
1 
 

 

         

          Η οργάνωση της ενορμητικότητας στην προεφηβεία.  

P.Blos (1958). Preadolescent  drive organization.  Journal of the American Psychoanalytic 

Association, Vol.6 p.p. 47-56 

Ελεύθερη απόδοση-Προσθήκες:  Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

Στην ψυχαναλυτική σκέψη η ανθρώπινη συμπεριφορά σε οποιοδήποτε στάδιο γίνεται 

αντιληπτή είτε σε σχέση με προηγούμενα και ενεστώτα συμβάντα, είτε ως ένα στιγμιότυπο 

στο συνεχές της εμπειρίας της ζωής.  Πρόκειται για μια εξελικτική αντίληψη η οποία έριξε 

φώς στις-εν τέλει- σύνθετες διαδικασίες της εφηβείας οι οποίες παλαιότερα παρέμεναν 

απλά ως  απομονωμένες παρατηρήσεις  συνδεδεμένες αποκλειστικά και μόνο με την 

έλευση και εγκατάσταση σε αυτήν τη φάση της σεξουαλικής ωρίμανσης. Η  ψυχαναλυτική 

προσέγγιση έκανε ώστε τα συμπεριφορικά εφηβικά προβλήματα να νοηματοδοτούνται και 

να καταλήγουν εν τέλει  καταμαρτυρούν στοιχεία, να κομίζουν υλικό σχετικά με τη 

ιδιαίτερη φύση τους,  αποκαλύπτοντας την ιστορικότητα τους (γενετική άποψη). 

Εδώ ο συγγραφέας φαίνεται ότι προάγει την ιδέα της σύνδεσης  των εκάστοτε συμπεριφορικών προβλημάτων 

της εφηβείας με το παρελθόν του υποκειμένου (βιώματα των προηγούμενων εξελικτικών σταδίων). 

Ονομάζουμε «γενετική» προσέγγιση  αυτήν ακριβώς την κατανόηση και  σύνδεση-συσχέτιση  γενικότερα της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς και σημειολογίας με το παρελθόν του υποκειμένου.    

Στο έργο του «Τρία Δοκίμα της Σεξουαλικότητας» ο Freud (1905),  εγκατέστησε μια για 

πάντα την ευρύτητα των διαδοχικών φάσεων (εξελικτικών σταδίων) της ψυχοσεξουαλικής 

ανάπτυξης. Ανέδειξε επιπροσθέτως την διφασική φύση της σεξουαλικής εξέλιξης στον 

άνθρωπο (παιδικότητα και εφηβεία). Στο έργο αυτό διερευνήθηκαν οι αρχαϊκές φάσεις της 

ανάπτυξης των ενορμήσεων και της οργάνωσης των ερωτογενών ζωνών στη σύνδεση και 

συσχέτισή τους με τη δόμηση του ψυχικού οργάνου.  

Μολονότι το δεύτερο ευρύτατο στάδιο της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης, η εφηβεία, 

διερευνήθηκε σε γενικές γραμμές ωστόσο μένει να επιτελεστεί και να επιπροστεθεί μια 

διεξοδικότερη έρευνα και να διατυπωθεί μια αναλυτικότερη θεωρία των διαδοχικών 

μοτίβων τα οποία  συμπυκνώνει αυτό το εξελικτικό στάδιο. 

Η προεφηβεία αποτελεί έναν μικρό-περιορισμένο  τομέα της ψυχολογίας της εφηβείας.  Το 

γνωστό cliché ότι η εφηβεία είναι μια δεύτερη έκδοση (επανέκδοση) ή ανακεφαλαίωση της 

πρώτης παιδικής ηλικίας (προσχολική ηλικία)1, δε μπορεί παρά να δίνει έμφαση στο  ότι η 

εφηβεία περιέχει και συμπυκνώνει στοιχεία των προηγούμενων εξελικτικών φάσεων με τον 

 
1 Προιιδιπόδειες (προγενετήσιες)  και Οιδιποδειες φάσεις της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης. 
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ίδιον τρόπο κατά το οποίο  μια οποιαδήποτε φάση της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης 

επηρεάζεται στο μέγιστο βαθμό από τις εξελικτικές φάσεις του Εγώ και των ενορμήσεων 

που προηγήθηκαν.   

Μια προϋπόθεση για την είσοδο του υποκειμένου στην εφηβεία αποτελεί η κατάκτηση και 

σταθεροποίηση της λανθάνουσας περιόδου (πρώτη σχολική ηλικία, 6-11 ετών).  

Διαφορετικά ο προέφηβος βιώνει απλά και μόνο μια εντατικοποίηση των λιβιδινικών  

αναγκών της προ-λανθάνουσας φάσης (επανεργοποίηση  των προοιδιπόδειων και 

οιδιποδειακών συγκρούσεων) και επιδεικνύει μια παιδικόμορφη συμπεροφορά η οποία 

είναι  ενδεικτική μιας λιβιδούς  μάλλον  ακινητοποιημένης (αντι-εξέλιξη) παρά 

παλινδομικής (εξέλιξη).2   

Η εφηβεία ως επανέκδοση της πρώτης παιδικής ηλικία δεν αποτελεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, παρά ένα 

παλινδρομικό φαινόμενο της λιβιδούς προς τις συγκρούσεις της παιδικής ηλικίας οι οποίες τώρα πλέον 

γυρεύον να βρουν την οριστική τους λύση. Πρόκειται για μια «καλή» και αναγκάια παλινδρόμηση όπως η 

παλινδρόμηση στο (συμβολικό) όνειρο, η παλινδρόμηση του ασθενούς στην ανάλυση σε προηγούμενες 

εξελικτικές φάσης μέσα από  τη μεταβίβαση κ.λ.π. Διαμέσου αυτών των παλινδρομήσεων εν είδει «φυσικής 

αρρώστιας»  το υποκείμενο αναδιοργανώνεται και ανασυγκροτείται («se detotaliser pour se retotaliser» 

σημείωνε ο Sartre)3. «Κακές» παλινδρομήσεις μπορεί να επισυμβαίνουν στην ψύχωση και σε άλλες μη 

νευρωσικές οργανώσεις κατά τις οποίες η παλινδρομημένη λιβιδώς καθηλώνεται και ακινητοποιείται χωρίς 

δυνατότητες επιστροφής (το «κακό ταξίδι»).  

Ο Ευριπίδης στο έογο  του «Βάκχες»   καταγγέλλει μέσα από το πρόσωπο του Πενθέα το χαρακτήρα και την 

προσωπικότητα όλων όσοι ενσαρκώνουν την «τελειοποίηση» και «τελειότητα» την οποία θεωρεί άκαμπτη, 

«παγωμένη» και συνεπώς απρόσφορη για κάθε λιβιδινική αναδιοργανωτική παλινδρόμηση. Ο Ευριπίδης 

πνεύμα ανανεωτικό, προκλητικό και αμφιθυμικό, αμφισβητεί καθετί που οδηγεί σε μια στατική τελειοποίηση, 

καταγγέλλει  την τάση τελειοποίησης του 5ου αιώνα . Ο Πενθέας είναι καθηλωμένος όσον αφορά τη διαδικασία 

«ολοκληρώσεως» του και παραμένει σε μια θέση ναρκισσιστικής επάρκειας , στατικός και αναλλοίωτος μέσα  

στην αναζήτηση της τελειότητας. Ενσαρκώνει τους νόμους και ηθική των Ολυμπίων θεών άκαμπτα χωρίς την 

παραμικρή παρεκτροπή και απόκλιση.  Στις Βάκχες ο  Διόνυσος  ενδυναμώνει και ανακαινίζει τον «ολυμπισμό» 

τον οποίο ο Ευριπίδης αισθάνεται πολύ «συντηρητικό» και «τελειοποιημένο»-«τελειωμένο» στις αρχές του 5ου 

αιώνα . Μολονότι ο Πενθέας με τη στάση του υπερέχει έναντι των βαρβάρων εν τούτοις ο Ευριπίδης εφιστά την 

προσοχή μας προς αυτό το τελικά νοσηρό ιδεώδες το οποίο ενσαρκώνει. Πράγματι ο Πενθέας   δε μπόρεσε να 

φθάσει στη «σαρτρική»(Jean-Paul Sartre, γάλλος φιλόσοφος) διεργασία ««αποδιοργάνωση»- «αναδιοργάνωση» 

δηλαδή δε μπορεί να αποδομηθεί πρώτα, να παλινδρομήσει,  να αποολοκληρωθεί  για να επαναδομηθεί, να 

«επανολοκληρωθεί» στη συνέχεα. Κρατούσε τον ενορμητικό  έλεγχο δεν τον άφηνε έστω για λίγο να του φύγει 

μέσα από τα χέρια του. Τον χαρακτήριζε μια δυσκαμψία οριακού τύπου. Ο Διόνυσος με τη σειρά του ήθελε να 

εισάγει το δικό του τρόπο λατρείας ο οποίος  απαρτιζόταν από στοιχεία του πρωτόγονου παρελθόντος των 

Ολυμπίων, όπως ο χορός των Μαινάδων ο οποίος παραπέμπει στη λατρεία της Κυβέλης μιας χθόνιας θεάς. Ο 

Διόνυσος προσπάθησε να ανοίξει τις λογοκριμένες οδούς του ψυχικού οργάνου του Πενθέα καθιστώντας την 

ενορμητική του κινητικότητα και τα ψυχικά του συστήματα πιο εύκαμπτα: εν ανάγκη,  σα να λέει , ας είμαστε 

και λίγο «τρελοί». Ας ελαττώσουμε την απωθητική δύναμη και ας αφήσουμε να λειτουργήσει η επιστροφή του 

απωθημένου μέσω μεταμφιεσμένων υποκατάστατων. Όταν αναγκάζει τον Πενθέα να παλινδρομήσει με τη θεία 

του δύναμη τον κάνει να «σπάσει» και να κατατεμαχιστεί ψυχικά Πρόκειται για την  ιδιοφυία του Ευριπίδη ο 

οποίος ούτως η άλλως τείνει προς το μέτρον και είναι πιστός στο «μηδέν άγαν».  

