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ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ 

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΥ 

Απόδοση: Ρωξάνη Τσώνη ψυχολόγος 

Εποπτεία: Σάββας Μπακιρτζόγλου 

 Το νόημα της έννοιας του ναρκισσισμού δύναται να συγχωνευθεί στην εξής φράση: 

Στροφή της αγάπης επί εαυτού. Μία εκτενή περιγραφή της πολυσήμαντης και 

συχνά ιδωμένης στον ψυχολογικό χώρο έννοιας του ναρκισσισμού, επιχειρεί ο κ. 

Δημόπουλος στο κείμενό του «Η θεωρία και κλινική του Ναρκισσισμού». Στο εν 

λόγω άρθρο ακολουθείται η περιγραφή του όρου βάσει της προσέγγισης κατά 

συγγραφέων και σε σχέση με τις σχολές που αυτοί εκπροσωπούν. 

S. Freud 

O Freud πραγματεύθηκε όχι μόνο τα εξελικτικά στάδια του ναρκισσισμού, αλλά 

ανέλυσε επίσης την ναρκισσιστική επιλογή αντικειμένου, τις ναρκισσιστικές 

ταυτίσεις, τον ναρκισσισμό βάσει του οικονομικού μοντέλου της λίμπιντο και τέλος 

τον ναρκισσισμό σε συσχέτιση με την έννοια του Εγώ, του Ιδεώδους Εγώ και του 

Υπερεγώ. 

Εξελικτικά στάδια του ναρκισσισμού κατά Freud: 

Α) Στάδιο αυτοερωτισμού (1899) : Πρόκειται για την άντληση της ικανοποίησης από 

το ίδιο το σώμα, μέσω των μερικών ενορμήσεων οι οποίες απευθύνονται στα 

μερικά αντικείμενα, δηλαδή στα όργανα του σώματος που γίνονται αντιληπτά όχι 

ως μέρη ενός όλου, αλλά ως διάσπαρτα στοιχεία. Παράδειγμα αποτελεί η στοματική 

μερική ενόρμηση, η οποία ικανοποιείται μέσω του βλεννογόνου του στόματος. Οι 

μερικές ενορμήσεις συγκεντρώνονται στο Εκείνο και υπόκεινται στην αρχή της 

ευχαρίστησης. Η μητέρα με την σειρά της, λειτουργεί ως προστατευτικό αντικείμενο 

του αυτοερωτισμού του βρέφους, για παράδειγμα μέσω του βλέμματός της. Το 

βρέφος εισέρχεται στο στάδιο του αυτοερωτισμού όταν το στήθος της μητέρας 

(αντικείμενο ικανοποίησης) «χαθεί», δηλαδή πάψει να αποτελεί αποκλειστικά μέσο 

εκπλήρωσης της ανάγκης για τροφή. Αντίθετα, το αντικείμενο (στήθος) γίνεται 

αντιληπτό ως μέσο άντλησης ικανοποίησης και ευχαρίστησης. Τότε, το στήθος και το 

βρέφος αποτελούν μία ενότητα, δεν υπάρχουν όρια μεταξύ του υποκειμένου 

(βρέφους) και του αντικειμένου (μητέρα). Πρόκειται για μία αίσθηση απόλυτης 
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παντοδυναμίας του βρέφους μέσα σε έναν κόσμο χωρίς όρια και περιορισμούς. Τα 

αυτοερωτικά ένστικτα υπάρχουν από την αρχή της ζωής, ενώ το στάδιο του 

ναρκισσισμού επέρχεται μαζί με τον σχηματισμό της έννοιας του Εγώ. Όσον αφορά 

τα στάδια του κοιτάζειν, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το παιδί αντιλαμβάνεται το 

σώμα του και μετατρέπεται σε ολοκληρωμένο υποκείμενο, στον αυτοερωτισμό 

κυριαρχεί το σκοποφιλικό ένστικτο. Το παιδί κοιτάζει αποκλειστικά το σώμα του. 

Υστερική τύφλωση: Υπερεπένδυση του κοιτάζειν, το οποίο απευθύνεται στο σώμα 

του παιδιού. Το υποκείμενο παύει να κοιτάζει το αντικείμενο.  

