
Ψυχαναλυτική προσέγγιση: Ψυχανάλυση- Freud
 Τεχνική για διερεύνηση ασυνειδήτου μέσω ελεύθερων συνειρμών

 Θεραπεία που στηρίζεται στην τεχνική αυτή για την αντιμετώπιση των 
νευρωτικών διαταραχών

 Συγκρότηση μιας θεωρίας του ψυχικού οργάνου, αξιοποίηση των μηχανισμών 
άμυνας

Στηρίζεται σε δύο υποθέσεις:

 Αρχή ψυχικής αιτιοκρατίας- στον ψυχικό βίο τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. 
Κάθε ψυχικό γεγονός εξαρτάται και προσδιορίζεται από γεγονότα που 
προϋπήρξαν. Τα ψυχικά φαινόμενα συνδέονται με καταστάσεις που 
προϋπάρχουν και φαινόμενα που έχουν ήδη βιωθεί με αιτιολογικό τρόπο. 

 Η συνείδηση αποτελεί μάλλον ασυνήθιστο παρά συνηθισμένο 
χαρακτηριστικό των ψυχικών διεργασιών.

Η θεωρία στηρίχτηκε στην ενασχόληση του Freud με νευρωτικούς ασθενείς και την 
αυτοανάλυσή του.

Λειτουργία του ψυχικού οργάνου:

 Το ψυχικό όργανο χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να μεταδίδει και να 
μετατρέπει μια ορισμένη ενέργεια και από τη διαφοροποίησή του σε 
επιμέρους συστήματα. 

 Στόχος της λειτουργίας του ψυχικού οργάνου είναι η διατήρηση της 
εσωτερικής ενέργειας του οργανισμού στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. 

Πρώτη τοπική θεωρία: ασυνείδητο, προσυνειδητό, συνειδητό

Δεύτερη τοπική θεωρία: Αυτό, Εγώ, Υπερεγώ

Η λειτουργία του ψυχικού οργάνου εξαρτάται από οικονομική, 
τοπική και δυναμική υπόθεση

Οικονομική υπόθεση 
Το ψυχικό όργανο αντλεί την ικανότητα για ψυχική δραστηριότητα από την ψυχική 
ενέργεια. Πηγή της ενέργειας αυτής είναι οι ενορμήσεις, που αφορά το χαρακτηρισμό 
της ενδοψυχικής υπόστασης των ενστίκτων ή την επαφή της οργανικότητας με τον 
ψυχισμό.

 Η ενόρμηση βρίσκεται στο όριο μεταξύ σωματικού και ψυχικού και 
προσδιορίζεται από 4 διαστάσεις:

 Ώση- κινητήρια δύναμη της ενόρμησης, το σύνολο της δύναμης
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 Σκοπός- είναι η ικανοποίηση (κατευνασμός έντασης και επαναφορά 
ψυχικού οργάνου)

 Πηγή- σωματική διέγερση που δημιουργείται από ένα τοπικό ερεθισμό 
των ερωτογενών ζωνών

 Αντικείμενο- το μέσο διά του οποίου η ενόρμηση μπορεί να 
εκπληρώσει το σκοπό της.

 Αρχή της σταθερότητας: το ψυχικό όργανο τείνει να διατηρεί αδιάκοπα την 
ένταση που προέρχεται από τη συσσώρευση της ενορμητικής ενέργειας σε 
όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα ή όσο γίνεται χωρίς διακυμάνσεις. 

 Αρχή της ηδονής: αποφυγή δυσαρέσκειας και επίτευξη ηδονής. Ελάττωση 
της έντασης που προκαλείται από εσωτερικούς και εξωτερικούς ερεθισμούς.

 Αρχή της πραγματικότητας: το ψυχικό όργανο λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες και τους περιορισμούς της εξωτερικής πραγματικότητας είναι ικανό 
ως προς την αναζήτηση της ηδονής να αναβάλλει το σκοπό της και να 
ακολουθήσει παρακαμπτήριους οδούς.

 Πρωτογενής διαδικασία- η ενέργεια ρέει ελεύθερα με σκοπό την εκφόρτιση, 
αναζητώντας τον ταχύτερο και αμεσότερο τρόπο. Παίζει κύριο ρόλο στην 
κατανόηση των ονείρων και των ψυχώσεων.

 Δευτερογενής διαδικασία- η ενέργεια είναι δεσμευμένη, δηλαδή η κίνηση 
της ψυχικής ενέργειας προς εκφόρτιση ελέγχεται και μπορεί να αναβληθεί 
μέχρις ότου το επιτρέψουν οι συνθήκες.

 Επένδυση- θετική φόρτιση για ένα αντικείμενο ή μια αναπαράσταση. 

