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Ομάδα Μελέτης και Σκέψης : Εφηβεία: Κανονικότητα και Παθολογία   

 
Για την εφηβεία  Άννα Φρόυντ. Anna Freud (1958): Adolescence. The Psychoanalytic 
Study of the Child. Vol. 13, p.p. 255-278 

Ελεύθερη Απόδοση: Χρυσούλα Χαχάμη, Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος 

Η ψυχαναλυτική μελέτη της εφηβείας γεννήθηκε, το 1905, στο τρίτο κεφάλαιο των Τριών Με-
λετών της σεξουαλικής θεωρίας του Sigmund Freud. Η ήβη εκεί περιγράφεται ως περίοδος 
κατά την οποία συντελούνται οι ανασχηματισμοί της παιδικής σεξουαλικής ζωής που θα 
καταλήξουν στην οριστική τους μορφή: υποταγή των ερωτογενών ζωνών στην 
πρωτοκαθεδρία της γεννητικής ζώνης, εγκατάσταση νέων σεξουαλικών στόχων, 
διαφορετικών στον άνδρα και τη γυναίκα και τέλος ανακάλυψη νέων σεξουαλικών 
αντικειμένων εκτός οικογένειας. 

Το 1936, η Άννα Φρόυντ θα συνεισφέρει σημαντικά  με δύο άρθρα «Το Εγώ και το Αυτό στην 
ήβη» και «Ενορμητικό άγχος κατά την ήβη». Η συγγραφέας μιλάει για την προσπάθεια του 
Εγώ να ελέγξει τις εντάσεις και τις πιέσεις που ασκούν οι ενορμήσεις. Η προσπάθεια αυτή θα 
καταλήξει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, στις περιπτώσεις της τυπικής ανάπτυξης και στη 
διαμόρφωση των νευρωτικών συμπτωμάτων, στις παθολογικές περιπτώσεις. Η μάχη 
ανάμεσα σε Εγώ και Αυτό περιλαμβάνει μία πρώτη εκεχειρία στην αρχή της λανθάνουσας 
περιόδου και αργότερα μία νέα σύγκρουση με τον ερχομό της ήβης, περίοδο στην οποία η 
διανομή των δυνάμεων στο εσωτερικό του ατόμου διαταράσσεται από ποσοτικές και 
ποιοτικές αλλαγές των ενορμήσεων. Εκτεθειμένο στο άγχος, λόγω της ανάπτυξης των 
ενορμήσεων, το Εγώ, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την παιδική ηλικία, μάχεται για την 
επιβίωση, χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς άμυνας και τους εκμεταλλεύεται 
στο μέγιστο βαθμό. Τα αποτελέσματα είναι οι μετασχηματισμοί της προσωπικότητας. Η 
οργάνωση του Εγώ και του Υπερεγώ τροποποιείται αρκετά ώστε να αφομοιώσει τις νέες 
μορφές σεξουαλικότητας. Στις λιγότερο επιτυχείς περιπτώσεις έχουμε ένα Εγώ άκαμπτο και 
ανώριμο που πετυχαίνει να αναστείλει ή να παραποιήσει τη σεξουαλική ωρίμανση. 

Σύμφωνα με τη συγγραφέα, η αναλυτική θεραπεία των εφήβων είναι μια περιπέτεια με ρίσκο 
από την αρχή μέχρι το τέλος, ο αναλυτής έρχεται αντιμέτωπος με αντιστάσεις ασυνήθιστης 
δύναμης και εύρους. Κατά την εφηβεία, ο αναλυόμενος έφηβος μπορεί να περνά γρήγορα 
από τη μία συναισθηματική κατάσταση στην επόμενη, να τις επιδεικνύει όλες συγχρόνως ή 
πολύ γρήγορα τη μία μετά την άλλη, αφήνοντας στον αναλυτή πολύ λίγο χρόνο και περιθώριο 
να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του και να τροποποιήσει την προσέγγιση του, ώστε να την 
προσαρμόσει στην αναγκαία αλλαγή. 