 
2 Στην «Επιτομή» του ο Freud (1939), σημείωνε  ότι η λιβιδώς είναι κινητική, δείχνει ιδιάζουσα ρευστότητα, το 
γλοιώδες είναι η προεξάρχουσα ιδιότητά της. Εντούτοις το 1937, είχε περιγράψει την  κολλώδη φύση της 
λιβιδούς ως μια μορφή αντίστασης  ενδεικτική της δυσκολίας των ενορμήσεων ν’αποσύρουν τις επενδύσεις 
τους από ένα αντικείμενο για να τις μετατοπίσουν σ’ένα άλλο (θεματική της ακινητοποίησης, της καθήλωσης, 
του τέλματος). 
 
3 Να αποδιοργανώνεσαι για να επανοργανώνεσαι 
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Μέσω του προσώπου του Διονύσου ο Ευριπίδης προτείνει μια  λιβιδινική έγχυση ικανή και δυνάμενη να 

κινητοποιήσει τη δυσκαμψία που γεννούσε ο περφεξιονισμός της εποχής του πρωτίστως οι σοφιστές εκείνης 

της περιόδου.. Ρίχνει έτσι ένα μήνυμα συναγερμού με εντελώς ψυχαναλυτικό τρόπο. Είναι σα να λέει 

«παλινδρομήστε εν όψει μιας καλύτερης αναδιοργάνωσης». Ο Πενθέας έμπλεος  ναρκισσισμού  έζησε με το 

Εγώ του αποκομμένο από τις ενορμητικές του πηγές. Επέδειξε ακαμψία στο όνομα μιας ιδεώδους εικόνας 

εαυτού τέλειας, ακεραίας ,άσπιλης, αυτάρεσκης.  Συμμορφώθηκε στο συλλογικό δηλαδή στις έξωθεν ερχόμενες 

ιδεώδεις αξίες ξεπουλώντας την γνήσια αξία της ατομικότητάς του. Παρά το όνομά του το οποίο παραπέμπει 

στο πένθος, ο Πενθέας δε μπόρεσε να βιώσει ,να πενθήσει την απώλεια της τελειότητάς του. Λησμόνησε ότι 

ακόμα και ο ίδιος ο Δίας δεν παρουσιάστηκε ποτέ ως πρότυπο τελειότητας, αντίθετα είχε συχνά περιπέτειες 

κάθε άλλο παρά ηρωικές κοντά στις ανθρώπινες αδυναμίες. Πράγματι, στην αρχαία Ελλάδα θεοί και άνθρωποι 

υποτάσσονται στην «ανάγκη» , δηλαδή τους κοσμικούς νόμους. Αυτή  η γειτνίαση-ψυχολογική«συγγένεια» των 

ανθρώπων  με τους θεούς βοήθησε ώστε οι Έλληνες να δρουν, να σκέπτονται και να δημιουργούν ως ισόθεοι. 

Έτσι για τον ψυχαναλυτή ό άνθρωπος δημιούργησε τον Θεό (και τις θεότητες ) κατ’εικόνα και ομοίωσή του και 

όχι το αντίθετο. Με αυτήν την έννοια ο κάθε λαός έχει  τους μύθους και τη θρησκεία που του αξίζουν.  

 Η εικόνα του Πενθέα προσιδιάζει σε αυτήν του χρηστικού ανθρώπου και της χρηστικής ζωής με προεξάρχοντα 

αμυντικό μηχανισμό αυτόν της καταστολής των συγκινήσεων Ο Πενθέας πνίγει την επιθυμία του ξεσαλώματος 

,του ανεξέλεγκτου περιστασιακού «παρακμιακού» ξεφαντώματος γιατί αυτό θα σήμαινε υψηλές συγκινήσεις τις 

οποίες φαίνεται να μην  «χωράει» αλλά και γιατί τότε θα απέκλινε από τις προδιαγραφές μια άσπιλης καθώς 

πρέπει εικόνας προς τα έξω(ναρκισσιστικό πλήγμα).  Εξυπηρέτησε την κίβδηλη εικόνα εαυτού περιφρονώντας 

τη γνήσια ενορμητικότητά του  και καταστέλλοντας ό,τι ζωτικότερο είχε μέσα του. Θυσίασε το  ψυχικό του 

περιεχόμενο στο όνομα μιας «πρόσοψης». Αυτό συνιστά σοβαρή Ύβρη ναρκισσιστικής προελεύσεως με 

αδυναμία στη δυνατότητα παλινδρόμησης. Αυτό δε μπορεί να είναι χωρίς σοβαρές συνέπειες. Είδαμε ποιό ήταν 

το τέλος του : ο Πενθέας αρρώστησε , όπως συχνά αρρωσταίνει ο χρηστικός άνθρωπος που πνίγει τις 

συγκινήσεις του. Αυτή είναι η αλληγορική σημασία του φρικτού τέλους του Πενθέα. Ιδού το μήνυμα των 

Βακχών: «Προσοχή! Αγγίζετε πολύ κοντά στο ιδεώδες της τελειότητας και της καθαρότητας». Άλλως ειπείν ο 

Ευριπίδης προτείνει την ικανότητα-ευλυγισία  μιας λυτρωτικής περιστασιακής παλινδρόμησης του Εγώ έτσι 

ώστε αυτό να μπορέσει καλύτερα να ενσωματώσει τις αρχαϊκές του ενορμήσεις. Διαφορετικά η θεϊκή δύναμη 

θα τον υποχρεώσει να δει άμεσα και κατά πρόσωπο την υπάρχουσα ενορμητική του τάση: με άλλα λόγια , όπως 

υπογραμμίζει και ο Andre Green η επιστροφή της ακυρωμένης επιθυμίας εκδηλώνεται με βιαιότητα και 

αδάμαστη φρενίτιδα. Πράγματι ο Πενθέας ωθεί την άρνηση της επιθυμίας στα όρια της απάρνησης και τότε 

«σπάει» σαν οριακή περίπτωση σε μια συγχυτική-ονειρική κατάσταση.  

Κατά τον Charles Segal ο Διόνυσος αποτελεί ένα είδος προβολής προς τα έξω των φαντασιώσεων και των 

επιθυμιών του Πενθέα, δηλαδή μια προβολή της δικής του διονυσιακής πλευράς την οποία δε μπόρεσε να δει 

και να αποδεχτεί εγκαίρως. Με αυτήν την έννοια οι σχέσεις μεταξύ Διονύσου (η ενστικτώδης πλευρά της ζωής) 

και του Απόλλωνος (η πνευματική ενάρετη φωτεινή πλευρά της ζωής μας) είναι περισσότερο συμπληρωματικές 

παρά αντιφατικές. Άλλωστε, προς επίρρωση αυτής της συμπληρωματικότητας, βλέπουμε στη Μεσσήνη της 

Μικράς Ασίας  να συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο τα ιερά μνημεία και των δύο θεών, του Διονύσου και του 

Απόλλωνα. 

Ο Blos στο άρθρο του  υπογραμμίζει σε ποιόν βαθμό τα βασικά επιτεύγματα (κατακτήσεις) 

της λανθάνουσας περιόδου αποτελούν τις προϋποθέσεις για μια επιτυχή εγκατάσταση της 

εφηβείας.  Προσθέτει δε ότι στην αναλυτική εργασία με εφήβους-ιδιαίτερα νεαρούς στην 

αρχόμενη εφηβεία- οι οποίοι δεν διέτρεξαν  ικανοποιητικά τη λανθάνουσα περίοδο   

συνηθίζουμε να συμπληρώνουμε την ψυχαναλυτική διαδικασία ή ακόμα επιχειρούμε  να 

προετοιμάζουμε το έδαφος για ανάλυση,  μετερχόμενοι  παιδαγωγικών  μεθόδων  έτσι 

ώστε να επιφέρουμε στο προσκήνιο της ανάπτυξης (να εγκαταστήσουμε),  μερικές από τις 

ουσιαστικές κατακτήσεις της λανθάνουσας περιόδου.  

