την επαναδιατύπωση των αρχικών 

του θέσεων σχετικά µε αυτές. Περιλαµβάνει ιστορικά στοιχεία για την γέννηση, την 

εξέλιξη, τις καταβολές και τις επιρροές των όρων.  

Στο έβδοµο κεφάλαιο παραθέτεται η πρώτη θεωρία για τις ενορµήσεις, όπου και 

αναλύονται περιγραφικά στις αντίστοιχες υποενότητες, η ενόρµηση του Εγώ – οι 

ενορµήσεις αυτοσυντήρησης και η Σεξουαλική ενόρµηση.  

Στην συνέχεια, το όγδοο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα σηµαντικότερα 

χαρακτηριστικά της δεύτερης θεωρίας των ενορµήσεων, όπως προέκυψε µέσα από 

πλήθος κλινικών παρατηρήσεων και ερευνητικών πορισµάτων της επιστήµης της 

βιολογίας της εποχής.  Eδώ αναλύονται σε ξεχωριστές υποενότητες η Ενόρµηση του 

Έρωτα ( σεξουαλικές ενορµήσεις, και ενορµήσεις του Εγώ) και αυτή του Θανάτου 

(επιθετική ενόρµηση, ενόρµηση κατακυρίευσης). Ακολουθούν παραινέσεις για την 

αποφυγή των καταστρεπτικών επιδράσεων των ενορµήσεων του θανάτου. 

Το ένατο κεφάλαιο αφορά στις ενστάσεις και τις θεωρητικές προσεγγίσεις 

άλλων θεωρητικών της ψυχανάλυσης πάνω στο ζήτηµα των ενορµήσεων. 

Περιλαµβάνει τις θεωρητικές παραδόσεις των Alfred Adler, Erich Fromm, Melanie 

Klein, Jaques Lacan, Bilhelm Reich και Winnicott, συνοψίζοντας τις 

αντιπροσωπευτικότερες ενστάσεις του επιστηµονικού κόσµου ως προς την θεωρία του 

πατέρα της ψυχανάλυσης. 

 Το επόµενο κεφάλαιο, το δέκατο κατά σειρά, αποτελεί µια απόπειρα σύνδεσης 

της ανάπτυξης του πολιτισµού, σε κοινωνικό - συλλογικό επίπεδο, όπως µπορεί να 

ισχυριστεί κάποιος ότι προέρχεται από τις ενορµήσεις σε ατοµικό επίπεδο. 

 Το ενδέκατο κεφάλαιο, αναφέρεται στις δύο βασικότερες ανθρωπιστικές 

θεωρίες για τα κίνητρα, σε αυτή του Rogers και του Maslow. Κυρίαρχη έννοια είναι 

στο σηµείο αυτό το ένστικτο της αυτοπραγµάτωσης, ως η κινητήριος δύναµη που ωθεί 
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το άτοµο προς την «ξεδίπλωση» της πλήρης λειτουργικότητας και δηµιουργικότητας 

του. 

Τέλος, το δωδέκατο κεφάλαιο, που τίθεται επιλογικά, συνιστά µια συνοπτική 

κριτική θεώρηση των όσων προηγήθηκαν και αναπτύχθηκαν, καθώς και µια απόπειρα 

σύνθεσης των δύο θεωριών (ψυχαναλυτικών και ανθρωπιστικών) προς µια πιο 

αισιόδοξη άποψη για την προαγωγή της ψυχικής υγείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

Ο έρωτας και ο θάνατος, δυο λέξεις καθοριστικές για την ζωή του ανθρώπου, 

που φαίνεται να περικλείουν όλο το νόηµα της ύπαρξης του. Στην πορεία των αιώνων 

το ανθρώπινο όν  αποπειράθηκε συχνά να δώσει απαντήσεις σχετικά µε την φύση και 
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τη λειτουργία των δυο αυτών µηχανισµών, στην προσπάθεια του να διευκρινίσει την 

σηµασία και τον σκοπό της ύπαρξης. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην δεύτερη και 

τελευταία φροϋδική θεωρία σχετικά µε τις ενορµήσεις, στον διαχωρισµό δηλαδή των 

κινητήριων δυνάµεων του ανθρώπου, σε αυτές της ζωής οι οποίες αντιδιαστέλλονται 

µε αυτές του θανάτου. Ο Freud(1965) καταλήγει στο έργο του «πέραν την αρχή της 

ηδονής» να σηµειώσει πως σκοπός της ζωής είναι ο θάνατος. Μέσα από την εργασία 

αυτή θα γίνει µια διερεύνηση του τρόπου σκέψης και των επιρροών που ώθησαν τον 

µεγάλο θεωρητικό της ψυχανάλυσης στην αναθεώρηση της αρχικής του θεωρίας για 

την σεξουαλική ενόρµηση. 

Κρίνω σκόπιµο να ξεκινήσω την σύντοµη ιστορική αναδροµή της ανθρώπινης 

σκέψης σχετικά µε τις δυο αυτές έννοιες από την αρχαία ελληνική γραµµατεία και 

µυθολογία από όπου και προήλθαν, καθώς ακόµα και ο ίδιος ο  Freud δεν έκανε λόγο 

για (liede και tode) αλλά χρησιµοποιεί τις λέξεις Eros και Thanatos όπως αυτές 

ορίσθηκαν στην αρχαία Ελληνική γραµµατεία.  

Στο έργο «θεογονία» του Ησίοδου (Hesiod και συν., 1995),ο Έρως µαζί µε την 

Γαία και το Χάος είναι τα κοσµογονικά στοιχεία που δηµιούργησαν το σύµπαν. ∆ίπλα 

σ’ αυτόν τον κοσµογονικό Έρωτα, προβάλλει ο Έρως, θεός της Αγάπης, πάνω από 

κάθε φύση, θεούς ή ανθρώπους, συνοδός της Αφροδίτης : είναι αυτός στον οποίο 

αναφέρεται η µεταοµηρική φιλολογία. Οι λυρικοί στην συνέχεια (Ζαγγογιάννης, 

1903), περιγράφουν, τραγουδούν, φοβούνται ίσως τη µαγική δύναµη και τις ιδιότητες 

του Έρωτος µέσα σε λυρικό µυστήριο. Από τους τραγικούς, µόνο στον Ευριπίδη ο 

Έρως κατέχει ιδιαίτερα εξέχουσα θέση: αναφέρεται ως γιος του ∆ιός, ακόµα ο 

Ευριπίδης, (Murray, 1965), διακρίνει αρχικά την ενέργεια του Έρωτος σ’ αυτήν που 

οδηγεί σε Αρετή και σ’ εκείνη που ωθεί στην Αθλιότητα.  Ενώ ανάλογη διάκριση 

βρίσκουµε και στο πλατωνικό Συµπόσιο (Παπαγεωργίου, 1954), όπου ο µεν καλός 

Έρως είναι γιος της Αφροδίτης Ουρανίας, ο δε κακός γιος της Αφροδίτης Πανδήµου. 
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Στην ρωµαϊκή εποχή σύµφωνα µε τον Κικέρωνα (Poschl, 1969), διακρίνονται 

τρεις Έρωτες: 1)γιος του ιθυφαλλικού Ερµή και της χθόνιας Αρτέµιδος, κόρης του 

∆ιός και της Περσεφόνης, 2) γιος του Ερµή και της Αφρογενείας Αφροδίτης, 3) γιος 

του Αρη και της Αφροδίτης, κόρης του ∆ιός και της ∆ιώνης. 

Στα ελληνιστικά χρόνια (Suber, 2003), µέσα από δηµιουργίες της εποχής, 

παρατηρούµε την πάλη Έρωτος και Πάνος, όπου απεικονίζεται η πάλη της κατώτερης 

ορµής µε την ευγενέστερη αγάπη. Ενώ στα ύστερα ελληνιστικά και ρωµαϊκά χρόνια 

γνωρίζει ιδιαίτερη εξάπλωση η παράσταση του Έρωτος που κρατάει δάδα και 

συνήθως ταυτίζεται µε το πνεύµα του Πένθους ή του Θανάτου.  

Αναφορικά µε τον θάνατο, παρατηρούµε ότι κι αυτός θεωρούνταν θεότητα στα 

αρχαία Ελληνικά χρόνια. Το οριστικό τέλος της ζωής  του ανθρώπου υπήρξε πιθανώς 

ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα για θρησκευτικό και φιλοσοφικό στοχασµό. Η 

οδυνηρή εµπειρία του θανάτου πρέπει να προκάλεσε σταδιακά την απαραίτητα εκείνη 

πνευµατική αναδίπλωση, χάρη στην οποία συλλαµβάνεται ο εύθραυστος και εφήµερος 

χαρακτήρας της ανθρώπινης µοίρας και συνειδητοποιείται, γενικότερα, το µυστήριο 

της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θάνατος δεν βρίσκεται στην χρονική άκρη της ζωής, αλλά 

συνυφαίνεται µε κάθε στιγµή της. Η σκιά του κινείται απειλητικά στον ορίζοντα της 

ύπαρξης µας, έτσι ώστε ο άνθρωπος να χαρακτηρίζεται ως «mors vitalis sive vita 

mortalis”, δηλαδή ως ζωντανός θάνατος η ως θνητή ζωή (Θεοδώρου, 1955), καθώς και 

ως «ον-για-τον-θάνατο» (Ηeidegger, 2000). 
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4.   Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΣΚΕΨΗ 

 

Κατά τον Πλάτωνα (Παπαγεωργίου, 1954), ο θάνατος είναι ο χωρισµός της 

ψυχής από το σώµα. ∆εδοµένου ότι το σώµα είναι για την ψυχή πηγή ταλαιπωρίας και 

περισπασµού από τα ηθικά και πνευµατικά έργα της, ο σοφός θα πρέπει να µελετά και 

να εύχεται τον θάνατο, βέβαιος ότι χάρη σ’ αυτόν η ψυχή θα λυτρωθεί από την 

τυραννία του σώµατος. Η ιουδαιοχριστιανική αντίληψη θεωρεί τον θάνατο 

αποτέλεσµα του προπατορικού αµαρτήµατος και δέχεται ότι το αµάρτηµα αυτό θα 
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αρθεί µε την ανάσταση των σωµάτων κατά τη ∆ευτέρα Παρουσία οπότε οι άνθρωποι 

θα κριθούν σύµφωνα µε τα επίγεια έργα τους. ο πιστός, διδάσκει ο Παύλος, δεν πρέπει 

να φοβάται τον θάνατο, αλλά να τον αντιµετωπίζει µε ηθική αξιοπρέπεια, βλέποντας 

σ’ αυτόν την πύλη που οδηγεί στη ζωή. 

Φυσική αντίδραση στον θάνατο είναι η απόκτηση απογόνων που θα 

προεκτείνουν βιολογικά την ύπαρξη του ανθρώπου και η στενότερη σύνδεση µε τους 

άλλους, των οποίων η επιβίωση ισοδυναµεί µε αθανασία του είδους. O θάνατος, για 

τον Κάρλ Μαρξ, εµφανίζεται ως η σκληρή νίκη του είδους πάνω στο άτοµο,(Korsch, 

1981), από την άλλη µεριά, ο πόθος της αιωνιότητας µπορεί να εκδηλωθεί µε ένα 

σηµαντικό καλλιτεχνικό, πολιτικό, κοινωνικό, ανθρωπιστικό κ.λ.π. έργο. Με τον 

τρόπο αυτό, το άτοµο επιβιώνει στη µνήµη και στην εκτίµηση των µεταγενέστερων. 

Η φιλοσοφική θεώρηση του Εµπεδοκλή επιχειρεί να συµβιβάσει την αιώνια 

αλλαγή, δηλαδή το Γίγνεσθαι του Ηράκλειτου µε την αιώνια σταθερότητα της ουσίας 

όπως αυτή προβάλλεται µέσα από την έννοια του Είναι του Παρµενίδη (Γκίκας, 

Ευάγγέλου, 1995). Η θεωρία αυτή παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε την δεύτερη 

θεωρία των ενορµήσεων στο έργο του µεγάλου θεωρητικού της ψυχανάλυσης. Πιο 

συγκεκριµένα, ο Εµπεδοκλής µίλησε για τις δύο δυνάµεις την Φιλότης και το Νείκος 

που φαίνονται να καθορίζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά καθώς και την λειτουργία 

της φύσης. Η Φιλότης, ταυτίζεται µε την θεϊκή δύναµη της ζωής και της αγάπης, είναι 

αυτή ακριβώς η αιτία που «συντηρεί την έλξη και την κεντροµόλο συναρµογή και 

ενότητα» στο σύµπαν (Γκίκας, Ευάγγέλου, 1995, σελ. 75). Το Νείκος από την άλλη 

µεριά (η κότος ή έρις, όπως αλλιώς συναντάται στο έργο του ίδιου), αποτελεί την 

αρνητική δύναµη του θανάτου και του µίσους. Ακόµα σε αντίθεση µε την φιλότητα 

είναι δύναµη άπωσης και «φυγοκεντρικής διάσπασης των στοιχείων». Στο έργο του 

Εµπεδοκλή «Περί φύσεως» αναφέρεται στην κυκλική ύπαρξη του κόσµου (Βεϊκος, 

1988), ο κύκλος ξεκινά µε την γένεση και κλείνει µε την φθορά, ξεκινά µε την 
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δηµιουργία της φιλότητας στην οποία σταδιακά επιδρά το Νείκος και βαθµιαία την 

διασπά και την διαφοροποιεί. Στην ουσία µας πληροφορεί ότι η υπερβολή του Νείκους 

είναι αυτή που καταστρέφει τον κόσµο και ότι διακοπή της πορείας προς την 

καταστροφή επιτυγχάνεται µόνο µέσω της ενδυνάµωσης της φιλότητας που οδηγεί 

ξανά στην ενότητα. 

 Ο φιλόσοφος Αρθούρος Σοπενχάουερ διακήρυττε ότι «η ανθρώπινη ζωή έχει 

άµεσο και τελικό σκοπό της τον πόνο (2002, σελ 139). Η ζωή νοείται, έτσι, «ως ένα 

επεισόδιο που διακόπτει χωρίς σκοπό τη µακάρια γαλήνη του µηδενός» (2002, σελ. 

143). Ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου, κάτω από αυτήν την φιλοσοφική θεώρηση 

νοείται σαν µια πλάνη, µια διάψευση των προσδοκιών του κάθε ατόµου. Η ζωή  

θεωρείται µια ψευδαίσθηση, καθώς τονίζει ότι το υποκείµενο είναι σαν να βιώνει ξανά 

και ξανά παρόµοιες καταστάσεις, ελαφρά διαφοροποιηµένες από την µια χρονική 

περίοδο στην άλλη. 

Η φιλοσοφική σκέψη του Σοπενχάουερ, παραπέµπει στην Ανατολική 

φιλοσοφική θεώρηση του βουδισµού για την ζωή. Εκεί η ζωή συναντάται ως βάσανο, 

ως µια αγγαρεία που πρέπει ο άνθρωπος να φέρει εις πέρας. Σκοπός του ανθρώπου, 

είναι η Νιρβάνα, δηλαδή η επαναφορά της τάξης και της γαλήνης, όταν θα απαλλαχτεί 

το άτοµο από τους πόνους και τις δυστυχίες που του παρέχει η ζωή. 

Παράλληλα στοιχεία µε την θεωρία του Freud θα µπορούσαµε να αναζητήσουµε 

στην περίπτωση κάποιου ανθρώπου που υποφέρει από θλίψη. Σύµφωνα µε τον 

Σοπενχάουερ, ο άνθρωπος αυτός δεν αναζητά την ικανοποίηση µέσα από έντονες 

απολαύσεις, αλλά αποζητά την δηµιουργία µιας κατάστασης που να µην τον 

«λαβώνει» άλλο. Ή µιλώντας µε την ψυχαναλυτική ορολογία, ο άνθρωπος δεν κινείται 

πάντα µε βάση την αρχή της ηδονής (δεν ψάχνει αναγκαία πάντα µονάχα την 

ικανοποίηση), αλλά και µε την αρχή της Νιρβάνα (δηλαδή, µε το πισωγύρισµα σε 
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πρότερες καταστάσεις µειωµένων ή και µηδενικών ψυχικών συγκρούσεων και 

εντάσεων). 

Ακόµα και ο έρωτας για τον Σοπενχάουερ είναι ένας αγώνας µπροστά στην 

βεβαιότητα του θανάτου. Αφορά, δηλαδή, στην διαιώνιση του είδους µέσα από την 

απόκτηση απογόνων που εξασφαλίζει την συνέχιση της ύπαρξης, «η ολοένα και πιο 

δυνατή έλξη που αισθάνονται µεταξύ τους δύο ερωτευµένοι είναι η θέληση για ζωή 

του νέου εκείνου ατόµου που µπορούν και ποθούν να γεννήσουν» (Σοπενχάουερ 2002, 

σελ. 173). Η νέα αυτή ζωή που θα δηµιουργήσουν προσδοκούν ότι θα ενσαρκώνει την 

συνέχεια της δικής τους ύπαρξης και την ολοκλήρωση της. Το γενετήσιο ένστικτο, 

αναφέρει ο ίδιος, στην συνέχεια, τροφοδοτεί τα άτοµα µε την ψευδαίσθηση του έρωτα. 

Για παράδειγµα όταν ένας άντρας αντικρίσει µια γυναίκα που ανταποκρίνεται στα 

ιδανικά της οµορφιάς και του πνεύµατος του, έχει την ψευδαίσθηση ότι αποκτώντας 

την θα αποκτήσει την ευτυχία, αλλά στην ουσία, µέσα από τον πόθο του εκφράζεται η 

«λογική του είδους» που αναγνώρισε το καλοφτιαγµένο συµπλήρωµα του που µέσα 

από αυτό θέλει να διαιωνιστεί.. 

Ο έρωτας και ο θάνατος, για τον Σοπενχάουερ, όπως και για τον Freud είναι δύο 

δυνάµεις που αντισταθµίζει η µια την επιρροή της άλλης, «δύο δυνάµεις που 

εξουδετερώνονται αµοιβαία και η µια  αναιρεί το έργο της άλλης» (Σοπενχάουερ 2002, 

σελ. 234). 

Ζω αυθεντικά, διδάσκει ο Χάιντεγκερ, σηµαίνει ζω περιµένοντας τον θάνατο και 

βλέποντας τον κατάµατα: µόνο έτσι θα λυτρωθώ από αυτόν. Όρισε την βίωση της 

προοπτικής του θανάτου, ως την υπέρτατη νοητική δυνατότητα του ζώντος 

οργανισµού (Πελεγρίνης, 2004). Πίστευε ότι όταν φτάσει κάποιος στο θάνατο έχει 

εξαντλήσει κάθε δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης του. Με αυτήν την έννοια, ο θάνατος 

είναι η πιο σηµαντική και η τελική στιγµή στο συνεχές της εξελικτικής διαδικασίας 

της ύπαρξης. Για να επιστρέψουµε στην αρχική του ρήση, όταν κάποιος βιώνει σε 
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πνευµατικό (φαντασιωσικό) επίπεδο τον θάνατο ως την κορύφωση της εξέλιξης του, 

τότε ολόκληρη η ζωή του γίνεται πιο αυθεντική και οι ικανότητες του 

απελευθερώνονται. Έτσι, µονάχα ο Χάιντεγκερ θεωρεί πως φτάνει ο άνθρωπος να 

αντιµετωπίζει τα όντα στις πραγµατικές του διαστάσεις και να εκµεταλλεύεται στο 

υψηλότερο δυνατό σηµείο το δυναµικό του εσωτερικού του κόσµου. 

∆ίπλα στην παραπάνω φιλοσοφική θεώρηση θα µπορούσαµε να τοποθετήσουµε 

τους στοχασµούς του Νίκου Καζαντζάκη, ενός από τους σηµαντικότερους λογοτέχνες 

που γέννησε η Ελλάδα. Ο Καζαντζάκης, θεωρεί ότι ο άνθρωπος αποκτά την ελευθερία 

όταν καταφέρει να απαλλαγεί από τους φόβους και τις ελπίδες του, «∆εν φοβάµαι 

τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είµαι ελεύθερος», τονίζει χαρακτηριστικά στο έργο του «Οι 

αδερφοφάδες». Προβάλλει, έτσι την αποδέσµευση του ατόµου από τα δεσµά της ίδιας 

του της ύπαρξης ως την νίκη του προς τις ίδιες του τις επιθυµίες- ελπίδες και τις 

αναστολές- φόβους. 

Ο Καζαντζάκης, στους στοχασµούς του πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη, όπως 

διατυπώνονται στην «Ασκητική» (1971), βλέπει την ανθρώπινη ζωή σαν το πεδίο όπου 

«µάχονται» δύο αντίρροπες δυνάµεις, αυτή που κατηφορίζει και «θέλει να σκορπίσει, 

να ακινητήσει, να πεθάνει», κι αυτή που «ανηφορίζει και ζητάει ελευθερία κι 

αθανασία» (1971, σελ.84). Θεωρεί ότι οι δυνάµεις αυτές αποτελούν το σκοτάδι και το 

φως της ζωή, που συγκρούονται και από την σύγκρουση τους αυτή δηµιουργείται ότι 

στον γύρω µας κόσµο αντιλαµβανόµαστε µε τις πέντε µας αισθήσεις. Χαρακτηριστικά 

τονίζει « Αιώνια οι αντίθετες δυνάµες συγκρούονται, σµίγουν, παλεύουν, νικούν και 

νικούνται, συβιβάζουνται και ξαναρχίζουν πάλι να πολεµούν σε όλο το Σύµπαντο – 

από τον αόρατο στρόβιλο, σε µια στάλα νερό ως τον απέραντο αστροκατακλυσµό του 

Γαλαξία» (1971, σελ. 85).  

Πιστεύει ότι ο άνθρωπος στην πορεία του πάνω στην γη, αγωνίζεται να 

καθυποτάξει αυτές τις δυνάµεις και να επιβληθεί στο χάος που αυτές δηµιουργούν. Η 
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δύναµη του ανθρώπου, είναι ο λόγος, αυτός βάζει τάξη και δίνει στον κόσµο την πνοή 

και την ευκαιρία να εξελιχτεί. Οι δύο αντίπαλες δυνάµεις δεν διαφαίνονται όµως, 

σύµφωνα µε τον ίδιο µόνο στα δηµιουργήµατα της πλάσης αλλά και στην ψυχή του 

κάθε ανθρώπου, «θερµό, αγαπηµένο, γνώριµο, µυρίζοντας σαν το κορµί µου, είναι το 

Σύµπαντο, Έρωτας µαζί και Πόλεµος, σφοδρή ανησυχία, επιµονή κι αβεβαιότητα» 

(1971, σελ. 90). 

Στον Καζαντζάκη, ο θάνατος δεν είναι το σκοτεινό και δόλιο στοιχείο που 

στοιχειώνει την ζωή, αλλά µια δύναµη που παροτρύνει σε δράση, όπως παραθέτει 

στον «Τελευταίο Πειρασµό», «ο θάνατος δεν είναι µια πόρτα που κλείνει, είναι µια 

πόρτα που ανοίγει και µπαίνεις µέσα». Ο άνθρωπος επιφορτίζεται µε το δύσκολο έργο 

να βρει την ισορροπία στις δυο πιέσεις που δέχεται από την ζωή και τον θάνατο και να 

χαράξει την δική του πορεία, αφήνοντας το στίγµα του που θα προάγει την ανάπτυξη 

στον κόσµο. Η ανάπτυξη, δεν νοείται στο έργο του, µονοδιάστατα, αλλά µπορεί να 

περιλαµβάνει δραστηριότητες από την σπορά της γης, µέχρι την κατοχύρωση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Τέλος, ολόκληρο το συγγραφικό έργο του Freud θα µπορούσε να ειδωθεί ως µια 

απόπειρα να αποδοθεί µια φιλοσοφική – ψυχολογική άποψη για τη φύση του 

ανθρώπου µέσω της ανάλυσης και της ανάδειξης της σεξουαλικότητας, στηριζόµενος 

στην έννοια ενόρµηση (ζωής – θανάτου) αναλύοντας και ερµηνεύοντας τη σχέση της ή 

ορθότερα την επένδυση της µε τα αντικείµενα, ως προς την επιλογή, την πηγή και τον 

σεξουαλικό σκοπό, (Bασιλιάς, 2002). Περισσότερες πληροφορίες για τους στοχασµούς 

του Freud θα ακολουθήσουν στα επόµενα κεφάλαια. 