 Αντιεπένδυση- διαδικασία κατά την οποία μια δύναμη ασκείται μόνιμα 
προκειμένου να εμποδίσει σταθερά επενδεδυμένες από την ενόρμηση 
αναπαραστάσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στο συνειδητό. Η αντιεπένδυση 
είναι σημαντική συνιστώσα της απώθησης.

 Αποεπένδυση- απόσυρση της επένδυσης από αναπαραστάσεις, αντικείμενα, 
κ.α. Η αποδέσμευση συναισθήματος από την αναπαράσταση συμβάλλει 
καθοριστικά στο σχηματισμό της απώθησης, καθώς η ενέργεια που 
απελευθερώνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επένδυση αμυντικών 
σχηματισμών, που γίνονται αντικείμενα αντιεπένδυσης.

 Κάθε ενόρμηση εκφράζεται στο επίπεδο της αναπαραστάσης και του 
συναισθήματος.

 Αναπαράσταση- αυτό που αναπαριστούμε μέσα μας, αυτό που αποτελεί το 
συγκεκριμένο περιεχόμενο μιας πράξης της σκέψης και την αναπαραγωγή 
μιας προηγούμενης αντίληψης.

 Συναίσθημα- ποιοτική συνιστώσα της ενόρμησης- δυσάρεστη ή ευχάριστη, 
αόριστη ή συγκεκριμένη

Ενορμήσεις:



Ενορμήσεις αυτοσυντήρησης ή ενορμήσεις του Εγώ- βασικές οργανικές ανάγκες 
που συνδέονται με τις απαραίτητες για τη διατήρηση της ζωής σημαντικές 
λειτουργίες. Οι βασικές οργανικές λειτουργίες τελούν υπό την αρχή της 
πραγματικότητας.   

Σεξουαλικές ενορμήσεις:

 παίζουν κύριο ρόλο στη σύγκρουση. Με βάση την πρώτη θεωρία, λειτουργούν 
με βάση την πρωτογενή διαδικασία, απειλούν διαρκώς την ισορροπία του 
ψυχικού οργάνου και είναι ευπειθείς μόνο στην αρχή της ηδονής

 Πεπρωμένα σεξουαλικών ενορμήσεων:

 Αντιστροφή στο αντίθετο: ενεργητικότητα- παθητικότητα, αγάπη- 
μίσος

 Στροφή ενάντια στον εαυτό: σαδισμός- μαζοχισμός 

 Απώθηση- απομάκρυνση στο ασυνείδητο των σεξουαλικών ενορμήσεων και 
διατήρηση εκεί αυτών των ανεπιθύμητων ενορμητικών τάσεων και των 
συνδεόμενων αναπαραστάσεων.

 Μετουσίωση- διαδικασία κατά την οποία κυρίως σεξουαλικοί ενορμητικοί 
στόχοι αντικαθίστανται από άλλους μη σεξουαλικούς.

Λίμπιντο- πόθος- επιθυμία- ενέργεια σεξουαλικής ενόρμησης που εκπορεύεται από 
τις διάφορες ερωτογόνες ζώνες.

Πρώτη θεωρία του Freud- η λιβιδινική ενέργεια αντιτίθεται στις ενορμήσεις 
αυτοσυντήρησης.

Έπειτα, η λιβιδινική ενέργεια αντιτίθεται στις ενορμήσεις θανάτου.

Λιβιδινική ενέργεια του Εγώ ή ναρκισσιστική--- πρωτογενής ναρκισσισμός----

το παιδί πριν δημιουργήσει σχέση με τα εξωτερικά αντικείμενα, εκλαμβάνει τον 
εαυτό του ως αντικείμενο αγάπης. Δευτερογενής ναρκισσισμός: απόσυρση της 
λιβιδινικής ενέργειας αντικειμένου από τις αντικειμενοτρόπες επενδύσεις στο 
Εγώ, κυρίως σε ψυχωτικές καταστάσεις.

Λιβιδινική ενέργεια του αντικειμένου--- 

Επιλογή αντικειμένου:

 Ναρκισσιστική- το υποκείμενο αγαπά τον άλλο που είναι ότι είναι το ίδιο το 
υποκείμενο, αυτό που θα ήθελε να είναι το υποκείμενο, αυτό που κάποτε ήταν 
μέρος του υποκειμένου ή αυτό που ήταν κάποτε το υποκείμενο

 Ανακλιτική- το υποκείμενο αγαπά τη διατρέφουσα γυναίκα ή τον προστάτη 
άνδρα
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Ενορμήσεις ζωής:

