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O ναρκισσισμός ως εξελικτικό στάδιο της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης 

 

Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής  

 

Yπάρχουν 3 μορφές αγάπης του εαυτού οι οποίες διαδέχονται η μια την άλλη :  

-O αυτοερωτισμός 

- O πρωτογενής ναρκισσισμός  

-O δευτερογενής ναρκισσισμός  

 

1. H περίοδος του αυτοερωτισμού: αντιστοιχεί στην περίοδο της πολύ πρώιμης 

βρεφικής ηλικίας, περίοδο κατά την  οποία το βρέφος ζει το σώμα του ως κάτι 

σκόρπιο, κατακερματισμένο . Eδώ προεξάρχουν οι μερικές ενορμήσεις, παρούσες  

κατά την προοιδιπόδεια  φάση της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης. Ακόμα, σε αυτήν την 

περίοδο, δεν υπάρχει κανένα ίχνος σχηματισμού του Εγώ, αυτό δεν έχει ακόμα 

συγκροτηθεί,  επομένως λείπει η σχέση με την πραγματικότητα. Οι μερικές 

ενορμήσεις είναι διάφορες συνιστώσες του σεξουαλικού ενστίκτου οι  οποίες 

παίρνουν ως αντικείμενο για να ικανοποιούνται ένα μερικό αντικείμενο. Είναι  

σκόρπιες και αυτές και  μ’ένα τρόπο άναρχο μη ενοποιημένο, ικανοποιούνται 

μερικώς μέσω των διαφόρων μερικών οργάνων π.χ. η στοματική μερική ενόρμηση 

ικανοποιείται μέσω του βλεννογόνου του στόματος, δηλαδή το ίδιο το όργανο το 

οποίο αποτελεί την πηγή της ενόρμησης συνιστά και το αντικείμενο της 

ικανοποίησης.   Στο στάδιο του αυτοερωτισμού οι μερικές ενορμήσεις 

ικανοποιούνται η καθεμιά για δικό της λογαριασμό χωρίς να υπάρχει μια συνολική 

οργάνωση. Eίναι συγκεντρωμένες  στο Eκείνο, το οποίο αποτελεί κατά Freud το 

σύνολο των πρωταρχικών μας ενορμήσεων που υπακούουν στην αρχή της 

ευχαρίστησης (το υποκείμενο κάνει ό,τι το ανακουφίζει).   

 

Στο μέτρο κατά το οποίο εδώ το βρέφος ζει χωρίς μια συγκροτημένη αίσθηση 

εικόνας σώματος και χωρίς ένα σχηματισμένο Εγώ, δε μπορεί ούτε το σώμα του 

ούτε το Εγώ του να αποτελούν αντικείμενα λιβιδινικών επενδύσεων. Στη διάρκεια 

αυτής της περιόδου το βρέφος δε μιλάει δεν έχει πρόσβαση στην ομιλία , δεν κάνει 

τη διάκριση ανάμεσα σε αυτό το ίδιο και τον εξωτερικό κόσμο (δεν διακρίνει 

ανάμεσα στο Εγώ-Μη Εγώ ),  άλλως ειπείν,  δεν έχει ακόμα μια δομημένη 

ταυτότητα δεν είναι ένα πραγματικό υποκείμενο .  
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Συμπερασματικά, ο αυτοερωτισμός  είναι ο  χρόνος μηδέν του βρέφους κατά τον 

οποίο, λείπει το αληθινό υποκείμενο. Κατ’αυτήν την περίοδο, η μερική ενόρμηση 

ικανοποιείται από ένα μέρος  του σώματος και αυτό διαφέρει από την έννοια του 

όλου. Η περίοδος του αυτοερωτισμού  χαρακτηρίζεται από τη πρωταρχική αγωνία 

του βρέφους. Πραγματική απειλή στην ψυχική ζωή μας αποτελεί ή εν δυνάμει 

επιστροφή (παλινδρόμηση) σ’αυτήν την αυτωερωτική φάση της ψυχοσεξουαλικής 

εξέλιξης.   

 

 2.Ο πρωτογενής ναρκισσισμός: η προοδευτική εμφάνιση του πρωτογενούς 

ναρκισσισμού προϋποθέτει την ενοποίηση των μερικών σεξουαλικών ενορμήσεων 

οι οποίες μέχρι τώρα δρούσαν ανεξάρτητα. Το σώμα του βρέφους από σκόρπιο 

οργανώνεται ως ενοποιημένο αντικείμενο, δηλαδή σύνολο οργάνων, κατάσταση η 

οποία διαφέρει από αυτήν των μεμονωμένων οργάνων της αυτοερωτικής περιόδου.  