Η αντίδραση του εφήβου στη θεραπεία προσιδιάζει με εκείνες τις αντιδράσεις που 
εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια συναισθηματικών απογοητεύσεων και κατά τη διάρκεια 
περιόδων πένθους. Στις δύο αυτές καταστάσεις υπάρχει μεγάλος ψυχικός πόνος και φλογερή 
επιθυμία για βοήθεια. Παρόλα αυτά καμία από αυτές τις καταστάσεις δεν ανταποκρίνεται 
επαρκώς στην αναλυτική θεραπεία. Η ερωτική απογοήτευση και το πένθος είναι δύο 
συναισθηματικές καταστάσεις κατά τις οποίες η λίμπιντο του ατόμου είναι ολοκληρωτικά 
δεσμευμένη στη σχέση με ένα πραγματικό αντικείμενο αγάπης του παρόντος ή ενός πολύ 
πρόσφατου παρελθόντος. Ο ψυχικός πόνος προκαλείται από τη δύσκολη υποχρέωση της 
αποεπένδυσης και της παραίτησης από μια θέση που δεν παρέχει πια καμιά ελπίδα 
επιστροφής της αγάπης, δηλαδή της ικανοποίησης. Για όσο το άτομο είναι αφοσιωμένο σε 
αυτή τη μάχη, η ποσότητα της λίμπιντο που είναι διαθέσιμη για την επένδυση του αναλυτή ή 
την παλινδρόμηση και την επανεπένδυση παλαιότερων αντικειμένων και θέσεων, είναι 
ανεπαρκής. Έτσι ούτε το γεγονός της μεταβίβασης ούτε τα γεγονότα του παρελθόντος έχουν 
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αρκετή σημασία ώστε να παρέχουν υλικό για ερμηνεία. Είναι απαραίτητη η παραίτηση από το 
άμεσο αντικείμενο (αγάπης ή πένθους) ώστε η ανάλυση να γίνει αποτελεσματική.  

Η λιβιδινική θέση του εφήβου έχει πολλά κοινά με τις δύο προηγούμενες καταστάσεις. Ο 
έφηβος είναι επίσης απασχολημένος με μία συναισθηματική διαμάχη η οποία, επιπλέον, έχει 
χαρακτήρα εξαιρετικά πιεστικό και επιτακτικό. Η λίμπιντο του βρίσκεται στο εξής σημείο: να 
αποκοπεί από τους γονείς και να συνδεθεί με νέα αντικείμενα. 

Η αναταραχή του εφήβου είναι αναπόφευκτη; 

Η οργάνωση του χαρακτήρα ενός παιδιού στο τέλος της λανθάνουσας περιόδου είναι 
αποτέλεσμα μακρών συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων του Αυτό και του Εγώ. Η 
πρόσβαση σε μια εσωτερική ισορροπία, παρότι πολύτιμη και χαρακτηριστική για κάθε 
υποκείμενο, δεν είναι παρά πρόσκαιρη και εύθραυστη. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την 
αύξηση της δραστηριότητας ή την αλλαγή της ποιότητας των ενορμήσεων, τα οποία είναι 
αδιαχώριστα φαινόμενα της ήβης. Χρειάζεται επομένως παραίτηση από την ισορροπία για να 
επιτραπεί στην ενήλικη σεξουαλικότητα να αφομοιωθεί μέσα στην προσωπικότητα. Κατά τη 
συγγραφέα, αυτό που ονομάζουμε κρίση της εφηβείας είναι πολύ απλά η εξωτερική ορατή 
ένδειξη της χωροθέτησης των εσωτερικών αλλαγών. 