Όποιες κι αν είναι οι ιδέες των διάφορων φιλοσοφικών και θρησκευτικών 

δογµάτων για τον θάνατο ένα είναι σίγουρο, ότι επικρατεί η κοινή τάση ο θάνατος να 

αντιµετωπίζεται µε µια γενναία στροφή προς τη ζωή. Ο άνθρωπος υπερβαίνει το 

θάνατο αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες του, αναπτύσσοντας στον 
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µεγαλύτερο βαθµό τη δηµιουργική δραστηριότητα του και υπηρετώντας όσο πιο 

αποτελεσµατικά µπορεί τις µεγάλες αξίες. Το ειδικό περιεχόµενο και η ειδική 

κατεύθυνση που θα δοθούν σε αυτές τις επιδιώξεις εξαρτώνται από τη γενικότερη 

βιοθεωρητική επιλογή του κάθε ανθρώπου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΡΜΗΣΕΩΝ 

 

Σε µια απόπειρα σύνοψης της θεωρίας της ενόρµησης το 1915 ο Freud στο 

δοκίµιο του «Ενορµήσεις και Πεπρωµένα των Ενορµήσεων», (βλ, Βασιλιάς, 2002), 

παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά της. Η ενόρµηση, υπό το πρίσµα της 

φυσιολογίας, έχει την έννοια της διέγερσης, όπως ακριβώς τα αντανακλαστικά, όπου 

εκφορτίζονται µε κάποια δράση που στοχεύει στο εξωτερικό περιβάλλον. Σε γενικό 

πλαίσιο είναι εκείνη η «δυναµική διαδικασία, η οποία συνίσταται σε µια ώση 

(ενεργειακό φορτίο) που αναγκάζει τον οργανισµό να τείνει προς ένα σκοπό» 

(Laplache & Pontalis,  1986 σελ. 208), η µείωση της έντασης που κυριαρχεί στην 

εκάστοτε πηγή (µέρος του σώµατος, όπου η ενόρµηση εδρεάζει), και ο σκοπός αυτός 

επιτυγχάνεται µέσα από ένα συγκεκριµένο αντικείµενο. 
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Παρ’ όλη την οµοιότητα της µε την έννοια της διέγερσης και της 

αντανακλαστικής δράσης του οργανισµού, δεν πρέπει να συγχέεται µε αυτές, καθώς οι 

δεύτερες µπορεί να περιλαµβάνουν περισσότερες φυσιολογικές διεγέρσεις (όπως για 

παράδειγµα το ανοιγόκλεισµα του µατιού στο έντονο φως). Μια άλλη διαφοροποίηση 

της από αυτές είναι ότι η ενόρµηση δεν πηγάζει από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά 

από το εσωτερικό του ίδιου του οργανισµού. Ένα τρίτο, ιδιαίτερο γνώρισµα της 

ενόρµησης είναι η σταθερότητα της δύναµης της. Με πιο απλά λόγια, παρατηρούµε 

ότι εφόσον το ερέθισµα προκύπτει από τον ίδιο τον οργανισµό είναι αδύνατη η φυγή 

του ατόµου για την αποφυγή της επίδρασης της. Ουσιαστικά, η ενόρµηση αίρεται µόνο 

µε την ικανοποίηση της, µέσα από περίπλοκα διαµορφωµένες δραστηριότητες στον 

ψυχισµό κάποιου. 

Ακόµα, η ενόρµηση έχει σαφή βιολογικό χαρακτήρα, εφόσον το νευρικό 

σύστηµα στοχεύει και σ’ αυτήν, όπως και στην διέγερση άλλου τύπου,  να τις 

επαναφέρει στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο. Επίσης, εφόσον το αίσθηµα της 

δυσαρέσκειας συνδέεται µε την αυξηµένη διέγερση, ενώ της ηδονής µε την µείωση 

της, παρατηρούµε ότι οι ενορµήσεις, όπως παρουσιάζονται να λειτουργούν στην 

πρώτη του θεωρία, ελέγχονται από το δίπολο ηδονής- οδύνη (δυσαρέσκεια).  Τέλος, οι 

όροι που αναφέρθηκαν προηγουµένως και  προσδιορίζουν την ενόρµηση είναι η ώση, 

ο σκοπός, το αντικείµενο και η πηγή της ενόρµησης. 

Η ώση, αναφέρεται στην «ποσότητα της δύναµης» (Freud 2000, σελ.16), 

αναλογικά µε το έργο που αντιπροσωπεύει η ενόρµηση. ∆ηλαδή, στην ενεργοποίηση 

και την παρότρυνση για δράση που δίνεται ως µήνυµα από τον ίδιο τον οργανισµό. 

Σκοπός νοείται ένας και µόνος «η ικανοποίηση µέσω της άρσης της κατάστασης 

διέγερσης που επικρατεί στην πηγή της ενόρµησης» (Freud 2000, σελ.16). Με ποιο 

απλά λόγια είναι η επίτευξη της ηδονής µέσω της µείωσης της διέγερσης, ή η αποφυγή 

του πόνου που προέρχεται από την αυξηµένη διεγερσιµότητα (Freud, 1965a). 
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Ανεξάρτητα από την µοναδικότητα του σκοπού, παρατηρούµε ότι προσφέρονται κάθε 

φορά πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις, πληρέστερες ή «µερικές», όπως είναι για 

παράδειγµα η µετουσίωση  για την εκπλήρωση αυτού. 

Αντικείµενο είναι σύµφωνα µε τον ίδιο το Freud (2000, σελ.17), «εκείνο το 

οποίο ή µέσα από το οποίο η ενόρµηση επιτυγχάνει το σκοπό της». Αποτελεί ένα 

παράγοντα µεταβλητό και δεν φαίνεται να συνδέεται άµεσα µε την ίδια την ενόρµηση. 

Το αντικείµενο µιας ενόρµησης µπορεί να είναι ένα στοιχείο ή άτοµο του εξωτερικού 

περιβάλλοντος ή ακόµα και το Εγώ του ατόµου (όπως γίνεται στην περίπτωση του 

πρωτογενούς ναρκισσισµού, Freud 1991b).  

Πηγή της ενόρµησης (Freud 2000, σελ.17), «είναι η σωµατική διεργασία που 

εντοπίζεται σε ένα όργανο ή µέρος του σώµατος». Με δυο λόγια, είναι το µέρος του 

σώµατος που βιώνει κάθε δεδοµένη στιγµή έντονη την διέγερση, η οποία σε ψυχικό 

επίπεδο αναπαριστάται ως ενόρµηση. Ενώ, ο όρος καθήλωση όσον αφορά στη πηγή, 

προσδιορίζει την έµµονη απαγκίστρωση του ατόµου για την αναζήτηση της ηδονής 

από ένα συγκεκριµένο µέρος του σώµατος του (στόµα, πρωκτός, φαλλός κτλ.). 

Στο ερώτηµα τέλος, πόσες και ποιες ενορµήσεις µπορούµε να διακρίνουµε; η 

ψυχανάλυση, όπως διαµορφώθηκε από τον Freud προτείνει δύο θέσεις µε τις οποίες θα 

ασχοληθούµε στο κυρίως µέρος της παρούσας εργασίας. 

Στην ψυχανάλυση όταν αναφερόµαστε στην έννοια ψυχικό όργανο, ουσιαστικά 

εννοούµε το µέσο που χειρίζεται τις ενορµήσεις. Ο τρόπος που τις χειρίζεται µπορεί να 

συνοψιστεί στις παρακάτω προτάσεις: 

- Θέτει σε αναπαραστάσεις (δηλαδή σε σενάρια µε εικόνες), φαντασιώσεις και 

όνειρα που πιθανόν να έχουν απωθηθεί. 

- ∆ίνει συναισθηµατική ποιότητα στην ενέργεια του ψυχικού οργάνου, δηλαδή 

την µεταµορφώνει τις ενορµήσεις σε θυµό, σε ενθουσιασµό, σε 

τρυφερότητα, κτλ. 
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- Συµβολοποιεί, µε την έννοια ότι βαφτίζει την απωθηµένη επιθυµία µε 

επικοινωνήσιµο νόηµα (Angerergues και συν. 1996). 

Η ενέργεια του ψυχικού οργάνου είναι ακριβώς αυτή των ενορµήσεων. 

Παρουσιάζει µια σειρά από χαρακτηριστικά στα οποία θα αναφερθούµε εν συντοµία 

στην συνέχεια. Αρχικά η ενέργεια ενεργοποιείται από εξωτερικές διεγέρσεις που 

αξιοποιούνται λόγω των εσωτερικών κινήσεων τις οποίες προκαλούν και οι οποίες δεν 

τους είναι αναγκαστικά συµµετρικές. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η 

ενέργεια στοχεύει να φτάσει το βαθµό µηδέν της διέγερσης (αρχή της αδράνειας). Με 

βάση αυτήν την αρχή το άτοµο προστατεύεται από το άσχηµο συναίσθηµα της 

έντασης που βιώνει από την έλλειψη του ποθητού αντικειµένου. Μια άλλη αρχή που 

διέπει την ενέργεια είναι η αρχή της σταθερότητας σύµφωνα µε την οποία τείνει να 

διατηρήσει µια διέγερση όσο το δυνατόν πιο χαµηλή και πιο σταθερή ( Laplance, 

1988). Οι συναισθηµατικές κινήσεις του ατόµου, δηλαδή το φαντασιωσικό σενάριο 

µπορεί να είναι υπερεπενδυµένο, για παράδειγµα όταν κάποιος λεει, «µόλις το 

σκεφτώ, κλαιω» ή υποεπενδυµένο, για παράδειγµα όταν άλλη στιγµή ισχυρίζεται «το 

ήξερα, αλλά δεν αισθάνοµαι τίποτα». Στην µια περίπτωση το συναίσθηµα ξεχειλίζει 

και η αναπαράσταση είναι κορεσµένη από αισθήµατα και συγκινήσεις. Ενώ, στην 

άλλη περίπτωση, το συναίσθηµα σαν να αιωρείται, να αναστέλλεται και η παράσταση 

είναι άχρωµη και χωρίς προφανώς συναισθηµατική ποιότητα. 

Στην νεύρωση συναντάται ακριβώς αυτή η παθιασµένη υπερχείλιση ως το 

αποτέλεσµα των ενεργειακών κινήσεων βάθους που ταράζουν το υποκείµενο, το σώµα 

και την ψυχή, ακριβώς επειδή η ένταση τους ξεπερνά τις ικανότητες ενσωµάτωσης του 

συστήµατος «συναίσθηµα – παράσταση – απώθηση – συµβόλιση» (Angerergues και 

συν., 1996). Κατά αυτήν την έννοια το υποκείµενο, δεν καταφέρνει να χειριστεί τα 

γεγονότα, δηλαδή να µεταµορφώσει την διέγερση σε συναισθήµατα µε ποιοτική χροιά, 
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σε απωθήσιµες παραστάσεις και ακόµη λιγότερο σε σκέψεις και σε λεκτικές 

εκφράσεις που θα συµβολοποιούσαν αυτή την ανυπόφορη διέγερση. 

Ο όρος λίµπιντο, έχει καθαρά ποσοτικό χαρακτήρα, παρότι δεν µπορεί να 

µετρηθεί και ανταποκρίνεται στην ενέργεια που επενδύεται από την σεξουαλική 

ενόρµηση ως προς το αντικείµενο. Είναι έννοια παραπλήσια µε την σεξουαλική 

επιθυµία που αναζητά την ικανοποίηση από το αντικείµενο και επιτρέπει την 

διαφοροποίηση ως προς το σκοπό (µετουσίωση για παράδειγµα),  και την πηγή της 

ευχαρίστησης µε την ικανοποίηση σε διάφορες ερωτογενείς ζώνες (Freud, 1977a).  

Η απώθηση, ως βασικός µηχανισµός άµυνας (Freud, A. 1978) είναι η «εκούσια 

λήθη ή άγνοια του ατόµου» (Mc William. 2000, σελ. 264). Λειτουργεί ως µέσο για να 

ανασταλεί η ψυχική ανάπτυξη µιας ενόρµησης, δηλαδή εκτοπίζει την ενόρµηση στο 

ασυνείδητο, όπου το περιεχόµενο της γίνεται µη συνειδητό και δύσκολα αποκτά 

κάποιος πρόσβαση σε αυτό (Miller, 2003). 

Η έννοια  του καταναγκασµού της επανάληψης, αξίζει να συζητηθεί στην 

συνέχεια. Πρόκειται για έναν όρο που εµφανίστηκε αργότερα στην ψυχαναλυτική 

ορολογία, κατέχει, παρ’ όλα αυτά, καίρια θέση για την κατανόηση της έννοιας των 

ενορµήσεων, καθώς διαπλέκονται στις αρχές της ηδονής και πραγµατικότητας 

(Laplache & Pontalis,  1986).  

Στο «Πέραν από την αρχή της ηδονής», (1965a), ο Freud ισχυρίζεται ότι παρότι 

η επανάληψη λειτουργεί συχνά ως εµπόδιο στο στοιχείο της ηδονής, µπορεί από µόνη 

της να είναι πηγή ηδονής. Τούτο συµβαίνει εφόσον ο οργανισµός επανέρχεται σε µια 

κατάσταση που του ήταν ευχάριστη ή όσον αφορά στην επανάληψη  δυσάρεστων 

καταστάσεων, επιτυγχάνεται µια µεταβίβαση µέσω της οποίας το άτοµο προσπαθεί να 

εξοικειωθεί µε την οδυνηρή κατάσταση και να πάψει να είναι γι’ αυτό αρνητικά 

φορτισµένη. 
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Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η Άννα Ποταµιανού (1999), µαθήτρια της κόρης του 

Freud,  Άννας, στην απόπειρα της να διευκρινίσει την ποιότητα του καταναγκασµού, 

ισχυρίζεται ότι πρόκειται για µια πράξη που επαναλαµβάνεται τόσο στην σκέψη όσο 

και στην συµπεριφορά του ατόµου χωρίς το άτοµο συνειδητά να γνωρίζει ότι την 

επαναλαµβάνει. Παράλληλα, έχει ψυχαναγκαστικά στοιχεία, καθώς ο ασθενής δείχνει 

να προτιµά την αδιάκοπη επανάληψη δυσλειτουργικών του στάσεων ή συµπτωµάτων, 

αντί να θυµηθεί αυτό που χρειάστηκε να απωθήσει. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας της 

αντίστασης που προβάλλει το ασυνείδητο απέναντι στο ενδεχόµενο, να έρθει ξανά σε 

επαφή µε µια ανάµνηση επώδυνη. 

 Ορίζεται, έτσι, ως η «έµφυτη τάση στους ζώντες οργανισµούς που τους ωθεί 

στην επιστροφή προς τα πίσω» (Ποταµιανού, 1999, σελ.56), ώστε να αποκατασταθούν 

προηγούµενες καταστάσεις ταυτόσηµες µε ότι προϋπήρχε του τραυµατικού γεγονότος. 

Σε αυτό το ξαναγύρισµα προς τα πίσω όπως αρχικά διατυπώθηκε από τον  Freud, ήρθε 

αργότερα να στηρίξει την ύπαρξη της ενόρµησης του θανάτου, δηλαδή το 

ξαναγύρισµα µέχρι ο οργανισµός να φτάσει το ανόργανο (Freud, 1965a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25



 

 

 

 

 

 

 

6.   ΟΙ ΕΝΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ FREUD 

 

Παρότι, συχνά ο Freud άλλαξε την αρχική ψυχαναλυτική του θεωρία έµενε 

ωστόσο, πάντα πιστός στην θεωρητική βάση την οποία είχε σίγουρη, την 

πρωτοκαθεδρία των ενορµήσεων. Είχε εξαρχής θέσει, όπως αναλύθηκε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο, ως αρχές λειτουργίας αυτών τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: 

α)την ώση, β) τον σκοπό, γ)την πηγή, δ)το αντικείµενο (Freud, Ιστορία της 

ψυχαναλύσεως). Η θεωρία των ενορµήσεων πήρε διάφορες µορφές στην µακρόχρονη 

συγγραφική του πορεία, αλλά διατήρησε πάντα ως κύριο χαρακτηριστικό της το 

δυϊσµό της (Βασιλιάς, 2002). 

Η πρώτη επεξεργασία το 1905 χαρακτηρίζεται από τον δυϊσµό ανάµεσα στις 

σεξουαλικές ενορµήσεις από τη µια µεριά και στις ενορµήσεις του εγώ ή της αυτό- 

συντήρησης, από την άλλη (Freud, 1991a). Στο ενδιάµεσο διάστηµα το 1914, εισήγαγε 

την έννοια του ναρκισσισµού στην θεωρία της λίµπιντο (Freud, 1991b), δηλαδή τότε 

εστίαζε στην αντίθεση µεταξύ της λίµπιντο του Εγώ και της λίµπιντο του αντικειµένου 

και ο θεωρητικός του στοχασµός στρέφονταν στην διαφοροποίηση των Ενορµήσεων 

του Εγώ σε αντιδιαστολή µε τις Ενορµήσεις του Αντικειµένου. Τέλος το 1924 (Freud, 

1965a), στην δεύτερη και  τελική επεξεργασία του, και ενώ είχε καταπιαστεί µε την 

ανάδειξη του πρωτογενούς µαζοχισµού και του καταναγκασµού προς επανάληψη, η 
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αντίθεση παίρνει την µορφή ενορµήσεων της ζωής και ενορµήσεων του θανάτου ή της 

καταστροφής. Με την νέα θεωρία του, ο ψυχισµός παύει να θεωρείται ως κάτι το 

ενιαίο και γραµµικά επαναλαµβανόµενο. Αντίθετα, η µια ψυχική πλευρά µπορεί να 

επιδιώκει την ευχαρίστηση, ενώ παράλληλα υπάρχει και µια άλλη ψυχική πλευρά που 

αντιτίθεται σ’ αυτήν. Ο συγκεκριµένος δυϊσµός, ο οποίος διατρέχει το σύνολο της 

φροϋδικής σκέψης, αφορά ουσιαστικά στην ενδοψυχική σύγκρουση. Ή 

χρησιµοποιώντας δικά του λόγια, «οι ενορµήσεις δεν είναι πάντα σύµφωνες µεταξύ 

τους και αυτό έχει ως συχνή κατάληξη την σύγκρουση συµφερόντων» (Freud, 1996). 
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7.  Η ΠΡΩΤΗ ΦΡΟΫ∆ΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΡΜΗΣΕΩΝ 

 

7.1.   Ενορµήσεις Αυτοσυντήρησης  - Ενορµήσεις του Εγώ 

 

Στο Λεξιλόγιο της Ψυχανάλυτσης, µε τον όρο αυτό ο  Freud  «ορίζει το σύνολο 

των αναγκών, που είναι συνδεδεµένες µε τις σωµατικές λειτουργίες τις απαραίτητες 

για την διατήρηση της ζωής του ατόµου, η πείνα αποτελεί το πρότυπο τους» (Laplache 

& Pontalis,  1986, σελ.191). Η έννοια αυτή δεν εµφανίζεται στο έργο του παρά το 

1910, αλλά από την αρχή της διατύπωσης της θεωρίας του για την λίµπιντο υπονοείται 

η ύπαρξη τους για την στήριξη των σεξουαλικών ενορµήσεων σε σωµατικές 

λειτουργίες ήδη κατά την συγγραφή του έργου του «Τρία ∆οκίµια για την 

σεξουαλικότητα (Freud, 1991b). Η αρχική ικανοποίηση της στοµατικής ερωτογενούς 

ζώνης, είναι στενά συνδεδεµένη µε την ικανοποίηση της ανάγκης για τροφή. 

Στην πρώτη θεωρία του όλες οι οργανικές ενορµήσεις που λειτουργούν στον 

ψυχισµό, µπορούν να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε τους όρους σε «Πείνα» ή σε 

«Έρωτα». Ο δυϊσµός σε αυτό το σηµείο εξυπηρετεί από την µία την στήριξη των 

σεξουαλικών ενορµήσεων στις ενορµήσεις αυτοσυντήρησης και από την άλλη κάνει 

ξεκάθαρη την αντίθεση τους στην ψυχική σύγκρουση. Για παράδειγµα, το µάτι όταν 

υπάρχουν υστερικές διαταραχές της οράσεων, είναι ο τόπος όπου εκδηλώνεται το 

σύµπτωµα αν υπάρξει σύγκρουση µεταξύ των δύο ενορµήσεων (Laplache & Pontalis,  

1986). 
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Μια ακόµα διαφοροποίηση των ενορµήσεων αυτοσυντήρησης και 

σεξουαλικότητας είναι ότι ενώ και οι δύο στοχεύουν στην απόκτηση ικανοποίησης, οι 

πρώτες κυριαρχούνται από την αρχή της πραγµατικότητας, ενώ οι δεύτερες από την 

αρχή της ηδονής. Με άλλα λόγια, όταν οι ενορµήσεις αυτοσυντήρησης δεν 

ικανοποιούνται  από την αρχή της ηδονής, προσαρµόζονται στην αρχή της 

πραγµατικότητας και αναζητούν νέα µέσα για την καταστολή της έλλειψης που 

βιώνουν. Αντίθετα, οι σεξουαλικές ενορµήσεις όταν δεν ικανοποιούνται από την αρχή 

της ηδονής συνεχίζουν να υφίστανται εκεί µε την µορφή φαντασιώσεων για 

περισσότερο χρονικό διάστηµα. Αυτή η παρατεταµένη παραµονή τους σε 

φαντασιωσικό επίπεδο και η καθυστέρηση να λειτουργήσουν µε βάση την αρχή της 

πραγµατικότητας οδηγεί σε κάποιες περιπτώσεις στην νεύρωση. Μια δεύτερη 

διαφοροποίηση τους είναι ότι οι ενορµήσεις αυτοσυντήρησης δεν ενεργοποιούν 

µηχανισµούς άµυνας, όπως την µετουσίωση ή την απώθηση όταν δεν επιτυγχάνουν 

την κάλυψη της ανάγκης που προέρχεται από αυτές, όπως συµβαίνει στις σεξουαλικές 

ενορµήσεις. 

Οι ενορµήσεις αυτοσυντήρησης είναι πολυάριθµες και παρότι πουθενά στο έργο 

του Freud δεν γίνεται εκτενής αναφορά σε αυτές, ενδεικτικά θα µπορούσαµε να 

παραθέσουµε την διατροφή, την αφόδευση, την ούρηση, την µυϊκή δραστηριότητα, 

την όραση κτλ.  Οι ενορµήσεις αυτές παρουσιάζονται στην ψυχανάλυση αδιαχώριστες 

από το Εγώ του ατόµου, καθώς από την µία µεριά λειτουργούν σύµφωνα µε την αρχή 

της πραγµατικότητας που εδρεάζει στο Εγώ και από την άλλη, σε βιολογικό επίπεδο 

υπηρετούν τους σκοπούς και την επιβίωση του ίδιου του οργανισµού και συντηρούν 

τον εαυτό. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αυτές α) προέρχονται από τον οργανισµό 

και β)στοχεύουν σε εξειδικευµένα εξωτερικά αντικείµενα (π.χ. τροφή ή ένδυση). 