Ψυχαναγκαστική νεύρωση: Υπερεπένδυση της σκέψης του υποκειμένου. 

Β) Στάδιο πρωτογενούς ναρκισσισμού (1910-15, 1916-17): Ενώ στο στάδιο του 
αυτοερωτισμού, το σώμα γινόταν αντιληπτό ως κατακερματισμένο, στο στάδιο του 
πρωτογενούς ναρκισσισμού το σώμα κατανοείται ως σύνολο οργάνων, ως ενότητα. 
Αυτό γίνεται μέσω της ενοποίησης των μερικών σεξουαλικών ενορμήσεων. Παρ’ όλα 
αυτά, το Εγώ δεν έχει ακόμη σχηματιστεί. Το 1910-15 ο Freud αναφέρει πως ο 
πρωτογενής ναρκισσισμός αποτελεί στάδιο μεταξύ του αυτοερωτισμού και της 
αγάπης για το αντικείμενο και αντιστοιχεί στην παιδική παντοδυναμία. Αντιθέτως το 
1916-17, αναφέρεται στον πρωτογενή ναρκισσισμό χρησιμοποιώντας το επίθετο 
«απόλυτος». Παρομοιάζει τον «απόλυτο πρωτογενή ναρκισσισμό», με την 
ενδομήτρια ζωή, δηλαδή με την πλήρη απουσία ερεθισμάτων και την αρχή της 
νιρβάνα. Το Εγώ δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί. Χαρακτηριστικό του σταδίου αυτού 
είναι η εμφάνιση του μίσους (απόρριψη του εξωτερικού κόσμου), το οποίο 
συνοδεύει την εμφάνιση του αντικειμένου και είναι προγενέστερο της αγάπης 
(χαρακτηριστικό ναρκισσιστικών διαταραχών). Όσον αφορά την έννοια του 
κοιτάζειν, βρισκόμαστε στο πεδίο του ηδονοβλεπτικού ενστίκτου όπου το βρέφος 
αναζητά αντικείμενα έξω από το σώμα, αντίστοιχα του δικού του σώματος. 
 
Γ) Στάδιο δευτερογενούς ναρκισσισμού: Η καθήλωση σε αυτό το στάδιο είναι 
χαρακτηριστική των παθολογικών μορφών ναρκισσισμού. Η λίμπιντο αποσύρεται 
από τα αντικείμενα και επανεπενδύεται στο Εγώ, το οποίο πλέον έχει σχηματιστεί 
και καταλαμβάνει την θέση του εξωτερικού κόσμου. Όσον αφορά την έννοια του 
κοιτάζειν, βρισκόμαστε στο στάδιο επιδειξιμανίας, καθώς οι επενδύσεις 
αποσύρονται από τα εξωτερικά αντικείμενα και επενδύονται ξανά στο σώμα. 
 
Επιλογή αντικειμένου 
1) Ναρκισσιστικού τύπου επιλογή αντικειμένου: Αγαπάμε ό,τι είμαστε εμείς οι ίδιοι,  
ό,τι υπήρξαμε εμείς οι ίδιοι,  ό,τι θα θέλαμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι ή κάποιον 
που κάποτε ήταν μέρος του εαυτού μας. 
2) Ανακλιτικού τύπου επιλογή αντικειμένου: Αγαπάμε την γυναίκα τροφό, τον 

άνδρα προστάτη και τα υποκατάστατά τους. 

Ναρκισσιστικές ταυτίσεις 

    Ο Freud αναφέρθηκε στην πρωτογενή ταύτιση («Ο Άνθρωπος με τους Λύκους»), 

ως μία ταύτιση η οποία προηγείται της επένδυσης αντικειμένου και επομένως 

εκλείπει ο επιθετικός ή ερωτικός της χαρακτήρας. Πρόκειται για προ-οιδιποδειακή 

ταύτιση. Διακρίνει μεταξύ της ταύτισης του «είμαι το αντικείμενο» (είναι 

αποκλειστικά δικό μου) και της ταύτισης «έχω το αντικείμενο» (είναι και δικό μου), 

με την πρώτη να προηγείται της δεύτερης εξελικτικά. Τέλος πραγματεύεται την 
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ναρκισσιστική ταύτιση στην περίπτωση της μελαγχολίας. Στις ναρκισσιστικές 

ταυτίσεις το αντικείμενο δεν διακρίνεται από το Εγώ, αλλά αποτελούν μία ενότητα. 