Ο συγγραφέας  φέρνει ως παράδειγμα την περίπτωση ενός δεκάχρονου αγοριού με 

μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνική ανεπάρκεια και παράδοξο τρόπο σκέψης, το οποίο 

ξαφνικά παρουσίασε μια εκσεσημασμένη επιθυμία να κοιμάται στο κρεβάτι της μαμάς του 
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και ταυτόχρονα να απομακρύνει  το μπαμπά του από αυτήν. Το αγόρι  απαιτούσε 

αγκαλίτσες και φιλάκια, επίσης ζητούσε από τη μαμά να τον παίρνει στον κόρφο της σα να 

ήταν μωρό και να τον αφήνει να κάθεται στη ζώνη κάτωθεν του υπογαστρίου της. Η μαμά 

έτεινε να ενδίδει στις επιθυμίες του παιδιού. Είναι πολύ ενδιαφέρον   ότι η μαμά στην πολύ 

αρχή της ανάλυσης του παιδιού κατάφερε να επιδείξει μια αντίσταση στα  σεξουαλικά 

καλέσματα του παιδιού (οιδιποδειακής προελεύσεως)  και έμαθε να τον ματαιώνει (να 

είναι στερητική) προσφέροντάς του ωστόσο υποκατάστατες ικανοποιήσεις.  Η αντίδραση 

του παιδιού επηρεάστηκε αποφασιστικά από το γεγονός πως ήταν η ίδια η μαμά που τον 

απέτρεψε ενεργά από την πραγμάτωση των οιδιπόδειων επιθυμιών του.  Το αγόρι 

αντέδρασε στις απαγορεύσεις της μαμάς του απωθώντας τις οιδιπόδειες επιθυμίες του και 

επιδεικνύοντας μια περίλυπη παραίτηση.  Έκτοτε ασχολιόταν καταναγκαστικά με τα 

σχολικά του καθήκοντα, γέμιζε με τις απαντήσεις του το ένα τετράδιο μετά το άλλο, 

ελέγχοντάς τα ασταμάτητα. Αυτή η παρορμητική συμπεριφορά δεν ήταν παρά αμυντική 

παραγωγή  στις πρωκτικές- εκδικητικές (σαδικές)  φαντασίες εναντίον της μητέρας του.   

Γενικότερα η ιδεοληπτική και ιδεοψυχαναγκαστική σημειολογία με προεξάρχοντες τους εξ’αντιδράσεως 

σχηματισμούς (reactions formations)  τίθεται στην υπηρεσία του ελέγχου τόσο  των εχθροπραξιακών-σαδικών 

προθέσεων του υποκειμένου (π.χ. φονικές φαντασίες), όσο και των αρχαϊκών  σεξουαλικών. Επί παραδείγματι η 

επίμονη προσήλωση μιας  νοικοκυράς στην ολοένα σχολαστικότερη  καθαριότητα θα συγκροτούσε 

ενδεχομένως έναν αμυντικό έλεγχο-αντίβαρο (εξ’αντιδράσεως σχηματισμός) στις πρωκτικής προελεύσεως 

διαστροφικές -κοπρολαγνικές ασυνείδητες φαντασιώσεις της. 

Στο κλινικό παράδειγμα, μόνο όταν  η παλινδρομική συμπεριφορά του παιδιού έγινε 

αντικείμενο ψυχαναλυτικής επεξεργασίας αναδύθηκε οιδιπόδειο υλικό και το προσήκον  

άγχος ευνουχισμού (υπερεγωτικός έλεγχος).   Τα ενδιαφέροντα του αγοριού στράφηκαν 

στην θεματική του ευνουχισμού η οποία εκφράστηκε διαμέσου της Βίβλου, όπως το 

σφάξιμο του αρσενικού αμνού στο εβραϊκό Πάσχα, o βασιλιάς που έμελε να πλήξει όλα τα 

νεογέννητα στην Αίγυπτο , ο Hρώδης που σκότωσε τα παιδάκια στην Ιερουσαλήμ. Επίσης ο 

φόβος εξαιτίας του άγριου βουβαλιού κοντά στο σπίτι τους στην εξοχή.  Ο Blos υποστηρίζει 

σε αυτό το άρθρο ότι δίχως την προηγηθείσα παιδαγωγική προετοιμασία (εν είδει 

ψυχοεκπαίδευσης),  η ανάλυση του παιδιού δε θα μπορούσε να προχωρήσει.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, στην τυπική της συνθήκη, η προεφηβεία συμπίπτει με το τέλος της 

λανθάνουσας περιόδου. Είναι γνωστό ότι στην αρχόμενη εφηβεία παρατηρούμε μια 

απολύτως διαφορετική ψυχολογική εξέλιξη ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια.  

Η  λέξη –έννοια της ενήβωσης καταδεικνύει τις φυσιολογικές-σωματικές εκδηλώσεις της σεξουαλικής 

ωρίμανσης π.χ. ο όρος προ-ενήβωση  αναφέρεται  στην περίοδο η οποία προηγείται της ανάπτυξης των 

εφηβικών πρωτογενών και δευτερογενών χαρακτηριστικών.  Ο όρος εφηβεία από την άλλη μεριά 

χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις ψυχικές διεργασίες προσαρμογής στη συνθήκη της ενήβωσης. Έτσι, επί 

παραδείγματι, η φάση της προεφηβείας σε κάποιον οργανισμό δύναται σε κάποιες περιπτώσεις να 

παρατείνεται παραμένοντας ανεπηρέαστος από την ανάπτυξη και εξέλιξη της  σωματικής ωρίμανσης.  

Στην αρχόμενη εφηβεία είναι εντυπωσιακές οι διαφυλικές διαφορές ανάμεσα στα αγόρια 

και τα κορίτσια.  Η ψυχολογία έστρεψε την προσοχή της σε αυτήν εξελικτική περίοδο και 

συνέλλεξε πλήθος δεδομένων.  Αυτό που εντυπωσιάζει στο αγόρι είναι ότι διατρέχει  την  

ψυχική του διαδρομή προς τον γενετήσιο προσανατολισμό (ώριμη σεξουαλικότητα) μόνο 

διαμέσου  περιστροφών  και παλινδρομικών  ταλαντώσεων  πρός  προοιδιπόδειες 

(προγενετήσιες)   καθηλώσεις της λιβιδούς.  Αντίθετα το κορίτσι κατευθύνεται 
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προθυμότερα και σταθερότερα προς το αντίθετο φύλο.   Επομένως στην προεφηβεία η 

παρατηρούμενη παλινδρόμηση στην προγενετήσια σεξουαλικότητα αφορά μόνο στα 

αγόρια: στο αγόρι το τέλος της λανθάνουσας περιόδου διέπεται από μιαν επανεμφάνιση 

των προγενετήσιων (προοιδιπόδειων) καθηλώσεων.  Παρατηρούμε τότε στο αγόρι μιαν 

επαύξηση στη διάχυτη κινητικότητά του (ταραχή και νεύρα),  στοματική απληστία 

(αμετροέπεια),  σαδικές και πρωκτικές δραστηριότητες εκφραζόμενες με κοπροφιλικές 

ευχαριστήσεις , υβρεολόγιο (βρωμόστομα), απαξία της καθαριότητας, έλξη από τις άσχημες 

μυρωδιές.  

To κορίτσι στην προεφηβεία δεν επιδεικνύει τα ίδια χαρακτηριστικά με το αγόρι. Είναι είτε 

ένα αγοροκόριτσο είτε μια μικρή κυρία. 

Στα «Τρία Δοκίμια για την Σεξουαλικότητα» ο Freud (1905) σημειώνει ότι μέχρι την εγκατάσταση της εφηβείας η 

σεξουαλικότητα στα κορίτσια είναι πρωτίστως κλειτοριδική («αγοροκόριτσο) ενώ  η εφηβική περίοδος  

συμπίπτει με ένα  κύμα απώθησης που επισυμβαίνει πρωτίστως επί της κλειτοριδικής σεξουαλικότητας: στην 

εφηβεία του κοριτσιού ένα κομμάτι αρσενικής σεξουαλικής ζωής (η κλειτοριδική), υποβάλλεται σε απώθηση. 

Επισυμβαίνει κατά συνέπεια μια επίταση των σεξουαλικών αναστολών της γυναίκας, της αρσενικής της 

σεξουαλικότητας,  συνθήκη που αποτελεί ερέθισμα για την ανδρική  λιβιδώ που ωθεί τον άνδρα σε αυξημένες 

επιδόσεις: όσο περισσότερο η γυναίκα (απ) αρνείται τη σεξουαλικότητά της, τόσο περισσότερο εκτοξεύεται η 

σεξουαλική υπερτίμησή της εκ μέρους του ανδρός. 

Το αγόρι στην προεφηβεία αποφεύγει τα (σαγηνευτικά) κορίτσια εν είδει άμυνας στις 

προοιδιπόδεις  συγκρούσεις  του: διαμέσου της απόρριψης των κοριτσιών αποφεύγει 

πρωτίστως την ακρωτηριάζουσα (ευνουχίζουσα) γυναίκα, την αρχαϊκή μητέρα. 

