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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ 

Ελεύθερη απόδοση από το ομώνυμο  άρθρο: “Βοrderline States and Hysteria: 

Metapsychological Approaches and Impications for Technique. Working with borders”, της 

Άννας Ποταμιάνου (1997). 

Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

Η Ποταμιάνου διερευνά τις διαχωριστικές γραμμές (ή όρια), εντός του ψυχισμού, που 

οριοθετούν το ενδοψυχικό από τον εξωτερικό κόσμο.  Η συγγραφέας εξετάζει ακόμα την 

δυναμική και οικονομική σκοπιά (μεταψυχολογία)1, των ψυχικών κινήσεων στον 

ενδοψυχικό κόσμο. Γενικότερα, η θεματική που πραγματεύεται η συγγραφέας είναι το 

πεπρωμένο των διεγέρσεων (εντάσεων) και η δυνατότητα μεταλλαγής/μετατροπής τους.   

Αναφορικά με το πεπρωμένο των διεγέρσεων (αναστατώσεων)  απ’όπου και αν προέρχονται: Όταν το ψυχικό 

μας όργανο διεγείρεται έξωθεν ή έσωθεν (ενορμητικές ώσεις, απώλειες), τότε προκύπτει ένταση (αναστάτωση). 

Το ερώτημα είναι: πώς, με ποιόν τρόπο ο ψυχισμός μας διεργάζεται (απορροφά, «φιλτράρει») τις εντάσεις 

απ’όπου κι αν προέρχονται; Τι απογίνονται οι αναστατώσεις και οι ταραχές μας; Οι εντάσεις μας (εσωτερικές 

τρικυμίες) μπορούν να έχουν δύο πιθανά «πεπρωμένα»: είτε παίρνουν το δρόμο της ψυχικής εργασίας είτε 

αυτόν της εκφόρτισης. 

1) Η ψυχική εργασία (ή ψυχικοποίηση): Η έννοια της (ψυχικής) εργασίας στην ψυχανάλυση αφορά σε κάθε 

μορφή δραστηριότητας του ψυχικού οργάνου προοριζόμενη να επεξεργάζεται ενορμητικές διεγέρσεις, δηλαδή 

καταστάσεις φορτισμένες συναισθηματικά. Την ονομάζουμε επίσης ψυχικοποίηση ( κατά την ψυχοσωματική 

σχολή των Παρισίων).Οι συνηθέστερες μορφές ψυχικής εργασίας: η εργασία του ονείρου η εργασία του 

πένθους η εργασία της απώθησης της αιμομικτικής επιθυμίας κατά το οιδιπόδειο στάδιο, η εργασία της 

συμβολοποίησης, η εργασία της ψυχαναλυτικής πράξης. 

Όταν η ψυχική εργασία μπορεί να λαμβάνει χώρα τότε λέμε ότι έχουμε ένα «μάχιμο Εγώ». Εδώ η ψυχική 

ενέργεια της έντασης «φιλτράρεται» μέσω αμυντικών διαδικασιών, πρωτίστως της απώθησης. Είναι το Εγώ του 

νευρωσικού ανθρώπου το οποίο είναι σε θέση να κρατάει την ένταση (το δυσφορικό) μέσα του. Αυτό το 

καταφέρνει μέσω διαπλοκής της ευχαρίστησης με τη δυσαρέσκεια. Ο νευρωσικός μπορεί ν’αντέχει το 

δυσάρεστο (την ένταση) και αντλεί ευχαρίστηση από αυτό (ερωτικοποίηση του πόνου). Πρόκειται για τη 

λειτουργία του Πρωτογενούς η Ερωγόνου Μαζοχισμού που αφορά στη  δυνατότητα του «υφίστασθαι». Εδώ το 

Εγώ τα βγάζει πέρα στη στέρηση, τη ματαίωση κ.λ.π.  

 
1 Η μεταψυχολογία αφορά στην κατανόηση και περιγραφή ενός ψυχικού φαινομένου από πλευράς δυναμικής, 

τοπικής και οικονομικής (πρώτη τοπική θεωρία του Freud  1895-1920). Η δυναμική οπτική άπτεται της θεωρίας 
των ενορμητικών συγκρούσεων και διερευνά το πώς  γίνονται αυτές, ενώ η οικονομική ερείδεται επί της αρχής 
ότι όλες οι ψυχικές διαδικασίες δαπανούν ενέργεια (λιβιδώ) και σχετίζεται με την  κατανόηση της κατανομής 
και διευθέτησής της: πώς και πού επενδύεται και κατανέμεται η ενέργεια, αν επενδύει στο αντικείμενο 
(αντικειμενοτρόπος λιβιδώς ) ή πάει το Εγώ (ναρκισσιστική λιβιδώς). Τέλος η  τοπική περιγράφει το ψυχικό 
όργανο  ως χώρο-χωροταξία, όπου μπορούν να οριοθετηθούν διαφορετικοί τόποι: το ασυνείδητο, το 
προσυνειδητό, το συνειδητό.  

 



2 
 

Η ψυχική εργασία συνδέεται με τη  δευτερογενή διαδικασία όπου η ενέργεια είναι δεσμευμένη 2και αφορά 

στις λειτουργίες της εγρήγορσης, της προσοχής, της συλλογιστικής, της ελεγχόμενης πράξης και  τίθεται στην 

υπηρεσία της αρχής της πραγματικότητας.  Είναι δε το προσυνειδητό είναι ο τόπος της δευτερογενούς 

διαδικασίας. Διαμέσου αυτής επιτελείται μια κανονιστική- ρυθμιστική λειτουργία του  ασυνειδήτου.  

2) Η εκφόρτιση: Η φόρτιση της κάθε αναστάτωσης (ματαίωση) είναι μια ποσότητα ενέργειας (ένα μπούκωμα) 

την οποία έχω μέσα μου και με «τρώει». Αν δεν έχω άλλον τρόπο να την αντιμετωπίσω (να την «σηκώσω») τότε 

την εκφορτίζω. Η εκφόρτιση είναι μια κινητική και εκρηκτική λειτουργία. Εδώ το Εγώ δε μπορεί να κρατήσει 

μέσα του το δυσάρεστο (χωλαίνουν οι αμυντικές διεργασίες, δυσλειτουργία του ερωγόνου μαζοχισμού), οπότε 

ανακουφίζεται με -άμεσο «εδώ και τώρα»- άδειασμα της έντασης. Πρόκειται για οργανώσεις με ευάλωτη δομή 

του Εγώ οι οποίες ζουν με τραυματικό-αιμορραγικό τρόπο τις απώλειες. Γίνεται εδώ λόγος για διαταραχές 

σκέψη έτσι ώστε ο ψυχισμός  ν’αποτυγχάνει στη απορρόφηση των εντάσεων( ελλιπής ψυχικοποίηση). Έχουμε 

τριών ειδών δυνατότητες εκφορτίσεως της έντασης: 

2.1) Εκφορτίσεις στο συμπεριφορικό επίπεδο: αφορούν στο άμεσο πέρασμα στην πράξη (διαταραχές 

συμπεριφοράς) έτσι ώστε το Εγώ ν’ανακουφίζεται από τις εσωτερικές «καταιγίδες» (ανακουφιστική 

ναρκισσιστική συμπεριφορά). 