 Δημιουργούν όλο και μεγαλύτερες ενότητες και διατηρούν τις ήδη 
υπάρχουσες

 Ενορμήσεις αυτοσυντήρησης και σεξουαλικές ενορμήσεις

Ενορμήσεις θανάτου:

 Καταστροφή των ζωικών ενστίκτων, μείωση των εντάσεων και επιστροφή του 
οργανισμού στην ανόργανη κατάσταση απόλυτης ηρεμίας

 Αυτοκαταστροφή και επιθετικότητα

Καταναγκασμός επανάληψης:

Η επανάληψη είναι ένας ομοιοστατικός μηχανισμός που μειώνει το άγχος που 
προέρχεται από την ικανοποίηση της επιθυμίας και την τιμωρία. Είναι επίσης ένας 
δρόμος μέσω του οποίου το παιδί αναζητά την ηδονή.

Το υποκείμενο επαναλαμβάνει χωρίς να γνωρίζει ότι επαναλαμβάνει. 

Σε όλες τις ενορμητικές εκδηλώσεις συμμετέχουν τόσο οι ενορμήσεις ζωής όσο και οι 
ενορμήσεις θανάτου.

Ενορμήσεις αυτοσυντήρησης -------------------------- σεξουαλικές ενορμήσεις

                                                                                            Ενορμήσεις θανάτου

                                                              Ενορμήσεις ζωής

                                                                          Λιβιδινική ενέργεια του αντικειμένου

                  Λιβιδινική ενέργεια του Εγώ

Πρώτη τοπική θεωρία

Ασυνείδητο • ψυχικά περιεχόμενα σε λανθάνουσα κατάσταση 
• μη συνειδητά
• τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν τους ενορμητικούς 



εκπροσώπους
• τα περιεχόμενά του δεν επηρεάζονται, δεν αντιφάσκουν
• είναι ά-χρονο
• υπόκειται στην αρχή της ηδονής
• στηρίζεται στην πρωτογενή διαδικασία
• καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του ενδοψυχικού 

χώρου

Προσυνειδητό

• διαχωρίζεται από το συνειδητό με τη λογοκρισία 
• μη συνειδητά περιεχόμενα στον παρόντα χρόνο
• εμποδίζει την πρόσβαση ψυχικών ενεργημάτων στο 

συνειδητό
• μπορούν να γίνουν προσιτά στο συνειδητό

στηρίζεται στη δευτερογενή διαδικασία και την αρχή της 
πραγματικότητας

Συνειδητό
• σύστημα αντίληψης και συνείδησης
• βρίσκεται στην περιφέρεια του ψυχικού οργάνου
• δέχεται πληροφορίες από τον έξω κόσμο και το 

εσωτερικό του ατόμου

Στόχος της ψυχανάλυσης- 

 είναι η άρση των αμνησιών στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος, 
όπου τόσο τα παράγωγα του ασυνειδήτου όσο και οι αντιστάσεις του Εγώ 
αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και ερμηνειών, διότι εκφράζουν τις 
επαναληπτικές ροπές του ασθενούς. Η απώθηση αίρεται μόνο όταν οι 
αντιστάσεις αντιμετωπιστούν και τα ασυνείδητα μνημονικά ίχνη σχετιστούν 
με τη συνειδητή αναπαράσταση.

Δεύτερη τοπική θεωρία

Αυτό

o χώρος όπου συγκεντρώνονται τα αποθέματα ψυχικής 
ενέργειας, εξ ολοκλήρου ασυνείδητα 

o ένα μέρος έχει κληρονομηθεί και είναι έμφυτο 
o το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από το υλικό 

απωθημένων τάσεων και είναι επίκτητο
o διέπεται από την αρχή της ηδονής
o λειτουργεί με την πρωτογενή διαδικασία
o δεν έχει αρνητικά στοιχεία
o δεν έχει την αίσθηση του χρόνου

χρησιμοποιεί τη μετάθεση, τη συμπύκνωση και τη 
συμβολική αναπαράσταση

Εγώ o η συνολική προσωπικότητα του ατόμου
o αφορά τα περιεχόμενα του συνειδητού, ωστόσο, ένα 

μεγάλο μέρος του είναι ασυνείδητο
o διέπεται από την αρχή της πραγματικότητας
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o λειτουργεί με τη δευτερογενή διαδικασία
o οι λειτουργίες του Εγώ (κινητικός έλεγχος, αντίληψη, 

μνήμη, συναίσθημα, σκέψη) αναπτύσσονται σταδιακά
o σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Εγώ παίζει η ταύτιση 

με τα αντικείμενα.
Ταύτιση- ψυχολογική διεργασία κατά την οποία το άτομο 
αφομοιώνει χαρακτηριστικά και ιδιότητες του 
αντικειμένου, που εκλαμβάνει ως πρότυπο και του 
επιτρέπει τη μερική ενσωμάτωση ιδιομορφιών του 
αντικειμένου. Η ταύτιση είναι μια ασυνείδητη διεργασία 
και έχει την έννοια της ιδιοποίησης (συγκρότηση και 
διαφοροποίηση της προσωπικότητας).