Αργότερα, όταν διατύπωσε την θεωρία της ναρκισσιστικής λίµπιντο (Freud, 

1991b), στην απόπειρα του να δηµιουργήσει µια µονιστική ενορµητική θεωρία όπως 
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αυτή του Γιούνκ, οι ενορµήσεις του Εγώ παρουσιάζονται να πηγάζουν από αυτό (από 

το ίδιο το  εγώ) και αναφέρονται σε ανεξάρτητα αντικείµενα (για παράδειγµα στην 

τροφή). Ενώ παράλληλα το εγώ γίνεται και αντικείµενο για την σεξουαλική ενόρµηση 

(λίµπιντο του Εγώ) (Laplache & Pontalis,  1986).  Μετά την δεύτερη διατύπωση της 

θεωρίας του οι ενορµήσεις αυτοσυντήρησης εντάσσονται στην έννοια «Έρως», 

δηλαδή στις ενορµήσεις της ζωής. 

 

7.2.    Σεξουαλική Ενορµήση 

  

Ορίζεται από τους Laplache και Pontalis,  (1986, σελ. 218), ως «η εσωτερική 

ώση η οποία δρα σε ένα πολύ ευρύτερο πεδίο από εκείνο των σεξουαλικών 

δραστηριοτήτων µε την τρέχουσα έννοια του όρου…και από δυναµική άποψη 

θεωρείται ο απαραίτητος πόλος της ψυχικής σύγκρουσης που είναι το προνοµιακό 

αντικείµενο απώθησης στο ασυνείδητο». 

Τα χαρακτηριστικά της σεξουαλικής ενόρµησης, είναι τα εξής: 

α) Η ηδονή του οργάνου. ∆ηλαδή, η διαλλακτικότητα αναφορικά µε την πηγή 

από την οποία ικανοποιείται αυτή. Στο ανθρώπινο σώµα, όπως αναφέρθηκε στο 

σχετικό χορείο για τις πηγές των ενορµήσεων, υπάρχουν διάφορα σηµεία σεξουαλικής 

διέγερσης, έτσι η ενόρµηση δεν παρουσιάζεται εξαρχής ενοποιηµένη αλλά στοχεύει 

στην ικανοποίηση σε µερικές ενορµήσεις. 

β) Η λίµπιντο είναι η µοναδική ενέργεια που χαρακτηρίζει τις µεταβολές της, 

από οικονοµική άποψη. 

γ)   Είναι στενά συνδεδεµένη µε την δηµιουργία αναπαραστάσεων και 

φαντασιώσεων, οι οποίες είναι εξειδικευµένες προς ένα συγκεκριµένο κάθε φορά 

αντικείµενο. 
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Θα µπορούσαµε να πούµε γενικότερα ότι είναι µία ώθηση στο άτοµο που 

επίµονα αποζητά την «πλήρωση της», υπακούοντας στην αρχή της ηδονής. Είναι 

δύσκολα «εκπαιδεύσιµη», και λειτουργεί σύµφωνα µε τους νόµους της πρωτογενούς 

διαδικασίας. Μπορεί ακόµα να στρέφεται είτε, σε κάποιον άλλο από το περιβάλλον 

του ατόµου ή σε κάποιο υποκατάστατο ανόργανο, και στις δύο παραπάνω 

περιπτώσεις, µιλάµε για το αντικείµενο της επένδυσης της σεξουαλικής ενόρµησης. 

Είτε, όταν στρέφεται  προς το ίδιο το Εγώ του ατόµου, όπου µιλάµε για ναρκισσιστική 

επένδυση της σεξουαλικής ενόρµησης στο ίδιο το άτοµο (Freud, 1991b). Η ισορροπία 

στην σεξουαλική ενόρµηση προδιαθέτει και την ισορροπία στο ψυχικό σύστηµα 

γενικότερα, εφόσον αποφεύγει την δηµιουργία συγκρούσεων στον ψυχισµό του 

ατόµου. 

Στην δεύτερη θεωρία των ενορµήσεων του Freud, εντάσσεται µαζί µε τις 

ενορµήσεις αυτοσυντήρησης στην ενόρµηση της ζωής ή Έρωτα, παίρνοντας έτσι την 

µορφή µιας δύναµης που τείνει προς την σύνδεση και την συγκρότηση των ζωτικών 

ενοτήτων. 

 

7.3.    Σύνοψη 

 

Η ενορµητική οικονοµία σε αυτήν την θεωρία, όπως έχει αναφερθεί και 

προηγουµένως, ρυθµίζεται από την αρχή της ευχαρίστησης – δυσαρέσκειας, δηλαδή το 

άτοµο τείνει να κάνει πράξεις που το ικανοποιούν και αποφεύγει καταστάσεις που 

είναι δυσάρεστες γι’ αυτό. Οι ενορµήσεις χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες 

:αυτοσυντήρησης και σεξουαλικές- η λίµπιντο ορίζει την ενέργεια των τελευταίων. 

Οι σεξουαλικές ενορµήσεις απορρέουν από πολλές οργανικές πηγές στο 

ανθρώπινο σώµα (στόµα, πρωκτός, φαλλός) και είναι πολυάριθµες. Στην πορεία της 

ανάπτυξης του παιδιού, λειτουργούν ξεχωριστά η µία από την άλλη, στα αντίστοιχα 
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ψυχοσεξουαλικά στάδια (στοµατικό, πρωκτικό, φαλλικό), όπως αυτά παρουσιάστηκαν 

στα «Τρία δοκίµια για την σεξουαλικότητα» (Freud, 1991a). Αργότερα, οι αρχικά 

ξεχωριστές σεξουαλικές ενορµήσεις συγκλίνουν και στοχεύουν στην αναπαραγωγή 

του οργανισµού (έπειτα από µια λανθάνουσα περίοδο ανάπτυξης). Πριν από την 

σύνθεση τους, η κάθε µερική ενόρµηση στοχεύει απλά στην «ηδονή του οργάνου» 

(Freud, 2000). 

Στα πρώτα αυτά στάδια της ανάπτυξης, οι σεξουαλικές ενορµήσεις συµβαδίζουν 

µε τις ενορµήσεις της αυτοσυντήρησης και είναι στενά συνδεδεµένες µαζί τους. Η 

αποδέσµευση και διαφοροποίηση τους από αυτές γίνεται σταδιακά, σε µετέπειτα 

χρονική περίοδο. Η αποσύνδεση δεν είναι ολική, καθώς «ένα µέρος των σεξουαλικών 

ενορµήσεων παραµένει συνδεδεµένο µε τις ενορµήσεις του Εγώ σ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής» (Freud, 2000, σελ. 20). 

Μετά την τελική διαµόρφωση της θεωρίας των ενορµήσεων η έννοια της 

ενόρµησης αυτοσυντήρησης παίρνει την µορφή ορµής και αλλάζει ελαφρά το 

νοηµατικό της περιεχόµενο. Όπως παραθέτει ο ίδιος στο έργο του «Επίκαιρες 

παρατηρήσεις για τον Πόλεµο και τον Θάνατο», (Freud, 1998) η ενόρµηση της 

αυτοσυντήρησης, είναι µια λειτουργία ενστικτώδης στον ανθρώπινο οργανισµό, που 

συναντάται, σε όλα τα έµβια όντα. Προσθέτει, ότι στόχος της δεν είναι µονάχα η απλή 

επιβίωση του οργανισµού στις εκάστοτε εξωτερικές συνθήκες, αλλά παράλληλα 

«µετουσιώνεται σε ορµή για τη ζωή, στην αγάπη για την ζωή και σε έρωτα, δηλαδή σε 

φροντίδα για την αποσόβηση τόσο του βιολογικού όσο και του ψυχικού και 

πνευµατικού θανάτου» (Freud, 1998, σελ. 13).  
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8.    Η ∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΡΟΫ∆ΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΡΜΗΣΕΩΝ 

 

«Ποιος άλλος εκτός απ’ αυτόν τον κλινικό γιατρό,  

τον προσκολληµένο στο πλέον κοινότοπο της οδύνης, 

 ερεύνησε µε τόση τόλµη τη ζωή όσον αφορά το νόηµα που έχει, 

 όχι για να πει ότι δεν έχει, εύκολος τρόπος να νίψει 

 τας χείρας του, αλλά για να πει ότι έχει ένα και µόνο, 

 όπου η επιθυµία φέρεται από το θάνατο.» 

(Λακάν για τον Φρόυντ, βλ. Μαννονι, 1993 σελ.11) 

 

 

8.1.    Η πορεία προς την επαναδιατύπωση της θεωρίας των 

ενορµήσεων. 

 

Στην  αρχή του συγγραφικού του έργου, το 1905 µε την έκδοση του «Τρία 

δοκίµια για την σεξουαλικότητα» (Freud, 1991a), η επιθετικότητα, αποτελούσε 

µονάχα συστατικό της σεξουαλικής ενόρµησης. Το 1909, στην ψυχανάλυση παιδιού, 

του µικρού Χανς (Freud, 1992), παρατηρούµε ότι η σκέψη για την τελική θεωρία των 

ενορµήσεων βρίσκεται στο έργο αυτό σε λανθάνουσα µορφή, όπως σηµειώνει ο ίδιος, 

«δεν µπορώ να φτάσω στο σηµείο να υποθέσω την ύπαρξη µιας ειδικής επιθετικής 

ορµής πλάι στις γνώριµες ορµές της αυτοσυντήρησης και τη σεξουαλική ορµή, και 

µάλιστα στην ίδια θέση µε αυτά».  

Τα ερωτήµατα αυτά, τα οποία ταλάνιζαν τον Freud και τον οδήγησαν στην 

διατύπωση της δεύτερης θεωρίας του σχετικά µε τις ενορµήσεις, πλήθυναν όταν 
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µελετούσε το 1915 µια περίπτωση µελαγχολίας, καθώς και τα παράδοξα του 

µαζοχισµού (Freud, 1991b). Οι αυτοκατηγορίες, οι αρνητικές αντιδράσεις και εν γένει 

η οικουµενικότητα των αισθηµάτων ενοχής που συναντούσε σε πολλούς ασθενείς του, 

έκαναν επιτακτική την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις σε αυτά µέσα από τον 

εµπλουτισµό της θεωρίας του. 

Το ίδιο έτος µε την έκδοση του βιβλίου του «Τα Ένστικτα και οι µεταλλαγές 

τους» το 1915 (βλ. Freud 1996),  δειλά δειλά αρχίζει να διαφαίνεται στην σκέψη του η 

ύπαρξη µιας επιθετικότητας που λειτουργεί ανεξάρτητα από την ενόρµηση της 

σεξουαλικότητας. Στο ίδιο έργο, διακηρύττει ότι «το µίσος σαν σχέση προς τα 

αντικείµενα είναι χρονικά µεγαλύτερο από την αγάπη κι έχει τις ρίζες του στα 

ένστικτα του εγώ ή ένστικτα της αυτοσυντήρησης». Αναλύει το µίσος που προέρχεται 

από την αρχέγονη απόρριψη του εξωτερικού κόσµου, όπως συµβαίνει στο βρέφος που 

αποδιώχνει τα ερεθίσµατα και µισεί τον κόσµο που επεµβαίνει στην δική του ιδιωτική 

ναρκισσιστική σφαίρα (From, 1977a). Υπ’ αυτήν την έννοια τα πρότυπα του µίσους 

δεν πηγάζουν από την σεξουαλική ζωή αλλά από τον αγώνα του εγώ να διαφυλάξει 

τον εαυτό του. 

 Αργότερα, τα πρώτα ερωτήµατα, ωριµάζουν µέσα του, µετατρέπονται και 

συγκεκριµενοποιούνται στην διευκρίνιση της φύσης του καταναγκασµού επανάληψης 

δυσάρεστων καταστάσεων, όπως αυτό παρατήρησε ότι συµβαίνει στην τραυµατική 

νεύρωση και στα παιχνίδια των παιδιών. Έννοια που διευκρίνισε αργότερα το 1924, 

στο έργο «Πέρα από την αρχή της ηδονής» (Freud, 1965a), ισχυριζόµενος ότι 

µιλώντας για καταναγκασµό προς την επανάληψη, αναφερόµαστε ουσιαστικά στην 

«τάση µέσα από την οποία ένας άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να επαναλάβει 

προηγούµενες πράξεις ή να επιστρέψει σε προηγούµενα στάδια της ανάπτυξης του» 

(Daco, 1970, σελ. 336). Στο έργο αυτό γίνεται η πρώτη αναφορά στην νέα διχοτόµηση 

των ενορµήσεων, προκειµένου να εξετάσει αναλυτικότερα την φύση τους. 
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 Παρατηρώντας τότε, τις µοµφές και τα παράπονα που απευθύνονταν στο 

απολεσθέν αντικείµενο να στρέφονται εναντίον του Εγώ του υποκειµένου, υπέθεσε 

την ύπαρξη µιας ενδόµυχης ασυνείδητης δοµής που ονόµασε ένστικτο του θανάτου, 

και που µπορεί να στρέφεται εναντίον του ίδιου του Εγώ του ατόµου (Μαννονι, 1993), 

και που σχετίζονταν άµεσα µε την ενοχή για τις επιθυµίες του ατόµου όπως αυτή 

επιβάλλεται από το Υπερεγώ (Ράιχ, 1990). Ενώ, σε τελική ανάλυση στοχεύουν στην 

επαναφορά των ζωντανών υπάρξεων σε µια προγενέστερη της ζωής κατάσταση, στην 

κατάσταση της ανόργανης ύλης. 

 Για να γίνει πιο κατανοητή η παραπάνω θέση θα φέρουµε δύο παραδείγµατα 

στο σηµείο αυτό που επιβεβαιώνουν την βασανιστική και αυτοκαταστροφική επιρροή 

των ενοχών. Πρώτον, για την ψυχανάλυση, όσο περισσότερο αθώος αισθάνεται 

κάποιος, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι έχει αποµακρύνει τις επιθετικές του 

ενορµήσεις, µε αποτέλεσµα αυτές να τίθενται στην υπηρεσία του Υπερεγώ, το οποίο 

οπλίζεται έτσι καλύτερα για να µας βασανίζει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι πλέον 

«αθώοι» να σηκώνουν το βαρύτερο φορτίο ενοχής. ∆εύτερον, στην περίπτωση του 

πένθους, ο πενθών διατηρεί το αίσθηµα ενοχής για το ανοµολόγητο µίσος που νιώθει 

για τον εξιδανικευµένο νεκρό. Η ενοχή, µετατρέπεται, στην συνέχεια, σε 

αυτοκατηγορίες, και αυτοκαταστροφικές τάσεις που κρύβουν τον πόθο της 

επανασυνάντησης µε το νεκρό, (Bacque, 2004).  

Ο Freud στο «πέρα από την Αρχή της Ηδονής», (1965a) και στο «Εγώ και 

Εκείνο» (βλ. From, 1983), είχε αντιληφθεί την ύπαρξη µιας ασυνείδητης ανάγκης για 

τιµωρία, αυτή η ανάγκη , υποτίθεται ότι ευθύνονταν για την αντίσταση στο να γίνει ο 

ασθενής καλά. Ταυτόχρονα εισάγονταν κι η θεωρία περί του «ενστίκτου του 

θανάτου», που πυροδότησε γύρω στο 1925 µια µεγάλη διάσταση απόψεων στα 

πλαίσια της ψυχαναλυτικής θεωρίας για τις νευρώσεις. Αλλά ακόµα και τότε ο Freud 

διατηρούσε επιφυλάξεις σχετικά µε την ορθότητα των απόψεων του, αναφέρει 
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χαρακτηριστικά, «Μπορεί να µε ρωτήσουν, αν και πόσο είµαι πεισµένος για την 

αλήθεια των υποθέσεων που διατύπωσα σε αυτές τις σελίδες. Θα απαντούσα τότε πως 

δεν είµαι πεισµένος και πως δε ζητάω να πείσω κι άλλους ανθρώπους να τις πιστέψουν 

ή ακριβέστερα, πως δεν ξέρω πόσο τις πιστεύω» (Freud, 1965a). 

Αργότερα το 1930, επιστρέφει µε το έργο του «Ο Πολιτισµός Πηγή ∆υστυχίας» 

(Freud, 1974a), για να περιγράψει σαφέστατα την ανάπτυξη της νέας αυτής θεωρίας 

των ενορµήσεων, που δείχνει να έχει κατασταλάξει, πλέον, στην σκέψη του. Ενώ το 

1933, στις «Μελέτες για την ψυχανάλυση» (Freud, 1979), ο Freud εµµένει στην θέση 

του για την ενόρµηση της ζωής διαφοροποιώντας την από αυτήν του θανάτου, σαν µια 

δύναµη που συνδυάζει την ζωντανή ουσία σε όλο και µεγαλύτερες µονάδες, σε 

αντιδιαστολή µε την δεύτερη που οδηγεί καθετί το ζωντανό στην ανόργανη 

κατάσταση. Ακόµα και στα τελευταία, του κείµενα µετά το 1935, (βλέπε ενδεικτικά, 

Επιτοµή, 1940, Περατούµενη και µη- περατούµενη ανάλυση, 1937), ο Freud συνεχίζει 

να τονίζει την πεποίθηση του για την ύπαρξη της ενόρµησης του θανάτου. 

 

 

8.2.    Η δεύτερη θεωρία των ενορµήσεων 

 

Το ποια ήταν όµως τελικά η αναδιατύπωση των απόψεων του για τις ενορµήσεις; 

Και πως αυτές παρουσιάζονται ότι δρουν στα πλαίσια της δεύτερης θεωρίας του θα 

αναφερθεί παρακάτω. Ο Freud έλεγε ότι η ζωντανή ουσία κυβερνιέται από δύο 

αντιθετικές ενορµητικές δυνάµεις που τις εξίσωνε µε τη σεξουαλική ενόρµηση 

(«Eros») και µε την ενόρµηση του θανάτου», («Thanatos») (βλ. Βαµβαλής, 2000). 

Κατά το Freud η ενόρµηση «Έρως» ερεθίζει κι εξυψώνει  τη ζωντανή ουσία πέρα από 

την ισορροπία της, που µοιάζει µε την παθητικότητα της ανόργανης ύλης, δηµιουργεί 

ένταση που ενώνει τη ζωή σε όλο και µεγαλύτερες µονάδες. Είναι ζωηρή ενόρµηση 
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και η αιτία όλων των αναταραχών της ζωής (Freud, 1998). Αλλά πίσω από αυτό 

προβάλλεται να λειτουργεί το σιωπηλό αλλά «πολύ πιο σοβαρό» ένστικτο του 

θανάτου, δηλαδή η τάση του να περιοριστεί το ζωντανό σε δίχως ζωή, στο τίποτα, στη 

Νιρβάνα (Laplanche, 1988).  

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, η ζωή πραγµατικά δεν ήταν τίποτε άλλο από µια 

διαταραχή της αιώνιας σιωπής, του τίποτα.  Ενώ από αυτήν του την πεποίθηση εξηγεί 

τελικά και την έννοια της συναισθηµατικής αµφιθυµίας, δηλαδή το γεγονός ότι συχνά 

το ίδιο άτοµο βιώνει για το ίδιο αντικείµενο έντονα συναισθήµατα αγάπης και µίσους 

(Freud, 1998). Πράγµα που γίνεται έντονα αντιληπτό αν αναλογιστούµε ότι οι πιο 

τρυφερές εκδηλώσεις αγάπης µε τα οικεία µας πρόσωπα πηγάζουν από την αντίδραση 

µας για τα εχθρικά συναισθήµατα που βιώνουµε ταυτόχρονα γι’ αυτά. Όπως ακριβώς 

συµβαίνει µε την σχέση µητέρας και βρέφους, στην αρχή η µητέρα βιώνεται ως το 

λατρεµένο αντικείµενο, αλλά όταν το βρέφος αντιληφθεί ότι είναι οντότητα άλλη από 

αυτό, υφίσταται πλήγµα µαταίωσης και µισεί το αρχικά αγαπηµένο αντικείµενο (βλ. 

ενδεικτικά στην θεωρία της Klein, υποενότητα 9.3, Klein, 1964). 

Η κάθε µια από αυτές τις ενορµήσεις επιτελεί το δικό της έργο στην επίδραση 

και τροποποίηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Ακόµα, οι δύο ενορµήσεις 

θεωρούνται βασικές και ουσιώδεις σε κάθε άτοµο, και θα ήταν λάθος να µιλήσουµε 

για την ενόρµηση της ζωής εξισώνοντας την µε κάτι καλό, ενώ για αυτήν του θανάτου, 

ονοµάζοντας την κάτι κακό και επαίσχυντο. Αντίθετα, µας παροτρύνει ο Freud (1998), 

να δεχτούµε και τις δύο ως απαραίτητες, και να αναγνωρίσουµε την «αµοιβαία 

αντίδραση τους πάνω στα φαινόµενα της ζωής» (σελ. 72). Λειτουργούν πάντα εν 

παραλλήλω και όχι αποµονωµένες η µια από την άλλη, έτσι επιτυγχάνεται η 

κατάκτηση των διάφορων στόχων και επιθυµιών των ατόµων. Έτσι, για παράδειγµα η 

ορµή της αυτοσυντήρησης «τροφοδοτεί» στην συνέχεια τη σεξουαλική ενόρµηση, και 

εµπεριέχει την επιθετικότητα, για να µπορεί να επιβάλλει τις ανάγκες της (την εύρεση 
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φαγητού για παράδειγµα). Οµοίως, η ερωτική ενόρµηση, επιστρατεύει την 

κατακυρίευση, για να κάνει δικό της το ποθητό αντικείµενο, δηλαδή τον αγαπηµένο 

Άλλο. 

Μέχρι εκείνη την εποχή η νεύρωση θεωρούνταν σαν αποτέλεσµα σύγκρουσης 

ανάµεσα στη σεξουαλικότητα και στο φόβο της τιµωρίας (Freud, 1974b). Με άλλα 

λόγια, ήταν ευρέως αποδεκτό ότι οι αιτίες των δεινών του ανθρώπου πηγάζουν από τις 

απαγορεύσεις που του επιβάλλονται από την κοινωνία έναντι στις επιθυµίες ή τις 

ενορµήσεις τους. Χρειάστηκε χρόνος µέχρι να αντιληφθεί ότι η δυσφορία του ατόµου 

οφείλονταν σε «λόγους κρυµµένους βαθιά, στους κόλπους τους ίδιους της ανθρώπινης 

υπόστασης», (Μαννονι, 1993 σελ. 88). 

Τώρα µε τον νέο αυτό ορισµό των ενορµήσεων, σχηµατίσθηκε η διατύπωση ότι 

η νεύρωση αποτελούσε µια σύγκρουση ανάµεσα στην σεξουαλικότητα και στην 

ανάγκη για τιµωρία, δηλαδή το άµεσα αντίθετο του φόβου της τιµωρίας για την 

σεξουαλική συµπεριφορά.(Reich, 1977). 

Παρατηρούµε, έτσι, ότι στον Freud χρειάστηκε πολύ χρόνος µέχρι ότου 

ανακαλύψει ότι η ενόρµηση του θανάτου είναι εξίσου σηµαντική όσο και η λίµπιντο, 

την οποία και συνοδεύει από πολύ κοντά. Στον πρωτογενή ναρκισσισµό, η λίµπιντο 

συγχέεται σχεδόν µε τις βιολογικές δυνάµεις. Η ενόρµηση του θανάτου όµως κατέχει 

ήδη την ίδια θέση. Η λίµπιντο µπορεί να επενδύσει ένα εξωτερικό αντικείµενο και να 

µεταβληθεί σε σεξουαλική επιθυµία και έρωτα. Η επιθετικότητα και το µίσος την 

ακολουθούν σαν σκιές. Τελικά, στον δευτερογενή ναρκισσισµό, η λίµπιντο επενδύει 

το ίδιο το Εγώ. Η ενόρµηση θανάτου επιτίθεται σε αυτό το ίδιο Εγώ, το κατηγορεί, το 

καταδικάζει, το βασανίζει. Ο Freud µένει έκθαµβος όταν διαπιστώνει ότι µπόρεσε επί 

τόσα χρόνια να κρύβει από τον εαυτό του αυτές τις αλήθειες (Freud, 1965a), ενώ στο 

έργο του, «Επίκαιρες παρατηρήσεις για τον πόλεµο και τον θάνατο» (1998), τονίζει ότι 

η δυσκολία της µεµονωµένης αποµόνωσης των δύο συνυφασµένων αυτών ορµών, 
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ήταν αυτή που δεν τον άφηνε τόσο καιρό να τις ξεχωρίσει και να µιλήσει αναλυτικά 

για κάθε µια από αυτές. Αυτή η διάρκεια δίνει το µέγεθος της αντίστασης που τις 

προστατεύει, αυτή η αντίσταση δίνει το µέγεθος της σηµασίας τους. 