Η απώλειά του ισοδυναμεί με την απώλεια του Εγώ, για αυτό και στην περίπτωση 

της μελαγχολίας η επαφή με τον εξωτερικό κόσμο μοιάζει αδιάφορη για το 

υποκείμενο μετά την απώλεια του αντικειμένου ταυτίσεως. Αντίθετα, στο πένθος 

δεν «φτωχαίνει» το Εγώ, αλλά ο εξωτερικός κόσμος. 

Ναρκισσισμός και οικονομικό μοντέλο της λίμπιντο 

    Προκειμένου ένα άτομο να αγαπήσει, θα πρέπει να αγαπηθεί. Αυτό συμβαίνει 
γιατί το άτομο θυσιάζει ένα μέρος της ναρκισσιστικής του λίμπιντο, η οποία είναι 
επενδυμένη στο Εγώ, προκειμένου να την διοχετεύσει σε ένα αντικείμενο. Ως 
αναπλήρωση της χαμένης λίμπιντο, θα πρέπει να εκλάβει την αγάπη του 
αντικειμένου. Η λίμπιντο παραμένει στάσιμη στην περίπτωση της σχιζοφρένειας, 
της υποχονδρίας, στη διάρκεια του ύπνου και στον σωματικό πόνο. Στην 
υποχονδρία το αντικείμενο είναι το σώμα, το οποίο λαμβάνει την θέση του Άλλου. 
Στην ψύχωση παρατηρείται αποεπένδυση της λίμπιντο από τα εξωτερικά 
αντικείμενα και στροφή της στο Εγώ (δευτερογενής ναρκισσισμός). Στο παραλήρημα 
οι λέξεις υπερεπενδύονται και χάνουν το συμβολικό τους νόημα, με αποτέλεσμα ο 
ψυχωτικός να ταυτίζεται με αυτές π.χ Είμαι ο Ναπολέων (το λέει και γίνεται). Το 
παράδοξο των ναρκισσιστικών επενδύσεων έγκειται στο γεγονός ότι οι επενδύσεις 
στο αντικείμενο συνοδεύονται από αγωνία λόγω άγχους αποχωρισμού, αλλά και 
από την επιτακτική ανάγκη ένωσης με το αντικείμενο. 
  
Ναρκισσισμός και έννοια του Εγώ 
     
O Freud αναφέρεται σε δύο διαφορετικές πηγές του Εγώ, δηλαδή στα συστήματα 
της πρώτης τοπικής (συνειδητό-προσυνειδητό-ασυνείδητο) και στο σωματικό Εγώ. 
Το τελευταίο έχει διπλό χαρακτήρα καθώς υπάρχουν οι αισθήσεις και η εικόνα του 
σώματος. Η εικόνα του σώματος δημιουργείται βάσει του βλέμματος και της 
παρουσίας των Άλλων, τους οποίους αντιλαμβανόμαστε ως όμοιούς μας. Σχετικά με 
τα συστήματα της πρώτης τοπικής, το Εγώ έχει τις ρίζες του στο Εκείνο. Ταυτίζεται 
με τα αντικείμενα στα οποία επενδύει το Εκείνο προσλαμβάνοντας τα 
χαρακτηριστικά τους, προκειμένου να επιβληθεί στο Εκείνο ως αντικείμενο αγάπης. 
     Ο Freud ανέλυσε ακόμη τις έννοιες του Ιδεώδες του Εγώ, του Ιδεώδους Εγώ και 
του Υπερεγώ. Όταν μιλάμε για Ιδεώδες του Εγώ αναφερόμαστε σε μία επιμέρους 
δομή του Υπερεγώ. Πρόκειται για ενδοψυχικό μόρφωμα το οποίο συμβάλλει στην 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ατόμου και στην άσκηση αυτοκριτικής. Το 
Ιδεώδες Εγώ από την άλλη, αφορά στην ιδανική εικόνα του εαυτού και λειτουργεί 
ως λύση εκφόρτισης της ναρκισσιστικής λίμπιντο. Λαμβάνει τη θέση της χαμένης 
παιδικής παντοδυναμίας του πρωτογενούς ναρκισσισμού. Εμφορείται από 
εξωτερικές κοινωνικές αξίες, σε αντίθεση με το Υπερεγώ, του οποίου οι αρχές και οι 
απαγορεύσεις έχουν εσωτερικευθεί. Παράδειγμα υπερεπένδυσης του Ιδεώδους 
Εγώ αποτελεί η περίπτωση της μελαγχολίας. Ο μελαγχολικός βασίζεται σε ισχυρά 
Ιδεώδη του Εγώ, τα οποία αδυνατεί να «φτάσει». Τότε, κυριαρχεί το αίσθημα της 
ντροπής ως απότοκο του αισθήματος αδυναμίας κατάκτησης των ιδανικών. Η 
προβολή των ιδανικών αυτών σε ένα αντικείμενο έχει ως αποτέλεσμα την 
εξιδανίκευσή του. Όταν το αντικείμενο αυτό χαθεί ή προδώσει τα ιδανικά, το 
υποκείμενο εισέρχεται στο μελαγχολικό επεισόδιο. Αντίθετα, στην περίπτωση του 
πένθους, δεν υπάρχει ταύτιση με το εξωτερικό αντικείμενο, αλλά καημός για την 