Υπερεγώ

o Ταύτιση με επιτιθέμενο- διαμόρφωση του Υπερεγώ
o το Ιδεώδες Εγώ
o απόρροια της εσωτερίκευσης της αιμομικτικής 

απαγόρευσης εισάγει την πραγματικότητα και λειτουργεί 
στην κατεύθυνση της διάρρηξης των δεσμών με τα 
αιμομικτικά αντικείμενα

o περιλαμβάνει ανεξάρτητες λειτουργίες της 
αυτοπαρατήρησης, της ηθικής συνείδησης και του 
Ιδεώδους, του Ιδανικού Εγώ

o ωθεί το Εγώ σε μια προσπάθεια διαρκούς τελειοποίησης, 
καθώς τα συγκρίνει με το Ιδανικό Εγώ

o μεγάλο μέρος του Υπερεγώ είναι ασυνείδητο, επιβάλλει 
απαγορεύσεις

o διαμορφώνεται με το πέρασμα του χρόνου
o οφείλεται στην ταύτιση με τον πατέρα και διαμορφώνεται 

με βάση το Υπερεγώ των γονέων

Δυναμική υπόθεση

Σημείο αφετηρίας των ψυχικών φαινομένων αποτελούν η σύγκρουση και η σύνθεση 
δυνάμεων ενορμητικής προέλευσης.

 Η σύγκρουση ανάγεται σε ένα απόλυτο δυϊσμό: επιθυμία και υπερεγωτική απαίτηση, 
αντίθετα συναισθήματα, οιδιποδειακή σύγκρουση.

Στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης

Η έναρξη της σεξουαλικής ζωής του ανθρώπου ξεκινά με τη γέννησή του. Η 
διαστροφική σεξουαλικότητα των ενηλίκων αποτελεί έκφραση της φυσιολογικής 
συγκρότησης της παιδικής σεξουαλικότητας.

 Αμνησία παιδικής ηλικίας- συγκαλύπτει τις αρχές της σεξουαλικής ζωής του 
ατόμου, παραγνωρίζεται η σημασία των πρώτων χρόνων στη σεξουαλική 
πορεία που διαγράφει κάθε άνθρωπος.



 Αυτοερωτισμός- η ενόρμηση δεν κατευθύνεται αρχικώς σε άλλα αντικείμενα 
(άτομα), αλλά ικανοποιείται χάρη στο σώμα του υποκειμένου. Προηγείται της 
σύναψης παντός είδους σχέσεων με αντικείμενα.

 Μερικές ενορμήσεις- η μη πλήρως διαρθρωμένη διακίνηση καθορίζει το 
σύνολο της παιδικής σεξουαλικότητας. Αποτελούν συστατικά μέρη της 
σεξουαλικής ενόρμησης στο σύνολό της.

 Διαστροφές- ανατομικές υπερβάσεις ως προς τη χρησιμοποίηση των 
περιοχών του σώματος που προορίζονται για σεξουαλική συνένωση- 
υπερτίμηση σεξουαλικού αντικειμένου, χρησιμοποίηση χειλιών και 
στοματικού βλεννογόνου, σεξουαλική χρησιμοποίηση του πρωκτού, χρήση 
ακατάλληλου υποκατάστατου του σεξουαλικού αντικειμένου – καθηλώσεις σε 
προκαταρκτικούς σεξουαλικούς στόχους: άγγιγμα, θέαση, σαδισμός, 
μαζοχισμός.

Κάθε στάδιο συνδέεται με μια ερωτογόνο ζώνη, δηλαδή με μια περιοχή του δέρματος 
ή μιας βλεννογόνου που αποτελεί πηγή της σεξουαλικής διέγερσης.

Ερωτογενείς ζώνες: στόμα, πρωκτός, ουρογεννητική ζώνη

Τα στάδια αλληλεπικαλύπτονται και το πέρασμα σε επόμενο στάδιο συντελείται 
βαθμιαία. 

Καθήλωση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένα ποσό λιβιδινικής ενέργειας 
παραμένει στη μετέπειτα ζωή επενδεδυμένο σε αντικείμενα, σχέσεις, τρόπους 
ικανοποίησης της παιδικής ηλικίας. 

ΣΤΑΔΙΑ

Στοματικό στάδιο
1ο έτος

 ερωτογενής ζώνη- στοματική κοιλότητα και τα 
χείλη. 