Η αλλαγή αυτή στην αρχική θεωρία του για την παντοδυναµία της σεξουαλικής 

ενόρµησης, επέβαλλε και την τροποποίηση η καλύτερα τον εµπλουτισµό της αρχικής 

τοπικής θεωρίας του το 1923 (Laplanche, 1988).  

Αξίζει να παραθέσουµε σε αυτό το σηµείο ένα ολόκληρο απόσπασµα από το 

έργο του Freud, «Το Εγώ και το Εκείνο» (Βλ. Fromm, σελ. 145) που εκδόθηκε εκείνη 

τη χρονιά: 

«Η ειδική σωµατική διαδικασία (του αναβολισµού ή του 

καταβολισµού) θα συνδεθεί µε την καθεµία από τις δυο τάξεις 

ενορµήσεων και οι δύο ενορµήσεις είναι ενεργές σε κάθε µόριο της 

ζωντανής ύλης, αν και σε άνισες αναλογίες, έτσι που σε κάποιο µόριο η 

ύλη µπορεί να  είναι ο κύριος εκπρόσωπος του Έρωτα. Αυτή η υπόθεση 

δε ρίχνει κανένα φως στην περίπτωση που οι δύο τάξεις ενορµήσεων 

είναι ενωµένες, αποτελώντας ένα µείγµα, ένα κράµα, αλλά το ότι κάτι 

τέτοιο συµβαίνει ταχτικά και πολύ εκτεταµένα, είναι µια υπόθεση 

αναγκαία για την άποψη µας. Φαίνεται πως, σαν αποτέλεσµα του 

συνδυασµού των µονοκύτταρων οργανισµών σε πολυκύτταρες µορφές 

ζωής, η ενόρµηση του θανάτου του µεµονωµένου κυττάρου µπορεί να 

εξουδετερωθεί και οι καταστροφικές παρορµήσεις να στραφούν προς 

τον εξωτερικό κόσµο µέσα από τη λειτουργία ενός ειδικού οργάνου. 

Αυτό το ειδικό όργανο φαίνεται να είναι το µυϊκό σύστηµα, και η 

ενόρµηση του θανάτου, φαίνεται και από τον τρόπο να εκδηλώνεται – 

αν και µερικά µόνο κατά πάσα πιθανότητα – σαν µια ενόρµηση 

 39



καταστροφής, που κατευθύνεται ενάντια στον εξωτερικό κόσµο και 

τους άλλους οργανισµούς».  

Σ’ αυτήν την νέα διατύπωση το εκείνο δεν αποτελείται από την ασυνείδητη 

ψυχική ενέργεια η όποία δεν φαίνεται πια να πηγάζει µόνο από την λίµπιντο αλλά και 

από την ενόρµηση του θανάτου, (Μαννονι, 1993). Ανάµεσα στα δύο είδη των 

ενορµήσεων, το εγώ κρατά µια στάση αµερόληπτη, και προσδοκά από τις ενορµήσεις 

του θανάτου να καθυποτάξουν την λίµπιντο. Συχνά όµως γίνεται το ίδιο το Εγώ ο 

στόχος των καταστροφικών αυτών δεύτερων ενορµήσεων (Freud, 1979). Βλέπουµε 

έτσι, το Εγώ που αρχικά ήταν διαιτητής , να κινδυνεύει να γίνει στόχος των 

καταστρεπτικών ενορµήσεων, ο ναρκισσισµός σε αυτό το σηµείο λειτουργεί ως άµυνα 

εναντίον των ενορµήσεων του θανάτου. 

Τι ήταν, όµως, αυτό που παρακίνησε τον Freud να επαναδιατυπώσει την θεωρία 

των ενορµήσεων µετά το 1924; Ποιοι εκλυτικοί παράγοντες έδρασαν για την 

αναθεώρηση της αρχικής του θέσης; Με άλλα λόγια, ποιοι λόγοι των ώθησαν να 

υποθέσει την ύπαρξη µιας ενόρµησης του θανάτου; Σύµφωνα µε τον Φροµµ (1983), 

δύο γεγονότα στην ζωή του Freud, τον οδήγησαν προς την θεµελίωση της δεύτερης 

ενορµητικής θεωρίας του. Πρώτον, η έναρξη των Παγκοσµίων Πολέµων: ο Freud 

βρέθηκε εκείνη την περίοδο µπροστά σε µια µανιασµένη έκρηξη µίσους και 

καταστροφής που όµοια της δεν είχε συναντήσει η ανθρωπότητα. Το ιστορικό αυτό 

γεγονός του έδωσε το έναυσµα να ασχοληθεί λεπτοµερέστερα µε την έντονη επιθετική 

τάση που εκφράζονταν από τους εκπροσώπους του Ναζιστικού κόµµατος. Ένα 

δεύτερο γεγονός στάθηκε η σοβαρή ασθένεια από την οποία έπασχε. Τα πρώτα 

συµπτώµατα της αρρώστιας του άρχισαν να εκδηλώνονται το Φλεβάρη του 1923 

(Βαµβαλής, 2000), τότε η αρχική του ανησυχία µπροστά στο θάνατο πήρε πιο έντονη 

µορφή  και τον οδήγησε σε µια θέση σύµφωνα µε την οποία η σύγκρουση ανάµεσα 

στη ζωή και το θάνατο αποτελούσε το κέντρο της ανθρώπινης εµπειρίας, και όχι η 
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σύγκρουση ανάµεσα στις δύο βιο-θετικές ορµές, το σεξουαλικό πόθο και τις ορµές του 

εγώ.  

 

 

8.3.    Η Ενόρµηση του Έρωτα - Σεξουαλικές ενορµήσεις  

 

Si vis vitam, para mortem. 

(Αν θέλεις να αντέξεις τη ζωή, προετοιµάσου για το θάνατο) 

(Freud , 1998 σελ.59) 

 

Ο Έρωτας στην ψυχανάλυση αποκτά νέο νόηµα και εννοιολογικό περιεχόµενο. 

Η λέξη δεν παραπέµπει πια, όπως το είχαµε συνηθίσει στον στενό συναισθηµατικό 

δεσµό που αναπτύσσεται ανάµεσα σε δύο άτοµα άλλα εµπλουτίζεται και επεκτείνεται 

σε όλους τους τοµείς της ζωής. Μιλώντας για Έρωτα, αναφερόµαστε στην αγάπη για 

την ζωή εν γένει και στα θαύµατα αυτής σε όλους τους οργανισµούς, πρόκειται για µια 

επιθυµία για την ανάπτυξη του ανθρώπου, αλλά και της οµάδας- κοινωνίας στην οποία 

εντάσσεται αυτός. Είναι η θέληση να διαπλάσσει και να επηρεάσει, το υποκείµενο, µε 

την αγάπη , την λογική, τον παραδειγµατισµό τα κακώς κείµενα και όχι µε την βία, 

κοµµατιάζοντας τα πράγµατα. Είναι τέλος η ικανότητα να βλέπει την ζωή µε 

αισιοδοξία, σαν ένα σύνολο, και να στοχεύει στην ανάπτυξη του. 

Ο όρος Έρως ως ενόρµηση της ζωής, προσδίδει νέα κίνητρα  και αιτίες για την 

ανθρώπινη συµπεριφορά και δεν αναφέρεται στην µεγαλύτερη έκταση του 

σεξουαλισµου (Marcuse, 1981), αλλά σε µια µεγέθυνση της σεξουαλικότητας όπως 

φαίνεται στα έργα του «Μελέτες για την Ψυχανάλυση» (Freud, 1979), «Ο πολιτισµός 

πηγή δυστυχίας» (Freud, 1974 a). Αυτή η εκτεταµένη χρήση του όρου απαιτεί, µιαν 

αντίστοιχα τροποποιηµένη έννοια  της εξύψωσης, δηλαδή µια χρήση της 
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σεξουαλικότητας µε τρόπο αποδεκτό από την αρχή της πραγµατικότητας. Με αυτή τη 

διαφοροποίηση οι κοινωνικές αξίες παίρνουν σηµαντική θέση και οδεύουµε στην 

περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτισµού. Παραδείγµατα αυτής της ανάπτυξης είναι η 

στοργικές σχέσεις µεταξύ γονιών και παιδιών, η φιλία, η σχέση του γάµου.  

Με βάση την αρχή αυτή, ακόµα και σε κυτταρικό επίπεδο υποτίθεται ότι υπάρχει 

µια τάση «που προκαλεί και διατηρεί τη συνοχή των στοιχείων της ζώσας ύλης»( 

Freud, 1965a).  Αυτή η τάση συναντάται και στον ανθρώπινο οργανισµό, υπό την 

έννοια ότι προσπαθεί να διατηρεί την ύπαρξη και την ενότητα του (ενορµήσεις 

αυτοσυντήρησης, ναρκισσιστική λίµπιντο). Υπό όλες τις συνθήκες η ενόρµηση της 

ζωής διατηρεί το στοιχείο της ένωσης, για παράδειγµα ένωση των ατόµων κατά τη 

συνουσία, ένωση των γαµετών κατά τη γονιµοποίηση (Laplache & Pontalis,  1986). 

Είναι µε άλλα λόγια µια δύναµη συνοχής που διέπεται από την αρχή της 

σύνδεσης. Όπως παραθέτει και ο Freud στην το 1938 στην «Επιτοµή ψυχανάλυσης»  

«Ο σκοπός του Έρωτα είναι να συνιστά διαρκώς µεγαλύτερες ενότητες, εποµένως να 

διατηρεί, δηλαδή είναι η σύνδεση. Ο σκοπός της άλλης ενόρµησης, αντίθετα, τείνει να 

διαλύει τις σχέσεις, εποµένως να καταστρέφει τα πράγµατα». 

 

 

8.4.    Η Ενόρµηση του Θανάτου-  Επιθετικές ενορµήσεις 

 

«Ο σκοπός προς τον οποίον τείνει η κάθε ζωή είναι ο θάνατος» 

(Freud, 1965a, σελ. 273) 

 

Η αντίθεση προς τις ενορµήσεις θανάτου είναι το στοιχείο που επιτρέπει την 

καλύτερη κατανόηση του τι εννοεί ο Freud ενορµήσεις ζωής: αυτές αντιτίθενται οι µεν 

προς τις δε, όπως δύο βασικές αρχές που διέπουν τον φυσικό κόσµο (έλξη – απώθηση) 
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και οι οποίες βρίσκονται στη βάση ζωτικών φαινοµένων (αναβολισµός- 

καταβολισµός). 

Για την υποστήριξη της βιολογικής µορφής της ενόρµησης του θανάτου, ο Freud 

στηρίχτηκε σε πολυάριθµες µελέτες των βιολόγων της εποχής του. Στην παρούσα 

εργασία δεν εξυπηρετεί µια εκτενής αναφορά στις έρευνες και τα πορίσµατα αυτών, 

αλλά µονάχα µια συνοπτική παρουσίαση τους για να καταλάβουµε την πορεία στην 

σκέψη του Freud και τα ερεθίσµατα που τον έκαναν να υποστηρίξει την πιθανότητα 

της έµφυτης τάσης του ανθρώπου προς την καταστροφή. Οι  Weismann, Wodruff, 

Ηering και Loeb, θεωρούσαν ότι η απώτερη επιδίωξη όλων των έµβιων όντων είναι η 

καταστροφή της ίδιας τους της υπόστασης. 

 Οι βιολογικές ανακαλύψεις που επικρατούσαν τότε, έδωσαν στον Freud την 

ευκαιρία να υποθέσει ότι οι δυνάµεις αυτές που οδηγούν την ζωή προς το θάνατο, ίσως 

είναι παρούσες ήδη από την αρχή της ζωής.  Και να προχωρήσει λίγο παραπέρα τον 

συλλογισµό του προς την πιθανότητα αυτή η δύναµη καταστροφής να είναι έµφυτη 

στον οργανισµό (Freud, 1965a). Προτείνει έτσι ένα ζήτηµα, το οποίο αφήνει στην 

επιστήµη της βιολογίας να καθορίσει την ορθότητα του. Ενώ, περαιτέρω ώθηση για 

την διαµόρφωση της νέας θεωρίας των ενορµήσεων του δόθηκε και από τις 

φιλοσοφικές θεωρίες κυρίως του Εµπεδοκλή και του Σοπενχάουερ(για περισσότερες 

πληροφορίες βλ. ενότητα 4). 

Γράφοντας σε επιστολή του στον Α. Αινστάιν (Freud, 1998), σχετικά µε τις 

αιτίες του δεύτερου Παγκοσµίου Πολέµου, ο Freud τονίζει ότι η έξαψη και η 

εξαθλίωση των ανθρωπίνων σχέσεων που παρουσιάζονταν τότε οφείλονταν σε µια 

ορµή µίσους και εξόντωσης και δράττεται της ευκαιρίας να αναλύσει την θεωρία του 

σχετικά µε τις ενορµήσεις. Μια συνοπτική παρουσίαση των θέσεων του που 

συναντάµε εκεί θα γίνει στην συνέχεια. 
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Παρατηρούµε έτσι ότι η  ενόρµηση του θανάτου όπως εξηγήθηκε παραπάνω 

είναι από την µία µεριά η τάση του οργανισµού να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση 

της άζωης ύλης, η ενόρµηση, έτσι παρουσιάζεται να έχει µορφή περισσότερο 

καταστροφική. Παύει, δηλαδή να θεωρείται µοναχά η κίνηση µε βάση την αρχή της 

νιρβάνας (: η οικονοµικά αρχή ελάττωσης των εντάσεων στο µηδέν), αλλά παίρνει 

παράλληλα το ρόλο της επίθεσης προς το εξωτερικό του περιβάλλον, προς τα 

αντικείµενα. Υπ’ αυτήν την έννοια το άτοµο φροντίζει για την διάσωση της δικής του 

ζωής, καταστρέφοντας την ξένη (Freud 1998, Balier, 1998). Η καταστροφή της ξένης 

ζωής από αυτή την «ενόρµηση δαιµονικής δύναµης», (Ποταµιανού, 1999) που 

βρίσκεται ενεργής στον ψυχισµό µπορεί να έχει χαρακτήρα πραγµατικό ή φαντασιακό, 

δηλαδή µπορεί να εκδηλώνεται είτε ως επίθεση στον άλλο είτε, περισσότερο βωβά, µε 

ευχές για τον θάνατο του άλλου. 

Πιο αναλυτικά, θεωρείται ότι «κάθε έµβιο όν πεθαίνει αναγκαστικά από 

εσωτερικές αιτίες. Στους πολυκύτταρους οργανισµούς, η λίµπιντο συναντά την 

ενόρµηση θανάτου ή καταστροφής, η οποία δεσπόζει σε αυτούς, και η οποία τείνει να 

αποσυνθέσει αυτόν τον κυτταρικό οργανισµό και να οδηγήσει κάθε στοιχειώδη 

οργανισµό( το κύτταρο) στην κατάσταση ανόργανης σταθερότητας» (Freud, 1965a). 

 Αυτήν ακριβώς την καταστροφική δύναµη που κρύβει µέσα του κάθε 

οργανισµός στοχεύει το άτοµο να αποδυναµώσει και να την καταστήσει ακίνδυνη, 

διοχετεύοντας την κατά το µεγαλύτερο µέρος προς το εξωτερικό του περιβάλλον, σε 

αντικείµενα (περιπτώσεις καταστροφής υλικών αγαθών) ή άλλους ανθρώπους (βίαιη 

συµπεριφορά και καταδυνάστευση κατά των συνανθρώπων του) και σε ένα δεύτερο 

επίπεδο στον ίδιο του τον εαυτό (µε την αυτοκαταστροφική συµπεριφορά, είτε σε 

νοητικό επίπεδο κατηγοριών είτε µε το σωµατικό τραυµατισµό του ατόµου). Υπό 

αυτήν την έννοια η ενόρµηση ονοµάζεται τότε ενόρµηση καταστροφής, ενόρµηση 

κατακυρίευσης, επιθυµία δύναµης. Ενώ, όταν η ενόρµηση του θανάτου εντοπίζεται 
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στις σεξουαλικές σχέσεις των ανθρώπων µιλάµε για τον σαδισµό και µαζοχισµό. 

Καταλήγουµε έτσι στο συµπέρασµα ότι  σκοπός της ενόρµησης του θανάτου, που 

βρίσκεται στον αντίποδα του σκοπού της ενόρµησης της ζωής για  σύνθεση και 

ενότητα, είναι να διαλύει τις ενότητες, και να καταστρέφει τα πράγµατα. 

Ο Rosenberg (1991, βλ. Ποταµιανού 1999), επεξηγώντας τον όρο ενόρµηση του 

θανάτου, παραθέτει ότι πρόκειται για την αποκατάσταση µιας προηγούµενης 

κατάστασης, ενός «ταυτόσηµου παρελθόντος», η οποία επιτυγχάνεται µέσα από την 

καταστροφή όλων όσων συνέβησαν µεταγενέστερα. Το αντίστροφο, συναντάµε να 

συµβαίνει στην επικράτηση της ενόρµησης του Έρωτα όπου το άτοµο τείνει να 

διατηρεί το παρελθόν και να το εντάσσει σε ευρύτερες ενότητες. 

 

 

 

 

 

8.4.1.    Επιθετική ενόρµηση – Ενόρµηση Καταστροφής 

 

Είναι κατά τον Freud οι ενορµήσεις θανάτου στο βαθµό που αυτές στρέφονται 

προς τα έξω. Σκοπός της επιθετικής ενόρµησης είναι η καταστροφή του αντικειµένου. 

Οι συµπεριφορές αυτές, µπορεί να συµβαίνουν µέσω πραγµατικών ή φαντασιωσικών 

δραστηριοτήτων, και αποβλέπουν στο να βλάψουν τους άλλους, να τους 

καταστρέψουν, να τους ταπεινώσουν κλπ. Παίρνουν µορφή βιαιοπραγιών σε λεκτικό 

και σωµατικό επίπεδο, προσβάλλοντας αντίστοιχα την ψυχική υγεία ή την σωµατική 

ακεραιότητα του δέκτη τους. Πολύ στενή είναι η σχέση τους µε την σεξουαλικότητα, 

αφού στα πρώιµα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού δύσκολα διαχωρίζεται από αυτήν, 

όντας συχνά το µέσο για την ικανοποίηση των αναγκών του. Μάλιστα στην πρώτη 
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θεωρία των ενορµήσεων, η επιθετικότητα θεωρούνταν στοιχείο της ίδιας της 

σεξουαλικής ενόρµησης (Freud, 1991 a). 

Με την τελευταία θεωρία των ενορµήσεων, η ενόρµηση της επιθετικότητας θα 

παίξει σηµαντικότερο ρόλο και θα καταλάβει διαφορετική θέση στο χώρο της θεωρίας. 

Γίνεται η δύναµη που κατακερµατίζει που αποτρέπει τις ενορµητικές ενότητες, 

λειτουργώντας ως δύναµη ριζικά αποδιοργανωτική. Η στροφή της ενόρµησης του 

θανάτου προς τα έξω, δηλαδή η ενόρµηση της επιθετικότητας παίρνει µορφή µε την 

βοήθεια κυρίως του µυϊκού συστήµατος του ατόµου. Ο όρος επιθετικότητα, όπως 

αντίστοιχα και η σεξουαλικότητα για τις ενορµήσεις της ζωής, διευρύνεται µετά την 

έκδοση του «Πέρα από την αρχή της ηδονής».  

Η επιθετικότητα προς το ίδιο το άτοµο, η αυτό-επίθεση, είναι φανερή σύµφωνα 

µε τον Freud στην κλινική παρατήρηση του πένθους και της µελαγχολίας, στο 

«ασυνείδητο αίσθηµα ενοχής» καθώς και στην αντίσταση ορισµένων ασθενών να 

βελτιωθούν µέσα από την ψυχαναλυτική θεραπεία (Bacque, 2004). 

 

 

8.4.2.   Ενόρµηση Κατακυρίευσης 

 

Σκοπός αυτής της ενόρµησης είναι η βίαιη κυριαρχία επί του αντικειµένου. Έτσι, 

όταν αναφερόµαστε στην σεξουαλική ενόρµηση, η ενόρµηση της κατακυρίευσης έχει 

δευτερέυοντα ρόλο (Freud, 1965a) και  υποδηλώνει την «κατάκτηση» του Άλλου και 

την επιβολή των θέλω µας σε αυτόν. Όταν αναφερόµαστε στην φύση, θα µπορούσε να 

είναι η καταστροφική τάση του ανθρώπου να καταπατά τον φυσικό κόσµο και να 

βάζει το στίγµα της δικής του ανάπτυξης (;). Τέλος, θα µπορούσαµε να αναφερθούµε 

στην συγκεκριµένη ενόρµηση από το άτοµο στο ίδιο του το σώµα, φέρνοντας ως 

παράδειγµα τις αυτοτραυµατικές συµπεριφορές φανατισµένων πιστών που στοχεύουν 
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να αποδείξουν στους ίδιους την κυριαρχία τους πάνω στις ανάγκες και τους θνητούς 

πειρασµούς (εδώ θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για κυριαρχία που δεν επιβάλλεται στο 

αντικείµενο αλλά στην ίδια την διέγερση). 

Η πρώτη αναφορά στο έργο του Freud για την ενόρµηση κατακυρίευσης γίνεται 

στο «Τρία δοκίµια για την σεξουαλικότητα» (Freud, 1991a), σε αυτήν ανάγεται η 

προέλευση της παιδικής σκληρότητας, που δεν στοχεύει αρχικά στον πόνο του άλλου, 

αλλά απλώς τον αγνοεί και τον βάζει σε δεύτερη µοίρα, ως υποδεέστερο από τις 

επιθυµίες του ατόµου. Ακόµα, η ενόρµηση αυτή είναι στενά συνδεδεµένη, µε την 

έννοια του σαδισµού ως  ταπείνωση και κυριαρχίας που επιτυγχάνεται δια τις βίας 

στον άλλο.  

Προσφέρει στο άτοµο µια πρωταρχική ηδονή, εφόσον µε την βοήθεια της 

σωµατικής του δύναµης εκπληρώνει τις επιθυµίες του, διαµορφώνοντας προς όφελος 

του τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

 

8.5. Καταστολή των ενορµήσεων θανάτου 

 

«Αρρώστια ήταν µάλλον η βαθιά αιτία 

όλης της δηµιουργικής πνοής, 

πλάθοντας βρήκα πάλι την υγεία 

και πλάθοντας ξανάγινα υγιής» 

(Freud, 1991b, σελ.22) 

 

Όσον αφορά στην εξάλειψη των τάσεων αυτών του ατόµου, ο Freud, στην 

επιστολή του στον Αινστάιν (Freud, 1998), προτείνει την εκτροπή των ενορµήσεων 

θανάτου προς άλλες κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις αυτές βρίσκονται στον αντίποδα 
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της ενόρµησης θανάτου, δηλαδή στην ενόρµηση του Έρωτα, για παράδειγµα, 

αναφέρει την σύναψη αισθηµατικών δεσµών µεταξύ των ανθρώπων, την ταύτιση σε 

ιδανικά µε τους άλλους για την επίτευξη κοινών στόχων.  

Ακόµα και σήµερα, η ψυχαναλυτική κλινική παρέµβαση δεν στοχεύει στην 

«κάθαρση του εαυτού από τις απεχθείς πλευρές του ή στην εξάλειψη των πρωτόγονων 

επιθυµιών» (Mc Williams, 2000, σελ. 313), αλλά αντίθετα στην δηµιουργικότερη 

διοχέτευση αυτών προς άλλες χρήσιµες κατευθύνσεις. Έτσι επιτυγχάνεται η µετάθεση 

των δυσλειτουργικών σχηµάτων συµπεριφοράς προς νέες παραγωγικότερες λύσεις. 