απώλειά του. Οι έννοιες «Ιδεώδες του Εγώ» και «Ιδεώδες Εγώ», δεν έχουν 
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διακριθεί επαρκώς από τον Freud και συχνά χρησιμοποιείται η μία ως 
υποκατάστατο της άλλης. Τέλος, το Υπερεγώ αποτελεί λύση του οιδιποδείου 
συμπλέγματος και αποτέλεσμά του είναι η ταύτιση του παιδιού με τον ομόφυλο 
γονέα. Με την λύση του οιδιοποδείου και την ανάδυση του Υπερεγώ, εμφανίζεται το 
αίσθημα της ενοχής. Η ενοχή ως σύμπτωμα επιφέρει ευχαρίστηση, καθώς η 
επιθυμία απαγορεύεται, αλλά ταυτόχρονα αναδύεται. Η ενοχή μπορεί να 
μετριαστεί στην ανάλυση. Αντίθετα η ντροπή, η οποία αφορά το Ιδεώδες Εγώ και 
σχετίζεται με κοινωνικά πρότυπα και αξίες, μεταβάλλεται πιο δύσκολα. Μία λύση 
για τον μετριασμό της είναι η στροφή προς τον αρνητικό ναρκισσισμό, δηλαδή προς 
την σταδιακή αποεπεπένδυση των εξωτερικών αντικειμένων, των οποίων οι αξίες 
έχουν υπερεπενδυθεί. Έτσι αίρεται σταδιακά ο αμυντικός μηχανισμός της 
καταστολής των ενορμητικών τάσεων. 
 
 
A.Green 
 
Ο Green διακρίνει τρία είδη ναρκισσισμού: 
 
Α) Σωματικός ναρκισσισμός: Αφορά το σώμα ως αντικείμενο στο βλέμμα του 
Άλλου, ως αναπαράσταση της επιθυμίας του Άλλου. 
Β) Νοητικός ναρκισσισμός: Επένδυση του αυτοελέγχου, της πεποίθησης του 
ατόμου πως μπορεί να ελέγξει τις πράξεις του, κάτι το οποίο δεν συμβαδίζει με την 
πραγματικότητα. Πρόκειται για δευτερογενή μορφή της παντοδυναμίας της σκέψης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ψυχαναγκαστική νεύρωση. 
Γ) Ηθικός ναρκισσισμός: Στέρηση της ικανοποίησης, η οποία προκύπτει από την 
σχέση με το αντικείμενο. Η στέρηση αυτή προφυλάσσει το υποκείμενο από το άγχος 
των διαφορών και της ετερότητας. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται το 
ναρκισσιστικά επενδυμένο Εγώ μέσω της αίσθησης περηφάνιας και τιμής. Έχει 
χαρακτηριστεί από τον Green «ασυνείδητος ασκητισμός», καθώς το υποκείμενο 
προσπαθεί να υποτάξει την επιθυμία στην ανάγκη, μέσω περιορισμών υλικής 
φύσεως. Ο ασκητισμός αυτός ωθεί το άτομο στην κατανάλωση υλικών αγαθών, 
όπως το ποτό, το φαγητό ή τα ναρκωτικά. Ο τοξικομανής έχει απαρνηθεί κάθε σχέση 
με τα εξωτερικά αντικείμενα, καταλήγοντας στην ανάγκη δόμησης μίας 
επιφανειακής σχέσης με την ουσία, η οποία –υποτίθεται- πως δεν θα επιφέρει 
ματαίωση στο Εγώ του. Πρόκειται για «ψευδομετουσίωση», καθώς το υποκείμενο 
απαρνείται τις ενορμήσεις του. Η περιγραφή του ηθικού ναρκισσισμού αναδεικνύει 
πως βρισκόμαστε στην γραμμή της ενόρμησης θανάτου (αποεπένδυση εξωτερικού 
κόσμου). 
 