 Σεξουαλική ευχαρίστηση μέσω της διέγερσης της 
στοματικής κοιλότητας και των χειλιών και μέσω 
της λήψης τροφής

 δραστηριότητες- διατροφή, πιπίλισμα, θηλασμός 
 το στόμα και το πεπτικό σύστημα γίνονται τα μέσα 

έκφρασης των συναισθημάτων
 Abraham: 

 πρώιμο στοματικό στάδιο- απομύζηση και 
θηλασμός, προαμφιθυμικό στάδιο- το 
βρέφος αισθάνεται ότι αντιμετωπίζει δύο 
διαφορετικά αντικείμενα, γιατί δεν μπορεί 
να ανταπεξέλθει στα αντιφατικά 
συναισθήματα που βιώνει για το ίδιο 
αντικείμενο 

 σαδιστικό στοματικό στάδιο- εμφάνιση 
αμφιθυμίας, το βρέφος νιώθει συναισθήματα 
αγάπης αλλά και εχθρότητας για το 
αντικείμενο. Η καλή και η κακή μητέρα 
είναι πλέον το ίδιο πρόσωπο.     
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Πρωκτικό στάδιο
Τέλος 1ου- 3ο έτος

 Ερωτογενής ζώνη είναι η πρωκτική περιοχή και 
περιλαμβάνει το ορθό, την οπή του ορθού, την έδρα 
και τους μυς της λεκάνης

 Το παιδί αντλεί ηδονή από την κατακράτηση ή την 
αποβολή των κοπράνων του, καθώς και από τα ίδια 
τα κόπρανα και την οσμή τους 

 Το παιδί εκμεταλλεύεται τη διακίνηση κοπράνων 
για να εκμαιεύει πρόσθετη ηδονή, που πλέον 
συνδυάζεται πολλές φορές με πόνο

 Abraham:
 πρωκτικός ερωτισμός που συνδέεται με την 

κένωση κοπράνων και σαδισμός με την 
καταστροφής τους μέσω της απέκκρισης και 

 πρωκτικός ερωτισμός που συνδέεται με την 
κατακράτηση κοπράνων, ενώ ο σαδισμός με 
τον κτητικό τους έλεγχο. Τάση του παιδιού 
για διατήρηση ενεργητικής ή παθητικής 
στάσης απέναντι στη ζωή

Γεννητικό στάδιο
Φαλλική φάση: 
3ο-5ο έτος

 Οι μερικές ενορμήσεις των προγεννητικών σταδίων 
ενοποιούνται και οργανώνονται υπό την 
πρωτοκαθεδρία των γεννητικών οργάνων, που είναι 
η κύρια ερωτογόνο ζώνη

 Εμφάνιση του οιδιπόδειου συμπλέγματος- το παιδί 
επιθυμεί το θάνατο του ομόφυλου γονέα, όπου 
βλέπει έναν ερωτικό αντίζηλο, ενώ τρέφει σφοδρή 
σεξουαλική επιθυμία για το γονέα του αντίθετου 
φύλου. Η στάση των γονέων επηρεάζει την εξέλιξη 
του οιδιπόδειου.

 Τοτεμισμός- πρώτος κοινωνικο-θρησκευτικός 
θεσμός που απαγορεύει την πατροκτονία και την 
αιμομιξία

 Σεξουαλική περιέργεια των παιδιών, αυνανισμός 
των γεννητικών οργάνων και οιδιπόδειες 
φαντασιώσεις

 Το αγόρι αντιδρά με αμηχανία και αδιαφορία όταν 
για πρώτη φορά βλέπει τη γεννητική περιοχή του 
κοριτσιού. Αρνείται την έλλειψη, ενώ έπειτα θεωρεί 
ότι κάτι αφαιρέθηκε. 

 Το παιδί βιώνει άγχος ευνουχισμού, που 
σηματοδοτεί τη λύση του οιδιπόδειου 
συμπλέγματος για το αγόρι. Το άγχος ευνουχισμού 
εκφράζεται συμβολικά με την έννοια της απώλειας. 

 Στο κορίτσι ο ευνουχισμός βιώνεται ως μια τιμωρία 
που έχει επιβληθεί και για την οποία αισθάνεται 
περισσότερο υπεύθυνη τη μητέρα του. Η 
ανακάλυψη της ανατομικής αυτής διαφοράς οδηγεί 
το κορίτσι στο φθόνο του πέους. Το κορίτσι 
αισθάνεται μνησικακία για τη μητέρα που δεν του 
έδωσε αρκετό γάλα για ανάπτυξη του πέους, ντροπή 
για το πέος που δεν έχει, υποτίμηση για την 



ευνουχισμένη μητέρα, ζήλια για το αγόρι που 
κατέχει το πέος. Ως αντιστάθμισμα αναπτύσσει τη 
σωματική φιλαρέσκεια.