Για παράδειγµα, όταν κάποιος είναι θυµωµένος, «ξεσπάει» την ένταση του µε το 

καθάρισµα του σπιτιού, ή όταν κάποιος επενδύσει τις ερωτικές του παρορµήσεις σε 

σύντροφο που είναι αδύνατο να αποκτήσει προτρέπεται να ψάξει για καταλληλότερο 

σύντροφο (Freud, 1974a). 

 

 

8.6.    Σύνοψη  

 

Η νέα θεωρία δεν ακολουθεί το µηχανιστικό «οργανιστικό» µοντέλο. 

Περιστρέφεται γύρω από ένα βιολογικό προσανατολισµό, όπου οι θεµελιακές δυνάµεις 

της ζωής (και του αντίθετου της: του θανάτου) γίνονται οι πρωταρχικές δυνάµεις που 

κατευθύνουν τις πράξεις του ανθρώπου. Η φύση του κυττάρου – δηλαδή της ζωντανής 

ύλης-  γίνεται η θεωρητική βάση µιας θεωρίας βιολογικού προσανατολισµού και όχι 

µια φυσιολογική διαδικασία που συµβαίνει µέσα σε ορισµένα όργανα του σώµατος.  

Παρά τις δυσκολίες που παρουσίαζε η νέα θεωρία αποτελούσε ένα σηµαντικό 

κατόρθωµα: αναγνώριζε σαν βασική σύγκρουση της ανθρώπινης ύπαρξης την εκλογή 

ανάµεσα στη ζωή και το θάνατο και εγκατέλειπε την παλιά οργανιστική έννοια των 

ορµών, για χάρη µιας πιο βαθιάς βιολογικής υπόθεσης (Freud, 1977b). 
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9. ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΝΟΡΜΗΣΕΙΣ 

 

Μετά την διατύπωση της δεύτερης  θεωρίας του Freud για τις ενορµήσεις 

επικράτησε σύγχυση στην Ψυχαναλυτικής Εταιρία σχετικά µε την θεωρία της libido 

και την θεωρία του ενστίκτου του θανάτου (Reich, 1990). Μερικές από τις απόψεις 

των άλλων ψυχαναλυτών για την θεωρία των ενορµήσεων θα παρουσιαστούν στην 

συνέχεια, µε σκοπό , αφ’ ενός, την πληρέστερη κατανόηση της ιστορίας της 

ψυχανάλυσης πάνω στο παρόν ζήτηµα, και αφ’ ετέρου την παρουσίαση της κριτικής 

που ασκήθηκε στο Freud για την τελική  θεωρία των ενορµήσεων. Η παρουσίαση των 

διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων από τους µετέπειτα ψυχαναλυτές θα γίνει µε 

αλφαβητική σειρά. 

 

 

9.1. Alfred Adler 
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Ο Alfred Adler, ως βασικός θεµελιωτής της Ατοµικής ψυχολογίας, διακήρυττε 

ότι βασικός σκοπός της ψυχανάλυσης δεν θα έπρεπε να είναι η ανάλυσης της libido 

και µέσα από αυτήν να γίνεται η ανάλυση του χαρακτήρα, όπως συνέβαινε µέχρι τότε, 

αλλά η ανάλυση του «νευρωτικού χαρακτήρα». Παρότι αυτός πρώτος εισήγαγε τον 

όρο «επιθετικό ένστικτο», θεωρούσε ότι η έρευνα στο ανθρώπινο δυναµικό έπρεπε να 

εστιάζει στα χαρακτηρολογικά θεµέλια του νευρωτικού συµπτώµατος και µέσα από 

την τροποποίηση αυτών να φτάνει στην θεραπεία της δυσλειτουργικής συµπεριφοράς 

στα άτοµα που υπέφεραν από νευρώσεις. Αυτό, σύµφωνα µε τον ίδιο (Lawrence & 

Oliver, 2001), µπορούσε να επιτευχθεί µόνο µέσα από την παραµέριση της αµφιθυµίας 

και του ναρκισσισµού στο σεξουαλικό τοµέα, µε αυτόν τον τρόπο θεωρούσε ότι θα 

οικοδοµούνταν στο άτοµο η «αίσθηση της ερωτικής πραγµατικότητας, η δίχως 

αµφιθυµίες ετεροφυλοφιλική γενετησιακή λίµπιντο», δηλαδή η οµαλή 

ψυχοσεξουαλική λειτουργικότητα του ατόµου (Reich, 1990 σελ.21). 

 Απέφυγε µε αυτή του την θέση να εµβαθύνει στην φροϋδική θεωρία για το 

ένστικτο του θανάτου, αντίθετα, προτίµησε να µιλήσει για την επιθετικότητα ως µια 

έκφανση της ανθρώπινης συµπεριφοράς όταν δεν µπορεί να επιτύχει την ισορροπία 

ανάµεσα στην επίτευξη της σεξουαλικής ικανοποίησης, και στην καταστολή που 

νιώθει το άτοµο από ενοχές για την επιθυµία του αυτή. 

 

  

9.2.  Erich Fromm 

 

O Έριχ Φροµµ, αναζητά σε πρωτόγονες κοινωνίες τα ένστικτα και την πηγή της 

ανθρώπινης καταστροφικότητας, στην απόπειρα του να διευκρινίσει τα κίνητρα αυτής 
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της συµπεριφοράς µέσα στις βαθιά ριζωµένες αρχέγονες εµπειρίες που τείνουν τελικά 

να παρουσιάζονται ως έµφυτες ( Fromm, 1977a). 

Στο δίτοµο βιβλίο του για την «Ανατοµία της ανθρώπινης καταστροφικότητας», 

παραθέτει την µεθυστική εµπειρία σε αρχαϊκό επίπεδο όπου «ένας άνθρωπος χύνει το 

αίµα του ή το αίµα ενός άλλου, έτσι έρχεται σε επαφή µε την δύναµη της ζωής», 

(1977b, σελ. 401). Ακόµα, πιστεύει ότι οι καταστροφικές εκρήξεις δεν είναι 

αυθόρµητες αλλά αντίθετα, αποτελούν αντίδραση σε ήδη υπάρχουσες εξωτερικές 

συνθήκες που τις προκαλούν (για παράδειγµα, πόλεµοι, θρησκευτικές ή πολιτικές 

συγκρούσεις, φτώχια, ανία, ασηµαντότητα του ατόµου κ.α.). Βασική αιτία, θεωρεί ότι 

είναι συχνά και η έλλειψη νοήµατος της ζωής ή το υπαρξιακό άγχος που κάποιος 

βιώνει, για παράδειγµα, όταν προκειµένου το άτοµο να ξανακερδίσει την χαµένη του 

ενότητα µε τον εαυτό του και την φύση, στρέφεται σε πράξεις που του δίνουν την 

αίσθηση ανωτερότητας και δύναµης, δηλαδή την επιβολή του στον εαυτό του (µε την 

αντοχή του στον πόνο όταν πρόκειται για αυτοκαταστροφικές πράξεις), ή στα άλλα 

άτοµα (µε την κυριαρχία του σ’ αυτά, και την επιβολή των δικών του θέλω). 

Παράλληλα τονίζει την συχνή εµφάνιση τέτοιων επιθετικών συµπεριφορών ακόµα και 

σε επίπεδα που φαίνονται απαλλαγµένα από την θέληση της επιβολής. Έτσι, 

αναφέρεται στην έννοια πνευµατικός σαδισµός, υπονοώντας µια επιθετική ενόρµηση 

εναντίον του άλλου που όµως εµφανίζεται καµουφλαρισµένη. Για παράδειγµα θα 

µπορούσαµε να αναφερθούµε στην ηθεληµένη πρόκληση ψυχικού πόνου από γονείς, 

καθηγητές, φορείς της θρησκείας κτλ. προς  άτοµα που θεωρούνται κατώτερα (οι 

µαθητές, τα παιδιά, ο απλός κόσµος). 

Με άλλα λόγια, ο Φροµµ, δέχεται από την µία µεριά την βαθιά ύπαρξη της 

ενόρµησης του θανάτου σε όλους τους ανθρώπους, αλλά αποφεύγει να δώσει σε αυτήν 

καθαρά βιολογική υπόσταση όπως έκανε ο πατέρας της ψυχανάλυσης. Αντίθετα γι’ 

αυτόν, η ανάγκη για επιβολή, η εκδήλωση, δηλαδή, της ενόρµησης του θανάτου, 
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πηγάζει από την ανάγκη του ατόµου να «καλύψει» την κατωτερότητα του. Αναφέρει, 

«Η επιθετικότητα, είναι η καλύτερη απάντηση του ατόµου στο ότι γεννήθηκε άτοµο, 

όταν δεν έχει καµία καλύτερη λύση. Η εµπειρία του απόλυτου ελέγχου πάνω σε ένα 

άλλο πλάσµα, της παντοδυναµίας του σε σχέση µε αυτό, δηµιουργεί στον άνθρωπο την 

ψευδαίσθηση ότι ξεπερνάει τους περιορισµούς της ανθρώπινης ύπαρξης, ιδιαίτερα 

όταν η ζωή ότι είναι στερηµένη από παραγωγικότητα και από χαρά. Είναι η 

µεταµόρφωση της αδυναµίας στην εµπειρία της παντοδυναµίας…»  (Φροµµ, 1977b, 

σελ,433). 

Η παραπάνω ρήση του Φροµµ, αποκτά ιδιαίτερο νόηµα ακόµα και στην δική µας 

εποχή όπου τα ιδανικά τείνουν να εκλείψουν και όλο και συχνότερα συναντάµε 

φαινόµενα που συνδέονται µε την ολοένα και µεγαλύτερη έλξη που ασκεί ο θάνατος 

στον άνθρωπο. Ως τέτοια παραδείγµατα θα µπορούσαµε να παραθέσουµε την 

τοξικοµανία, τις επικίνδυνες «κόντρες» µε τα µηχανάκια στους νέους, την εξάπλωση 

του εγκλήµατος και της καταπάτησης των δικαιωµάτων των πλησίον µας, τα αυξηµένα 

ποσοστά αυτοκτονιών, καθώς και σειρά από άλλες δραστηριότητες που επιβεβαιώνουν 

την παρακµή των ιδανικών και των αξιών στις σύγχρονες κοινωνίες µε την πληθώρα 

των υλικών αγαθών. 

Εποµένως, οι κακοήθεις µορφές επιθετικότητας (αναφερόµαστε ουσιαστικά σε 

αυτές που δεν εξασφαλίζουν την επιβίωση του ανθρώπου), δεν είναι έµφυτες, και έτσι 

θεωρεί ο Φροµµ ότι µπορούν να εξαλειφθούν ουσιαστικά όταν οι κοινωνικο-

οικονοµικές συνθήκες το επιτρέψουν ( Fromm, 1983). Προτείνει, λοιπόν, την 

ανανέωση των κοινωνιών έτσι ώστε να ευνοούν την πλήρη ανάπτυξη των αναγκών και 

των δυνατοτήτων του ανθρώπου, που θα του δίνουν την ευκαιρία να αξιοποιήσει την 

δηµιουργικότητα του. Κρατάει δηλαδή προφυλαγµένη την πίστη του στην ικανότητα 

του ατόµου να ορίζει την ζωή του, να τολµά να σκέφτεται το απίθανο, και να ενεργεί 

ωστόσο µέσα στα πλαίσια του ρεαλιστικά δυνατού. 
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Για τον Φροµµ, θα έπρεπε να µιλάµε για µια και µόνη ενόρµηση, και ο 

διαχωρισµός δεν θα έπρεπε να γίνεται ανάµεσα στις ενορµήσεις του Έρωτα και σε 

αυτές του θανάτου, αλλά ανάµεσα στο γεννητικό και τον πρωκτικό προσανατολισµό 

(Fromm, 1983). Υπό την έννοια αυτή, ο Έρωτας θα είχε τη θέση ενός βιολογικά 

φυσιολογικού στόχου της ανάπτυξης, ενώ η ενόρµηση του θανάτου θα αντιστοιχούσε 

µε προϊόν της αποτυχίας της φυσιολογικής εξέλιξης, δηλαδή µια παθολογική ριζωµένη 

τάση. 

 

 

9.3. Melanie Klein 

 

Ο ανταγωνισµός του Έρωτα και της ενόρµησης του θανάτου είναι θεµελιακός, 

επειδή ασκεί µια συνεχή δραστηριότητα. Ενώ άλλοι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί 

στην θεωρία για την ενόρµηση του θανάτου, και δέχονται µονάχα την βουβή επίδραση 

του στις ανθρώπινες σχέσεις, η Μelanie Klein διακηρύττει ότι πρόκειται για «µια 

δραστήρια θορυβώδη διαδικασία, που ξεχειλίζει από καταστροφικότητα» (Klein, 

1977).  

Η θεωρία της, δηµιούργησε πλήθος αντιθέσεων στην Ψυχαναλυτική Εταιρία, 

τελικά σχηµατίζεται η αγγλική σχολή της ψυχανάλυσης µε επικεφαλείς την ίδια και τις 

Μπ. Μπιον, Τζ. Ριβιερ, Π. Χαινεµαν, τη Σ. Ιζαακς και την Χ. Σηγκαλ, ονόµατα που 

δεν θα αργήσουν να γίνουν γνωστά στον ψυχαναλυτικό κόσµο. 

Ο Freud διατύπωσε την θεωρίας του στηριζόµενος στις παρατηρήσεις των 

ενηλίκων (µια περίπτωση παιδικής ψυχανάλυσης εµφανίζεται στο έργο του, αυτή της 

φοβίας του Χανς βλ. Freud, 1992). Με την παρατήρηση των παιδιών ασχολήθηκε η 

Αnna. Freud και η Melanie Klein. Ο νέος αυτός τοµέας ψυχαναλυτικής έρευνας 

αντιµετώπισε εξ’ αρχής έναν αριθµό δυσκολιών. Για παράδειγµα, την ελλιπή χρήση 
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του λόγου, στον οποίο κατ’ εξοχήν στηρίζεται η ψυχανάλυση, την αδυναµία 

πραγµατοποίησης µεταβίβασης που θεωρείται απαραίτητη για τη θεραπεία και τέλος 

το ασχηµάτιστο – αδιαµορφοποίητο ακόµα Εγώ των παιδιών. 

Για την γεφύρωση των προβληµατικών στην ψυχανάλυση του παιδιού, 

χρησιµοποιήθηκε το παιχνίδι αντί χρήση των ελεύθερων συνειρµών. Η Klein 

χρησιµοποιούσε την παρατήρηση και ανάλυση των παιχνιδιών των παιδιών, έτσι 

ανίχνευε τις ασυνείδητες επιθυµίες, τις ψυχικές συγκρούσεις και τις φαντασιώσεις των 

παιδιών σύµφωνα µε έναν συµβολισµό, παρόµοιο µε αυτόν που οι ενήλικοι 

χρησιµοποιούν στα όνειρα. Η Klein στόχευε στην άµεση ανάλυση των συγκρούσεων 

του παιδιού, µε αυτόν τον τρόπο θεωρούσε ότι αποφεύγονταν η δηµιουργία 

καθηλώσεων και ότι αποκτούσε το παιδί µεγαλύτερη επαφή µε την πραγµατικότητα, 

εγκαταλείποντας τα φαντασιωσικά του αντικείµενα για χάρη των πραγµατικών, 

προάγοντας έτσι άµεσα την πλήρη ανάπτυξη του Εγώ και την δηµιουργία ανώτερων 

εξειδανικεύσεων (Klein &Riviere, 1964). 

Οι παρατηρήσεις της, στην πλειοψηφία τους, επιβεβαίωσαν ή συµπλήρωσαν τις 

θεωρητικές υποθέσεις του Freud, άλλες όµως ήρθαν σε σύγκρουση κυρίως όσον 

αφορά στην χρονολογική τοποθέτηση των σταδίων και την έµφαση που έδινε σε 

κάποια ζητήµατα, όπως για παράδειγµα στην πρώιµη διαµόρφωση του παιδικού 

Υπερεγώ. Σύµφωνα µε την Klein « η κατάληξη της σεξουαλικής ανάπτυξης του 

παιδιού είναι το αποτέλεσµα πολύπλοκων αµφιταλαντεύσεων ανάµεσα σε διάφορες 

θέσεις πολυάριθµων αλληλεξαρτούµενων συµβιβασµών του Εγώ µε το Υπερεγώ και 

το Εκείνο, που είναι το έργο του Εγώ και εκφράζουν τον αγώνα του ενάντια στο 

άγχος» (Κlein , 1977, σελ. 292). 

Στο βρέφος θεωρεί ότι λαµβάνουν χώρα βίαιες συγκρούσεις, « οι ορµές είναι 

βίαιες, επιτακτικές και αχαλίνωτες, το υπερεγώ σκληρό και απάνθρωπο, οι 
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φαντασιώσεις χαοτικές και κυρίαρχες, σχεδόν απρόσβλητες από τον έλεγχο της 

πραγµατικότητας µε την οποία συγχέονται» (Klein, 1977, σελ.15). 

Η Melanie Klein, το 1932 ( Klein,1977), υποστήριξε ότι το βρέφος βιώνει: 

 1) καταστάσεις έντονου άγχους, που θα µπορούσαν να παραλληλιστούν µε    την 

φάση παροξυσµού του σαδισµού. 

2) συναισθήµατα ενοχής, που πηγάζουν από τις καταστροφικές του ορµές και 

φαντασιώσεις. Οι καταστροφικές του ορµές µεταθέτονται, στη συνέχεια, στο 

πρώτο αντικείµενο επένδυσης του, στο στήθος της µητέρας και παράλληλα 

εµφανίζει διορθωτικές στάσεις για να «καλύψει» την ενοχή για το µίσος του προς 

το αντικείµενο. 

Η ανάπτυξη του παιδιού του πρώτους µήνες, χωρίζεται σε χρονολογικές φάσεις 

εξέλιξης : 

α)  Την παρανοειδή θέση και  

β)  Την καταθλιπτική θέση. 

Η παρανοειδής θέση κυριαρχείται από τις ορµές καταστροφής και το διωκτικό 

άγχος. Η θέση αυτή διαρκεί από την αρχή της γέννησης µέχρι περίπου τον πέµπτο 

µήνα ζωής του βρέφους, όπου σταδιακά µειώνονται οι σαδιστικές ορµές και 

φαντασιώσεις και το διωκτικό άγχος, και αρχίζει να κάνει την εµφάνιση της η 

καταθλιπτική θέση.  

Κατά την διάρκεια της καταθλιπτικής θέσης ολόκληρο το αντικείµενο 

ενδοβάλλεται στον ψυχισµό του βρέφους. Το παιδί, σε αυτήν την θέση συνθέτει εκ 

νέου τις διάφορες απόψεις του για το αντικείµενο, καθώς και τα συναισθήµατα του γι ‘ 

αυτό. Το παιδί, ποθεί το αντικείµενο, που ταυτόχρονα µισεί, καθώς δεν µπορεί να το 

ελέγξει απόλυτα. Το άγχος από την σύγκρουση των διφορούµενων συναισθηµάτων 

του, γίνεται φόβος να µην προκαλέσει κακό ή να καταστρέψει το εσωτερικό ή το 

εξωτερικό του αντικείµενο. Έτσι, λειτουργώντας η ενοχή, ωθεί το άτοµο να 
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προστατεύσει το αγαπηµένο αντικείµενο, ώστε να αντισταθµίσουν οι καταστροφικές 

ενορµήσεις και φαντασιώσεις του. 

Η καταθλιπτική θέση, θεωρείται ακόµα, ότι προκαλεί την εµφάνιση των 

Οιδιπόδειων επιθυµιών στο παιδί, καθώς ο φόβος µήπως χάσει την αγαπηµένη του 

µητέρα, ως αντικείµενο, εξωτερικό και εσωτερικό ταυτόχρονα, πυροδοτεί τις 

φαντασιώσεις του γι’ αυτήν. Έτσι, παρατηρούµε ότι η ηδονή που προσέφερε στο 

βρέφος ο θηλασµός δίνει την θέση της στην ηδονή που αντλεί από το δάγκωµα του 

στήθους. Με αυτόν τον τρόπο εκφράζονται, ήδη από τις πρώτες µέρες της ζωής, 

σύµφωνα µε την Klein οι ενορµήσεις του Έρωτα και του Θανάτου. Για παράδειγµα η 

καθήλωση του παιδιού στο στοµατικό στάδιο του θηλασµού, δηλώνει την δύναµη της 

λίµπιντο, ενώ η εµφάνιση ενός βίαιου στοµατικού σαδισµού, µαρτυρά την ισχύ των 

καταστροφικών ενορµήσεων. 

Η Klein πίστευε ότι το «βρέφος γεννιέται µε επιθετικότητα» (1977, σελ. 184), 

ενώ στην πορεία επιτυγχάνεται η συγχώνευση των καταστροφικών και των 

λιβιδινικών τάσεων του προς ένα αντικείµενο. Η περίπτωση, δε, της 

καταστροφικότητας που στρέφεται προς τον ίδιο τον οργανισµό, δεν είναι άλλη από το 

άγχος που βιώνει εξαιτίας της επιθετικότητας του. Η διαφοροποίηση της, σε αυτό το 

σηµείο από την θεωρίας του Freud, έγκειται στο γεγονός ότι η Klein θεωρεί ότι οι ίδιες 

του οι καταστροφικές τάσεις είναι αυτές που δηµιουργούν την αίσθηση κινδύνου στο 

άτοµο και όχι το ενδεχόµενο απώλειας του αντικειµένου, όπως πίστευε ο Freud. 

Το άγχος του παιδιού απέναντι στις καταστροφικές του τάσεις φαίνεται να 

λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Κατ’ αρχήν σε ατοµικό επίπεδο, ότι θα εξολοθρευτεί το 

ίδιο από την καταστροφικότητα του, και δεύτερον στο επίπεδο του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, µε την έννοια ότι κινδυνεύει να αφανιστεί από αυτό, γεγονός που το 

κάνει να λειτουργεί σαδιστικά προς αυτά τα εξωτερικά αντικείµενα. Ενώ, η 

συνειδητοποίηση για τους κινδύνους από το περιβάλλον προέρχεται από την 
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«ανακάλυψη της εξουσίας του αντικειµένου πάνω στην κάλυψη των αναγκών τους» 

(1977, σελ. 185). ∆ηλαδή, το βρέφος στρέφεται επιθετικά προς τη µητέρα όταν 

αντιληφθεί ότι αυτή είναι ξεχωριστό από αυτό υποκείµενο, και ότι οι ανάγκες του δεν 

είναι δυνατόν να ικανοποιούνται πάντα και άµεσα από αυτήν. 

Οι καταστροφικές ενορµήσεις του βρέφους παίρνουν, έτσι, την µορφή 

σαδιστικής επίθεσης στο αντικείµενο, που άλλοτε κάλυπτε τις ενορµήσεις ζωής του 

(µε τον θηλασµό κάλυπτε τόσο την ενόρµηση της αυτοσυντήρησης, όσο και την 

στοµατική σεξουαλική του ενόρµηση) (Klein & Riviere, 1964).  