Εξάλλου, υπάρχουν παιδιά που στα 14,15 ή 16 χρόνια τους δεν εξωτερικεύουν κανένα 
σημάδι εσωτερικής δυσφορίας. Παραμένουν σαν να ήταν στη λανθάνουσα περίοδο, καλά 
παιδιά, άξιοι γιοι της μητέρας τους, υποταγμένοι στον πατέρα τους, σε αρμονία με την 
ατμόσφαιρα, τις ιδέες, τα ιδεώδη της καταγωγής τους. Παρότι αυτή η συνθήκη είναι ιδιαίτερα 
εύκολη, μαρτυρά καθυστέρηση της τυπικής ανάπτυξης και επομένως είναι ένα σήμα 
κινδύνου. Αυτές οι περιπτώσεις παραπέμπουν αρχικά σε ένα δομικό έλλειμμα των 
ενορμήσεων, υπόθεση που συχνά αποδεικνύεται ψευδής. Η αναλυτική διερεύνηση δείχνει ότι 
αυτός ο δισταγμός να «μεγαλώσουν» προέρχεται όχι από το Αυτό αλλά από πλευρές της 
προσωπικότητας σχετικές με το Εγώ και το Υπερεγώ. Πρόκειται για παιδιά που έχουν 
αναπτύξει υπερβολικές άμυνες έναντι στις ενορμητικές τους δραστηριότητες, που τώρα έχουν 
παραλύσει, κάτι που παρεμποδίζει τις διαδικασίες ωρίμανσης που αντιστοιχούν στη φάση της 
ανάπτυξης.  

Παθολογία στην Εφηβεία 

Η εφηβεία αποτελεί εξ ορισμού διακοπή της ήρεμης ανάπτυξης, που παραπέμπει σε 
πληθώρα άλλων συναισθηματικών αναταραχών και αναδιοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις της 
εφηβείας μοιάζουν με τη δημιουργία των συμπτωμάτων του νευρωτικού, του ψυχωτικού ή 
ακόμα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και καταλήγει ανεπαίσθητα στις οριακές οργανώσεις 
και στις λανθάνουσες ή έκδηλες μορφές σχεδόν όλων των ψυχικών ασθενειών. 

Κατά τη συγγραφέα, οι κρίσεις των εφήβων παίρνουν τη μορφή της νεύρωσης, αν η αρχική 
παθογόνος απειλή βρίσκεται μέσα στο Υπερεγώ και το άγχος που προκαλείται γίνεται 
αισθητό ως ενοχή. Μοιάζουν με τις ψυχωτικές διαταραχές, αν ο κίνδυνος αφορά την ίδια την 
αύξηση του Αυτό που απειλεί το Εγώ στην ύπαρξη του και την ακεραιότητα του. Το ότι ένας 
έφηβος μας δίνει την εντύπωση επομένως ότι είναι ψυχαναγκαστικός, φοβικός, υστερικός, 
ασκητικός, σχιζοειδής, παρανοϊκός, αυτοκτονικός κ.λ.π., θα εξαρτηθεί από την ποιότητα και 
ποσότητα αφενός των περιεχομένων του Αυτό που ταράσσουν το Εγώ και αφετέρου των 
μηχανισμών άμυνας που το Εγώ επιλέγει να χρησιμοποιήσει. 

Επιπλέον ο κίνδυνος δίνει την εντύπωση ότι προέρχεται όχι μόνο από τις  ενορμήσεις του 
Αυτό και τις φαντασιώσεις, αλλά και από την ίδια την ύπαρξη των αντικειμένων αγάπης του 
οιδιπόδειου και προοιδιπόδειου παρελθόντος. Η λιβιδινική τους επένδυση διατηρήθηκε από 
τις παιδικές φάσεις και μόνον ελαττώθηκε ή ανεστάλη κατά τη λανθάνουσα περίοδο. Γι αυτό 
το ξύπνημα των προγενετήσιων επιταγών ή ακόμα χειρότερα οι πρόσφατα κεκτημένες 
γενετήσιες απαιτήσεις, ενέχουν τον κίνδυνο να συναντήσουν αυτά τα αντικείμενα και να 
αποδώσουν νέα απειλητική οντότητα σε φαντασιώσεις που έμοιαζαν να έχουν σβήσει, ενώ 
είχαν μόνο απωθηθεί. Τα άγχη που αναδύονται σε τέτοια πεδία συνδέονται με την εξαφάνιση 
των παιδικών αντικειμένων, δηλαδή με τη ρήξη των δεσμών τους. Μια τέτοια προσπάθεια 
μπορεί να επιτύχει ή να αποτύχει, μερικά ή ολοκληρωτικά. 
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Η Άννα Φρόυντ προσπαθεί να εικονογραφήσει αυτή την υπόθεση με τα εξής παραδείγματα: 