Θετικός και αρνητικός ναρκισσισμός 
 
 Ο Green επιχειρεί την διάκριση του θετικού από τον αρνητικό ναρκισσισμό. Ως 
θετικό ναρκισσισμό ορίζει τον ενοποιητικό παράγοντα του Εγώ, την ύπαρξη 
επιθυμίας και ματαίωσης (ενόρμηση ζωής). Ως αρνητικό ναρκισσισμό ορίζει τον 
εκμηδενισμό των επενδύσεων τόσο των αντικειμένων όσο και του Εγώ, τη μη 
επιθυμία, το ψυχικό κενό (ενόρμηση θανάτου). Στα πλαίσια του αρνητικού 
ναρκισσισμού το υποκείμενο ενίοτε καταφεύγει στη σύναψη σχέσης με το κακό-
διωκτικό αντικείμενο, όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση της τοξικομανίας. Ο 
τοξικομανής, από τη μία διατηρεί την ανάγκη δόμησης σχέσεων φοβούμενος 
ταυτόχρονα την εξάρτησή του από το εξωτερικό αντικείμενο. Έτσι καταφεύγει στην 
Ουσία, την οποία νομίζει πως ο ίδιος ελέγχει. Μα στη πραγματικότητα ο 
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τοξικομανής κυριαρχείται από την Ουσία, η οποία καταλαμβάνει τη θέση του Άλλου 
στα πλαίσια μίας επιφανειακής και ανορίοτης σχέσης.  
 
Η απουσία όρων αληθινής συνάντησης ανάμεσα στο ελλειμματικό Υποκείμενο και τον Άλλο, 
η αδυναμία εγκαθίδρυσης ουσιαστικής σχέσης μεταξύ τους μεγαλώνει τραγικά το 
εσωτερικό κενό, που βιώνεται τραυματικά, με αφόρητη οδύνη. Αυτό το εσωτερικό κενό 
προσπαθεί απελπισμένα να το καλύψει με τα ναρκωτικά, που έρχονται με την σειρά τους να 
πάρουν την θέση μίας νέο-ανάγκης (υποκατάστατο των ανθρώπινων αναγκών, υλική 
ανάγκη). Από αυτήν την άποψη η τοξικομανία δεν είναι παρά η καρικατούρα της εξέλιξης 
του πολιτισμού προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης νέο-αναγκών, με καταστροφικές 
συνέπειες. 
-Κατερίνα Μάτσα-Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές 
 

     Τέλος, ο Green μίλησε για τη διαδικασία της υποκειμενοποίησης. Υποστήριξε πως όλα 

ξεκινούν από το «κενό» (παθητικότητα της ενόρμησης). Πρόκειται για το «κενό», το 

οποίο η μητέρα δημιουργεί με την διακοπτόμενη παρουσία της (αρνητική 

ψευδαίσθηση), προκειμένου να αποτελέσει την «πλαισιώνουσα δομή», βάσει της 

οποίας δημιουργείται το Εγώ. Το βρέφος κατανοεί τότε πως το σώμα του δεν 

αποτελεί προέκταση της μητέρας, αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του Άλλου μέσω της 