Οι συγκεκριµένες φαντασιώσεις που αναφέρει η Klein στοµατικού και 

πρωκτικού σαδιστικού χαρακτήρα στα παιδιά και η ανάλυση των αναγκών που αυτές 

εξυπηρετούν, θα µπορούσε να ήταν το θέµα ενός ολόκληρου βιβλίου, στην 

συγκεκριµένη εργασία κρίνεται σκόπιµη η ενδεικτική παρουσίαση δύο συχνά 

εµφανιζόµενων τέτοιων φαντασιώσεων. Για παράδειγµα, η στοµατική- σαδιστική 

φαντασίωση που εκφράζει την επιθυµία του να αδειάσει το µητρικό στήθος, και να το 

οικειοποιηθεί, και παίρνει µορφή µε το δάγκωµα του στήθους της µητέρας. Ενώ, στο 

στάδιο του ουρηθρικού σαδισµού, οι φαντασιώσεις καταστροφής παρουσιάζουν τα 

ίδια τα παιδιά να αντιδρούν σαδιστικά στην παύση του θηλασµού. Οι φαντασιώσεις, 

προσφέρουν τη καταστροφή και το δηλητηριασµό του περιβάλλοντος µε την δύναµη 

των ούρων ή των κοπράνων τους, τα ούρα παρουσιάζονται «σαν ένα µέσο διάβρωσης, 

αποσύνθεσης και φθοράς ή παίζουν το ρόλο ενός ύπουλου και κρυφού δηλητηρίου» 

(1977, σελ. 186). Τα παιδιά νιώθουν, έτσι, ότι αντιδρούν  φαντασιωσικά στην στέρηση 

υγρής τροφής που τους έχει επιβάλλει η µητέρα. 

Καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι επιθυµίες καταστροφής είναι εναλλακτικά 

επιθυµίες σαδο – πρωκτικής φύσης (να καταβροχθίσουν το σώµα της µητέρας ή να το 

βρέξουν µε ούρα), που όµως πρωταρχικός τους στόχος είναι το µητρικό στήθος, η 

καταστροφή αυτού του µερικού αντικειµένου. Ενώ, από την άλλη µεριά, θεωρεί ότι η 
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αποστέρηση της λιβιδινικής ικανοποίησης εντείνει τις σαδιστικές – επιθετικές 

ενορµήσεις του βρέφους, καθώς, κάτω από την πίεση της αποστέρησης, η επιθυµία 

δηµιουργεί στο παιδί το αίσθηµα του φθόνου και του µίσους απέναντι στους γονείς. 

Ορισµένοι ψυχαναλυτές θεωρούν ότι αρχικά, για λόγους νοµιµοφροσύνης, η 

Klein επέµενε ότι κεντρική θέση έχει η ενόρµηση, µε την καταστροφικότητα ως 

κίνητρο να αναζητηθεί το αντικείµενο, στόχος της προβολής / ενδοβολής. Στην 

συνέχεια η Klein ανέπτυξε πιο τολµηρά την σκοπιά του "σχετίζεσθαι", µια θεωρία που 

άνοιγε έναν εντελώς νέο δρόµο στην ψυχανάλυση (Lawrence & Oliver, 2001). Η 

ψυχανάλυση δεν είναι µια έρευνα απρόσωπων δυνάµεων αλλά µια σκηνή ζωντανών 

σχέσεων. H επίθεση του βρέφους στο σώµα της µητέρας συνδέεται µε τις απαρχές της 

φαντασίωσης και αρχίζει την σχέση. Το αντικείµενο ανακαλύπτεται στο µίσος εκ του 

γεγονότος ότι δεν το κατέχουµε και µας αναγκάζει να σκεφθούµε.  

Μια πιο αναλυτική σκέψη στις θέσεις της Klein που συνοπτικά παρατέθηκαν 

παραπάνω θα µας δείξει ότι οι φαντασιωσικές ή πραγµατικές επιθέσεις των παιδιών 

εναντίον των αντικειµένων αγάπης τους δεν είναι παρά η έκφραση των αµφιθυµικών 

τους συναισθηµάτων απέναντι σε αυτά τα αντικείµενα. Η απουσία του µηχανισµού της 

απώθησης σε αυτά τα πρώιµα στάδια κάνει περισσότερο εµφανή την ασυνείδητη 

ανάγκη του για την καταστροφή του αντικειµένου ή µε άλλα λόγια, το βρέφος δεν έχει 

συνείδηση της νοσηρότητας των επιθετικών του τάσεων και έτσι τις εκφράζει 

απροκάλυπτα χωρίς να τις αναστέλλει, όπως θα έκανε ένα παιδί µεγαλύτερης ηλικίας. 

Ο µηχανισµός της απώθησης φαίνεται να λειτουργεί σε µετέπειτα στάδιο, σε αυτό της 

λανθάνουσας κατά τον Freud περιόδου. Αλλά, ακόµα και σε αυτή την περίοδο 

παρατηρεί κανείς ότι το άγχος εκφράζεται µε «κρίσεις οργής, µε επιθετικότητα, µε µια 

στάση αλαζονική, προκλητική και φιλόνικη», µε θυµό και αυθάδεια ( Κlein 1977, σελ. 

109). 
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Αργότερα στην εφηβεία, το άτοµο αναπτύσσει τις δραστηριότητες και τα 

ενδιαφέροντα του µε σκοπό να κυριαρχήσει πάνω στο άγχος του και να το αποκρύψει 

τόσο από τον ίδιο, όσο κι από τους άλλους. Ο έφηβος δίνει, έτσι, την εντύπωση της 

απόσυρσης και αρνείται να διερευνήσει τα αµφιθυµικά του συναισθήµατα, εφόσον δεν 

αποδέχεται την ύπαρξη τους. στόχος του ψυχαναλυτή, κατά την Klein (Klein & 

Riviere, 1964), είναι να παρωθήσουµε τον έφηβο να εκφράσει τα αισθήµατα ενοχής 

και άγχους που του προκάλεσε παλιότερα η επιθετικότητα που βίωνε ή και συνεχίζει 

να βιώνει απέναντι στη µητέρα, µονάχα µε αυτόν τον τρόπο θεωρείται ότι 

εξασφαλίζεται η πλήρης ανάπτυξη της σεξουαλικότητας και της προσωπικότητας. 

Έτσι, οι αρχικές αγχογόνες καταστάσεις παύουν να υφίστανται στον ψυχισµό του 

ατόµου και να λειτουργούν καταστροφικά, τόσο εναντίον του εαυτού, όσο και 

εναντίον του περιβάλλοντος και η ενέργεια του ατόµου διοχετεύεται δηµιουργικά στα 

ενδιαφέροντα του ατόµου, στις κοινωνικές σχέσεις και τις ερωτικές ικανοποιήσεις που 

ανακουφίζουν το άγχος του.  

 

 

9.4. Jaques Lacan  

 

Αυτό που ο Lacan ονοµάζει ενόρµηση του θανάτου διαφοροποιείται από την 

κλασσική φροϋδική έννοια του όρου. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται στην δύναµη 

«που στοχεύει στην ζωή ως ζωή πέραν του σώµατος» (Lacan, βλ. Μiller, 2003, 

σελ.38). Αν αναλογιστούµε λίγο περισσότερο πάνω στην ρήση αυτή του Lacan, θα 

δούµε ότι  ουσιαστικά η ζωή σ’ αυτήν την πρόταση έχει άλλο περιεχόµενο την πρώτη 

και άλλο την δεύτερη φορά που επαναλαµβάνεται, την ζωή ως σηµαίνον, και την ζωή 

ως σηµαινόµενο αντίστοιχα. Έτσι, στην πρώτη αναφορά της λέξης ο Lacan µιλάει γι 

την ζωή των έµβιων όντων για την συνέχιση της ύπαρξης τους, υπό αυτήν την έννοια η 
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ζωή δεν έχει κάποιο άλλο σκοπό παρά µόνο να µεταδίδεται, να διαρκεί, να µην 

τελειώνει ποτέ. Και πράγµατι ακόµα και όταν τα έµβια όντα πεθαίνουν βλέπουµε ότι η 

ζωή συνεχίζει να υφίσταται, καθώς διαιωνίζεται µέσω νέων σωµάτων, είναι 

προικισµένη δηλαδή µε µια δυνητική αθανασία. Στην δεύτερη αναφορά της λέξης ζωή 

στην πρόταση του, εννοεί την ζωή του καθενός από τα έµβια όντα, τις πράξεις τα 

συναισθήµατα, και αν µας επιτραπεί µια γενίκευση της έννοιας αυτής θα µπορούσαµε 

να πούµε ότι επικαλείται τον όρο ψυχή (Σκολίδης, 2001). 

Η θεωρία του Lacan θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχει περισσότερα κοινά µε την 

πρώτη θεωρία του Freud σχετικά µε τις ενορµήσεις. Αυτό συµβαίνει καθώς ο Lacan 

ισχυρίζεται ότι εδραιάζουν στον άνθρωπο δύο σώµατα, το σώµα ειδήµονας ( ή σώµα- 

Εγώ) που ξέρει τι χρειάζεται για να επιβιώσει, κάτι αντίστοιχο µε τα ένστικτα 

αυτοσυντήρησης του Freud, και το λιβιδινικό σώµα  (ή σώµα- απόλαυση) που 

στοχεύει στην ικανοποίηση των σεξουαλικών του επιθυµιών (Leader & Groves, 1999).  

Στον Freud, η φυσική κατάσταση, εµφανίζεται σαν η άψυχη κατάσταση, εφόσον 

είναι κατάσταση χωρίς καµία ένταση , και η ζωή εµφανίζεται σαν µια εξωτερική 

διατάραξη που συνέβη στο άψυχο. Εκείνο που πιέζει τον Freud να στοχαστεί κάτι 

τέτοιο, λεει ο Lacan, δεν είναι ο θάνατος των έµβιων όντων, αλλά το ανθρώπινο 

βίωµα. Ακόµα και η θεωρία του Freud για τον καταναγκασµό προς επανάληψη, 

αναθεωρείται από τον Lacan, και παρουσιάζεται ως µια πράξη 

δυσπροσαρµοστικότητας στην απόπειρα του όντος να επιτύχει τη θαυµάσια και 

αρµονική προσαρµογή του εξωτερικού µε το εσωτερικό, δηλαδή µια ισορροπία 

ανάµεσα στις παροχές του περιβάλλοντος και στις ανάγκες του ατόµου (Miller, 2003). 

H επανάληψη µε αυτήν την έννοια, όπως και η ενόρµηση του θανάτου παύει να είναι 

µια ώθηση βιολογική, όπως συναντάται στον Freud και νοείται σε ένα πλαίσιο 

αναφοράς που είναι στοχάσιµο µόνο στην τάξη της γλώσσας 
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Πιο συγκεκριµένα, ο καταναγκασµός της επανάληψης στο έργο του έχει την 

λειτουργία της επαναφοράς προηγούµενων καταστάσεων. Η επιµονή του τραύµατος 

να ξαναγυρίζει στην µνήµη µας µέσα από τις πρωτογενείς διαδικασίες κατά τον ίδιο η 

έννοια αυτή εντοπίζεται στην «εµπειρία της ρήξης ανάµεσα στην αντίληψη και τη 

συνείδηση, όταν το σύστηµα της πραγµατικότητας κρατά φυλακισµένο στα δίχτυα της 

την αρχή της ευχαρίστησης» (Lacan 1975, σελ. 78). Αρχικά ο καταναγκασµός αυτός 

δηµιουργεί ρήξη σε αυτό που βιώνει και σε αυτό που αναφέρει ότι βιώνει το 

υποκείµενο. 

Καταλήγουµε, έτσι να παρατηρήσουµε ότι ο Lacan αναιρεί τον φροϋδικό δυϊσµό 

των ενορµήσεων και µιλά για µία και ενιαία ενόρµηση µε δύο όψεις, εισάγει έτσι το 

µονισµό των ενορµήσεων στο έργο του (Lacan, 1975) Η θέση του αυτή 

επιβεβαιώνεται και από το σεµινάριο µε τίτλο «Θέση του ασυνείδητου», όπου τονίζει 

χαρακτηριστικά ότι «κάθε ενόρµηση είναι δυνητικά, ενόρµηση θανάτου» (βλ. Lacan, 

1975). ∆είχνει έτσι ότι ο θάνατος δεν είναι το προνόµιο της ενόρµησης θανάτου αλλά 

είναι παρόν στις σεξουαλικές ενορµήσεις (ως επιθετικότητα), και συµµετρικά, η 

λίµπιντο είναι παρούσα στην ενόρµηση του θανάτου. Ο θάνατος και η λίµπιντο 

παρουσιάζονται σαν συνέταιροι, και όχι σαν δυνάµεις που δρουν προς αντίθετη 

κατεύθυνση, εξαλείφεται έτσι κατά κάποιο τρόπο η φροϋδική διχοτοµία. 

Γι’ αυτόν η ώθηση, που προσφέρει µια ενόρµηση, ταυτίζεται µε την εκφόρτιση, 

ενώ η ίδια η ενόρµηση θεωρεί ότι µπορεί να έχει και στιγµιαία µόνο επίδραση στο 

άτοµο (σε αντίθεση µε την «συνεχή πίεση προς ικανοποίηση που ο Freud θεωρούσε 

ότι ασκεί (Freud, 1965a). Ενώ ο σκοπός, συµφωνώντας µε τον Freud, δηλώνει ότι είναι 

η επίτευξη της ηδονής, αλλά παράλληλα πιστεύει ότι µπορούν να υπάρχουν 

περισσότεροι από έναν σκοπό αναφορικά µε το κάθε αντικείµενο επένδυσης. Τέλος, 

σχετικά µε την πηγή της ενόρµησης, διατυπώνει ενστάσεις για την τετελεσµένη 
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οριοθέτηση των πηγών γιατί να είναι το στόµα και όχι ο οισοφάγος ή τα δόντια για 

παράδειγµα (Lacan, 1975). 

Ενόρµηση για τον Lacan, είναι «ακριβώς η συναρµολόγηση µέσω της οποίας η 

σεξουαλικότητα µετέχει στην ψυχική ζωή, µε ένα τρόπο που αναγκαστικά 

συµµορφώνεται µε τη δοµή του χάσµατος που είναι η δοµή του ασυνείδητου¨(1975, 

σελ. 225). Η σεξουαλικότητα : 

1) Εντοπίζεται ανάµεσα στην επιθυµία και την απώθηση 

2) Εκδηλώνεται µε την µορφή µερικών ενορµήσεων και  

3) Περιλαµβάνει την εκδήλωση επιθετικών συµπεριφορών. 

Στην συνέχεια  του συγγραφικού του έργου, προχωρά σε µια νέα διασαφήνιση 

των εννοιών, παραπέµπει τις ενορµήσεις ζωής στο φαντασιακό, ενώ δίνει στο ένστικτο 

του θανάτου αντιβιολογική έννοια µια έννοια ειρωνική∗, διαχωρίζοντας αυτό που πριν 

από τον δοµισισµό του είχε ο ίδιος συνενώσει (Miller, 2003). 

 

 

9.5.  Bilhelm Reich 

 

Σύµφωνα µε τον Bilhelm Reich (1897-1957), η επιθετικότητα που συναντάται 

στην συµπεριφορά των ατόµων, σχετίζεται µονάχα µε τον αγώνα για την απόκτηση 

της ηδονής και όχι µε τον αγώνα για την απόκτηση εξουσίας( Reich, 1990 και 

Σινανίδου, 2001).  

∆ηλαδή, σε αντίθεση µε το Freud ο Reich πίστευε ότι «η σεξουαλικότητα 

υποτάσσεται στη θέληση για εξουσία» (Reich, 1990, σελ.19). Τόνιζε την 

παντοδυναµία της σεξουαλικής ενόρµησης (Reich, 1973). Επιπλέον, στην θεωρία του 

                                                           
∗ Ειρωνικό εδώ σηµαίνει ένα καθεστώς που αµφισβητεί τα ίδια τα θεµέλια του είναι. 
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σε κανένα σηµείο δεν συναντάµε το ένστικτο του θανάτου να λειτουργεί ξεχωριστά 

από την αρχή της ηδονής αλλά είναι πάντα συνυφασµένο µε την επίτευξη της 

σεξουαλικής ευχαρίστησης (Reich, 1977). 

Οι απόψεις αυτές του Reich είναι φανερά επηρεασµένες από τον Μπολσεβικισµό 

και το Μαρξισµό για την θεµελίωση της έννοιας «ένστικτο του θανάτου». Όπως 

άλλωστε παραδέχεται και ο ίδιος στο άρθρο του περί «Μαζοχιστικού χαρακτήρα» 

(Reich, 1932, βλ. Reich, 1979), οι απόψεις του για το ένστικτο αυτό είναι το 

αποτέλεσµα της δικής του κατανόησης της ψυχανάλυσης «µέσα στα πλαίσια της 

ολικής κοινωνιολογικής εικόνας». Έτσι παρατηρούµε την βασική διαφορά στο έργο 

Freud και Reich για το ένστικτο του θανάτου. Για τον πρώτο, τόσο ο θάνατος όσο και 

ο έρωτας έχει σαφές βιολογικό υπόβαθρο (Freud, 1965a), ενώ για τον δεύτερο η 

επιθετικότητα στον άνθρωπο πηγάζει από την ίδια του την κοινωνία.  

Το 1933 για την διαγραφή του από την τότε ∆ιεθνή Ψυχαναλυτική Εταιρία, ο 

ίδιος παραδέχεται ότι οι απόψεις του σχετικά µε το ένστικτο του θανάτου είχαν 

διαφοροποιηθεί πολύ από τις επικρατούσες επίσηµες διδασκαλίες,  (Reich, 1990), ενώ 

ένας άλλος λόγος ήταν ότι µε την ένταξη πολλών Μαρξιστικών στοιχείων στην θεωρία 

του έστρεφε το χιτλερικό καθεστώς εναντίον της ψυχοδιανοητικής υγιεινής.     

 

 

 

 

 

9.6.   Winnicott 
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Ο Winnicott, υπήρξε πολύ ενεργητικός στο ερευνητικό του έργο. Σε σαράντα 

χρόνια παιδιατρικής και ψυχαναλυτικής πρακτικής εξέτασε πάνω από 20.000 

περιπτώσεις και συνέθεσε ένα τεράστιο σε όγκο συγγραφικό έργο που βασίζονταν στις 

παρατηρήσεις του. Όπως και η Melanie Klein, πίστευε ότι το παιχνίδι του παιδιού 

είναι ένα ουσιαστικό µέρος της πραγµατικότητας του, από το οποίο µπορεί κανείς να 

αντλήσει πλούσιο υλικό για τις ανάγκες και τις συγκρούσεις που εδρεάζουν στον 

ψυχισµό τους. Ο Winnicott, από την άλλη µεριά, θεωρούσε τις ενορµήσεις όχι σαν 

κάτι το πρωταρχικό αλλά ότι αναπτύσσεται παράλληλα µε το Εγώ και την έννοια του 

εαυτού στο άτοµο. 

Για τον Winnicott το θέµα της έρευνάς του βαθµιαία έγινε ο ενδιάµεσος χώρος 

µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πραγµατικότητας. Ο Winnicott εθεωρείτο αρχικά 

Κλαϊνικός και ήδη το 1935, ο Winnicott ανακοίνωσε την εργασία του «Μανιακή 

Άµυνα» στην οποία χρησιµοποιούσε τους όρους που εισήγαγε η Klein αλλά µε τον 

δικό του πρωτότυπο τρόπο.  

Όταν η Klein προχώρησε στην έρευνα της σχιζοπαρανοειδούς θέσης ο Winnicott 

δεν την ακολούθησε αλλά επέµενε στην σηµασία της «επαρκώς καλής µητέρας» για 

την πρώτη απαρτίωση του βρέφους ως µια µονάδα µε όρια µεταξύ έσω και έξω. Μετά 

απ' αυτήν την απαρτίωση ο ψυχισµός, για τον Winnicott, υπόκειται στην σύγκρουση 

και στην αµφιθυµία, που προσεγγίζεται µε τους όρους του Freud, αλλά πάντα µε 

έµφαση στις πρωτόγονες φαντασιώσεις που η Klein περιέγραψε (Daco, 1970).  

Ο Winnicott έµεινε πιστός σε όλη του την ζωή στην εµµονή του να επιστρέφει 

στους πρώτους χωρισµούς (συνειδητού / ασυνειδήτου, υποκειµένου / αντικειµένου) 

όπου σχηµατίζεται το αντικείµενο στο πρότυπο του εαυτού και ξεδιπλώνεται η 

µεταβατική περιοχή της εµπειρίας. Προχώρησε µετά να κατανοήσει το πώς αυτό το 

αντικείµενο τοποθετείται εκτός της υποκειµενικής παντοδυναµίας. Ακολούθησε µε 

συνέπεια την ιδέα ότι ο ψυχισµός ξεκινά από την ζώσα εµπειρία του σώµατος και ότι η 
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πραγµατικότητα είναι µεν αντικειµενική αλλά µόνο στο µέτρο που δύναται να 

αναγνωρισθεί και να γίνει αποδεκτή από κοινού µε τους άλλους; 

Στο µεγαλύτερο µέρος οι απόψεις του Winnicot συνέπιπταν µε αυτές της Klein ( 

για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στην προηγούµενη υποενότητα 9.3.) σχετικά µε 

τα πρωταρχικά συναισθήµατα αγάπης – µίσους που βιώνει το παιδί στα πρώιµα στάδια 

της ανάπτυξης του. Η νέα έννοια που προσέθεσε ήταν αυτή του µεταβατικού 

αντικειµένου. Το µεταβατικό αντικείµενο ορίζεται ως το «πρώτο απόκτηµα και η 

ενδιάµεση περιοχή ανάµεσα σε αυτό που είναι υποκειµενικό και σε εκείνο που γίνεται 

αντικειµενικά αντιληπτό» (Winnicott, 1989, σελ. 27). Είναι µε άλλα λόγια, η 

µετάβαση από το αρχικό αντικείµενο που είναι το µητρικό στήθος σε άλλα εξωτερικά 

αντικείµενα, όπως είναι το δάχτυλο του αντίχειρα στο στόµα ή η πιπίλα ή κάποιο άλλο 

αγαπηµένο παιχνίδι του βρέφους, µετάβαση που διευκολύνει την ανάπτυξη της 

αίσθησης της πραγµατικότητας στο βρέφος. 

Παρατηρούµε, έτσι, το ιδιαίτερο βάρος που δίνει ο Winnicott στην πρωταρχική 

αποσύνδεση, δηλαδή, στην διαδικασία όπου περνά το βρέφος προκειµένου να 

αποκοπεί από την ψευδαίσθηση ότι αποτελεί µέρος του σώµατος της µητέρας και να 

διαφοροποιήσει το δικό του Εγώ, να αποδεκτέι κατά µια έννοια την πραγµατικότητα 

ως έχει. Ο «τραυµατισµός» από αυτήν την εµπειρία γίνεται παθολογικός και απαιτεί 

την επιστράτευση περαιτέρω µηχανισµών άµυνας, όταν οι επιθυµίες του βρέφους δεν 

καλύπτονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα (Winnicott, 1989). 

Σύµφωνα µε τον Winnicott, η θεραπευτική επίδραση της ψυχανάλυσης, 

λειτουργεί στα παιδιά µέσα από το παιχνίδι, που διευκολύνει την επικοινωνία µέσα 

από την συµβολοποίηση τραυµατικών συµβάντων, µάλιστα θεωρεί ότι «η περιοχή του 

παιχνιδιού είναι ένας δυνητικός χώρος ανάµεσα στη µητέρα και το παιδί ή ένας τόπος 

που ενώνει τη µητέρα µε το παιδί» (Winnicott, 1989, σελ. 94). Το παίξιµο νοείται, 

έτσι, ως µια δηµιουργική δραστηριότητα προς την αναζήτηση του εαυτού, και των 
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συγκρούσεων που λαµβάνουν χώρα στον ψυχισµό του, εξαιτίας των αµφιθυµικών 

συναισθηµάτων που βιώνει. 

Μέσα από την δηµιουργικότητα το παιδί αισθάνεται ότι η ζωή αξίζει να την 

ζήσεις και δεν αφήνεται έρµαιο στην κυριαρχία των συναισθηµάτων απέχθειας και 

µίσους για την µητέρα που παραλείπει κάποιες φορές τις ανάγκες του. Τούτο, φυσικά, 

δεν σηµαίνει την καταναγκαστική συµµόρφωση του σε περιβάλλοντα που το 

µαταιώνουν, αλλά την γνήσια αποδοχή του κόσµου ως κάτι περισσότερο ευχάριστο 

παρά δυσάρεστο και την λειτουργική προσαρµογή του βρέφους και του ενήλικου σε 

αυτό. 