Λανθάνουσα 
περίοδος: 
5-7 ετών μέχρι 
αρχή εφηβείας

 Παρακμή οιδιπόδειου συμπλέγματος, παρακμή 
παιδικής σεξουαλικότητας, εγκαθίδρυση του 
Υπερεγώ, εμφάνιση μηχανισμών άμυνας του Εγώ, 
μείωση σεξουαλικής δραστηριότητας, 
αντικατάσταση των σεξουαλικών ενορμητικών 
συναισθημάτων με την αιδώ και την αηδία και 
αναζήτηση ηθικών αναζητήσεων. 

 Ισχυροποίηση της απώθησης και εγκαθίδρυση της 
παιδικής αμνησίας. 
Στροφή του ενδιαφέροντος σε άλλους μη 
σεξουαλικούς στόχους, όπως σχολικές και 
διανοητικές δραστηριότητες.

Εφηβεία: 
τέλος παιδικής 
ηλικίας- έναρξη 
ενήλικης ζωής

 Ο έφηβος βρίσκεται ανάμεσα στην απόσυρση και 
την προσπάθεια επίτευξης των κοινωνικών ρόλων 
και της σεξουαλικής πληρότητας. 

 Ο έφηβος βιώνει τις αντιτιθέμενες τάσεις του 
ψυχισμού που χαρακτηρίζονται από το δίπολο 
Νάρκισσος και Οιδίποδας. 

 Η διαφοροποίηση και ο βαθμός επικράτησης της 
μιας έναντι της άλλης εξαρτάται από πολλαπλούς 
παράγοντες, ενώ επηρεάζεται από την 
κοινωνικοποίηση του ατόμου. 

 Το γεννητικό σύστημα του ατόμου έχει πλέον 
ωριμάσει και επανέρχονται έντονες λιβιδινικές και 
επιθετικές ενορμήσεις. 

 Ανακινούνται οιδιπόδειες συγκρούσεις και 
εμφανίζονται ο αυνανισμός, το άγχος και η ενοχή 
που συνυπάρχουν. 

 Στόχος του εφήβου είναι η αυτονόμηση προς τους 
γονείς, ενώ η ανεξαρτητοποίηση πραγματοποιείται 
μέσω της διεργασίας του πένθους και της 
αποεξιδανίκευσης των ενδοβλημένων 
αναπαραστάσεων των γονεϊκών αντικειμένων.

 Σημαντικό ρόλο παίζει η εξιδανίκευση, που 
διευκολύνει την αναζήτηση και αποδοχή εξω-
οικογενειακών προτύπων. 

 Η αποσύνδεση του εφήβου από το στενό 
οικογενειακό περιβάλλον συνδέεται με οδυνηρές 
ψυχικές επιβαρύνσεις. 

 Η χρησιμοποίηση των μηχανισμών άμυνας από τον 
έφηβο είναι μια φυσιολογική διαδικασία. 
Στην εφηβεία μπορεί να εμφανιστεί ασκητισμός –
εναντίωση του εφήβου σε κάθε είδους απόλαυση ή 
διανοητικοποίηση –τρόπος χειρισμού των 
συναισθημάτων όταν αυτά δημιουργούν μεγάλη 
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πίεση. 

Ενήλικη ζωή και εκλογή ερωτικού αντικειμένου- η σεξουαλική ζωή ξεκινά στη 
φαλλική φάση και στην εφηβεία. Στη λανθάνουσα περίοδο εμφανίζεται μια αδράνεια. 

 Για την επιλογή ερωτικού αντικειμένου απαιτείται η σύζευξη των 
τρυφερών και των αισθησιακών συναισθημάτων του άνδρα προς τη 
γυναίκα και το αντίστροφο σε ισορροπημένη αναλογία. 

 Όρος του ζημιωμένου τρίτου: ο άνδρας επιλέγει μια γυναίκα που ανήκει 
σε κάποιον άλλο.

 Όρος της ζηλοτυπίας: ο άνδρας επιλέγει μια γυναίκα που λόγω της 
συμπεριφοράς της προκαλεί ζηλοτυπία.