2.2) Εκφορτίσεις μέσω κρίσεων πανικού: διέπονται απ’αυτό το οποίο ονομάζουμε «ελεύθερο άγχος», διάχυτο 

άγχος ή «επιπλέον άγχος». Είναι μια ποσότητα πλεονάζοντος άγχους το οποίο δε δένεται με κάτι συγκεκριμένο 

π.χ. μ’ένα φοβικό αντικείμενο 

2.3) Εκφορτίσεις στο σωματικό επίπεδο: εδώ η λιβιδινική ενέργεια (ένταση) μη βρίσκοντας άλλη έκβαση 

εκφορτίζεται στο σώμα για να μη «χυθεί». Το σώμα γίνεται εδώ το εξωτερικό κράτημα-το σταμάτημα της 

ενέργειας- πάνω στο οποίο ξεσπάει η ενστικτώδης διέγερση 

Τέλος, οι ερεθισμοί οι οποίοι δε μπορούν να ψυχικοποιηθούν,  πέρα από παρορμητικές πράξεις, πανικό η 

ξεσπάσματα στο σώμα μπορεί να καταλήγουν και στην υιοθέτηση εξαρτητικών συμπεριφορών (οινόπνευμα, 

ναρκωτικά κ.λ.π). Και εδώ το κράτημα είναι εξωτερικό, η ουσία. 

Η εκφόρτιση προσιδιάζει  στην πρωτογενή διαδικασία κατά την οποίαν η εμπλεκόμενη ενέργεια είναι ελεύθερη  

και γυρεύει άμεσα  την συνολική της κένωση  διαμέσου των συντομότερων οδών. Εδώ κατά τον Freud 

(Laplanche-Pontalis 1967), το νευρωνικό σύστημα εκτονώνει άμεσα και συνολικά την ποσότητα της διέγερσης.  

Ο Freud υποστήριζε ότι οι πρωτογενείς διαδικασίες εμφανίζονται όταν οι ιδέες επενδύονται από την 

αντιανεσταλμένη ενέργεια του ασυνειδήτου που αγωνίζεται για να βρει μια διέξοδο. Η πρωτογενής διαδικασία 

αφορά, από πλευράς τοπικής  χαρακτηρίζει το ασυνείδητο. Εδώ η ψυχική ενέργεια κυλάει ελεύθερα 

προσπερνώντας τα εμπόδια από την μια αναπαράσταση, υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ των 

αναπαραστάσεων: πρόκειται για  το χάος της πρωτογενούς διαδικασίας που αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει,  

από τις συντομότερες οδούς, εμπειρίες ευχαρίστησης.  Επομένως η πρωτογενής τίθεται στην υπηρεσία της 

αρχής της ευχαρίστησης. 

Η δευτερογενής διαδικασία ( ή δευτερογενής σκέψη) της ψυχικής εργασίας είναι η άμυνα του ψυχικού 

οργάνου που έχει ως αποτέλεσμα να κρατάμε μόνο το ένα νόημα, σε αντιδιαστολή με το χάος της πρωτογενούς 

διαδικασίας στην οποία  υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ των αναπαραστάσεων. Αν παραμείνουμε στην 

πρωτογενή διαδικασία  τότε βρισκόμαστε, πηγαίνουμε  ταυτόχρονα σε όλα αυτά τα νοήματα, οπότε τελούμε σε 

σύγχυση (ψύχωση).    

Εν κατακλείδι, η δευτερογενής διαδικασία (ή δευτερογενής άμυνα) είναι   η άμυνα κατά της διάλυσης ώστε να 

μην κατακλυστούμε από τις (πολλές) εικόνες και από το βάρος του συναισθηματικού φορτίου που τις 

συνοδεύει.  Όταν ομιλούμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αγνοούμε αμυντικά  τα πολλαπλά ασυνείδητα 

νοήματα στα οποία παραπέμπουν οι λέξεις τις οποίες εκφέρουμε, διαφορετικά θα είμαστε επιρρεπείς στην 

ψύχωση. Με αυτήν την έννοια, ο λόγος ψεύδεται καθώς αγνοεί την πληθώρα των αναπαραστάσεων στις οποίες 

 
2 Σύνδεση της λοβιδούς με το αντικείμενο  
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παραπέμπει (αναφέρεται).  Το ψεύδος (κενά στο λόγο) είναι απαραίτητο στοιχείο για την ύπαρξη μας: όταν 

μιλάμε είμαστε ειλικρινείς αλλά δε λέμε την αλήθεια (οξύμωρο). 

Η Ποταμιάνου στο άρθρο της αναφέρει  ότι η συνοχή της ταυτότητάς μας εξαρτάται από τις 

επενδύσεις (καθέξεις)  και αντιεπενδύσεις (αντικαθέξεις)  των σχέσεών μας με την 

εσωτερική και εξωτερική πραγματικότητα 

Παράδειγμα αντιεπένδυσης: χάνω φερ’ειπείν το αγαπώμενο αντικείμενο. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό η 

επένδυσή μου σε αυτήν την εξωτερική πραγματικότητα μπορεί να αντιεπενδυθεί από μια άλλη επένδυση 

(αντιεπένδυση) στην εσωτερική πραγματικότητα, σε μιαν αναπαράσταση,  ώστε να ψάξω να βρω το αντικείμενο 

μέσα μου ( ψευδαισθητική ικανοποίηση της επιθυμίας, στροφή επί  εαυτού, επένδυση της αναπαράστασης μιας 

εξωτερικής αντίληψης).  

Η ενέργεια της κάθεξης (της επένδυσης): Γενικά ομιλώντας, η ενέργεια των καθέξεων είναι η ενέργεια που 

είναι προσδεδεμένη με τους διάφορους ψυχικούς σχηματισμούς. Η μετάθεση (μετατόπιση) αυτής της ενέργειας 

οργανώνει τις διαδικασίες της σκέψης και τροφοδοτεί τις επενδύσεις.  Αναφορικά με την καταγωγή αυτής της 

ενέργειας ο Freud στο «Εγώ και το Αυτό» (1923b) σημείωνε ότι είναι ως εάν να υπάρχει στη σκέψη μια 

μετατοπίσιμη ενέργεια η οποία δύναται  να προστίθεται σε μια ερωτική ή σε μια καταστροφική ενόρμηση 

αυξάνοντας τη συνολική της επένδυση. 