Αρχαϊκή μητέρα: Πρόκειται για την πρώτη-πρώιμη  αναπαράσταση της φαλλικής μητέρας στο παιδί (αγόρι ή 

κορίτσι). Είναι η τρομακτική φαντασία μιας μητέρας ταυτόχρονα σαγηνευτικής και μέγαιρας,  πρωκτικά 

εισβάλουσας, υπερερεθίζουσας και διεγερτικής, ακρωτηριάζουσς και φαρμακεύτριας την μήνιν της οποίας 

φοβάται. Συν το χρόνω, στη διάρκεια της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης, καλώς εχόντων των πραγμάτων, 

επισυμβαίνει ο μετασχηματισμός του μορφοειδώλου της αρχαϊκής  στο ωριμότερο μοργοείδωλο της 

αμφιθυμικής μητέρας,  η οποία αναπαρίσταται ως  ταυτόχρονα καλή και κακή - μια ένωση των διχοτομημένων 

μερών του αντικειμένου- και ως εκ τούτου δύναται να εσωτερικεύεται. Αντίθετα η αρχαϊκή μητέρα ως 

υπέρμετρα διεγερτική και άρα τραυματική δε μπορεί να ενδοβάλεται.    

Ο συγγραφέας συμπληρώνει ότι- διαμέσου της συλλοφής  φαντασιών, δραστηριοτήτων 

παιχνιδιού, ονείρων και συμπεριφορικής σημειολογίας  πολλών προέφηβων αγοριών-  

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχετιζόμενο με την φαλλική-αρχαϊκή μητέρα άγχος 

ευνουχισμού είναι οικουμενικά το κεντρικό θέμα της προεφηβείας στα αγόρια.  Μάλιστα 

πολύ συχνά   η εγκατάσταση παθητικών συγκρούσεων (επιθυμίες) παρατηρήθηκαν σε 

νέους εφήβους με ισχυρές και κατισχύουσες μητέρες. 

Κλινικό παράδειγμα:  Ένα εντεκάχρονο αγόρι έντεκα ετών παχύσαρκο, υποταγμένο και 

ψυχαναγκαστικό παρουσίαζε επαναλαμβανόμενα σε πολλά όνειρά του μια γυμνή γυναίκα 

με διάχυτα εμφανές -και χωρίς να το θυμάται ξεκάθαρα- το κάτω μέρος του σώματός της.  

Το στήθος της γυναίκας  αντικαθιστά το πέος τόσο  ως στυτικό όσο και ως απεκκριτικό 

όργανο. Τα όνειρα του αγοριού εκπορεύονταν από το βίωμά  του σε ένα μικτό σχολείο 

όπου οι εμπειρίες του μεταξύ αγοριών και κοριτσιών επιβεβαίωναν  επί μονίμου τη 

γυναικεία μοχθηρία, τα βρώμικα παιχνίδια της   και τη γυναικεία αρπακτικότητα. 

Aνακουφιζόταν αυνανιζόμενο καταναγκαστικά και εν συνεχεία οδηγήθηκε σε διαταραχή  

του ύπνου κυριαρχούμενο από την ιδέα ότι η μαμά του θα το σκοτώσει τη νύχτα.  Εδώ,  το 
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άγχος ευνουχισμού της οιδιπόδειας φάσης έδειξε ξανά τα «δόντια»  του με την απαρχή της 

εφηβείας. Αρχικά, τονίζει ο Bloss,  το άγχος ευνουχισμού στο προέφηβο  αγόρι σχετίζεται 

με την αρχαϊκή μητέρα4 

Ονομάζουμε ευνουχισμό ή αποχωρισμό οποιαδήποτε απώλεια. Ο Freud κρατά τον όρο «άγχος ευνουχισμού» 

μόνο για το οιδιπόδειο στάδιο της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης. Το Υπερεγώ εδώ έχει δημιουργηθεί και θα 

τιμωρήσει. Προκύπτει ο (Υπερεγωτικός) κίνδυνος, η απειλή της τιμωρίας. Έχει να κάνει με το φόβο της απώλειας 

του πέους στο αγόρι λόγω της απαγορευμένης αιμομικτικής επιθυμίας (επιθυμία για την κατοχή της μητέρας). 

Το αγόρι συμβολικά θα χάσει το πέος του για να ενηλικιωθεί μέσα από τη σύγκρουση με τον πατέρα. Όμως, ο 

φόβος αυτής της απώλειας (άγχος ευνουχισμού), μπορεί να γίνει η αιτία τελικά να μη συγκρουστεί μαζί του, 

αλλά να υποταχθεί παθητικά σ' αυτόν. Εδώ βρίσκει έδαφος η οιδιπόδεια ομοφυλοφιλία. 

Υπό το κράτος της απειλής της αρχαϊκής-φαλλικής μητέρας εγείρονται στο αγόρι παθητικές 

επιθυμίες οι οποίες ως εγω-δυστονικές  αναχαιτίζονται αμυντικά επικουρούμενες βεβαίως 

και από τη μεθύστερη εγκατάσταση αυτής καθεαυτής της ώριμης (γενετήσιας) 

σεξουαλικότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις πριν την επιτυχή  εγκατάσταση της 

αρρενωπότητας επισυμβαίνει η χρήση της ομοφυλοφιλικής άμυνας ενάντια στο άγχος 

ευνουχισμού, μια τυπική φάση στην ανδρική προεφηβεία.  Είναι ακριβώς αυτή μια  λύση 

κατά του άγχους ευνουχισμού της οποίας γινόμαστε αυτόπτες μάρτυρες στο αγόρι της 

αρχόμενης εφηβείας: προκύπτει μια τυπική ομαδική συμπεριφορά των αγοριών (αγέλη) 

την οποίαν ονομάζουμε «το στάδιο της συμμορίας» ή ομοφυλοφιλική φάση της 

προεφηβείας. 

Όταν ο πατέρας είναι περισσότερο ισχυρός από όσο χρειάζεται ( καθυποτάσσων,  με συνέπεια να προάγει το 

άγχος  ευνουχισμού στο αποκορύφωμα του), τότε το αγόρι παραλύει από το φόβο. Παραδίδεται σ’αυτόν 

μαζοχιστικά και δέχεται εκείνος να του κάνει ότι κάνει και στη μητέρα του. Το αγόρι παίρνει έτσι τη θέση της 

μητέρας, υπό την πίεση ενός εκσεσημασμένου άγχους ευνουχισμού. Εδώ το παιδί δεν έρχεται σε σύγκρουση με 

τον πατέρα , αλλά υποτάσσεται σε αυτό.  Πρόκειται για συγκυρίες οι οποίες μπορεί να οδηγούν στην 

οιδιπόδεια ομοφυλοφιλία. Είναι μια παθητική κίνηση (αρνητικό οιδιπόδειο) σε αντιδιαστολή με αυτήν της 

ομοίωσης με τον πατέρα που είναι ενεργητική. Αφορά σε ομοφυλόφιλη επένδυση μέσω ταύτισης με τη μητέρα: 

εδώ  η επιλογή του αντικειμένου (αυτό που επιθυμώ να έχω) είναι ο πατέρας. Όταν  το αγόρι εξομοιώνεται με 

τη μητέρα του τότε παύει να βρίσκεται αντιμέτωπο με την απαγόρευση «να μην κοιμηθείς  με τη μητέρα σου». 

 

Αντίθετα στη ζωή του κοριτσιού της ίδιας ηλικίας δεν επισυμβαίνει τίποτα παρομοίως 

«θεαματικό» όπως στο αγόρι.  Στον οργανισμό του προέφηβου κοριτσιού λειτουργεί   μια 

μαζική απώθηση της προοιδιπόδειας (προγενετήσιας) σεξουαλικότητας, αμυντική 

λειτουργία την οποίαν το κορίτσι εγκαθιστά ήδη πριν μετακινηθεί ψυχοεξελικτικά στο 

οιδιπόδειο στάδιο.  Αυτή η απώθηση αποτελεί την προϋπόθεση για την φυσιολογική  

ανάπτυξη της γυναικότητας.  Το κορίτσι ούτως ή άλλως (στην φυσιολογική ανάπτυξη)  αργά 

ή γρήγορα απομακρύνεται από τη μητέρα ένεκα του ναρκισσιστικού πλήγματος που 

υφίσταται καθώς νοηματοδοτεί στη μαμά και κατ’επέκτση σε αυτήν την ίδια την ιδέα της 

«ευνουχισμένης γυναίκας» (νοηματοδότηση της έλλειψης).  

 
Το κορίτσι στην πρώτη φάση  της ψυχοσεξουαλικής του εξέλιξης θυμώνει με τη μητέρα του επειδή την έκανε 

χωρίς πέος και την περιφρονεί επειδή και αυτή η ίδια (η μητέρα της) είναι ευνουχισμένη. Υποφέρει και 

υφίσταται ένα ισχυρότατο ναρκισσιστικό πλήγμα λόγω αυτής της έλλειψης φαλλού. Εδώ ο φθόνος για το πέος 

μετατρέπεται σε επιθυμία αυτό να είναι καλοδεχούμενο στην ερωτική πράξη. 