Άμυνα έναντι του δεσμού με το παιδικό αντικείμενο - Άμυνα μέσω μετατόπισης της 
λίμπιντο 

Πολλοί έφηβοι αντιδρούν στο άγχος που ξυπνά ο δεσμός με τα παιδικά τους αντικείμενα πολύ 
απλά με τη φυγή. Αντί να επιτρέψουν μία προοδευτική διαδικασία αποχωρισμού από τους 
γονείς, αποσύρουν τη λίμπιντο μαζικά και διαμιάς. Η λίμπιντο αυτή μπορεί να μεταβιβαστεί, 
με μορφή λιγότερο ή περισσότερο όμοια, σε γονεϊκά υποκατάστατα, υπό τον όρο αυτές οι 
νέες εικόνες να είναι διαμετρικά αντίθετες με αυτές των γονέων σε προσωπικό, κοινωνικό ή 
πολιτιστικό επίπεδο. 

Ο έφηβος αισθάνεται ελεύθερος και απολαμβάνει αυτή τη νέα και πολύτιμη εντύπωση 
ανεξαρτησίας απέναντι στους γονείς, τους οποίους αντιμετωπίζει με αδιαφορία η οποία φτάνει 
στα όρια της αναισθησίας και της σκληρότητας. Παρότι η κατεύθυνση της λίμπιντο σε αυτή 
την περίπτωση μένει στα όρια του φυσιολογικού, το ξαφνικό της αλλαγής, η αντίθεση για την 
επιλογή αντικειμένου και ο χαρακτήρας του δεσμού δείχνουν καθαρά ότι πρόκειται, εδώ, για 
άμυνα. Αυτή η εξέλιξη προεξοφλεί μια φυσιολογική ωρίμανση που όμως δεν αντιστοιχεί στην 
κανονική αναπτυξιακή διαδικασία.  

Άμυνα μέσω αντιστροφής του συναισθήματος 

Ένας δεύτερος τρόπος αντίδρασης είναι, αντί να μετατοπιστεί η λίμπιντο που έχει επενδυθεί 
στους γονείς, ή ακριβέστερα έπειτα από την αποτυχία αυτής της προσπάθειας, το Εγώ του 
εφήβου να αμυνθεί μετατρέποντας τα αισθήματα που νιώθει για εκείνους στο αντίθετο: την 
αγάπη σε μίσος, την εξάρτηση σε εξέγερση, το σεβασμό και τον θαυμασμό σε περιφρόνηση 
και απελπισία.    

Χάρη σε αυτή την αντιστροφή του συναισθήματος, ο έφηβος φαντάζεται τον εαυτό του 
ελεύθερο αλλά, δυστυχώς για την πνευματική του ισορροπία και αντίληψη περί σύγκρουσης, 
αυτή η πεποίθησή του, αφορά μόνο τη συνειδητή σκέψη του. Για όλους τους βαθύτερους 
στόχους και σκοπούς παραμένει συνδεδεμένος στις πατρικές φιγούρες πολύ πιο στενά από 
ότι ήταν στο παρελθόν. Τα περάσματα σε πράξη γίνονται μέσα στην οικογένεια και κάθε 
ανασχηματισμός, ως αποτέλεσμα της άμυνας, στρέφεται εναντίον του. Δεν αντλεί καμία θετική 
ευχαρίστηση στις σχέσεις του από αυτή την αντιστροφή, παρά μόνον υποφέρει γι’ αυτά που 
κάνει και υφίσταται. Δεν υπάρχει ελευθερία δράσης ή εξέλιξης, η καταναγκαστική αντίθεση 
στους γονείς αποδεικνύεται εξίσου παραλυτική όσο και η καταναγκαστική υποταγή. 