Η δηµιουργικότητα στο έργο του Winnicott, είναι  έννοια ανάλογη µε την ιδέα 

της Melanie Klein για επανόρθωση και αποζηµίωση (reparation and restitution), 

δηλαδή της συγχώνευσης των ερωτικών και καταστροφικών ενορµήσεων του ατόµου 

προς την πιο λειτουργική κατεύθυνση. Για τον ίδιο, η ενόρµηση του θανάτου 

προκύπτει µονάχα στην περίπτωση όπου παραµελούνται σε µεγάλο βαθµό οι ανάγκες 

του βρέφους και είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την µετέπειτα ψυχοπαθολογία των 

παιδιών (1989). Προσθέτει ότι το γεγονός ότι µια µητέρα, δέχεται την βία και την 

επιθετικότητα από το βρέφος της είναι για το βρέφος, η απόδειξη ότι οφείλει να την 

αγαπάει. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει (1989, σελ. 166), «το αντικείµενο 

καταστρέφεται πάντοτε. Αυτή η καταστροφή γίνεται το ασυνείδητο προπέτασµα για 

την αγάπη ενός πραγµατικού αντικειµένου, δηλαδή ενός αντικειµένου έξω από την 

περιοχή παντοδύναµου ελέγχου του υποκειµένου. Έτσι, αποκαλύπτει την θετική αξία 

της καταστροφικότητας, που είναι η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση µε το 

περιβάλλον, ώστε να δηµιουργείται η αντίληψη στο άτοµο ότι µπορεί να 

χρησιµοποιήσει την πραγµατικότητα, ως ανατροφοδότηση του ίδιου µε µια άλλη εκτός 

από τον εαυτό ουσία. 
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9.7.  Σύνοψη 

 

Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης οποιασδήποτε επιστήµης είναι θεµιτό να 

υπάρχουν διαφωνίες και αντιπαραθέσεις στις απόψεις των ερευνητών πάνω στα 

σηµαντικά ζητήµατα που προσπαθούν να θεµελιώσουν. Κάτι τέτοιο συνέβη και µε την 

θεωρία των ενορµήσεων στην ψυχανάλυση. Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να 

θεωρείται ότι δηµιουργεί προβλήµατα σχετικά µε το παρόν ζήτηµα αλλά αντίθετα, 

πρέπει να ειδωθεί µέσα από το πρίσµα της πορείας προς τον πληρέστερο εµπλουτισµό 

του θεωρητικού κατασκευάσµατος που πραγµατεύονται. 

Εξάλλου, µια ιδανική ψυχαναλυτική Εταιρία, δεν είναι άλλο από µια οµάδα 

ανθρώπων µε κοινό ενδιαφέρον την έρευνα του ασυνείδητου, που ακολουθούν τους 

κανόνες ενός κώδικα συζήτησης των θεωριών ώστε να διατηρείται µια νηφάλια 

ένταση, όση απαιτείται για την παραγωγή έργου. Σε κάθε Εταιρία υπάρχουν λίγοι 

ψυχαναλυτές διαφορετικών θεωριών και όποιος θέλει πάει σε αυτούς να µάθει κάτι 

πάνω στο θέµα στο οποίο έχουν ειδικά εργασθεί. Είναι, λοιπόν, πλουραλισµός των 

απόψεων πάνω σε µια σταθερή βάση.  

Πιστεύουµε ότι η ψυχανάλυση ερευνά το ασυνείδητο. Τα θέµατα είναι πολλά: 

Ενόρµηση, εγώ, αντικείµενο, ασυνείδητη φαντασίωση, εαυτός, υποκείµενο, 

διυποκειµενικότητα, σκέψη, κ.λ.π. Οι διαφορές έγκειται στο τι κανείς θεωρεί ως 

κέντρο του ψυχισµού, γεγονός που έχει συνέπειες στην πρακτική και στην θεωρία. 

Μετά επιχειρεί να λάβει υπ' όψιν ένα άλλο θέµα, π.χ. διυποκειµενικότητα, µέσα στο 

όριο της θεωρίας του. Απ' όλη την θεωρία, για παράδειγµα, αυτή των ενορµήσεων, ο 

καθένας επιλέγει ένα µέρος που τον ενδιαφέρει και σε αυτό εργάζεται.  

Οι αντιθέσεις µας έδειξαν ότι ο καθένας υποστηρίζει ότι είναι στο σωστό δρόµο 

και οι άλλοι είναι σε λάθος. ∆εν είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι όλοι είναι στο 
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σωστό δρόµο και να συνεχίζει να κρατά µια πορεία δική του. Ορισµένοι δρόµοι 

οδηγούν κάπου και άλλοι οδηγούν κάπου αλλού και ορισµένοι δεν οδηγούν πουθενά. 

Μια πλευρά της µεγαλοφυίας του Freud, ήταν ότι άφησε ανοίγµατα, έτσι που το 

οικοδόµηµα να αντέχει στους σεισµούς των αλλαγών των αµυνών οι οποίοι 

αναπόφευκτα χρειάζονται σε κάθε συµβιβασµό.  

 Καµιά θεωρία δεν είναι απολύτως ικανοποιητική και ορθή. Πάντα αναµένεται 

ένα νέο πείραµα που θα καταστήσει αναπόφευκτη την αναθεώρησή της. Οι διαφωνίες 

επί της θεωρίας είναι κρίσιµες διότι απαιτούν και ενισχύουν την διαθεσιµότητα στην 

συνδιαλλαγή και  την επικοινωνία σε µια οµάδα ανεξάρτητων ατόµων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    ΕΝΟΡΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Ποία σχέση θα µπορούσε να συνδέει τις ενορµήσεις µε την σύσταση κοινωνικών 

οµάδων και την ανάπτυξη του πολιτισµού; Πως µπορούν οι δύο αυτοί όροι που 

φαινοµενικά µοιάζουν ασύνδετοι, και που επιτελούν εντελώς διαφορετικές λειτουργίες 

να έχουν ένα κοινό σηµείο επαφής; Πως µπορεί σε ένα δεύτερο επίπεδο, να επιδρά ο 
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πολιτισµός στις ενορµήσεις και κατά ποια έννοια οι ενορµήσεις µπορούν να 

επηρεάσουν την πολιτισµική ανάπτυξη; Ή ακόµα καλύτερα, πως µπορούν οι 

εσωτερικές ωθήσεις που θεωρούνται έµφυτες και καθολικές σε όλους, από 

ψυχανάλυση, να καθορίσουν την ανάπτυξη (οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική,  

επιστηµονική και διανοητική) αυτού που ονοµάζουµε πρόοδο στην κοινωνία, και 

αντίστροφα. Όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω πολλές θυσίες γίνονται από την µεριά 

και των δύο αυτών όρων προς την λειτουργικότερη συνύπαρξη τους και την ευηµερία 

των ατόµων. 

Εξ’ ορισµού, φαίνεται ακατόρθωτο να παραδεχτούµε την συµβατότητα της 

ελεύθερης ικανοποίησης των ενστικτωδών αναγκών του υποκειµένου µε την 

πολιτισµένη κοινωνία. Ας δούµε όµως αν όντως συµβαίνει αυτό. 

Εν αρχή, και ιδιαίτερα στο «Tοτέµ  και Ταµπού»(Freud, 1965b), ο Freud 

υπογραµµίζει πως στον πρωτόγονο άνθρωπο η επιβολή του δικαίου γίνονταν µε την 

ωµή βία και πως κατάλοιπα αυτού του πρωτόγονου υπάρχουν και στον σύγχρονο 

άνθρωπο. Η ροπή προς το κακό ήταν παρούσα στην εξέλιξη του πολιτισµού µόνο που 

καλύπτονταν από τον µανδύα της ανάπτυξης, και σύµφωνα µε τον ίδιο εκφράζονταν 

απροκάλυπτα µονάχα σε στιγµές όπου η «επιτήρηση χαλάρωνε» (όπως στον δεύτερο 

Παγκόσµιο πόλεµο, ( Freud, 1998). 

Στην συνέχεια, και πιο συγκεκριµένα, στο έργο του «Ο πολιτισµός πηγή 

δυστυχίας» (Freud, 1974a) , ο  Freud τονίζοντας ότι ο ανεξέλεγκτος έρως είναι το ίδιο 

δυνατός όπως και το θανατηφόρο αντίστοιχο του στοιχείο, το ένστικτο του θανάτου, 

θέλει να καταδείξει το γεγονός ότι η καταστροφική τους δύναµη προέρχεται από το ότι 

επιζητούν µια ικανοποίηση που ο πολιτισµός αδυνατεί να τους προσφέρει: αναζητούν 

την ικανοποίηση µε κάθε κόστος σαν αυτοσκοπό οποιαδήποτε στιγµή. Παρατηρούµε 

έτσι ότι για την συνύπαρξη των ατόµων και για την ανάπτυξη του συλλογικού 

πνεύµατος τα άτοµα πρέπει να βάλλουν στην άκρη κάποιες από τις επιθυµίες του. Για 
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τον ίδιο, αυτό σηµατοδοτεί και την έναρξη του πολιτισµού, η απόσυρση θα 

µπορούσαµε να πούµε του ατόµου από το εγωιστικό του καβούκι. Με αυτόν τον τρόπο 

οι ζωικές ορµές που συναντώνται στον καθένα από µας, γίνονται ανθρώπινα ένστικτα 

(ή για να είµαστε πιο ακριβείς ενορµήσεις), που λειτουργούν υπό την επίδραση της 

εξωτερικής πραγµατικότητας. Η µεταβλητότητα αυτή επιτυγχάνεται µέσα από την 

επίδραση των µηχανισµών άµυνας, (Freud, A. , 1978) 

Στην συνέχεια του ίδιου βιβλίου του, επισηµαίνει ότι για την πρόοδο του 

πολιτισµού και εξαιτίας της τεχνολογικής ανάπτυξης και λογικότητας, 

«απορροφώνται, εξηµερώνονται και χαλιναγωγούνται», σε µεγάλο βαθµό τα 

καταστροφικά ένστικτα. Και τότε πλέον το εγώ εξασφαλίζει την ικανοποίηση των 

αναγκών του µε την επικράτηση της δύναµης του πάνω στη φύση. Ενώ, όσον αφορά 

στην λίµπιντο, βρίσκει και αυτή παραγωγικότερους τρόπους για να εκφραστεί στα 

πλαίσια των επιταγών και των «πρέπει» του πολιτισµένου κόσµου. 

Σε αυτό το σηµείο θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για µια αναλογία σε ατοµικό 

και κοινωνικό επίπεδο. Όπως στην ψυχανάλυση του ατόµου συναντάται η διαρκής 

διανοητική σύγκρουση µεταξύ του εγώ και υπερεγώ, µεταξύ του εγώ και του εκείνο, 

έτσι στα πλαίσια της κοινωνίας η σύγκρουση µετουσιώνεται σε σύγκρουση µεταξύ του 

ατόµου και της κοινωνίας. 

  Αυτή η αναλογία είναι ήδη εµφανής από την απαρχή της ζωής κάποιου. Το 

βρέφος, για παράδειγµα ενεργοποιείται και δραστηριοποιείται ωθούµενο από την αρχή 

της ηδονής. Κάθε πράξη του σε εκείνο το επίπεδο στοχεύει στην ικανοποίηση των 

εγωιστικών λιβιδινικών αναγκών του. Μεγαλώνοντας, αργότερα, και κυρίως κατά το 

στάδιο του Οιδιπόδειου συµπλέγµατος, έρχεται να εγκατασταθεί ως ρυθµιστής της 

συµπεριφοράς του, η αρχή της πραγµατικότητας που ουσιαστικά επιβάλλει τις ανάγκες 

του περιβάλλοντος, διαµορφώνει το υπερεγώ του ατόµου και χαλιναγωγεί την 

ανεξέλεγκτη, µέχρι τότε τάση του προς την µονοµερή ικανοποίηση των επιθυµιών του. 
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Ενώ, είχε συνηθίσει να «παίρνει» από το περιβάλλον του, τώρα πρέπει να θυσιάσει 

κάτι γι’ αυτό ( Fromm, 1977b).  

Στην κοινωνία το άτοµο, εν αρχή, κινητοποιείται πάλι προς την εγωιστική 

κάλυψη των δικών του αναγκών, µε την πάροδο του χρόνου καλείται να  

«συµβαδίσει» µε  τους νόµους και τις επιταγές που αυτή θέτει, ακόµα κι όταν αυτό 

σηµαίνει την καταστολή και τον παραγκωνισµό των δικών του θέλω. Αργότερα οι 

πρωταρχικές του επιθυµίες, µετουσιώνονται (µε την βοήθεια των µηχανισµών άµυνας) 

και µετασχηµατίζονται σε αποδεκτά σχήµατα συµπεριφοράς και «θέλω» στα πλαίσια 

της κοινωνίας. Για παράδειγµα, η σεξουαλική έλξη από το αγόρι βρέφος προς την 

µητέρα µετατρέπεται σε στοργή και κατευθύνεται µε την ενηλικίωση στη µελλοντική 

σύζυγο του ατόµου. Ενώ, η πρωταρχική επιθυµία για την εξόντωση του πατέρα (και 

πάλι όπως συναντάται στο Οιδιπόδειο), γίνεται στο άτοµο η επιθυµία να καταξιωθεί 

περισσότερο από τον πατέρα, να λάβει καλύτερη µόρφωση ή εργασία, ή κοινωνική 

θέση, να αποκτήσει περισσότερα χρήµατα, και µια σειρά από άλλα επιτεύγµατα, έτσι 

ώστε, κατά µια έννοια να τον «ξεπεράσει».  

Αυτήν την ικανότητα των ενορµήσεων να µετουσιώνεται στα πλαίσια του 

πολιτισµού, και των εκάστοτε δεδοµένων παρατηρεί ο Marcuse (1981), ακόµα και 

όσον αφορά στο κεφάλαιο των διαστροφών. Για παράδειγµα, παροµοιάζει τον 

σαδισµό των στρατιωτών των Ες Ες µε τον σεξουαλικό σαδισµό, καθώς σύµφωνα µε 

αυτόν ο πρώτος επιτρέπει στο άτοµο να κάνει χρήση των διαστρεβλωµένων επιθυµιών 

του µε τρόπο που να είναι αποδεκτός από τις συνθήκες της κοινωνίας του δευτέρου 

παγκοσµίου πολέµου. 

Ο Ferenczi, µε την θεωρία του για την λιβιδινική προέλευση του πολιτισµού, 

ισχυρίζεται ότι αφού ανακουφιστεί η ακραία ένταση στο εσωτερικό του οργανισµού, η 

λίµπιντο, ξαναγυρίζει από το αντικείµενο επένδυσης της στο ίδιο το σώµα και εκ νέου 
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το άτοµο λαµβάνει αυτού του είδους την ευτυχία και ανταµοιβή ώστε να παρακινηθεί 

για την δουλειά και την παραπέρα ανάπτυξη του (βλ. Marcuse, 1981). 

Ακόµα, και δυο χιλιετίες πριν µπορούµε να ανατρέξουµε για την αλήθεια αυτής 

της θεωρίας. Στο Συµπόσιο του Πλάτωνα (Παπαγεωργίου, 1954) , γίνεται σαφής ο 

πανηγυρισµός της σεξουαλικής προέλευσης και ουσίας των πνευµατικών σχέσεων. 

Εκεί η αγάπη για το ανθρώπινο σώµα δεν διαχωρίζεται από την αγάπη για ο παιχνίδι ή 

την µόρφωση. Κάθε άλλο, «η πνευµατική αναπαραγωγή θεωρείται εξίσου έργο του 

Έρωτα όσο και η σωµατική αναπαραγωγή και η σωστή και δίκαιη τάξη της Πόλης 

είναι ακριβώς τόσο ερωτική όσο και η δίκαιη και σωστή τάξη της αγάπης. Οι 

λιβιδινικές σχέσεις  δεν θεωρούνται έτσι, τροχοπέδη στην ανάπτυξη του πολιτισµού 

αλλά κινητήριες δυνάµεις ακριβώς για την πρόοδο. 

Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο, θεωρείται σκόπιµο να γίνει µια περαιτέρω 

διευκρίνιση έτσι ώστε να µην δηµιουργηθούν παρανοήσεις. Η ανάπτυξη του 

πολιτισµού δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι γίνεται στο βωµό της θυσίας των 

ικανοποιήσεων των επιθυµιών του ατόµου, όπως ισχυρίζεται ο Fromm (1977) ότι 

συµβαίνει στις αρχέγονες επιθυµίες που κουβαλά µέσα του ο άνθρωπος. Αντίθετα 

αυτές οι ίδιες επιθυµίες είναι που τελικά οδηγούν στην επικείµενη άνθιση της 

διανόησης. ∆εν θα πρέπει λοιπόν γενικεύοντας να θεωρούµε ότι η απώθηση των 

αναγκών είναι αυτή που προάγει το πνεύµα, αντίθετα µάλιστα το πνεύµα προάγεται 

από την διεύρυνση και την εξύψωση των λιβιδινικών στόχων. Η βιολογική ορµή 

µεταλλάσσεται και γίνεται πολιτιστική ορµή, και µε αυτόν τον τρόπο «η αρχή της 

ηδονής αποκαλύπτει την ίδια της την διαλλακτική» (Μarcuse, 1981, σελ. 213). Ο ίδιος 

ο Freud διακήρυξε πρώτος την ορθότητα αυτής της µεταλλαγής στα «Τρεις µελέτες για 

την σεξουαλικότητα» (Freud, 1991a), λέγοντας ότι «η χωρίς περιορισµούς σεξουαλική 

ελευθερία από την αρχή καταλήγει σε έλλειψη πλήρους ικανοποίησης». Είναι, εξ’ 

άλλου, ευρέως αποδεκτή, µέσα από λογοτεχνικά έργα και ταινίες, η άποψη ότι η αξία 
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που προσδίδει κάποιος στις ερωτικές του ανάγκες επιτείνεται από την καθυστέρηση 

της ικανοποίησης τους, όταν για παράδειγµα εξωτερικοί παράγοντες εµποδίζουν το 

σµίξιµο του ζευγαριού (βλ. ενδεικτικά «Ρωµαίος και Ιουλιέτα» του  Ουίλιαµ Σαίξπηρ, 

« Έρωτόκριτος και Αρετούσα» του Βιτσέντζου Κορνάρου, την ταινία «West Side 

Story», και σειρά άλλων).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ  - Μια αισιόδοξη προσέγγιση 

 

«Ας αναλογιστούµε, 

τι δύναµη µπορούµε να αντλήσουµε από την ελπίδα, 

αν όχι, τι τόλµη από την απελπισία» 

(Milton, Paradise Lost) 

 

Αρχική µου παρότρυνση για την ένταξη του παρόντος κεφαλαίου, που φαίνεται 

αρχικά να ξεφεύγει από τα πλαίσια της ψυχαναλυτικής προσέγγισης του ζητήµατος 

των ενορµήσεων στάθηκαν απόψεις που συνάντησα στα πλαίσια της βιβλιογραφικής 
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µου έρευνας σχετικά µε την λειτουργικότερη και πιο αισιόδοξη χρησιµοποίηση των 

ενορµήσεων από τον άνθρωπο.  

Για παράδειγµα ο Reich (1990), αναφέρει κοντά στην σατανικές παρορµήσεις 

του ανθρώπου την ανθρώπινη πλευρά του και παροτρύνει τον κόσµο να συγκεντρώσει 

τις προσπάθειες του πάνω στον ανθρώπινο πυρήνα που ενυπάρχει στον καθένα. Να 

µην αφήσει τα θετικά του στοιχεία να συγκαλύπτονται από τον υπάνθρωπο που 

επέµεναν να αφυπνίζουν οι οπαδοί του Χίτλερ (βλ. επιστολή του στον Μπρονισλάβ 

Μαλινοφσκι). Προσκαλεί, έτσι, τους ανθρώπους σε έναν υγιεινότερο τρόπο 

αντίδρασης στην τότε πραγµατικότητα της δυσωδίας και του πολέµου. Με αυτόν τον 

τρόπο θεωρεί ότι θα ξυπνήσει ο άνθρωπος από τον λήθαργο της στασιµότητας και θα 

θωρακίσει τον οργανισµό του απέναντι στην εξαθλίωση και την καταπάτηση των 

δικαιωµάτων του διπλανού του. 

H Mc William, από την άλλη µεριά, τονίζει την αναγκαιότητα του αισθήµατος 

αισιοδοξίας από τον ψυχαναλυτή προκειµένου να βελτιωθεί η κατάσταση του ασθενή. 

Χρέος του είναι να εµφυσήσει στον ασθενή, την πεποίθηση για την αλλαγή της 

κατάστασης του. Παρόµοιες απόψεις παραθέτονται από τους σύγχρονους σε µας 

ψυχαναλυτές, για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της ψυχαναλυτικής 

παρέµβασης (Σινονίδου, 2001). 

Ο Fromm (1977b), σε ένα δεύτερο επίπεδο διακηρύττει ότι είναι δυνατή η 

ενεργοποίηση των δηµιουργικών τάσεων του ατόµου, που υπάρχουν σε κάθε άτοµο µε 

την µορφή αυτού που ο Freud ονόµασε «Έρωτα», προς όφελος της προσωπικής και 

κοινωνικής- πολιτιστικής του ανάπτυξης. Ενώ, ο Βailer (1998), για την καλυτέρευση 

των συνθηκών ζωής των παραβατικών νέων συνιστά την διοχέτευση της δύναµης της 

ενόρµησης του θανάτου που επικρατεί στην επιθετική στάση τους σε παραγωγικότερα 

και λειτουργικά, επιτρεπτά σχήµατα συµπεριφοράς. 
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11.1.    Η  υπαρξιστική προσέγγιση του  Carl Rogers 

 

Η φαινοµενολογική- υπαρξιστική προσέγγιση επικεντρώνει την προσοχή της στο 

να κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν τον εαυτό τους και τον 

κόσµο γύρω τους. Αποτελεί, στην ουσία, την προσπάθεια πολλών ψυχολόγων να 

συµφιλιωθούν µε την ανθρώπινη εµπειρία, όπως υφίσταται στην πραγµατικότητα  

Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, ο ειδικός της ψυχικής υγείας, µελετά τη ζωή όπως 

τη ζει το άτοµο, χωρίς να ανάγει κάθε στοιχείο της εµπειρίας του σε ψυχολογικές 

αρχές. Με αυτόν τον τρόπο αντιµετώπισης του ασθενή, ορθά θα µπορούσε να 

ισχυριστεί κάποιος, ότι παραβλέπονται σηµαντικές πλευρές της προσωπικότητας που 

βρίσκονται έξω από την ανθρώπινη συνείδηση. ∆εν θα επεκταθούµε στην κριτική της 

θεωρίας του Rogers, κάτι τέτοιο άλλωστε, θα οδηγούσε στην εκτροπή από το βασικό 

θέµα της παρούσας εργασίας. 