 
4 Στο αγόρι το άγχος το σχετιζόμενο με την φαλλική μητέρα το ονομάζουμε πρωτογενές άγχος ευνουχισμού ενώ 
το συνδεόμενο με τον οιδιπόδειο πατέρα το ονομάζουμε δευτερογενές άγχος ευνουχισμού. 
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Κατά την φάση αυτήν το κορίτσι αποστρεφόμενο την μητέρα αποκηρύσσει (απωθεί) και τις 

ενστικτώδεις επιθυμίες τις συνδεόμενες με την παροχή σωματικών φροντίδων εκ μέρους 

της μαμάς, οι οποίες ούτως ή άλλως στοχεύουν στις προγενετήσιες  ευχαριστήσεις, ως εκ 

τούτου   με την απομάκρυνση από τη μαμά απομακρύνεται και από την προοιδιπόδεια 

σεξουαλικότητα. 

Προοιδιπόδεια Σεξουαλικότητα. Αφορά στην ικανοποίηση των  μερικών ενορμήσεων οι οποίες επιχειρούν 

πρωτίστως κατά την προοιδιπόδεια ναρκισσιστική φάση της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης (το Εγώ δεν έχει ακόμα 

συγκροτηθεί). Οι μερικές ενορμήσεις βρίσκουν ικανοποίηση, η καθεμιά για λογαριασμό της, στο ίδιο το σώμα 

του υποκειμένου. Πρόκειται για διάφορες συνιστώσες του σεξουαλικού ενστίκτου, οι οποίες παίρνουν ως 

αντικείμενο για να ικανοποιούνται ένα μερικό αντικείμενο (π.χ. στήθος, κόπρανα, φετίχ). Παραδείγματα: Η 

στοματική (μερική) ενόρμηση έχει ως (μερικό) αντικείμενο ό,τι την κατευνάζει (ικανοποιεί) π.χ. τον μαστό. Η 

κοπροφιλική (μερική) ενόρμηση έχει ως (μερικό) αντικείμενο ό,τι την κατευνάζει , π.χ. τα κόπρανα. Η 

ηδονοβλεπτική (μερική) ενόρμηση έχει ως ικανοποιούν (μερικό) αντικείμενο τη θέα μιας ερωτικής πράξης κλπ.. 

Εν κατακλείδι, μια από τις προεξάρχουσες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων  είναι το 

τεράστιο μέγεθος, η έκταση που καταλαμβάνει στο κορίτσι η απώθηση της παιδικής ( 

πολύμορφης διαστροφικής) σεξουαλικότητας.  Με εξαίρεση βαθιές νευρωτικές καταστάσεις 

σε κανέναν άνδρα δε μπορεί να επισυμβαίνει μια τέτοιου μεγέθους απώθηση της παιδικής 

σεξουαλικότητας.   

Το κορίτσι δε το οποίο  δεν θα πετύχει να περιφρουρήσει την απώθηση της προγενετήσιας 

σεξουαλικότητάς του μέλει να προσκρούσει σε δυσκολίες κατά την εξέλιξή του.  Κατά 

συνέπεια, το κορίτσι της αρχόμενης εφηβείας συνήθως υπερβάλλει σε ζήλο  τις 

ετεροφυλόφιλες επιθυμίες του και συνδέεται με τα αγόρια συχνά με ξέφρενο τρόπο.  

Ωστόσο- και όλως παραδόξως-  η Deutsch (στον Βlos  1958) σημειώνει ότι στα κορίτσια η 

σχέση με τη μαμά είναι περισσότερο επίμονη και συχνά εντονότερη και επικινδυνότερη 

απ’ότι στα αγόρια: το νεαρό κορίτσι  συχνά  αναστέλλεται καθώς συναντιέται με τις 

απαιτήσεις της πραγματικότητας (ενηλικίωση)  οπότε ψυχικά μπορεί να οπισθοδρομεί πίσω 

στη μαμά, τουλάχιστον για κάποιαν περίοδο,  αξιώνοντας από αυτήν αγάπη και 

τρυφερότητα. 

Επανερχόμενος στη διαφυλική διαφορά κατά την προεφηβεία ο συγγραφέας δεν 

παραλείπει να μας υπενθυμίζει ότι στο κορίτσι το οιδιπόδειο ψυχοσύμπλεγμα  δεν 

καταλήγει σε μια τόσο απότομη και μοιραία κατάληξη (λύση) όπως στο αγόρι. Ο Freud 

σημειώνει σχετικά: «το κορίτσι παραμένει στην οιδιπόδεια συνθήκη για ένα αόριστο 

χρονικό διάστημα, την εγκαταλείπει αργότερα στη ζωή του αλλά και τότε ατελώς» (στον 

Blos σ. 51). Κατά συνέπεια το κορίτσι αγωνίζεται-μάχεται περισσότερο από το αγόρι με τις 

αντικειμενοτρόπες σχέσεις του, ενώ κατά την προφηβεία του οι απόπειρες αποχωρισμού 

από τη μητέρα συνιστούν το προεξάρχον επίτευγμα αυτής της περιόδου.  Κατά την 

προεφηβεία του κοριτσιού μια αποτυχημένη απόπειρα αποδέσμευσης  από τη μαμά θα 

μπορούσε να αναστείλει την μελλοντική ψυχολογική του ανάπτυξη και να αφήσει ένα 

παιδικό αποτύπωμα στο σύνολο της γυναικείας προσωπικότητας.  

Ενώ το προέφηβο αγόρι εμφορείται από άγχος ευνουχισμού (επιθυμία και φόβος 

ταυτόχρονα) στη σχέση του με την αρχαϊκή μητέρα έτσι ώστε να καταλήγει αμυντικά να 

αποστρέφεται το αντίθετο φύλο,  το κορίτσι αμύνεται στο ενδεχόμενο μιας  παλινωδίας του 

στην προοιδιπόδεια μαμά (παλινδρόμηση της λιβιδούς) διαμέσου μιας αποφασιστικής 
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στροφής του προς την ετεροφυλοφιλία.  Σε αυτόν το ρόλο το προέφηβο κορίτσι δε μπορεί 

ακόμα να χαρακτηρίζεται ως «γυναικείο» καθώς είναι ταυτόχρονα η επιτιθέμενη και 

αποπλανητική σε ένα παιχνίδι «ψευδο-έρωτα»: σε αυτήν τη φάση προεξάρχει η φαλλική 

ποιότητα της σεξουαλικότητάς της η οποία της προσδίδει ένα κάποιο  αίσθημα 

αποτελεσματικότητας και ολοκλήρωσης, μάλιστα το γεγονός ότι το μέσο κορίτσι μεταξύ 11 

και 13 είναι ψηλότερο από τον μέσο όρο των ομήλικων αγοριών καταλήγει να προσθέτει 

(να ενισχύει) αυτήν τη ψυχολογική θέση υπεροχής του κοριτσιού.  Ο Benedek (στον Βlos 

1958), αναφερόμενος  σε ενδοκρινολογικά ευρήματα σημειώνει «Πριν την ωρίμανση της 

λειτουργίας αναπαραγωγής, πριν την ομαλοποίηση της ωορρηξίας στο κορίτσι, επικυριαρχεί 

η φάση των οιστρογόνων έτσι ώστε να διευκολυνθεί αναπτυξισακά η   εφηβεία και 

ειδικότερα η εγκατάσταση συναισθηματικών σχέσεων με τα αγόρια». (σ. 52). Η Deutsch 

αναφερόμενη στην «προεφηβεία» του κοριτσιού την χαρακτήρισε ως την περίοδο με την 

μεγαλύτερη απελευθέρωση  από την παιδική σεξουαλικότητα. Πρόκειται για μια 

ψυχολογική συνθήκη η οποία συνοδεύεται από μια υποχρεωτική «στροφή στην 

πραγματικότητα» η οποία ως εκ τούτου αποτελεί αντίβαρο στην επανεμφάνιση της 

παιδικής σεξουαλικόητας ( παιδική πολύμορφη διαστροφική σεξουαλικότητα). 

Η φάση της γυναικείας προεφηβείας μπορεί να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα 

συγκρουσιακή γενικότερα εκεί όπου δεν υποστηρίζεται η αναπτυξιακή διαδικασία.  Επί 

παραδείγματι το κεφάλαιο της γυναικείας παραβατικότητας  (πρωτίστως σεξουαλική) μας 

προσφέρει μια πολύ καλή εκπαιδευτική ευκαιρία για τη μελέτη της  οργάνωσης των 

ενορμήσεων στο κορίτσι. Παραμένει το γεγονός ότι στα κορίτσια της προεφηβείας η 

προσκόλληση στη μαμά ενέχει ένα μεγαλύτερο κίνδυνο απ’ότι η προσκόλληση στον πατέρα. 