Ο Freud χρησιμοποιούσε την έννοια  της «ενέργειας της κάθεξης»  εντός δύο διαφορετικών συμφραζομένων. Το 

ένα συμφραζόμενο αφορά στην λιβιδινική κάθεξη (δεσμευμένη ενέργεια), ενώ στο άλλο συμφραζόμενο η 

ενέργεια είναι διαφορετικής φύσης: είναι η  ουδέτερη ενέργεια ή αποσεξουαλικοποιημένη ενέργεια. Η έννοια 

της τελευταίας  εμφανίστηκε σε μια επιστολή προς τον W.Flieess τον Ιανουάριο του 1896, ως ελεύθερη ψυχική 

ενέργεια, και αφορά σε  μικρές ποσότητες ενέργειας προοριζόμενες για τα φαινόμενα της προσοχής και της 

συνείδησης.  

Η συγγραφέας αναφέρει επίσης ότι η ψυχική λειτουργία (επομένως η συνέχιση της ψυχικής 

ζωής), εξαρτάται από έναν ικανοποιητικό βαθμό μίξης των ενορμήσεων ζωής και θανάτου 

(δεύτερη θεωρία των ενορμήσεων του Freud). H βαθμός διαπλοκής των ενορμήσεων 

μελετάται στους οριακούς οι οποίοι παρουσιάζουν πολυμορφία των συμπτωμάτων, και 

πληθώρα οργανώσεων από ναρκισσιστικές ανεπάρκειες (ευαλωττότητα σε ναρκισσιστικά 

αιμορραγικά πλήγματα) εντός ενός νευρωτικού πλαισίου φτάνοντας  μέχρι 

εκσεσημασμένες μορφές ναρκισσιστικής παθολογίας. 

Σχετικά  με την οριακότητα άλλοι μιλούν για δομή, άλλοι για οργάνωση, άλλοι για 

μορφώματα χωρίς σταθερή οργάνωση (το σταθερό είναι η αστάθειά τους). Ο Green, 

ενσωματώνει τη ναρκισσιστική και οριακή οργάνωση σε μια κατηγορία όπου το προεξάρχον 

πρόβλημα είναι η οργάνωση των εσωτερικών και εξωτερικών ορίων. 

Η Ποταμιάνου θέτει τα κριτήρια αναλυσιμότητας στην περίπτωση των οριακών: όταν η 

δοκιμασία της πραγματικότητας κρατάει, όταν οι απογοητεύσεις της καθημερινότητας και 

οι στερήσεις της αναλυτικής κατάστασης δεν τους ωθεί σε σοβαρές παλινδρομήσεις στο 

ψυχικό, συμπεριφορικό ή σωματικό επίπεδο. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει σχετική 

αδυναμία αντιεπενδύσεων, οι οποίες όμως καταφέρνουν να  εγγυώνται τα όρια του Εγώ.  

Αντίθετα,  στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα αντιεπενδύσεων 

παρατηρούνται επενδύσεις εν είδει «κολλήματος» στο αντληπτικό και το τραυματικό 

(αδυναμία αναπαραστάσεων), επίσης εκφορτίσεις της έντασης στο συμπεριφορικό ή στο 

σώμα. 
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Στην πρώτη περίπτωση παρατηρούνται πρωτογενείς ταυτίσεις και σύγχυση Εγώ-Μη Εγώ. 

Εδώ χωλαίνει η απώθηση, ίδιον της ψυχικής εργασίας (προεξαρχόντως νεύρωση). Ο 

ασθενής μπορεί να τραβιέται, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε βαθύ ύπνο 

(βυθίζεται), ένα είδος “acting out”,  χωρίς μπορεί να ανακαλεί και να θυμάται τα όνειρά 

του. Αυτό οδηγεί σε ιδιαίτερες αντιμεταβιβαστικές αντιδράσεις και την ανάγκη επιβολής 

παραμέτρων στην θεραπεία.  Μπορεί ακόμα ο ασθενής να διχοτομεί στο λειτουργικό 

επίπεδο (σχάση του Εγώ): να λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά π.χ. στην επαγγελματική του 

ζωή ενώ αντίθετα στην προσωπική του ζωή να αντικαθιστά το φυσιολογικό δίπολο 

δραστηριότητα-παθητικότητα από το προβληματικό δίπολο δραστηριότητα-εξάντληση. 

Επιπροσθέτως στη ζωή του οριακού αναδύονται προβλήματα ψυχαναγκασμού της 

επανάληψης. 

Επίσης, στους οριακούς υπάρχει μια αναλογία με τα συστήματα σε κρίση, στην φυσική. 

Πρόκειται για συστήματα που εμφανίζουν μια διαλυτική δράση, υποκείμενα στη δράση 

παράδοξων ελκυστών, έτσι ώστε στη συνέχεια μπορούν να παρουσιάσουν  είτε μια 

καινούργια οργάνωση, είτε αντίθετα το σύστημα να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο προς τη 

διάλυση, άλλως ειπείν προς μια αύξηση της εντροπίας του.  

Στη θερμοδυναμική, εντροπία είναι η έννοια μέσω της οποίας μετράται η αταξία, της οποίας η μέγιστη τιμή 

αντικατοπτρίζει την πλήρη αποδιοργάνωση (ομογενοποίηση των πάντων) και ισοδυναμεί με την παύση της ζωής 

ή αλλιώς της εξέλιξης.  

Στο ενδοψυχικό επίπεδο, η Ποταμιάνου κάνει λόγο για ψυχοσωματικές μονάδες σε 

περιόδους κρίσης με την έννοια, ότι στοιχεία διχοτομημένα ή αποβεβλημένα από το Εγώ, ή 

από την εξωτερική πραγματικότητα  δημιουργούν εμπειρίες ρήξης, και πολύ μεγάλη 

αναστάτωση. Αυτοί οι ελκυστές είναι σημεία ή ζώνες που ασκούν μεγάλη έλξη στην ψυχή, 

χωρίς να προσδίδουν ένα συγκροτημένο νόημα και οδηγούν στη διάλυση των αμυνών του 

Εγώ. Από αυτήν την διάρρηξη μπορούν να προκύπτουν καινούργιες οργανώσεις. Διάφοροι 

συγγραφείς (στην Ποταμιάνου (1997), υποστηρίζουν ότι αυτοί οι ελκυστές επηρεάζουν και 

καθορίζουν την ψυχική εξέλιξη.  

Όταν το παιδί έχει διαταραγμένη σχέση με τη μητέρα του ή με μητρικό πρότυπο, τότε δεν δέχεται αυτό που 

εκείνη του δίνει, δεν το κρατά,  κάνει την  αποβολή του.  Πρόκειται για αυτό που το Εγώ - ευχαρίστηση3 πετάει, 

δηλαδή η τροφή που δεν κρατιέται (εμετός, κολικοί)4. Έχει μια διαταραγμένη σχέση με την τροφή (ο τρόπος που 

ζει το πρόσωπο που το τρέφει): αυτό που μπαίνει μέσα του, του δημιουργεί ασφυξία, πόνο και διάθεση 

αποβολής. 

Ό,τι  το υποκείμενο αποβάλει  μπορεί:  

α) να καταστρέφεται : πρόκειται για χώρο της σκέψης που καταστρέφεται, και οδηγεί  στην χρηστική σκέψη5. 