Το όνειρο: 

 μελέτη της λειτουργίας των ποικίλων ασυνείδητων διεργασιών

 είναι η βασιλική οδός για τις ασυνείδητες εκφάνσεις της ψυχής

 είναι ένα σύνθετο ψυχικό φαινόμενο και αποτελείται από το έκδηλο όνειρο –
συνειδητή εμπειρία κατά τη διάρκεια του ύπνου, μορφή μιας οπτικής 
παράστασης και είναι συνειδητό- και το λανθάνον περιεχόμενο του ονείρου –
ασυνείδητες σκέψεις και επιθυμίες, όπου το κρυφό νόημα επιχειρείται να 
αποκωδικοποιηθεί μέσω της ψυχανάλυσης

Πηγές λανθάνοντος περιεχομένου του ονείρου: 

 εξωτερικές αισθητήριες διεγέρσεις

 εσωτερικές αισθητήριες διεγέρσεις

 εσωτερικά οργανικά ερεθίσματα 

 σκέψεις και ιδέες σχετικά με την καθημερινή ζωή του κοιμώμενου

Χαρακτηριστικά της ονειρικής διεργασίας: 

 Συμπύκνωση- ολική ή μερική παράλειψη ορισμένων στοιχείων ή 
συμπλεγμάτων του λανθάνοντος περιεχομένου και άθροιση στοιχείων που 
έχουν κάτι κοινό και στη συνένωσή τους σε μια ενότητα στο έκδηλο όνειρο. 
Ένα έκδηλο όνειρο είναι σύντομο και λακωνικό σε σχέση με το λανθάνον 
περιεχόμενο του.

 Μετάθεση- ένα στοιχείο του λανθάνοντος περιεχομένου αντικαθίσταται από 
κάτι πιο ασαφές ή από μια νύξη. Το κέντρο βάρους, από οικονομικής άποψης, 
μετατοπίζεται από ένα σημαντικό στοιχείο σε ένα πιο ασήμαντο, έτσι ώστε το 
έκδηλο όνειρο να εμφανίζεται παράδοξο ή επικεντρωμένο σε πρόσωπα ή 
συμβάντα που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν ακατανόητα.



 Μορφοποιητική ικανότητα- μεταβολή των σκέψεων και ιδεών σε 
αισθητηριακές και κυρίως σε οπτικές εικόνες. Σε αυτό συμβάλλει και η 
δευτερογενής επεξεργασία, όπου το Εγώ προσπαθεί να διαπλάσει το έκδηλο 
ονειρικό περιεχόμενό ου προσφέροντας μια όψη λογικής και συνοχής.

 Συμβολισμός- σταθερή σχέση μεταξύ ενός στοιχείου του ονείου και της 
μετάφρασής του. Συγκάλυψη του λανθάνοντος περιεχομένου του ονείρου. Το 
ανδρικό γεννητικό όργανο συμβολίζεται με αντικείμενα που εισχωρούν και 
τραυματίζουν το σώμα, όπως αιχμηρά όπλα, μακριά αντικείμενα που 
ορθώνονται, όπως ράβδοι, ομπρέλες και δέντρα, αντικείμενα μέσα από τα 
οποία κυλά νερό, όπως ποτιστήρια ή κρουνοί. Το γυναικείο γεννητικό όργανο 
συμβολίζεται με αντικείμενα που μπορούν να δεχτούν κάτι μέσα τους, όπως 
κουτιά, τσάντες, σπηλιές, πλοία, κ.α. τα γλυκίσματα εκφράζουν τη 
σεξουαλική απόλαυση, ενώ τα όνειρα πτήσης είναι όνειρα στύσης ή 
σεξουαλικής διέγερσης. Ρυθμικές δραστηριότητες, όπως χορός, ιππασία ή 
ανέβασμα σκάλας συμβολίζουν τη συνουσία. Η πτώση ή εξαγωγή ενός 
δοντιού συμβολίζουν τον ευνουχισμό ως τιμωρία για τον αυνανισμό. Οι γονείς 
εμφανίζονται στο όνειρο ως βασιλείς ή πρόσωπα σεβασμού. 

Χαρακτηριστικά όνειρα:

 Όνειρα γυμνότητας

 Όνειρα θανάτου αγαπημένων προσώπων

 Όνειρα άγχους

Γιατί ξεχνάμε τα όνειρα: οφείλεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος που δείχνουμε στα 
όνειρα. Ξεχνάμε όνειρα που δεν ήταν έντονα.