Ο Freud θεωρούσε τα βασικά συστατικά της προσωπικότητας σχετικά 

αµετάβλητα και σταθερά. Ο ίδιος θεωρούσε το άτοµο ένα ενεργειακό σύστηµα, και 

έτσι έφτασε στην διατύπωση της θεωρίας του για τις δυναµικές του ανθρώπου 

προκειµένου να εξηγήσει πως αποδεσµεύεται, µετασχηµατίζεται ή εµποδίζεται αυτή η 

ενέργεια (Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1996) . Κίνητρο για την ανθρώπινη συµπεριφορά 

θεωρούσε τις ενορµήσεις, που ωθούν τον οργανισµό σε δράση. Ο Rogers, αντίθετα 

έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην δυνατότητα αλλαγή της προσωπικότητας. Έτεινε να 

βλέπει ότι το άτοµο έχει την προδιάθεση να «κινείται προς τα εµπρός», δηλαδή να 

βελτιώνεται συνεχώς (Lawrence & Oliver, 2001). Κατ’ επέκταση, εστίαζε στις 

πλευρές της συµπεριφοράς που δεν στοχεύουν στην µείωση της έντασης όπως ο Freud, 

αλλά στην αυτοπραγµάτωση, για τον Rogers αυτή, και µόνο, είναι η κινητοποιός 

δύναµη στον άνθρωπο.   
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11.2.    H θεωρία των κινήτρων του Maslow 

 

Ο Abraham H. Maslow, είναι ίσως, ο κυριότερος υποστηρικτής του ανθρώπινου 

δυναµικού. Η θεωρία του αναπτύχθηκε στην Αµερική και λειτούργησε ως τρίτη 

δύναµη, ανάµεσα στην θεωρία της ψυχανάλυσης και του συµπεριφορισµού. Κύρια 

πεποίθηση του ήταν ή ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι στην βάση τους καλοί ή ουδέτεροι 

και όχι κακοί, και η βασικότερη επιδίωξη τους είναι η ανάπτυξη και εκλπήρωση των 

δυνατοτήτων τους στο έπακρο. Πηγή των δεινών του ατόµου θεωρεί την στρεβλωµένη 

αντίληψη του για την φύση του, που προέρχεται από την κοινωνία. Προτείνει, 

εποµένως, το κάθε άτοµο να απαλλαγεί από το βάρος όσων των κρατούν στάσιµο και 

να νιώσουν ελεύθεροι να εκφράσουν τον εαυτό τους, κάτι τέτοιο θα σήµαινε και την 

βελτίωση της προσωπικής τους ζωής ( Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1999).  

Η ανθρώπινη δράση, κατ’ αυτόν καθορίζεται από τις βιολογικές ανάγκες από την 

µία µεριά (πείνα, ύπνος, δίψα), και από τις ψυχολογικές ανάγκες από την άλλη 

(αυτοεκτίµηση, αίσθηση του ανήκειν, ανάγκη για τρυφερότητα). Θεωρεί ότι όπως το 

σώµα δεν µπορεί να επιβιώσει χωρίς τροφή, έτσι και ο ψυχισµός απαιτεί την 

ικανοποίηση άλλων συγκεκριµένων  αναγκών που θα αναλυθούν στην συνέχεια.  

Οι ανάγκες αυτές, όπως διατυπώθηκαν στην θεωρία του Μaslow (βλ. 

Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1999) είναι:  

1) Ανάγκες για ασφάλεια, δηλαδή για σταθερότητα και προστασία από τον 

φόβο. Σε αυτές περιλαµβάνεται η επιθυµία του ατόµου για δοµή και τάξη. 

2) Ανάγκες για αγάπη και τρυφερότητα. Σε αυτές εντάσσεται η σύναψη 

διαπροσωπικών σχέσεων από το άτοµο, που στοχεύουν στην παροχή 

υποστήριξης και στοργής. 
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3) Ανάγκες για εκτίµηση. Σε αυτό το επίπεδο η εκτίµηση του ίδιου του εαυτού 

(θετική αξιολόγηση του εαυτού, αναγνώριση) διαφοροποιείται από την 

εκτίµηση που λαµβάνει το άτοµο από τους γύρω του (επιτυχία, ικανότητα 

και ανεξαρτησία). Παρά την διαφοροποίηση τους οι δύο τύποι εκτίµησης 

είναι κεφαλαιώδους σηµασίας και απαραίτητες για κάθε οντότητα. 

4) Ανάγκες για αυτοπραγµάτωση. Οι ανάγκες που εντάσσονται σε αυτήν την 

ενότητα θεωρούνται οι ιδιαίτερα σηµαντικές, και για την επίτευξη τους 

πρέπει προηγουµένως το άτοµο να έχει κατακτήσει την κάλυψη όλων των 

προηγούµενων αναγκών. Περισσότερα για αυτές τις ανάγκες θα 

παρουσιαστούν σε επόµενο οµότιτλο κεφάλαιο.  

 

11.3.    Η έννοια της αυτοπραγµάτωσης 

 

Η έννοια της αυτοπραγµάτωσης αφορά στην «τάση του οργανισµού να εξελιχθεί 

από µια απλή οντότητα σε µια σύνθετη, να µεταβεί από την εξάρτηση στην 

ανεξαρτησία, από την σταθερότητα και την ακαµψία σε µια διαδικασία αλλαγής και 

ελεύθερης έκφρασης» (Lawrence & Oliver, 2001, σελ. 251).  Η αυτοπραγµάτωση 

παρουσιάζεται έτσι να στοχεύει στην ελάττωση των αναγκών ή της έντασης τους, 

µέσα από την ικανοποίηση και την ευχαρίστηση από δραστηριότητες που παρέχουν 

ενίσχυση στον οργανισµό. 

Η ορµή της αυτοπραγµάτωσης είναι θεµελιακή στο έργο του και θεωρείται ότι 

αποτελεί τη µοναδική πηγή για τα ψυχικά κίνητρα της ανθρώπινης συµπεριφοράς 

(Μαλικιώση- Λοϊζου, 1999). Είναι η ανάγκη του ατόµου να αναπτυχθεί και να 

επεκτείνει την εµπειρία του µε περιπλοκότερους και δηµιουργικότερους τρόπους 

καθώς ωριµάζει. Το άτοµο κινούµενο από την αυτοπραγµάτωση, έχει ανάγκη την 

θετική εκτίµηση των άλλων (Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1996) ιδιαίτερα στα πρώιµα 
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στάδια της ανάπτυξης του, προκειµένου να διαµορφώσει και το ίδιο µια θετική εικόνα 

για τον εαυτό του (αυτοεκτίµηση). Αν αυτή η διαδικασία  τελεστεί επιτυχώς, τότε το 

άτοµο µεγαλώνοντας προστατεύεται από τις επιρροές του περιβάλλοντος και την ξένη 

αρνητική εκτίµηση. 

Στην αντίθετη περίπτωση όπου το άτοµο διατηρεί παραµορφωµένη εικόνα για 

τον εαυτό του, δηµιουργείται στον ψυχισµό του άγχος, που εµποδίζει το άτοµο να 

αντιληφθεί τις πραγµατικές αξίες και ανάγκες του (την αυτοπραγµάτωση), και 

δηµιουργείται νεύρωση. Εποµένως, κύριος θεραπευτικός στόχος για τους 

Ροτζεριανούς θεραπευτές είναι η εδραίωση της χαµένης αυτοεκτίµησης του ατόµου, η 

αποβολή του άγχους που βιώνει ώστε να «βγει πάλι στην επιφάνεια» η ορµή της 

αυτοπραγµάτωσης, που είναι έµφυτη σε όλους και να βελτιωθεί η καθηµερινότητα του 

ατόµου (Ιωσηφίδη & Ιωσηφίδης, 2001). 

Εµπεριέχει τις έννοιες της αγάπης, της αυτοεκτίµησης και της αγάπης για 

ελευθερία.  Με τον τρόπο αυτό, η ανθρώπινη συµπεριφορά κινείται κατά κύριο λόγο 

από τον αγώνα του ατόµου «να καταστεί όσο πιο άνθρωπος γίνεται, δηλαδή να 

αναπτύξει τις ικανότητες του, να είναι αποτελεσµατικός, δηµιουργικός και 

ευφάνταστος» ( Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1999, σελ. 75). Το κίνητρο αυτό θεωρείται 

εγγενές και διαµορφώνει την συµπεριφορά των ατόµων. Η θεωρία της 

αυτοπραγµάτωσης προσφέρει όπως και η ψυχανάλυση, µια ολιστική και 

φαινοµενολογική µελέτη των κινήτρων, η διαφορά τους έγκειται στους διαφορετικούς 

µηχανισµούς λειτουργίας των κινήτρων.  

Ειδικές κλίµακες για την µέτρηση της αυτοπραγµάτωσης έχουν διαµορφωθεί και 

αξιολογούν την ικανότητα του ατόµου να ενεργεί ανεξάρτητα, την αυτοαποδοχή ή την 

αυτοεκτίµηση, την εµπιστοσύνη στις διαπροσωπικές σχέσεις κτλ. ( βλέπε ενδεικτικά 

Jones & Crandall, 1986, στους Lawrence & Oliver, 2001). Το άτοµο επιδιώκει, 

σύµφωνα µε αυτή την θεωρητική προσέγγιση την διατήρησης της ίδιας του της δοµής 
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µέσα από δραστηριότητες που του επιτρέπουν να είναι παραγωγικό, χρήσιµο, και να 

νιώθει ενεργό µέλος της κοινωνίας στην οποία ζει και αναπτύσσεται, µονάχα έτσι 

θεωρείται ότι έχει την ευκαιρία να διατηρήσει την ενότητα της ύπαρξης του και να 

αποφεύγει την δηµιουργία συγκρούσεων.  

Ο Rogers, όπως και οι νεοφροϋδιστές, πίστευε ότι η ανάπτυξη της 

προσωπικότητας επηρεάζεται στενά από την κοινωνία. Όταν το άτοµο λειτουργεί σε 

αυτήν, µε βάση την αρχή της αυτοπραγµάτωσης, τότε ο Rogers, αναφέρεται στο 

ψυχολογικά προσαρµοσµένο άτοµο, δηλαδή στο άτοµο που συνεχώς αλλάζει και 

προσαρµόζει την συµπεριφορά του ικανοποιητικά στις νέες εξωτερικές συνθήκες, 

φτάνοντας στην πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ( Μαλικιώση- Λοϊζου, 1999). 

Το άτοµο αυτό κυριαρχείται από την τάση να εκπληρώνει στο έπακρο τις δυνατότητες 

του, να ξεδιπλώνει τα ταλέντα του και να αναπτύσσεται συνεχώς.  

Μία άλλη έννοια που συναντάται συχνά στο έργο του Rogers, είναι αυτή της 

αυτοσυνέπειας. Αυτοσυνέπεια µε λίγα λόγια σηµαίνει ότι η συµπεριφορά του ατόµου 

είναι το αποτέλεσµα αυτού που πιστεύει το ίδιο το άτοµο για αυτό. Για παράδειγµα, 

όταν κάποιος ορίζει τον εαυτό του  ότι είναι κακός οδηγός, προσπαθεί να 

συµπεριφερθεί µε τρόπο συνεπή προς αυτήν την εικόνα, ακόµα κι αν αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την χειροτέρευση του οδηγήµατος του, είναι λειτουργικό σε προσωπικό 

επίπεδο το άτοµο να συνεχίσει να είναι κακός οδηγός προκειµένου να µην έρθει σε 

σύγκρουση µε κάποιο από τα πιστεύω του. Κάπως ανάλογα λειτουργεί η 

αυτοεκπληρούµενη προφητεία (Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1996),  όταν το άτοµο 

πιστεύει ότι µπορεί να καταφέρει κάτι, επιστρατεύει όλες του τις δυνάµεις προς αυτό 

το σκοπό, και είναι πολύ πιθανό να τα καταφέρει τελικά. Στην αντίθετη περίπτωση, 

όταν δηλαδή πιστεύει ότι είναι αδύνατον να φτάσει στο στόχο του, τότε ενεργεί 

«αποκαρδιωµένο», και υπονοµεύει την νίκη του εφόσον δεν προσπαθεί µε όσα µέσα 

διαθέτει για την επιτυχία του. Σε αυτό το σηµείο θα µπορούσε να γίνει αναφορά σε µία 
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γνωστική- συµπεριφοριστική θεωρία, στο φαινόµενο της «µαθηµένης απελπισίας». 

Σύµφωνα µε το οποίο τα άτοµα που πολλές φορές έχουν αποτύχει να τα καταφέρουν 

σε ένα συγκεκριµένο τοµέα, παύουν από ένα σηµείο και µετά να καταβάλλουν την 

παραµικρή προσπάθεια για να επιτύχουν σε αυτόν.  

Ο Maslow, µελετώντας υγιή άτοµα που φτάνουν στην αυτοεκπλήρωση και την 

αυτοπραγµάτωση (Lawrence & Oliver, 2001), κατέληξε σε συµπεράσµατα για τα 

κύρια χαρακτηριστικά των ατόµων που καταφέρνουν να φτάσουν σε ανώτερα επίπεδα 

προσωπικής ανάπτυξης. Αποδέχονται τους άλλους όπως είναι, αναγνωρίζουν τόσο τις 

δικές τους ανάγκες και επιθυµίες όσο και αυτές των άλλων ατόµων, προσαρµόζονται 

µε λειτουργικό τρόπο σε κάθε ιδιαίτερη κατάσταση, και δεν παραµένουν 

αγκιστρωµένοι από λανθασµένα µοτίβα συµπεριφοράς, είναι αυθόρµητοι και 

δηµιουργικοί, ξέρουν να ηγούνται και να µην αφήνουν να παρασυρθούν από το ρεύµα 

της µάζας, έχουν σφαιρική αίσθηση της πραγµατικότητας και ανταποκρίνονται 

κατάλληλα σε αυτήν. 

Οι έννοιες της σύγκρουσης, του άγχους και της άµυνας θεωρούνται θεµελιώδεις 

στο έργο και των δύο για την δυναµική της συµπεριφοράς. Μπορεί ο Rogers και ο 

Maslow να αρνούνται την καθολική επίδραση των ενορµήσεων του Freud,ως πηγή της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς, αλλά µια προσεκτικότερη µατιά στις διαφορετικές θεωρίες  

θα µας έδειχνε ότι τα κοινά σηµεία της ορµής της αυτοπραγµάτωσης, µε την ενόρµηση 

του «Έρωτα» στην κλασσική ψυχανάλυση είναι περισσότερα από τις διαφορές τους.  
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12.    ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η ζωή είναι ένας µεγάλος περίεργος κύκλος. Ξεκινά µε την συνουσία, όταν το 

σπερµατοζωάριο συναντά το ωάριο και ως ζυγωτό εµφυτεύονται στην γυναικεία 

µήτρα. Ένα ον αρχίζει την πορεία του στην ζωή. Ξεκινά από την µήτρα το οικείο και 

ασφαλές περιβάλλον, ο χώρος που για πολλούς ψυχαναλυτές µε πρώτων αυτών τον 

Οττο Ρανκ, θεωρείται ο χώρος της απόλυτης γαλήνης. Έπειτα; Έρχεται το τραύµα της 

γέννησης, όπως όρισε ο ίδιος, και το ον βγαίνει στον κόσµο µας. Χιλιάδες τέτοιες 

αποκοπές από τον «παράδεισο» συµβαίνουν καθηµερινά σε όλα τα µήκη και πλάτη της 

γης. Χιλιάδες ζωές έρχονται προς αντικατάσταση αυτών που φεύγουν,  χιλιάδες 

άνθρωποι ανταµώνουν το θάνατο κάθε µέρα. Θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για µια 

διαδικασία αναπλήρωσης άραγε; Η απάντηση δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία, αυτό που 

είναι αδιαπραγµάτευτο είναι ότι «η ζωή συνεχίζεται», όπως σοφά παρατηρεί ο λαός 

µας. 

Στην πορεία µας από την γέννηση ως τον θάνατο, προσπάθησαν να δώσουν 

νόηµα εκατοντάδες συγγραφείς, λογοτέχνες, φιλόσοφοι, άνθρωποι των γραµµάτων και 

των τεχνών, αλλά κοντά σε αυτούς κάθε άνθρωπος αναζητά άλλος µεγαλόφωνα και 

άλλος σιωπηλά την ουσία της ύπαρξης, σαν άλλος ∆ιογένης, περιπλανάται µε το 

φανάρι του ψάχνοντας για τον άνθρωπο. Οι απαντήσεις που ο καθένας µας δίνει στο 
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µυστηριώδες φαινόµενο της ύπαρξης µπορεί να είναι εκ διαµέτρου διαφορετικές ή να 

συναντώνται µε αυτές άλλων ανθρώπων σε πολλά σηµεία. Ποιος όµως µπορεί να 

αρνηθεί την καταλυτική δύναµη του Έρωτα σε αυτήν; 

Ο Έρως µε την διευρυµένη έννοια που έδωσε σε αυτόν η ψυχανάλυση θα 

µπορούσε να παροµοιαστεί µε την πνοή που δίνει νόηµα στην ύπαρξη των όντων, που 

παροδικά περνούν από τον κόσµο τούτο. Μπορεί ο θάνατος να είναι η κατάληξη της 

προδιαγεγραµµένης πορείας µας στην γη, αλλά τούτο δεν µετριάζει την δύναµη και 

την επιρροή που έχει ο έρωτας στην ζωή κάθε ατόµου. Ο έρωτας µπορεί να 

εκφράζεται µε την αγάπη στο διάβασµα, µε την αγάπη προς την φύση και καθετί που 

υπάρχει σ’ αυτήν. Μπορεί να σχετίζεται µε την αρµονία και την οµορφιά. Πηγάζει από 

κάθε ον και διοχετεύεται σε ποικίλες δραστηριότητες. Άλλος τον διοχετεύει στην 

πρόοδο της επιστήµης του, άλλος στην αγάπη του για τον συνάνθρωπο που πάσχει, 

άλλος στην οικογένεια του και άλλος στην καλλιτεχνική δηµιουργία. 

∆εν θα πρέπει εξάλλου να µας ξενίζει η απάντηση ενός γαλήνιου ανθρώπου που 

όταν τον ρωτάς «γιατί φαίνεσαι τόσο χαρούµενος; έγινε κάτι σηµαντικό στην ζωή 

σου;», εκείνος αποκρίνεται µε σοφία πως τίποτα αξιοπρόσεκτο δεν συνέβη, απλά 

δηλώνει «ερωτευµένος µε την ζωή». 

Ο έρωτας και ο θάνατος, δύο έννοιες που πορεύονται µαζί στην ζωή αλλά και 

στην ψυχανάλυση, που ξεκινούν µαζί την ύπαρξη τους και καθορίζουν την πρόοδο του 

ατόµου. Ταυτόχρονα, δύο δυνάµεις που εξωθούν άλλοτε προς την καταστροφή και 

άλλοτε προς την δηµιουργία. Αγαπάω και µισώ, αγαπάω το ίδιο αντικείµενο που µισώ 

γιατί δεν το ελέγχω, µισώ το ίδιο αντικείµενο που αγαπώ, εφόσον δίνω ενέργεια από 

τον εαυτό µου σε αυτό. Αγαπάω πλευρές του εαυτού µου και µισώ άλλες. Ρόλοι που 

παίζουµε όλοι καθηµερινά στις διαπροσωπικές µας σχέσεις. 

Ο µεγάλος αναλυτής µας έκανε κοινωνούς αυτής της αλήθειας µέσα από την 

τελική του θεωρία για τις ενορµήσεις, µια αλήθειας που δεν είναι εύκολο να 
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παραδεχτεί κανείς στον εαυτό του. Μιας αλήθειας που ακόµη για πολλούς παραµένει 

αµφιλεγόµενη και γίνεται συχνά αντικείµενο σχολιασµών και κριτικής. Έτσι,  µε 

αυτήν την αλήθεια, µας άνοιξε το δρόµο για να πάψουµε να φοβόµαστε το θάνατο, να 

πάψουµε να τον ξορκίζουµε σαν κάτι σκοτεινό και ειδεχθές, να τον αποδεχτούµε απλά 

σαν συστατικό της ίδιας µας της ουσίας και να πορευτούµε όσο καλύτερα µπορούµε 

µε την δύναµη που αυτός µας παρέχει όπως και ο Έρωτας. Στην θεωρία του, δεν 

αναφέρεται µάχη µεταξύ αυτών των δυνάµεων, ούτε   είναι απαραίτητη η επικράτηση 

η µια ή της άλλης στην ανθρώπινη συµπεριφορά και δράση. Είναι όπως στην 

ανατολική φιλοσοφία το γιν και το γιανκ, δύο στοιχεία µε αντίθετα χαρακτηριστικά 

που όµως διατηρούν την αρµονία στο άτοµο. Η θηλυκή και η αρσενική πλευρά που 

όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου έχουν µέσα τους. Η παθητικότητα και η 

ενεργητικότητα, η αδράνεια και η δράση, η διεκδίκηση και η ηρεµία, όλα εκείνα τα 

δίπολα που καθορίζουν την έκφραση µας µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο στις εκάστοτε 

συνθήκες. 

Ποιος,  όµως, θα µπορούσε, ή καλύτερα θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της 

ψυχολογίας στην δράση ανάµεσα στις δύο αυτές δυνάµεις που εδρεάζουν και 

λειτουργούν στον ψυχισµό του ατόµου; Για την λεπτοµερή απάντηση στο ζήτηµα 

σκόπιµο κρίνεται να ανατρέξει κανείς στα κεφάλαια αυτής της εργασίας για τον 

πολιτισµό, και στο κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται οι ανθρωπιστικές θεωρίες του 

Rogers και του  Maslow. Μπορεί οι δύο θεωρίες να φαίνονται εκ διαµέτρου αντίθετες 

αλλά κατά την προσωπική µου άποψη θα µπορούσαν άψογα να λειτουργήσουν ως 

συµπλήρωµα η µια της άλλης, προς µια περισσότερο αισιόδοξη αντιµετώπιση της 

καθηµερινότητας των ατόµων.  

Εξάλλου όταν αναφερόµαστε στην ανθρώπινη ύπαρξη, καµιά θεωρία δεν είναι 

απολύτως ικανοποιητική και ορθή.  Πάντα θα δηµιουργούνται νέες θεωρίες και 

δεδοµένα που θα στοχεύουν να καταρρίψουν τις παλαιότερες προσεγγίσεις. Σίγουρα 
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δεν µπορείς να είσαι σε δύο δρόµους ταυτοχρόνως, µπορείς όµως να κτίσεις γέφυρες. 

Αυτή ήταν, άλλωστε,  µια πλευρά της µεγαλοφυίας του Freud, δηλαδή ότι άφησε 

ανοίγµατα, έτσι που το οικοδόµηµα να αντέχει στους σεισµούς των αλλαγών των 

αµυνών οι οποίοι αναπόφευκτα χρειάζονται σε κάθε συµβιβασµό.  

 Σε αυτό το σηµείο θα αρκεστούµε στο να παρουσιάσουµε κάποια 

χαρακτηριστικά της αισιόδοξης αυτής αντιµετώπισης. Τέτοια είναι η στροφή του 

ατόµου µε αγάπη στην φύση, τον εαυτό και τον συνάνθρωπο είναι αυτή που 

ενδείκνυται για την λειτουργικότερη και πιο ευτυχισµένη βίωση της πορείας µας στον 

κόσµο. Η διοχέτευση της δύναµης του ανθρώπου όχι για την καταστροφή της φύσης 

και την επιβολή στους άλλους αλλά προς την δηµιουργία και την παραγωγή έργου. Η 

σύναψη στενών, τρυφερών, στοργικών, ουσιαστικών σχέσεων σε επίπεδο τόσο 

ερωτικών όσο και διαπροσωπικών- φιλικών σχέσεων, είναι αυτή που δίνει νόηµα στην 

ανθρώπινη µας υπόσταση. Η παροχή βοήθειας, υποστήριξης και συµπαράστασης στα 

άτοµα γύρω µας που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τα 

προβλήµατα της ζωής, µας εξιλεώνουν κατά µια έννοια, εφόσον µας κάνουν να 

αισθανόµαστε χρήσιµοι στους γύρω µας. Τέλος, ή πρώτα απ’ όλα, έρχεται η φροντίδα 

του ίδιου µας του εαυτού, η µέριµνα µας για τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους, ο 

σεβασµός προς το σώµα µας, η διατήρηση της αξιοπρέπειας µας, διαφυλάττουν την 

αίσθηση της ολότητας του ατόµου. 

Με όλα αυτά και σειρά πολλών πολλών άλλων παραδειγµάτων θα µπορούσε 

κάποιος να ισχυριστεί ότι το διάβα µας από τον κόσµο, είναι σηµαντικό. Ο άνθρωπος, 

εξάλλου,  είναι ζώον πολιτικόν, που σηµαίνει ότι είναι σηµαντικό γι' αυτόν να γνωρίζει 

και να σκέπτεται τον άλλον και τις επιθυµίες του, αλλά ταυτόχρονα πιστεύει στο 

αδύνατον και αφήνεται στο άγνωστο. 
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