 
3  O Freud το 1911 διέκρινε ανάμεσα σε ένα Εγώ – Ευχαρίστηση που δεν μπορεί τίποτα άλλο να κάνει παρά να 

επιθυμεί να κερδίζει την ευχαρίστηση και να αποφεύγει τη δυσαρέσκεια και σ’ ένα Εγώ – Πραγματικότητα που 

δεν μπορεί τίποτα άλλο να κάνει παρά να τείνει προς το χρήσιμο και ωφέλιμο και να αποφεύγει τις βλάβες με 

όπλο τη ρεαλιστική σκέψη.  
4 Ο τρόπος που λειτουργεί ο ψυχισμός τα πρώτα χρόνια είναι κοντά στις σωματικές λειτουργίες. Ένα μωρό που 

ζει εντάσεις, τις  διαπραγματεύεται σωματικά . Αν πάρεις ένα παιδί από ένα περιβάλλον στο άλλο, οι κολικοί 

του καταπραΰνονται.  
5 Σκέψη φτωχή από συγκινήσεις, φαντασία, αναπαραστάσεις που δεν τροφοδοτείται από αυτές όπως  ο «αγρός 

που δεν αρδεύεται».  
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β) να επιστρέφει μέσω απειλητικού/διωκτικού αντικειμένου  στο οποίο να κατατέθηκαν αυτά τα οποία είναι 

ανυπόφορα. Πρόκειται για την προβολή. Αν κάποιος χρησιμοποιεί συστηματικά την προβολή (παρανοϊκός 

τρόπος) αυτό σημαίνει ότι έχει εσωτερικεύσει στοιχεία που δεν αντέχει ( τραυματικές εσωτερικεύσεις):  το Εγώ 

δεν άντεξε τη διαχείριση αυτών των στοιχείων. 

Στον μη ψυχωτικό ψυχισμό (νεύρωση) έχουμε, κατά Freud, μια ισόρροπη λειτουργία προβολών – ενδοβολών: 

προβάλλω και ενδοβάλλω περίπου με την ίδια συχνότητα και ένταση, πρόκειται για ένα πάρε – δώσε. Στο 

νευρωτικό άτομο τα πράγματα παίζονται/κρατιώνται μέσα στον ψυχισμό του  μέσω της απώθησης6 . Η 

απώθηση είναι ένας νευρωτικός μηχανισμός, ο νευρωτικός κρατάει το αντικείμενο μέσα του. Αντίθετα, στον 

ψυχωσικό, πιο πολύ λειτουργεί η προβολή, δηλαδή πιο πολύ «πετάω» : ο ψυχωσικός προσπαθεί να ξεφορτωθεί 

τα πράγματα, οι εσωτερικεύσεις απορρίπτονται ή υπάρχουν εσωτερικεύσεις, αλλά το Εγώ αμύνεται σ’αυτές. 

Εν κατακλείδι, στην ψύχωση, με την προβολή, το άτομο «πετάει» τα πράγματα «έξω». Πρόκειται εδώ για μια 

ουσιώδη διαφορά μεταξύ νεύρωσης και ψύχωσης. 

 

Μολονότι, όπως προαναφέρθηκε, αυτοί οι ελκυστές που διαρρηγνύουν το ψυχικό όργανο 

και οδηγούν σε διάλυση των αμυνών στους οριακούς, ωστόσο το Εγώ τους διέπεται από 

αντιθετικές και ασυγκρουσιακές επενδύσεις ή μπορεί να παρατηρείται το δέσιμο με το 

τραυματικό (καθήλωση στο τραυματικό), ενδείξεις ότι υφίστανται κάποιας μορφής άμυνες, 

που συνίστανται σε ατέρμονες δομικές προσπάθειες του οργανισμού, οι οποίες, δεν 

υφίστανται στις σοβαρότερες περιπτώσεις των οριακών. 

Από το 1920 και εντεύθεν, ο Freud υποστήριζε ότι ο ψυχαναγκασμός της επανάληψης μετά από έναν 

τραυματισμό, στοχεύει να πετύχει, όσο είναι δυνατόν, την εκφόρτιση των διεγέρσεων που συνδέονται μ’αυτόν.  

Ένταση και δυσαρέσκεια δένονται και ελέγχονται με την επανάληψη του τραυματικού και αυτό συνιστά ένα 

είδος επιστροφής του τραυματικού, μέσω της οποίας διατηρείται ο δεσμός με την περασμένη εμπειρία, ακόμα 

και αν αυτή είναι αντικείμενο δυσαρέσκειας και οδύνης.  Παρομοίως ο Rousillon (2001),  κάνει λόγο για την 

αναζήτηση του χαμένου τραύματος, μέσω των επαναληπτικών διαδικασιών. 

Ο Βion (1967 a),  αναφέρεται χαρακτηριστικά στα απρόσιτα βάθη του ψυχισμού, βάθη που δεν είναι 

αναπαραστάσιμα. Είναι   το σημείο «0»,  που το Εγώ  βιώνει σαν μια τρύπα η οποία στη συνέχεια ασκεί μια έλξη 

εν είδει δύνης (διαδικασία έλξης του Εγώ).  Οι επαναληπτικές διαδικασίες βρίσκουν πηγή στην έλξη της 

απορρόφησης με συνέπεια  ο οργανισμός να οργανώνει μια τραυματική νεύρωση και ο ασθενής να 

επαναβιώνει μέσα από την επανάληψη το αρχικό τραύμα. Ούτως ή άλλως, κατά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής 

μας, τα αντιληπτικά ερεθίσματα δε μπορούν να αναπαρασταθούν, πρόκειται για το αναπόφευκτο 

αναπαρστασιακό χάσμα. Λέμε ότι η δυνατότητα μη συνδέσεων με αναπαραστάσεις  είναι πρωτογενώς 

εγγεγραμμένη στον  ψυχισμό μας. Το μη αναπαραστάσιμο στην κλινική πράξη μπορεί να έρχεται   με τη μορφή 

στομάτων, και λοιπών βαμπιρικών ανοιγμάτων (ειδικότερα στους οριακούς και τους ψυχωτικούς), επίσης με την 

όψη θηρίων που καταπίνουν, σκοπέλων που καταβροχθίζουν όπως οι ομηρικές Σκύλλα και Χάρυβδη: πρόκειται 

για προβολές μιας στοματικής/καταβροχθιστικής ενορμητικότητας (Ποταμιάνου, 2002). 