Στην γυναικεία παραβατικότητα- η οποία σε γενικές γραμμές αφορά σε  σεξουαλικές 

αχαλίνωτες εκδραματίσεις- είναι η καθήλωση στην προοιδιπόδεια μητέρα που 

διαδραματίζει τον αποφασιστικότερο  ρόλο: η γυναικεία παραβατικότητα συχνά  

εμφορείται  από μια ισχυρή παλινδρομική ώση προς την προιδιπόδεια (αρχαϊκή μητέρα),  

και τον προσήκοντα  πανικό τον οποίον ενέχει αυτή η παράδοση στη μαμά. 

 Η θέση αυτή του συγγραφέα προφανώς παραπέμπει στην κατανόηση  μιας αμυντικής  λειτουργίας του 

κοριτσιού το οποίο, συναισθανόμενο ασυνείδητα  αυτήν την οπισθοδρόμηση της λιβιδούς προς το πρωτογενές 

ομόφυλο αντικείμενο,  τρέπεται ατάκτως εις φυγήν εν είδει αντίβαρου προς το ετερόφυλο αντικείμενο 

ποσοτικοποιώντας  τη σύνδεσή του με αυτό (εκφορτιστική συμπεριφορά).  

Ο Βlos σημειώνει σχετικά ότι η στροφή του κοριτσιού σε ετεροφυλόφιλες εκδραματίσεις 

μπορεί εκ πρώτης όψεως να παραπέμπει στην ικανοποίηση οιδιποδειακών επιθυμιών, 

ωστόσο  ένας λεπτομερέστερος έλεγχος καταδεικνύει ότι αυτή η συμπεριφορά ερείδεται σε 

αρχαϊκότερες καθηλώσεις  επί  των προοιδιπόδειων φάσεων της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης  

οι οποίες ήταν βιώθηκαν  είτε ως πολύ στερητικές είτε, αντίθετα, ως πολύ διεγερτικές και 

ερεθιστικές (επομένως τραυματικές). 

Εν κατακλείδι: H ψευδο-ετεροφυλοφιλία του (σεξουαλικά) παραβατικού κοριτσιού 

επισυμβαίνει εν είδει άμυνας στην παλινδρομική διαδρομή της λιβιδούς προς την 

προοιδιπόδεια (αρχαϊκή) μητέρα. 

Η πανίσχυρη αντίσταση του προέφηβου κοριτσιού προς αυτήν την παλινδρόμηση γίνεται 

κατανοητή στο μέτρο κατά το οποίο  θα μπορούσε να αποτελέσει μια μοιραία ρήξη στην 
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εξέλιξη της θηλυκότητάς του οδηγώντας τη λιβιδώ πίσω σε μια ομοφυλοφιλική επιλογή 

αντικειμένου. Ένα δεκατετράχρονο κορίτσι, αναφέρει ο Blos, όταν ρωτήθηκε γιατί 

χρειαζόταν διαμιάς  να έχει ταυτόχρονα δέκα αγόρια απάντησε με δίκαιη αγανάκτηση: 

«όφειλα να το κάνω, αν δεν είχα μπορέσει να έχω τόσα πολλά αγόρια οι άλλοι θα έλεγαν 

ότι είμαι λεσβία» (σ. 53).  Σε αυτήν την πρόταση το «οι άλλοι» αναπαριστά την προβολή 

των ομοφυλοφιλικών  ενστικτωδών διεγέρσεων του κοριτσιού στις οποίες ο οργανισμός της 

(το Εγώ της) επιχειρεί να αντισταθεί διαμέσου μιας σεξουαλικής ετερόφυλης ασυδοσίας. Ο 

Βlos φτάνει να σημειώνει ότι μια ρήξη στην προοδευτική συναισθηματική ανάπτυξη του 

οργανισμού  εξαιτίας των απαιτήσεων της ενήβωσης συνιστά μια σοβαρότερη απειλή στην  

απαρτίωση της προσωπικότητας στο κορίτσι  απ’ότι   στο αγόρι.  

Στη συνέχεια παραθέτει το κλινικό παράδειγμα ενός δεκατριάχρονου κοριτσιού (Nancy) με 

σεξουαλική παραβατικότητα5 η οποία είχε σκανδαλώδεις σεξουαλικές επαφές άνευ 

διακρίσεως με αγόρια εφήβους τρομοκρατώντας μάλιστα τη μαμά της με τις αφηγήσεις των 

κατορθωμάτων της. Το κορίτσι κατηγορούσε τη μαμά της για τη δυστυχία της ενώ αυτό το 

ίδιο βίωνε συναισθήματα μοναξιάς από την παιδική  του ηλικία: πίστευε ότι η μαμά της δεν 

το είχε επιθυμήσει  ποτέ ενώ  συνήθιζε να είναι παράλογα απαιτητικό μαζί της. Τέλος η 

Νancy  ήταν κυριευμένη από μια ψυχαναγκαστικού τύπου επίμονη επιθυμία να κάνει ένα 

παιδί.  Το σύνολο των φαντασιών της εστίαζε στη θεματική  μητέρα-μωρό εμφορούμενη 

από μια στοματική απληστία, μάλιστα είδε ένα όνειρο ότι είχε σεξουαλικές επαφές με 

πολλούς,  αλλά  με έναν έφηβο  απόκτησε 365 παιδιά (ένα για κάθε ημέρα του έτους),   ενώ 

στη συνέχεια,  τον σκότωσε. Η σεξουαλική εκδραμάτιση του κοριτσιού σταμάτησε απότομα 

μόλις  ανέπτυξε μια φιλία με μια εικοσάχρονη παντρεμένη έγκυο κοπέλα  αχαλίνωτη 

σεξουαλικά η οποία είχε ήδη τρία παιδιά. Στην φιλία με αυτό το κορίτσι-φίλη-μητέρα η 

Νancy βρήκε την ικανοποίηση των στοματικών και μητρικών της αναγκών ενώ ταυτόχρονα 

αυτή η σχέση την προστάτευε από την παράδοσή της στην ομοφυλοφιλία καθώς  

υποδυόταν τη μαμά στα παιδιά της φίλης της και τα πρόσεχε όταν η δική τους μητέρα 

έπαιρνε τους δρόμους. Διαμέσου  αυτής της φιλίας η Nancy μετασχηματίστηκε στα 

δεκαπέντε της σε ένα ναρκισσιστικό πλάσμα μάλλον σεμνότυφο ενδιαφέρθηκε μάλιστα για 

την υποκριτική και ακολούθησε τη σχετική εκπαίδευση, ωστόσο απέτυχε να εξελιχτεί προς 

την ετερόφυλη επιλογή αντικειμένου.  

Εν κατακλείδι, στην ομαλή γυναικεία ψυχοσεξουαλική εξέλιξη στη φάση της προεφηβείας 

η οργάνωση των ενορμήσεων κυριαρχείται από αμυντικές λειτουργίες κατά της 

προοιδιπόδειας (αρχαϊκής ) μητέρας. 

Μάλιστα αυτή η ψυχολογική συνθήκη αντικατοπτρίζεται στις απανωτές εντάσεις και 

συγκρούσεις που προκύπτουν σε αυτήν την περίοδο μεταξύ μάνας και κόρης. Η μετεξέλιξη 

του κοριτσιού προς την εφηβεία εμφορείται από την ανάδυση των οιδιπόδειων 

αισθημάτων τα οποία αρχικά μετατοπίζονται (μετάθεση) και τελικά αποσβήνονται από μια 

μη αναστρέψιμη διαδικασία μετάθεσης η οποία ονομάστηκε από την Katan (στον Blos 

1958),  αποπομπή του αντικειμένου (object removal). 

 
5 Σημειωτέον ότι στην εφηβεία στα αγόρια η παραβατικότητα σε γενικές γραμμές σχετίζεται με αντικοινωνική 
συμπεριφορά (βία, επιθετικότητα, συμμορίες κ.λ.π) ενώ στα κορίτσια με σεξουαλικές ατασθαλίες. 
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Προφανώς εδώ ο συγγραφέας αναφέρεται στην κυριότερη διαδικασία στην εφηβεία που είναι η επιλογή του 

αντικειμένου (Freud 1905, «Τρία δοκίμια της σεξουαλικότητας»).  Εφόσον τα πράγματα αποβούν ομαλά από 

την πλευρά του περιβάλλοντος το παιδί θα αποκομίσει τα ψυχο-σωματικά εφόδια ώστε κατά την ωρίμανσή του 

(εφηβεία), να οδηγηθεί στην επιλογή του σεξουαλικού του αντικειμένου. Θα ήταν αναμενόμενο το παιδί να 

τείνει να επιλέγει ως σεξουαλικά αντικείμενα-έστω με μια μετριασμένη λιβιδινική επένδυση- τους 

αγαπώμενους της παιδικής του ηλικίας.  Ωστόσο με την προσωρινή αναβολή της σεξουαλικής ωρίμανσης 

(λανθάνουσα περίοδος), κερδήθηκε ο χρόνος ώστε να εγερθεί ο φραγμός της αιμομιξίας (απώθηση της 

αναπαράστασης της αιμομικτικής επιθυμίας) και να επισυναφτούν σε αυτόν τον φραγμό οι ηθικές 

προδιαγραφές οι οποίες αποκλείουν ρητά από την επιλογή του αντικειμένου τα αγαπημένα πρόσωπα της 

παιδικής ηλικίας (taboo της αιμομιξίας). Η τήρηση αυτού του φραγμού είναι μια πολιτιστική απαίτηση της 

κοινωνίας η οποία επηρεάζει πρωτίστως τον έφηβο ώστε να χαλαρώσει ο παιδικός δεσμός του με την 

οικογένεια. 