Άμυνα μέσω απόσυρσης της λίμπιντο στον εαυτό  

Αν τα άγχη και οι αναστολές εμποδίζουν το δρόμο προς άλλα αντικείμενα εκτός οικογένειας, η 
λίμπιντο παραμένει στο εσωτερικό του εαυτού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επένδυση 
του Εγώ και του Υπερεγώ. Σε κλινικό επίπεδο, προκύπτουν ιδέες μεγαλείου, φαντασιώσεις 
ανεξέλεγκτης εξουσίας πάνω στα άλλα ανθρώπινα όντα ή εξαιρετικής επιτυχίας σε έναν ή 
περισσότερους τομείς. Είτε ακόμα, το Εγώ του εφήβου, που υποφέρει και διώκεται, μπορεί να 
αποκτήσει διαστάσεις παρόμοιες με εκείνες του Χριστού και αντίστοιχες φαντασιώσεις 
σωτηρίας του κόσμου. Ωστόσο, η επένδυση μπορεί να περιοριστεί μόνο στο σώμα του 
εφήβου και να εγείρει υποχονδριακές αισθήσεις και εντυπώσεις σωματικών μεταμορφώσεων, 
που στο κλινικό πεδίο ανέδειξαν τα αρχικά στάδια των ψυχωτικών νόσων. 

Άμυνα μέσω παλινδρόμησης 

Όσο μεγαλύτερα είναι τα άγχη που οφείλονται στους δεσμούς με τα αντικείμενα, τόσο πιο 
στοιχειώδεις και πρωτόγονες είναι οι αμυντικές δραστηριότητες που χρησιμοποιεί ο έφηβος 
για να τα αποφύγει. Γι’ αυτό σε παροξυσμό άγχους, οι σχέσεις με τον κόσμο των αντικειμένων 
μπορεί να περιοριστούν στο συναισθηματικό στάδιο, στην πρωτογενή ταύτιση με τα 
αντικείμενα. Κατά τη συγγραφέα, αυτός ο συμβιβασμός, έχει ως συνέπεια παλινδρομικές 
αλλαγές σε όλους τους τομείς της προσωπικότητας, τόσο στο Εγώ όσο και στη λιβιδινική 
οργάνωση. Τα σύνορα του Εγώ διαστέλλονται ώστε να ενσωματώσουν μαζί με τον εαυτό ορι-
σμένες πλευρές του αντικειμένου. Αυτό προκαλεί στον έφηβο εντυπωσιακές αλλαγές 
στοιχείων του χαρακτήρα, στάσεων, ακόμα και εξωτερικής εμφάνισης.  
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Άμυνα ενάντια στις ενορμήσεις 

Όταν οι άμυνες ενάντια στους δεσμούς με τα οιδιπόδεια και προοιδιπόδεια αντικείμενα 
αποτυγχάνουν, οι κλινικές εικόνες προσεγγίζουν τα όρια της ψύχωσης. Η συγγραφέας 
αναφέρει τις εξής δύο κλινικές εικόνες:   

Ο ασκητικός έφηβος ο οποίος αντιμαχόμενος όλες τις οιδιπόδειες και προοιδιπόδειες 
σεξουαλικές και επιθετικές ενορμήσεις, φτάνει μέχρι το σημείο να χρησιμοποιεί την άμυνα 
εναντίον της ικανοποίησης των φυσιολογικών αναγκών: της διατροφής, του ύπνου και της 
σωματικής ευζωίας. Πρόκειται για ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον κάθε αναζήτησης 
ευχαρίστησης. Γι αυτό οι περισσότερες από τις φυσιολογικές διαδικασίες ικανοποίησης των 
ενστίκτων και των αναγκών παρεμποδίζονται και παραλύουν. Η κλινική εμπειρία έχει δείξει ότι 
ο ασκητισμός του εφήβου είναι, ευτυχώς, ένα πρόσκαιρο φαινόμενο. Για τον αναλυτή παρατη-
ρητή αποτελεί πολύτιμη εικονογράφηση της δύναμης της άμυνας, δηλαδή του βαθμού μέχρι 
του οποίου οι φυσιολογικές και υγιείς εκβλαστήσεις των ενορμήσεων μπορούν να είναι 
εκτεθειμένες στον ακρωτηριασμό τους από το Εγώ. 