Στις σοβαρότερες περιπτώσεις που ούτε οι άμυνες της διχοτόμησης και της τραυματικής 

νεύρωσης μπορούν να λειτουργούν, τότε μπορεί να προκύπτει παροδική σύγχυση με τις 

προσήκουσες διαταραχές του οργάνου της σκέψης. Μάλιστα συχνά μπορεί κάποιος να 

μλάει για διχοτόμηση, ενώ πρόκειται περιπτώσεις σκορπίσματος του Εγώ, ακόμα 

περισσότερο αδειάσματος προς τα έξω  οποιουδήποτε στοιχείου εξοστρακισμένου και 

αποκλεισμένου από το Εγώ. Έχουμε εδώ να κάνουμε με τα αποτελέσματα ενός εκκρίματος, 

από το σώμα του Εγώ, που φέρνει στο προσκήνιο ιδέες απώλειας, και ιδέες διχασμού με 

 
6 Αμυντικός μηχανισμός της απώθησης : Διαδικασία μέσω της οποίας μια αναπαράσταση καθίσταται 
ασυνείδητη αντί να εξοβελίζεται, να «πετιέται» έξω, έτσι  ώστε υφιστάμενη τροποποιήσεις και μεταβολές, να 
επιστρέψει στο χώρο του συνειδητού αναπαριστάμενη αλλιώς. 
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τις εσωτερικές και εξωτερικές αντικειμενοτρόπες σχέσεις που παρακάμπτουν την 

διαλεκτική της διαδικασίας. 

 Ο  Μέντζος  (1999) σημειώνει ότι με τους ψυχωτικούς (ίσως και με τους οριακούς;)  συχνά γινόμαστε μάρτυρες 

πολύ δραματικών ενδοψυχικών συγκρούσεων μεταξύ αντιθετικών τάσεων οι οποίες γενικά πιστεύαμε ότι 

αφορούσαν μόνο στη νεύρωση. Κατά τον συγγραφέα ωστόσο είναι κεντρική η σημασία των αντιθετικών 

αστερισμών και μέσα στην ψυχωτική δυναμική. Στην ψύχωση όμως δεν πρόκειται για σύγκρουση μεταξύ 

ώριμων και ολοκληρωμένων ενδοψυχικών σχηματισμών του Εγώ του Εκείνου και του Υπερεγώ, όπως στις 

νευρωτικές διαταραχές, αλλά για στοιχειώδεις βασικές αντιθέσεις, για διπολικότητες, οι οποίες αρχικά είναι 

κανονικές και φυσικές.  Αυτές οι τελευταίες ανήκουν στον άνθρωπο γενικά αφού ξέρουμε ότι τόσο αυτός όσο 

και κάθε ζωντανός οργανισμός είναι σε μεγάλο βαθμό διπολικά δομημένος, όπως αναφέρει ο Mέντζος (1999).  

Είναι από αυτές ακριβώς που αναπτύσσονται, σε μερικές περιπτώσεις, παθολογικές συγκρούσεις. 

Εν κατακλείδι  οι διπολικότητες  είναι ίδιον του ανθρώπου: τόσο αυτός όσο και κάθε ζωντανός οργανισμός είναι 

διπολικά οργανωμένος για λόγους εξελικτικής δυναμικής.  

Παρομοίως ο Τζαβάρας Ν. (2001) κάνει λόγο για διλληματική ιδιοτυπία: ενασχόληση με τα διλήμματα της 

σκέψης. Ο νους κυριαρχείται από την ταλάντωση ανάμεσα σε δυό αντιθετικές εκδοχές, καθεστώς πιο σύνθετο 

από την αμφιθυμία. Το δίλλημα αφορά την σχιζοφρενική αμηχανία, τη συγκινησιακή αστάθεια ή άμβλυνση, την 

αέναη σχιζοφρενική προσπάθεια επανασύνδεσης ή αποφυγής των αντικειμένων. Η διπολικότητα ως συστατικό 

στοιχείο της σχιζοφρένειας διακρίνεται από τη διλληματική της υφή.  Κάτω από ορισμένες συνθήκες από το 

αρχικό φυσικό δίπολο δεν αναπτύσσεται η διαλεκτική σύνθεση αλλά αντίθετα, μια παθολογική άκαμπτη 

σύγκρουση για την οποία υπάρχουν μόνο δύο διέξοδοι, δύο παθολογικές «λύσεις»: η ακραία ναρκισσιστική 

οπισθοχώρηση (αυτιστική απομόνωση) ή η κατάργηση των συνόρων του Εγώ και η συγχώνευση με το 

αντικείμενο. 

Κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι μια σχισμή, μια διχοτόμηση στην τοπογραφία του Εγώ 

προκάλεσε το άδειασμα προς τα έξω στις βαριές περιπτώσεις των οριακών.  Όπως και να 

έχει το πράγμα, σε όλες τις περιπτώσεις, μέσω αυτής της διαδικασίας του αδειάσματος 

(θα μπορούσαμε να πούμε της «τουαλέτας»), το Εγώ εγκαταλείπει, χάνει, από αυτά που 

του ανήκουν.  Έτσι πριορίζει το δυναμικό του και, στις χειρότερες περιπτώσεις οδηγείται 

στην κατανάλωση του ίδιου του εαυτού («τρώει από τις σάρκες του»).  

Η Ποταμιάνου (1997), αναφέρει ως σημαντικές τις σωματικές διαταραχές στους 

οριακούς. Kάνει λόγο για ένα άγχος χαρακτηριστικό στους οριακούς (delimitation 

anxiety) που έχει να κάνει με τα όρια, επομένως πρόκειται για χαρακτηριστικά άγχη 

εισβολής και αποχωρισμού.   Τα σωματικά συμπτώματα στους οριακούς μπορεί να 

εμφανίζονται σε μια περίοδο σιγής αυτού του άγχους, η οποία ακολουθεί μια 

προηγούμενη περίοδο εκσεσημασμένου άγχους. 

Η Ποταμιάνου (1999) μελέτησε γυναίκες που υπέφεραν από ρευματοειδή αρθρίτιδα η έκλυση της οποίας, κατά 

την ερευνήτρια, συνδεόταν με καταστάσεις που είχαν βιωθεί τραυματικά ( αποτελέσματα έρευνας η οποία 

παρουσιάστηκε στο 4ο συνέδριο ψυχολογίας, στην  Αθήνα το 1995). Φαίνεται ότι προυπήρξαν της ασθένειας 

φάσεις μεγάλου (διάχυτου) άγχους  με αισθητή την αύξηση των διεγέρσεων και ταυτόχρονη αύξηση της μυϊκής 

έντασης (υπερεπένδυση των αισθητηριο-κινητικών δραστηριοτήτων) και μείωση της λειτουργικής αξίας των 

αναπαραστάσεων και των μετουσιώσεων.  Τω ότνι,  πριν από την έκλυση της ασθένειας όλες αυτές οι γυναίκες 

είχαν έντονες κινητικές δραστηριότητες εν είδει κακέκτυπων μετουσιώσεων και ηρεμιστικών αποφορτίσεων 

(αυτοηρεμιστκές διαδικασίες) με σκοπό τη συγκράτηση της επιθετικότητας (η συγκράτηση εδώ επιτυγχάνετο 

και με τη μορφή της χρόνιας δυσκοιλιότητας). Kαι από άλλους συγγραφείς που ασχολήθηκαν με περιπτώσεις 

ρευματοειδούς αρθρίτιδας τονίστηκαν οι σεξουαλικές αναστολές και η ισχυρά απωθημένη επιθετικότητα η 