Ο Freud σημειώνει ότι το taboo της αιμομιξίας ανήκει ίσως στις  ιστορικές κατακτήσεις της ανθρωπότητας και 

όπως άλλοι «φραγμοί» (taboos), έχει πιθανώς εμπεδωθεί στο ανθρώπινο είδος μέσω της οργανικής 

κληρονομικότητας.  Ωστόσο φαίνεται πως η ψυχαναλυτική έρευνα δείχνει πόσο σθεναρά αγωνίζεται ακόμα το 

ανθρώπινο είδος με τον πειρασμό της αιμομιξίας και πόσο συχνά, στο όνειρο (ωμά όνειρα) , στις φαντασιώσεις 

του αλλά και στην ίδια την πραγματικότητα υπερβαίνει αυτό το taboo, διαπράτοντας Ύβρη (με την αρχαιοπρεπή 

νοηματοδότηση της λέξης). 

Η επιλογή του (αιμιμικτικού) σεξουαλικού αντικειμένου αρχικά επιτελείται στη φαντασία του παιδιού και κατά 

την ωριμότερη εφηβική ηλικία ο οργανισμός δε μπορεί παρά να συντηρεί απαγορευμένες παραστάσεις, δηλαδή 

φαντασιώσεις μη προοριζόμενες για πραγματοποίηση. Οι φαντασιώσεις της εφηβείας συνδέονται με τις 

εντελώς ή εν μέρει ασυνείδητες  σεξουαλικές αναζητήσεις του παιδιού (παιδική νεύρωση), τις οποίες ωστόσο 

αυτό είχε εγκαταλείψει  κατά τις αρχές της λανθάνουσας περιόδου.  Οι φαντασιώσεις αυτές και το 

ανικανοποίητο των επιθυμιών που συμπυκνώνουν οδηγούν σε ενδοψυχικές συγκρούσεις που είναι η απαρχή 

εγκατάστασης των νευρωσικών συμπτωμάτων και συμβολικών ονείρων. 

Παράλληλα με τη σύγκρουση ανάμεσα στις αιμομικτικές επιθυμίες (και τις φονικές εναντίον του ομόφυλου 

γονιού)  ο έφηβος έχει να αντιμετωπίσει ένα από τα οδηνυρότερα έργα αυτής της περιόδου, την απαλλαγή του 

από την αυθεντία των γονέων του, που συμπυκνώνει την αντίθεση της νέας γενιάς με την παλιά (generation 

gap), σύγκρουση εξαιρετικά απαραίτητη και σημαντική για την πρόοδο του πολιτισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις, 

κάποιοι δεν θα καταφέρουν ποτέ να αποκηρύξουν την γονεική αυθεντία ούτε να αποεπενδύσουν από τα 

παιδικά αντικείμενα αγάπης. Ο Freud σημειώνει ότι συνήθως πρόκειται για κορίτσια τα οποία, προς μεγάλη 

ευχαρίστηση των γονέων τους, εμμένουν στην παιδική τους αγάπη για τους γονείς  και πολύ πέραν της 

εφηβικής ηλικίας: «αυτά τα κορίτσια στη μετέπειτα συζυγική τους ζωή, δεν έχουν την ικανότητα να χαρίσουν 

την αγάπη που οφείλουν στους άντρες τους. Γίνονται ψυχρές σύζυγοι και παραμένουν σεξουαλικά αναίσθητες» 

(σ109).  

Ο Freud σημειώνει ότι όσο περισσότερο εμβαθύνουμε στις ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, τόσο ανακαλύπτουμε 

ως υπόβαθρο την παιδική αιμομικτική επιλογή αντικειμένου. Οι νευρωτικοί απορρίπτουν τη σεξουαλικότητά 

τους, επομένως ένα μέρος της ψυχοσεξουαλικής δραστηριότητας για την εύρεση του αντικειμένου παραμένει 

ασυνείδητη. Για τα κορίτσια η υπέρμετρη ανάγκη για τρυφερότητα και η εξίσου μεγάλη φρίκη μπροστά στις 

απαιτήσεις της σεξουαλικής ζωής (ενδοψυχική σύγκρουση) δημιουργεί την απόπειρα  να βιώσουν στη ζωή τους 

το ιδανικό μιας ασεξουαλικής αγάπης και να συσκοτίσουν τη λιβιδώ τους πίσω από την εκδήλωση μιας  

τρυφερότητας την οποίαν εκδηλώνουν άνευ ενδοιασμών, περιφρουρώντας και διατηρώντας τοιουτοτρόπως την 

παιδική αλλά ανανεωμένη στην εφηβεία κλίση προς τους γονείς και τα αδέρφια τους. Η ψυχανάλυση δείχνει ότι 

αυτά τα άτομα είναι κοινώς και επί του πραγματικού ερωτευμένα με αυτά τα συγγενή και εξ’αίματος πρόσωπα. 

Ακόμα και όταν ένας υγιής αρρωσταίνει μετά την εμπειρία ενός άτυχου έρωτα, μπορούμε να διαγιγνώσκουμε 

στην πάθησή του την υποστροφή  (αναστροφή-παλινδρόμηση) της λιβιδούς στα παιδικά αντικείμενα αγάπης. 

Το 1951 η Anny Katan εισήγαγε τον όρο της αποπομπής του αντικειμένου (object removal), στα πλαίσια του 

σταδίου του αποχωρισμού-εξατομίκευσης κατά την εφηβεία, έννοια την οποία διαφοροποίησε από αυτήν της 

μετάθεσης της λιβιδούς (ή μετατόπισης). Στην μετάθεση τα αιμομικτικά χαρακτηριστικά (λιβιδινική αγάπη για 

το γονιό)  διατηρούνται ενώ ο όρος της αποπομπής περιορίζεται σε αυτές τις αμυντικές διαδικασίες οι οποίες 

καταργούν οριστικά τις αιμομικτικές τάσεις. Είναι διαμέσου της κατάκτησης  αυτού του εξελικτικού βήματος 
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που ο έφηβος έχει μεγαλώσει οριστικά, δηλαδή είναι σε θέση να αγαπάει ως ενήλικας. Η Katan προσθέτει ότι 

άπαξ και αυτό κατακτιέται το υποκείμενο «δε γυρνά ποτέ πίσω» (στα παιδικά αντικείμενα αγάπης) καθώς το 

παιδικό αντικείμενο έχει αμετάκλητα μετακομίσει από την πρωθύστερη θέση του στο ψυχικό όργανο. Αυτό 

μοιάζει να είναι ακραίο καθώς υπάρχουν περιπτώσεις στη ζωή μας όπου επιθυμούμε να επανασυνδεθούμε με 

αυτά τα πρωταρχικά αντικείμενα με έναν βαθύ τρόπο (παλινδρόμηση), μάλιστα αυτό αποτελεί ένδειξη του κατά 

πόσο επιτυχημένο υπήρξε το στάδιο του αποχωρισμού εξατομίκευσης.  

Εν τέλει ο Blos ορίζει την προεφηβεία με όρους προοιδιπόδειων θέσεων (καθηλώσεις).  

Στη συνέχεια του άρθρου του 1958 o συγγραφέας σχολιάζει την φροϋδική περίπτωση της 

Nτόρας ( 1905). H Dora ήταν 16 ετών όταν πρωτοεπισκέφτηκε τον Freud και 18 όταν 

ξεκίνησε ανάλυση.  Κατά το τέλος της περιγραφής της «Κλινικής Εικόνας» της, ο Freud 

εισάγει  ένα στοιχείο το οποίο, όπως δηλώνει «επισκιάζει και σβήνει το περίγραμμα της 

εκλεπτυσμένης και ποιητικής σύγκρουσης6 από την οποίαν έμοιαζε να  εμφορείται ο 

οργανισμός της Dora: πίσω από την αλληλουχία των σκέψεων της Dora που αφορούσαν στις 

ερωτικές σχέσεις του πατέρα της με την δεσποινίδα Κ., σοβούσε ένα αίσθημα ζήλειας το 

οποίο είχε ως αντικείμενο αυτήν την ίδια τη  δεσποινίδα Κ., μια ζήλεια η οποία δε θα 

μπορούσε παρά να βασίζεται στην τρυφερότητα που ένοιωθε μια πλευρά της  Dora για 

κάποιο άτομο του ιδίου φύλου με αυτήν (ομόφυλο αντικείμενο). (Freud στον Blos σ.54). Ο 

Blos παραφράζει αυτήν την πρόταση λέγοντας «μια ζήλεια η οποία δε θα μπορούσε παρά 

να βασίζεται στην τρυφερότητα που ένοιωθε μια πλευρά της  Dora για την μαμά της». 