Ο ανυποχώρητος έφηβος όπου περιγράφεται η γνωστή στάση ηθελημένα αμείλικτη, που 
υιοθετούν πολλοί έφηβοι υπερασπίζοντας τις ιδέες τους, αρνούμενοι να κάνουν 
παραχωρήσεις σε θέσεις πιο πρακτικές και πιο προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα των 
ενηλίκων και υπερηφανευόμενοι για τις ηθικές και αισθητικές τους αρχές.  Ο «συμβιβασμός» 
σε αυτούς τους εφήβους περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις διαδικασίες για τη ζωή, όπως για 
παράδειγμα τη συνεργασία των ενορμήσεων, την ενοποίηση αντιθετικών τάσεων, το σβήσιμο 
των δυνάμεων του Αυτό με τη μεσολάβηση του Εγώ. 

Συμπερασματικά η συγγραφέας αναφέρει δύο προτάσεις. Πρώτον ότι η εφηβεία αποτελεί 
μια διακοπή της ήρεμης ανάπτυξης και δεύτερον η παράταση της σταθερής ισορροπίας κατά 
τη διαδικασία της εφηβείας είναι μη φυσιολογική. 

Αν δεχθούμε ότι για την εφηβεία, κάποια δυσαρμονία στο εσωτερικό των ψυχικών 
διαδικασιών, είναι θεμελιακό δεδομένο, τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα. Αρχίζουμε να 
θεωρούμε ότι αυτές οι φοβερές διαμάχες μεταξύ του Αυτό και του Εγώ αποτελούν 
δημιουργικές προσπάθειες για την επανεύρεση της ειρήνης και της αρμονίας. Οι μηχανισμοί 
άμυνας που χρησιμοποιούνται, ενάντια στις ενορμήσεις ή ενάντια στην επένδυση του 
αντικειμένου, αρχίζουν να μοιάζουν θεμιτοί και φυσιολογικοί. 

Στην πραγματικότητα καθένας από τους μη τυπικούς αναπτυξιακούς τύπους της εφηβείας, 
αντιπροσωπεύει έναν πιθανό τρόπο επιστροφής στην ψυχική ισορροπία, αποτελεί μια 
φυσιολογική διαδικασία όταν συνδυάζεται με άλλες άμυνες και χρησιμοποιείται με 
μετριοπάθεια.  

Σύμφωνα με τη συγγραφέα, αυτές οι διακυμάνσεις μεταξύ ακραίων αντιθέτων θα φαίνονταν 
εντελώς αφύσικες σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ζωής. Σ ’ αυτή την περίοδο μπορεί απλώς 
να σημαίνουν ότι η οργάνωση της ενήλικης προσωπικότητας χρειάζεται πολύ χρόνο. Το Εγώ 
του ατόμου δεν σταματά να πειραματίζεται και δεν βιάζεται καθόλου να περιορίσει τις 
δυνατότητες του. Όσο ο έφηβος έχει μια συμπεριφορά ασαφή και απρόβλεπτη μπορεί να 
υποφέρει, αλλά δε φαίνεται απαραίτητα να έχει ανάγκη θεραπείας. Πρέπει να του δοθεί ο 
χρόνος και η ελευθερία να βρει ο ίδιος το δρόμο του. Είναι μάλλον οι γονείς αυτοί που έχουν 
ανάγκη βοήθειας και συμβουλών για να μπορούν να τον ανεχθούν. 

Σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που ενδείκνυται και επείγει η ανάλυση, η ψυχαναλυτική 
θεραπεία θα ανοίξει νέο δρόμο στη λίμπιντο επιτρέποντάς της τη ροή και την επένδυση σε 
πρότυπα παιδικά αντικείμενα ή αντίθετα την κατεύθυνση προς την επένδυση λιγότερο 
τρομακτικών υποκατάστατων. Εκείνο που δοκιμάζει επομένως την τεχνική ικανότητα του 
αναλυτή είναι η κατάσταση απόσυρσης μέσα στην οποία βρίσκεται ο έφηβος, δηλαδή η 
δυσκολία εγκατάστασης εργασιακής σχέσης και μεταβίβασης. 
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