οποία ανάβλυζε ωμή στα όνειρα (αποτυχία εσωτερικής λογοκρισίας) και στις φαντασίες. Oι ασθενείς εδώ 
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αντλούσαν μικρή ικανοποίηση από τις αντικειμενοτρόπες σχέσεις τους και εμφάνιζαν ισχυρά εξαρτητικά 

χαρακτηριστικά τόσο στην παιδική  ηλικία όσο και στην εφηβεία. Πριν τη σωματοποίηση  τους οι ασθενείς 

περιγράφουν φάσεις υψηλού άγχους, διέγερσης, μυϊκής έντασης και στρες, με υπερεπένδυση στις κινητικές 

δραστηριότητες στο μέτρο κατά το οποίο η ψυχική επεξεργασία των διεγέρσεων ( δηλ. του στρες και του 

άγχους) δεν επαρκούσε. Είναι σε αυτήν την κατάσταση της ζωής τους που ξεκινούσε η ασθένεια και αυτή η 

σωματοποίηση συνέπιπτε, σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, με καταστάσεις που βιώνονταν ως 

τραυματικές (π.χ θάνατος προσφιλούς προσώπου, χωρισμός κ.λ.π). Στην περίπτωση των γυναικών αυτών οι 

αυτοηρεμιστικές διαδικασίες κρίθηκαν ανεπαρκείς, δεν κράτησαν τα πράγματα, λόγω της συσσώρευσης της 

επιθετικότητας που ξεχείλισε: οι πρωκτικές καθηλώσεις δεν ήταν αρκετά ισχυρές  ώστε να συγκρατήσουν τη 

διαδικασία της παλινδρόμησης σε επίπεδο ψυχικών/ πρωκτικών καθηλώσεων, π.χ οργάνωση ενός 

σαδομαζοχισμού.  Άλλως ειπείν η παλινδρόμηση δεν βρήκε σημεία καθήλωσης σε ψυχικό επίπεδο,  οι 

προγεννετήσιες καθηλώσεις δε μπόρεσαν να σταματήσουν την παλινδρόμηση της  λιβιδούς στο ψυχικό, έτσι 

ώστε να εγκατασταθούν ψυχολογικά συμπτώματα στο νοητικό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο συμπεριφοράς ώστε 

να οργανωθούν διαταραχές συμπεριφοράς και ξεσπάσματα σε πράξεις. Τότε η παλινδρομική κίνηση μπορεί να 

φτάνει μέχρι το σώμα: φαινόμενο  σωματοποίησης. Πρόκειται για μια αυτοάνοση αρρώστια, μια απάντηση του 

ανοσοποιητικού συστήματος: είναι η σωματική άμυνα του οργανισμού  η οποία υπερλειτουργεί, 

εγκαθιδρύοντας  μια χρόνια φλεγμονώδη βλάβη στους ιστούς, στο όνομα των ψυχικών αμυνών οι οποίες 

εκπίπτουν. Αφορά στο τελευταίο σκαλοπάτι συγκράτησης των καταστροφικών ώσεων (αυτές προσβάλλουν το 

σώμα) εκεί που η  αυτονόμησή τους είναι δυνατό να οδηγήσει μέχρι το θάνατο. Η συγγραφέας σημειώνει ότι η 

χρόνια μυϊκή σύσπαση (χρόνια μυϊκή υπερτονία) οφειλόμενη στις εντάσεις που υπάρχουν προνοσηρά σ’αυτούς 

τους ασθενείς, ευνοεί την δεκτικότητα στις ρευματικές προσβολές καθώς με τον καιρό θίγει τους τένοντες και 

τις αρθρώσεις.. Εν κατακλείδι,  η ρευματοειδής αρθρίτιδα ως αυτοάνοση νόσος/υπερδραστηριότητα του 

ανοσοποιητικού συστήματος το οποίο θεωρείται η σημαντικότερη οργανική άμυνα,  έρχεται, ως οργανική 

άμυνα, να υποκαταστήσει τις ελλειμματικές ψυχικές άμυνες. Το  σωματικό επίπεδο γίνεται ο αποδέκτης ωμών 

ενεργειακών φορτίων. Αν οι ψυχικές άμυνες λειτουργούσαν, θα είχαν οργανώσει ψυχικές καθηλώσεις των 

διεγέρσεων (οργάνωση ψυχολογικών συμπτωμάτων) ώστε να μην χρειάζεται αυτές να παλινδρομούν ως το 

σώμα και, ξεσπώντας επάνω του, να το βλάπτουν.   

Η Ποταμιάνου σημειώνει ότι στην ασυνέχεια των σωματικών και ψυχικών λειτουργιών των  

οριακών, αυτό το οποίο εμφανίζεται ως συνεχές είναι η παλινδρομική φορά του 

οργανισμού τους. Όταν παραπαίουν οι ψυχικές άμυνες, τότε τα συμπτώματα του σώματος 

μπορεί να εμφανίζονται ως κάτι που συγκρατεί την ενέργεια η οποία δε μπορεί να 

συγκρατηθεί ψυχικά ή συγκρατείται ανεπαρκώς. Παραμένει βέβαια ανοιχτό το ερώτημα αν 

ο σωματικός δεσμός θα κρατήσει, έτσι ώστε να γίνει το σημείο εκκίνησης μιας 

ψυχοσωματικής αναδιοργάνωσης, ή, αντίθετα, η παλινδρόμηση θα συνεχίσει μέχρι μια 

περεταίρω αποδιοργάνωση. 

Από τη στιγμή που στους οριακούς η ιδέα των ορίων είναι αποεπενδυμένη, προκύπτουν  

μοιραία φαντασίες πρωτογενούς ταύτισης και προβλητικής ταύτισης (συμβιωτικές σχέσεις 

και στις δύο περιπτώσεις). Αντίθετα η διατήρηση αυτής της επένδυσης στα όρια 

συνεπάγεται την απώλεια του απεριόριστου και την εισαγωγή των διαφορών προς 

απαρτίωσιν, με την έννοια του τι παραμένει και ανήκει στην μια πλευρά και τι βρίσκεται 

στην πλευρά του άλλου. Είναι αλήθεια ότι το Εγώ του οριακού υπό το καθεστώς της 

παιδικής μεγαλομανίας και άλλων ενορμητικών πιέσεων αδυνατεί να κάνει την παραπάνω 

επιλογή. Έτσι παραμένει εκτεθειμένο στον κίνδυνο τρομακτικών εισβολών  ή σε αυτόν ενός 

παντελούς αποκλεισμού των αντικειμένων (φόβος των αντικειμενοτρόπων σχέσεων). Σε 

αυτούς τους ασθενείς δεν πετυχαίνουν πάντα οι άμυνες των προβλητικών μηχανισμών, σε 

όλες όμως τις περιπτώσεις, αυτές ενεργοποιούνται για να τους προστατεύσουν από την 

διάχυτη και σχεδόν αδιάλειπτη αγωνία των ορίων (delimitation anxiey) η οποία ωστόσο 

συμπυκνώνει τόσο την αβεβαιότητα των ορίων και την επιθυμία αυτά να κρατήσουν, όσο 
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και την επιθυμία της καταστροφής τους. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι όσο η αγωνία των 

ορίων υπάρχει στο προσκήνιο, αυτό σημαίνει την επικράτηση της ενόρμησης της ζωής. 