Μένουμε έκθαμβοι, συνεχίζει ο συγγραφέας, καθώς διαβάζουμε στο φροϋδικό κείμενο την 

αφήγηση σχετικά με τη σχέση της Dora με τη γκουβερνάντα της, με την ξαδέρφη της και με 

την δεσποινίδα K. η οποία σχέση, εν τέλει, φαίνεται να είχε μια καθοριστικότερη παθογόνο 

συνέπεια από την (κλασσική)  οιδιποδειακή σύγκρουση, ο οργανισμός της Dora μάλιστα  

χρησιμοποιούσε αμυντικά ως μια οθόνη (screen),  απέναντι στο έσωθεν τραύμα που 

σχετιζόταν με την αφοσίωσή της στην στενή της φίλη-και ερωμένη του μπαμπά της (την 

δεσποινίδα Κ.).  Αυτή η ψυχολογική συνθήκη του κοριτσιού δε θα μπορούσε παρά να 

διαταράξει τις σχέσεις με τον πατέρα της.  Ο Freud (στον Blos 1958)  συνεχίζει την αναφορά 

του σημειώνοντας ότι « η αλληλουχία των σκέψεων της Dora αναφορικά με τη σχέση του 

πατέρα της με την δεσποινίδα K. εξυπηρετούσε όχι μόνο  την συσκότιση του συνειδητού 

έρωτά της για τον κύριο Κ (ο σύζυγος της δεσποινίδας Κ.), αλλά επιπροσθέτως επισκίαζε τον 

ασυνείδητο έρωτά της για την δεσποινίδα Κ» (σ.54). 

H έννοια του ψυχικού τραύματος δεν αφορά μόνο στο έξωθεν ερχόμενο αλλά και στην επέλαση της  έσωθεν 

ενορμητικότητας (στην περίπτωση της Dora η φιλομόφιλη σεξουαλική συνιστώσα): «Ορίζουμε εν τέλει το 

τραυματικό ως τη δυσμενή κατάληξη στην οποία περιέρχεται ο οργανισμός  εξαιτίας   έξωθεν ή και έσωθεν 

εκσεσημασμένα διεγερτικών συνθηκών  που καθίστανται άκρως επίπονες και λυσιμελείς, οδυνηρές και 

συνθλιπτικές ως προς τις δυνατότητες του Εγώ να κυριαρχήσει σ’ αυτές, με συνέπεια  την εγκατάσταση 

αρχαϊκών και παθολογικών αμυντικών διεργασιών  (πρωτογονοποίηση), την αναστολή-απομείωση των 

δημιουργικών και πνευματικών δυνατοτήτων και την εμφάνιση, ενίοτε, σωματικών συμπτωμάτω». 

(Μπακιρτζόγλου (2018). «Η επιστροφή του χαμένου τραύματος: η  μεταψυχολογία της επανάληψης του 

τραυματικού ».). 

Η « οθόνη» αφορά στην αμυντική υπερεπένδυση της λιβιδούς σε μια δευτερεύοπυσας σημασίας παράσταση 

π.χ. μια συγκεκριμένη ενδοψυχική σύγκρουση έτσι ώστε να συσκοτιστεί μια άλλη ήσσονος σημασίας για τον  

οργανισμό. Συνήθως χρησιμοποιείται η έννοια της ανάμνησης οθόνης (screen memory ) όπου ο οργανισμός 

επενδύει-αναφέρεται επαναλαμβανόμενα και επίμονα σε ένα συκεκριμένο συμβάν της ζωής του για να 

συσκοτίσει ένα άλλο φλέγον συνήθως συνδεδεμένο με το πρώτο συνειρμικά και ανήκον στην παιδική ηλικία.  

 
6 Αναφέρεται στην κλασσική οιδιποδειακή σύγκρουση του κοριτσιού προς τον πατέρα. 
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Από την κλινική παρατήρηση προκύπτει ότι στην εφηβεία  οι οιδιποδειακές συγκρούσεις 

είναι εμφανέστερες και περισσότερο θορυβώδεις από τις προοιδιπόδειες καθηλώσεις οι 

οποίες όμως, το συνηθέστερο,  είναι περισσότερο παθογόνες. Στην περίπτωση της Dora η 

ανάλυση τερματίστηκε «προτού να μπορέσει να ρίξει φώς σε αυτήν την πλευρά της ψυχικής 

της ζωής». Η έφηβη (Dora ) μας μεταδίδει επανειλημμένως σε ποιο βαθμό χρειάζεται 

απεγνωσμένα ένα έρεισμα οιδιποδειακού επιπέδου (έναν αποδεκτό σεξουαλικό 

προσανατολισμό), προτού οι πρωθύστερες καθηλώσεις (προοιδιπόδειες) να καταστούν 

προσβάσιμες σε περεταίρω διερεύνηση. Σχετικά με αυτό ο Blos αναφέρθηκε στην κλινική 

περίπτωση ενός νέου παθητικού αγοριού. Κατά τα τρία χρόνια της ανάλυσης του, από τα 11 

στα 13, συντηρούσε επίμονα την εικόνα του άτολμου και δειλού  πατέρα του ως αυτήν ενός 

ισχυρού και σημαντικού ανδρός στην οικογένεια: η επένδυση της λιβιδούς στην  

παράσταση  του πανίσχυρου άνδρα χρησίμευε στο αγόρι ως άμυνα στο άγχος του 

προοιδιπόδεου ευνουχισμού (πρωτογενής ευνουχισμός από την αρχαϊκή μητέρα). 

Κατ’επέκταση το αγόρι δεν επέτρεψε ποτέ στον εαυτόν του να επικρίνει, να αμφισβητήσει 

ή να επερωτήσει τον αναλυτή ο οποίος δε μπορούσε παρά να έχει πάντα δίκιο. Ούτε 

μπορούσε να κοιτάζει το ρολόι του στη διάρκεια της συνεδρίας  από φόβο μήπως αυτό θα 

ήταν προσβλητικό για τον αναλυτή. Η ανάλυση της μεταβίβασης έφερε στο φώς τους 

φόβους του παιδιού για τον αναλυτή, φόβοι τραυματισμού και αντιποίνων, ενώ η ανάλυση 

του οιδιποδειακής προελεύσεως άγχους ευνουχισμού άνοιξε τον ψυχικό δρόμο 

διερεύνησης του- παρασάγγας σημαντικότερου- άγχους του αναφορικά με την 

προοιδιπόδεια-αρχαϊκή μητέρα.  Η διεργασία αυτών των πρωθύστερων καθηλώσεων 

κατέληξε σε μια ρεαλιστική και εν τέλει απογοητευτική αξιολόγηση και εκτίμηση του 

(μαλθακού) πατέρα. Αυτή η περιφρούρηση μιας «ψευδαισθητικής οιδιπόδειας» συνθήκης 

έμοιαζε να επισκιάζει αμυντικά τις πραγματικά φλέγουσες προοιδιπόδειες καθηλώσεις. 

Ο Βlos σημειώνει ότι πέραν των ψυχικών συνιστωσών στην οργάνωση των ενορμήσεων 

κατά την προ-εφηβεία επισυμβαίνουν και αλλαγές οφειλόμενες στην  επέλαση βιολογικών 

νεωτερισμών σε αυτό το εξελικτικό στάδιο, πρωτίστως στην εγκατάσταση της οργασμικής 

ευχαρίστησης και ηδονής.  Η εγκατάσταση αυτού του βιολογικού νεωτερισμού απαιτεί μια 

ιεραρχική διευθέτηση των ποικίλων υπολειμματικών παιδικών θέσεων (καθηλώσεων) οι 

οποίες παραμένουν επενδεδυμένες και εξακολουθούν να πιέζουν για να ικανοποιηθούν. 

Aυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση ενός εξαιρετικά ατομικού και προσωπικού 

μοτίβου διαμέσου του οποίου ο οργανισμός φτάνει στο αποκορύφωμα  σωματικών και 

συναισθηματικών αισθήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των σεξουαλικών).  H  

επερχόμενη  ανάπτυξη του Εγώ θα πατήσει στην ήδη υπάρχουσα οργάνωση της λιβιδούς, 

συνεπώς παρατηρούμε στην εφηβεία, πέραν της ιεραρχικής οργάνωσης των ενορμήσεων,  

και μια τάση προς ιεράρχηση των λειτουργιών του Εγώ. Στις περιπτώσεις όπου  η τελευταία 

αποτυγχάνει τότε προκύπτει ένα γενικότερο αίσθημα ανερμάτιστου και ανικανότητας 

συνθήκη η οποία σε πολλές περιπτώσεις παρεμποδίζει τη μορφοποίηση ενός 

επαγγελματικού προσανατολισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παθολογία της οργάνωσης 

των ενορμήσεων απαιτεί ενδελεχή έλεγχο και μια μακρά περίοδο προετοιμασίας του 

προεφήβου.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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