ετερότητας και έτσι εισάγεται στην εξωτερική πραγματικότητα. Οι αναζητήσεις των 

αντικειμένων στην υπόλοιπη ζωή, δεν είναι τίποτα άλλο από προσπάθειες εύρεσης 

του χαμένου πρωτογενούς αντικειμένου, δηλαδή της μητέρας με την οποία το Εγώ 

ταυτίζεται. Πρόκειται για έναν ατέρμονο ναρκισσιστικό κύκλο. Αντιθέτως, όταν η 

προσκόλληση του βρέφους στην μητέρα δεν είναι υγιής, τότε δεν δημιουργούνται 

υποκατάστατα της μητρικής φροντίδας, αλλά επικρατεί η αίσθηση του «κενού». 

B. Grunberger 

   O Grunberger θεωρεί τον ναρκισσισμό αυτόνομο ψυχικό παράγοντα, ο οποίος 

παραπέμπει σε μία προ της γέννησης κατάσταση αγαλλίασης (ενδομήτρια ζωή- 

απουσία ενστίκτων), δηλαδή στην ένωση του παιδιού με τη μητέρα (μονάδα). Η 

ένωση αυτή (μονάδα) παραμένει παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του 

παιδιού προστατεύοντας τον ναρκισσισμό του. Αντιδιαστέλλοντας το Εγώ με τον 

ναρκισσισμό, αναφέρει πως ο ναρκισσισμός είναι δομημένος ως ένστικτο αφού 

υπάρχει από την αρχή της ζωής, ενώ το Εγώ σχηματίζεται μεταγενέστερα. Ως 

αρχαϊκότερη ψυχική δομή, ο ναρκισσισμός είναι πιο ισχυρός από το Εγώ. Είναι η 

υποκινούσα δύναμη των ενστίκτων, τα οποία εκπληρώνονται μέσω του Εγώ και 

δημιουργούνται έπειτα από ματαιώσεις (ναρκισσιστικές πληγές) πχ στο οιδιπόδειο 

το αγόρι δε θέλει μόνο να κάνει ό,τι κάνει και ο πατέρας του, αλλά να τον ξεπεράσει. 

Ο ναρκισσισμός ενίοτε δρα αντίθετα από τα ένστικτα, δηλαδή αποτυγχάνει η ένωση 

μεταξύ ναρκισσιστικού και ενστικτικού παράγοντα. Σε περίπτωση επιτυχίας της 

ένωσης αυτής, καταλήγουμε στην νεύρωση. Εξάλλου, η ναρκισσιστική επένδυση και 

συνοχή από τη μία και η ενστικτική ωρίμαση από την άλλη, αποτελούν κριτήρια 

επιτυχίας της αναλυτικής διαδικασίας. Όταν αντιθέτως η ένωση αυτή αποτυγχάνει, 

επέρχεται η μελαγχολία. Τότε διαχωρίζεται το σώμα (ενστικτική ζωή) από τον 

ναρκισσισμό. Το Εγώ βιώνει άμεση επαφή με το σώμα (τα ένστικτα) και έτσι 

κοπρανοποιείται (βρωμίζει), επιθυμώντας «να ξεφύγει» από αυτό και να υψωθεί 
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στο ναρκισσιστικό του θρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται με περάσματα στην πράξη, όπως 

η αυτοκτονία (επιστροφή στην ενδομήτρια ζωή, αποθέωση). 

    Η έναρξη του ενστικτικού παράγοντα (πρωκτικότητα) ξεκινά όταν το παιδί 

λαμβάνει τις πρώτες αισθήσεις από το σώμα του και έτσι σταδιακά το 

οικειοποιείται. Το περιβάλλον του παιδιού αναλαμβάνει να νοηματοδοτήσει τα 

σήματα αυτά, συνδέοντας την ενστικτική με την ασυγκρουσιακή ναρκισσιστική 

περίοδο (στοματικότητα). Σε περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης αυτής, η 

ενστικτική ζωή αποβάλλεται βίαια, δηλαδή το ίδιο το σώμα του παιδιού γίνεται 

αντιληπτό ως διωκτικό. Το υγιές υποκείμενο θα πρέπει να ισορροπήσει τα 

παράλληλα μονοπάτια της ψυχοσεξουαλικής του εξέλιξης. Αυτά σύμφωνα με τον 

Grunberger είναι η ναρκισσιστική επένδυση και η ενστικτική ωρίμαση. Σε 

περίπτωση απόκλισής τους, δημιουργείται ναρκισσιστικό έλλειμμα (ναρκισσιστική 

πληγή). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αδυναμία ανοχής στη ματαίωση και 

ικανοποίηση, η οποία χαρακτηρίζει τα άτομα με ναρκισσιστικά στοιχεία 

προσωπικότητας ή με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. 