Αντίθετα όταν αποεπενδύονται οι αναπαραστάσεις εαυτού και αντικειμένου ώστε να 

αχρηστεύονται τα μνημονικά ίχνη, τότε αυτό το «προστατευτικό» άγχος εξαφανίζεται. Αυτές 

οι αποεπενδύσεις σχετίζονται είτε με την έλλειψη επένδυσης του υποκειμένου από το 

αντικείμενο είτε με την κατάρρευση των ενδοψυχικών αντιληπτικών συστημάτων. 

Οι Βοtella (στην Ποταμιάνου 1997), αναφέρονται στη ρήξη της συμμετρίας αναπαράσταση-

αντίληψη, έτσι ώστε το ενστικτώδες να εξαπλώνεται σημαδεύοντας το ψυχικό με αρνητικά 

ίχνη, κενά περιεχομένου. Επομένως η διαδρομή των διεγέρσεων ακολουθεί μια 

διαδρομή/πεπρωμένο το οποίο είτε θα οδηγήσει σε ένα περιεχόμενο αναπαραστάσεων 

(π.χ. πρωτογενείς φαντασίες) ή αντίθετα θα προσκολληθεί στο αντιληπτικό κατά το 

πρότυπο των τραυματικών νευρώσεων που στρώνουν το μονοπάτι προς  τις 

σωματοποιήσεις (κατά Μ.Fain και την Ψυχοσψματική Σχολή των Παρισίων). 

Ο Green (στην Ποταμιάνου 1997), κάνει λόγο για την εμπειρία του ψυχικού κενού, που 

δημιουργείται από τα κατεστραμμένα αντικείμενα στην ψυχική ζωή του οριακού, όταν ούτε 

τα κακά αντικείμενα μπορούν να επιβιώνουν. Ωστόσο οι αποεπενδύσεις των αντικειμένων 

στις οργανώσεις εκείνες όπου τα αντικείμενα είναι χρωματισμένα από ναρκισσιστική 

λιβιδώ,  οδηγούν σε λιβιδινική αιμορραγία η οποία αδυνατίζει το ύφασμα του Εγώ, 

οδηγώντας τα μνημονικά ίχνη των αντικειμένων σε εκφορτιστικές εκδηλώσεις, και στη 

διάλυσή τους εν τέλει. Τότε, σημειώνει η Ποταμιάνου, το ψυχικό όργανο παραμένει 

εξαντλημένο από αναπαραστάσεις εαυτού και αντικειμένου, και εκτίθεται στο πλεόνασμα 

της ασυγκράτητης και αποσυνδεμένης από αναπαραστάσεις ενέργειας. Δεν υπάρχει ούτε 

αναπαράσταση, ούτε αντίληψη, μόνο η ασυγκράτητη ποσότητα της  αδιανόητης και  

ασυμβολικής εξάντλησης, που μπορεί να συνιστά την απαρχή σωματικών αναμοχλεύσεων.  

Ο οριακός, σημειώνει η Ποταμιάνου, μπορεί να επενδύει πολύ στις εμπειρίες πένθους 

(σύνδεση με το τραυματικό), οπότε να οδηγείται σε αδυναμία του Εγώ του και σε αδυναμία 

αποχωρισμού από το χαμένο αντικείμενο (συγχώνευση). Ωστόσο αυτό μπορεί να τον 

προστατεύει από τον κίνδυνο της ψυχικής εξάντλησης/κατάρρευσης  στην περίπτωση που 

θα εξαφανιζόταν το ναρκισσιστικό αντικείμενο. 

Οι καταναγκαστικές επαναλήψεις των οριακών μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να 

ενέχουν μια μαζοχιστική ικανοποίηση για τον οριακό ασθενή, ενώ η απαρχή μιας 

σωματοποίησης μπορεί να διακόπτει τον μαζοχιστικό δεσμό με το αντικείμενο (αρχή της 

ηδονής).  Επίσης οι οριακοί εμφανίζουν ταλαντεύσεις ανάμεσα στις επενδύσεις επί 

αναπαραστάσεων αντικειμένου που ακολουθούνται εξαντλήσεις-εξαλείψεις τους κ.ο.κ. 

Πρόκειται για την αέναη σύγκρουση των δύο αξόνων ναρκισσιστικού και 

αντικειμενοτρόπου.  Σε κάποιες περιπτώσεις ο ασθενής μπορεί να επιθυμεί να 

γεμίζει/πληρώνεται από τον εξωτερικό κόσμο, μόνο και μόνο για να τον απορρίψει και να 

τον εξαλείψει. 

H Ποταμιάνου υποστηρίζει πως αξίζει να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τους οριακούς και 

ψυχοσωματικούς ασθενείς αναφορικά με τα συστήματα των συνδέσεων, έτσι ώστε να 
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εμπλουτίσουμε τη γνώση μας αναφορικά με την σύσταση των αναπαραστατικών δικτύων 

και την αποδυνάμωσή τους. Η συγγραφέας αποπειράθηκε να απαντήσει σε αυτά τα 

ερωτήματα αναφερόμενη στις έννοιες της απόμειξης των ενορμήσεων και του 

αποχαρακτηρισμού της λιβιδούς.  Τω όντι, ο Freud στο κείμενό του περί Nαρκισσισμού 

μίλησε για ουδέτερη ενέργεια. 

Ψυχική ενέργεια. Πρόκειται για μια υπόθεση, η οποία συνιστά ένα ακρογωνιαίο αξίωμα στην ψυχαναλυτική 

θεωρία. Είναι πανταχού παρούσα, από την θεωρία της σεξουαλικότητας ως αυτή των ονείρων, του άγχους, των 

ενορμήσεων, των συναισθημάτων. Η οικονομική θεώρηση της μεταψυχολογίας βασίζεται στο αξίωμα περί 

ψυχικής ενέργειας, ωστόσο το επικαλούνται και οι τοπογραφική και δυναμική συνιστώσες της μεταψυχολογίας. 

Σύμφωνα με το ενεργειακό μοντέλο της οικονομικής οπτικής (μεταψυχολογία), κάθε ψυχικό φαινόμενο δαπανά 

ενέργεια, κάθε ψυχική κίνηση συνδέεται με ένα ενεργειακό φαινόμενο. Ωστόσο, η οικονομική άποψη, η 

ενεργειακή μεταφορά, συχνά έγινε αντικείμενο κριτικής και εγκαταλείφθηκε από μερικούς. Η έννοια της 

ψυχικής ενέργειας πηγάζει από τα έργα των νευροφυσιολόγων του 19ου αιώνα. Στα ψυχαναλυτικά κείμενα την 

συναντάμε στα γραπτά του Breuer περί της υστερίας. Αυτός περιέγραψε αυτήν την ενέργεια ως μια νευρική 

ένταση, η οποία περιέχεται στη δεξαμενή των νευρικών ινών. Αυτή η αδρανής ενέργεια δύναται να τεθεί σε 

κίνηση και να γίνει δραστήρια. 