Αυτό το σώμα θ’αποτελέσει το πρώτο αντικείμενο των  λιβιδινικών  επενδύσεων. 

Πρόκειται για τον πρώτο /πρωτογενή) ναρκισσισμό,  θα λέγαμε έναν σωματικό 

ναρκισσισμό. Βλέπουμε  εδώ την εμφάνιση του ναρκισσισμού με μια λειτουργία 

«ενοποιητική» των μερικών σεξουαλικών ενορμήσεων: Είναι η πρώτη ενοποίηση 

τους χάρη στην εμφάνιση του πρώτου ναρκισσισμού.  Επομένως ο ναρκισσισμός 

έχει ρόλο δομικό για την ψυχική μας ζωή. Λαμβάνει χώρα  πριν από το σχηματισμό 

του Εγώ . Τα Εκείνο-Εγώ είναι ακόμα αδιαφοροποίητα. Συμπερασματικά, στον 

πρωτογενή ναρκισσισμό έχουμε το σώμα ως αντικείμενο αγάπης. 

 

3. Ο δευτερογενής ναρκισσισμός : Εδώ το αντικείμενο αγάπης, δηλαδή το 

αντικείμενο στο οποίο στοχεύουν οι σεξουαλικές ενορμήσεις (ή λιβιδώς) για να 

ικανοποιηθούν, δεν είναι ένα μερικό όργανο όπως στον αυτοερωτισμό, ούτε ένα 

σύνολο οργάνων (όλο το σώμα), όπως στον πρωτογενή ναρκισσισμό, αλλά το Εγώ 

το οποίο έχει τώρα σχηματιστεί: στον  δευτερογενή ναρκισσισμό, το Εγώ γίνεται 

αντικείμενο των λιβιδινικών ενορμήσεων. Στον δευτερογενή ναρκισσισμό το Εγώ 

επιβάλλεται στο Εκείνο-από το οποίο πηγάζουν οι σεξουαλικές μας ενορμήσεις-  ως 

αντικείμενο αγάπης .  Το Εγώ συνιστά ένα αντικείμενο   συνεχούς λιβιδινικής 

επένδυσης η οποία δεν εξαντλείται ποτέ .  Κατά τον Freud η ενόρμηση ψάχνει 

διαρκώς ένα αντικείμενο να επενδύσει (να αγαπήσει) και, όταν αρχίσει να 

σχηματίζεται το Eγώ, λέει το Εγώ στο Εκείνο: «τώρα  μπορείς να με αγαπήσεις, το 

αντικείμενο το οποίο ήθελες είμαι εγώ». Το Εγώ είναι το πρώτο όλο, μετά το 

ενοποιημένο σώμα.  Κατά το στάδιο του ναρκισσισμού (είτε πρωτογενούς είτε 

δευτερογενούς) το νεογέννητο ζει τα πάντα μ’ένα τρόπο μοναχικό αφού όλος ο 

κόσμος του γίνεται το Εγώ του  έναντι του  εξωτερικού κόσμου, της εξωτερικής 

πραγματικότητας.  Αυτό διαφέρει από μια ζωή αντικειμενοτρόπο  η οποία βάζει στο 

«παιχνίδι» ένα σύντροφο. Κατ’αυτόν τον τρόπο , καθώς το Εγώ επενδύεται συνεχώς 

λιβιδινικά, γίνεται μια τεράστια αποθήκη λιβιδούς  την οποία ονομάζουμε λιβιδώ 

του Εγώ .  

(λιβιδινικών επενδύσεων). 
 

 

 

 

 

 

ν

 

κ

α

τ

α

κ

λ

ε

ί

δ

ι

 

:

  



3 

 

 

Συμπερασματικά, Ο ναρκισσισμός αποτελεί ένα στάδιο, μια φάση της 

ψυχοσεξουαλικής μας εξέλιξης.  Ο μεν πρωτογενής ναρκισσισμός θα  μας οδηγήσει 

στο ν’ανακαλύψουμε το σώμα μας  ο δε δευτερογενής να το ιδιοποιηθούμε ως δικό 

μας. 
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Σημειώσεις του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη 2003 

έως σήμερα 
 