Άγχος και μηχανισμοί άμυνας:

Το άγχος οφείλεται σε ανεπαρκή εκφόρτιση της λιβιδινικής ενέργειας. Οφείλεται σε 
πραγματικούς ή σε εσωτερικούς- μη πραγματικούς κινδύνους (νευρωτικό άγχος)

Εκλυτικοί παράγοντες άγχους:

 Απώλεια αντικειμένου

 Απώλεια αγάπης αντικειμένου

 Άγχος ευνουχισμού

 Ενοχή- τιμωρία από το Υπερεγώ 
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Μηχανισμοί άμυνας
Απώθηση Απομάκρυνση αναπαραστάσεων από το συνειδητό

Προβολή 
Απόδοση επιθυμιών, ενορμήσεων, συναισθημάτων 
που νιώθει το άτομο σε κάποιον άλλο

Διχοτόμηση του Εγώ
Δύο ταυτόχρονες στάσεις του Εγώ απέναντι στην 
εξωτερική πραγματικότητα

Αντιδραστικός 
σχηματισμός

Αντιθετικές διεργασίες ως αντίδραση στην 
απωθημένη επιθυμία- δίνεται έμφαση στο αντίθετο 
συναίσθημα από αυτό που νιώθει το άτομο

Παλινδρόμηση Επιστροφή σε πρώιμο λιβιδινικό στάδιο

Μόνωση 

Διαχωρισμό του αποτελέσματος ή απώθηση του 
συναισθήματος. Το άτομο νιώθει σαν να μην έζησε 
το ίδιο ένα τραυματικό συμβάν

Άρνηση 
Το άτομο αρνείται ένα δυσάρεστο ή ανεπιθύμητο 
μέρος της εξωτερικής πραγματικότητας

Διάψευση 
Άρνηση του υποκειμένου να αποδεχθεί τραυματικά 
αντιληπτικά δεδομένα της πραγματικότητας

Ακύρωση 

Το άτομο υιοθετεί σκέψη ή συμπεριφορά για να 
ακυρώσει ή να διορθώσει το κακό που θεωρεί ότι 
προκάλεσε ασυνείδητα λόγω σεξουαλικών ή 
επιθετικών ενορμήσεων

Εκλογίκευση 

Το άτομο δίνει στον εαυτό και στους άλλους 
λογικοφανείς ή ηθικά αποδεκτές ερμηνείες για 
πράξεις, επιθυμίες, συμπεριφορές και συναισθήματα

Ταύτιση 
Αφομοίωση χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων ενός 
αντικειμένου που λειτουργεί ως πρότυπο

Μετουσίωση 

Η λιβιδινική ενέργεια ή η επιθετική ενόρμηση 
χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση κοινωνικά 
αποδεκτών στόχων

Ψυχοπαθολογία
Ενεστώσες νευρώσεις Αγχώδης νεύρωση

Νευρασθένεια
Ψυχονευρώσεις Μεταβιβαστικές

Ναρκισσιστικές 



Μεταβίβαση

 Μετάθεση ενός συναισθήματος από μια παράσταση σε μια άλλη

 Ενεργοποιούνται εκ νέου και επαναλαμβάνονται στο παρόν, με νέο πρόσωπο, 
το πρόσωπο του θεραπευτή, ασυνείδητες επιθυμίες, φαντασιώσεις, φόβους, 
ενορμήσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές που αφορούν σχέσεις και 
αντικείμενα του παρελθόντος

 Υπάρχουν θετικές και αρνητικές μεταβιβάσεις

 Μορφές: ερωτική, ψυχωτική

Θεραπευτική συμμαχία

 Μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας

 Απαιτεί χρόνο

 Συνειδητή ή ασυνείδητη επιθυμία του ασθενούς να συνεργαστεί και προθυμία 
του να λάβει βοήθεια για να ξεπεράσει εσωτερικές δυσκολίες

Αρνητική θεραπευτική αντίδραση

 Αίσθημα δυσφορίας ή επιδείνωση της κατάστασης του ασθενούς όταν 
κάποιος εκφράζει αισιοδοξία ή ικανοποίηση για την έκβαση της θεραπείας

 Η ασθένεια αντισταθμίζει την ασυνείδητη ενοχή

Αντίσταση

 Λόγια και πράξεις του ασθενούς που δείχνουν ότι αντιστέκεται στους στόχους 
της ανάλυσης

 Εκφράζει αμυντικές λειτουργίες του Εγώ

 Αντίσταση: απώθησης, μεταβίβασης, λόγω δευτερογενούς οφέλους, του Αυτό, 
του Υπερεγώ

Αντιμεταβίβαση

 Ασυνείδητες αντιδράσεις του αναλυτή απέναντι στον αναλυόμενο και στη 
μεταβίβασή του

 Λειτουργεί ως εμπόδιο για την ανάλυση

 Ερμηνεία
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 Λεκτική παρέμβαση του αναλυτή που βοηθάει τον αναλυόμενο να κατανοήσει 
το ασυνείδητο νόημα συμπεριφοράς, σκέψεων, συμπτωμάτων, 
φαντασιώσεων, συναισθημάτων και επιθυμιών

 Ερμηνεία περιεχομένου, ερμηνεία άρνησης, ερμηνεία άμυνας, μεταλλακτική 
ερμηνεία