Ο Freud, στις μελέτες του για την υστερία, εισήγαγε την ιδέα μιας τάσης του οργανισμού να διατηρεί την 

εγκεφαλική διέγερση σε ένα σταθερό επίπεδο, μια αρχή σταθερότητας, μια αρχή που σοβεί πίσω από την 

ισορροπία ανάμεσα στη ηδονή και τη  δυσαρέσκεια. Αρχικά μίλησε για την έννοια της ψυχικής ενέργειας, σε μια 

νευρωνική εκδοχή, στο «Σχέδιο για μια επιστημονική ψυχολογία». Στην ερμηνευτική των ονείρων το νευρωνικό-

φυσιολογικό πρότυπο εγκαταλείφτηκε και η ψυχική ενέργεια καταχωρήθηκε σε μια θεωρία της σκέψης. Η 

ενέργεια μπορούσε να είναι ελεύθερη, στην περίπτωση της πρωτογενούς διαδικασίας, η δεμένη, όπως στην 

δευτερογενή διαδικασία. Στην τελευταία, το δέσιμο της ψυχικής ενέργειας συνδέεται με τη σύνδεση των 

αναπαραστάσεων (συνειρμικές αλυσίδες) και με τον δαμασμό της τάσης για εκφόρτιση της έντασης. Ο Freud 

υποστηρίζει ότι η σκέψη αφορά στα συνδέοντα μονοπάτια μεταξύ ιδεών, χωρίς υποκείμενο να παρασύρεται 

από τις εντάσεις αυτών των ιδεών. Oι ποσότητες της ενέργειας που μεταδίδονται από την πρωτογενή και 

δευτερογενή διαδικασία είναι διαφορετικές: η δευτερογενής διαδικασία της σκέψης μεταδίδει ασθενέστερες 

ποσότητες ενέργειας, ενώ αν προκύψει μια υπερποσότητα ασύνδετης ενέργειας επί αυτής της διαδικασίας, 

αυτό καταλήγει να εξασθενίζει αυτήν τη δευτερογενή διαδικασία της σκέψης.  

Πολλοί μεταφρουδικοί αναλυτές δεν αναγνωρίζουν παρά μόνο τη λιβιδώ σαν ψυχική ενέργεια. Ωστόσο η 

ψυχαναλυτική  σχολή της Ψυχολογίας του Εγώ, η οποία ανέπτυξε την φροϋδική ιδέα μιας μετατοπιζόμενης 

ουδέτερης ενέργειας. Κατ’αυτούς αυτή είναι μια ουδετεροποιημένη ενέργεια η οποία συμμετέχει στη 

λειτουργία ενός Εγώ ελεύθερου συγκρούσεων. Η Μ. Κlein, ενώ αρχικά έδωσε μεγάλη έμφαση στην προαγωγή 

της λιβιδούς στα διάφορα στάδια της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης, σε έναν μεθύστερο χρόνο, έδωσε σημασία  

στην ασυνείδητη φαντασία και τις σχέσεις αντικειμένου, έτσι ώστε τελικά να εγκαταλείψει το οικονομικό 

μοντέλο της μεταψυχολογίας.  Αντίθετα, η έννοια της ψυχικής ενέργειας και του οικονομικού φροϋδικού 

μοντέλου της μεταψυχολογίας, κατέστη προεξάρχον στη σκέψη του P.Marty και τις εργασίες των 

ψυχοσωματιστών της Ψυχοσωματικής Σχολής των Παρισίων.  Αντίθετα ο Lacan απέρριψε την έννοια της 

λιβιδούς και της ψυχικής ενέργειας  και αντικατέστησε τις ενορμήσεις με την επιθυμία.  

Ο Freud στο έργο του το Εγώ και το Αυτό (1923 b),  αναγνώριζε ότι υπήρχε στη σκέψη μια μετατοπίσιμη  

ουδέτερη ενέργεια, η οποία μπορούσε να προστίθεται σε μια ποιοτική διαφοροποιημένη ερωτική ή 

καταστροφική ενέργεια αυξάνοντας έτσι την συνολική  κάθεξη της μιας ή της άλλης.  Υποστήριζε σχετικά ότι 

αυτή η μετατοπίσιμη ουδέτερη ενέργεια προέρχεται από την ναρκισσιστική δεξαμενή της λιβιδούς, ότι 

πρόκειται για αποσεξουαλικοποιημένη ερωτική ενέργεια του Εγώ και του Εκείνο.  Έτσι ο Freud, διαμέσου της 

ενορμητικής του θεωρίας, εξίσωνε τελικά την ψυχική ενέργεια με τη λιβιδώ. Έκτοτε η λιβιδώς αποτέλεσε την 

πεμπτουσία της ψυχικής ενέργειας. Ωστόσο ο Freud παρέμεινε επιφυλακτικός στην πρόταση του Yung για μια 

πλήρη σύγχυση της ψυχικής ενέργειας με τη λιβιδώ,  και έτεινε υπέρ της  ιδέας μιας ψυχικής ενέργειας 

διάφορης από τη λιβιδώ, προσδεδεμένης με της ενορμήσεις του Εγώ και την αυτοσυντήρηση/διαιώνηση του 

είδους. Προσπαθώντας να κατανοήσει την προέλευσή της, παραδεχόταν ότι αυτή η ουδέτερη ενέργεια θα 

μπορούσε να είναι αποσεξουαλικοποιημένη ενέργεια.  
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Η Ποταμιάνου σημειώνει ότι η έννοια του «μετατοπίσιμου» παραπέμπει σε αυτήν της 

αδέσμευτης ενέργειας, είναι μια ελεύθερη ενέργεια (anobjectale) ενδεικτική της ύπαρξης 

μιας ψυχικής δεξαμενής ενέργειας, η οποία περιμένει να προσδεθεί με ψυχικά  

μορφώματα  ή  εξωτερικά αντικείμενα. Συμπληρώνει ότι η ιδέα της ελεύθερης ενέγειας, 

παραπέμπει στην έννοια της ενόρμησης ως μια  ιδέα οριοθέτησης,  ως μια ιδέα ενός 

περάσματος του ορίου από το επίπεδο της σωματικής ενέργειας που προξενεί σοβαρούς 

ερεθισμούς προς τις διαδικασίες  μεταβολών  της στο ψυχικό επίπεδο.  

 

Από την στιγμή που αυτή η μετατοπίσιμη ενέργεια μπορεί να επιπροστίθεται στην ερωτική 

και καταστροφική ενέργεια ενδυναμόνωντάς την, μπορούμε να σκεφτόμαστε και ένα 

αντίστροφο ρεύμα στην περίπτωση που η ενστικτώδης ενέργεια στη διαδρομή προς τον 

χαρακτηρισμό της (ερωτική ή καταστροφική), επαναπορροφάται από την ελεύθερη 

ενέργεια.  
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