    Η διαλεκτική αντίθεση μεταξύ στοματικότητας-πρωκτικότητας έιναι άλλο ένα 

θέμα που απασχολεί τον Grunberger. Η στοματικότητα συμπίπτει με μία 

προαμφιθυμική και ασυγκρουσιακή περίοδο, ενώ η πρωκτικότητα με την 

επιθετικότητα που χαρακτηρίζει την ενστικτική ζωή. Μιλάμε πάντα για το στοματικό 

στάδιο προ της οδοντοφυΐας, όπου επικρατεί το αίσθημα αγαλλίασης. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του αναλυόμενου, ο οποίος ενώ είναι συνεπής 

στις συνεδρίες (στοματική αγαλλίαση), ρωτάει συνεχώς πότε θα δει αποτελέσματα 

από την ανάλυση, μέχρι πότε θα συνεχίσει η διαδικασία, αν έχει εξελιχθεί ως άτομο 

κτλ (πρωκτικότητα).  

    Όσον αφορά την αναλυτική διαδικασία, ο Grunberger αναφέρει πως κύριο 

μέλημα του ασθενή είναι η επανεύρεση της παιδικής παντοδυναμίας και η 

επανόρθωση της ναρκισσιστικής πληγής, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την 

επιθυμία για θεραπεία. Έτσι, ο αναλυτής βρίσκεται αντιμέτωπος με την 

ναρκισσιστική παλινδρόμηση (σε αντίθεση με τη μεταβίβαση η οποία εξαρτάται από 

την προσωπική ιστορία του καθενός) του ασθενούς σε περιόδους της εμβρυϊκής 

ζωής. Η παλινδρόμηση αυτή ενεργοποιεί το κίνητρο για ανάλυση. Η θέση αυτή 

ορίζει και την τεχνική του, δηλαδή τη σιωπή και την ασάφεια του αναλυτή η οποία 

παραπέμπει στο ασυγκρουσιακό πεδίο. Πρόκειται για ένα απαραίτητο στάδιο το 

οποίο θα οδηγήσει τον ασθενή στο πέρασμα από τον πρώιμο σε έναν υγιή και 

ενοποιημένο ναρκισσισμό. 

H. Kohut (σχολή της ψυχολογίας του εαυτού) 

 Ο Kohut ορίζει τον «εαυτό» ως δομή, η οποία αφορά την εσωτερική εμπειρία που 

έχει το άτομο για το υποκείμενό του και βρίσκεται σε κάθε ψυχικό σύστημα. Δεν 

πρόκειται για σύστημα, όπως το Εγώ-Υπερεγώ-Εκείνο. 

    Σύμφωνα με τον Kohut, ο ναρκισσισμός είναι ένα ανεξάρτητο πεδίο, το οποίο 

συνυπάρχει σε όλη τη ζωή με την αγάπη για το αντικείμενο. Ο «εαυτός» προέρχεται 
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από τις διακυμάνσεις του ναρκισσισμού, ο οποίος αναπτύσσεται ανεξάρτητα από 

την σχέση με το αντικείμενο. Διακρίνει δύο διαφορετικές γραμμές εξέλιξης. Η πρώτη 

ξεκινάει από τον αυτοερωτισμό, προχωράει στον ναρκισσισμό και καταλήγει στην 

αγάπη για το αντικείμενο. Η δεύτερη ξεκινάει από τον αυτοερωτισμό, προχωράει 

στον ναρκισσισμό και καταλήγει σε υψηλότερες μορφές ναρκισσισμού. Ως 

απαραίτητο χαρακτηριστικό του αναλυτή αναφέρει την ενσυναίσθηση 

(ενδοσκόπηση δι’αντιπροσώπου), της οποίας μεγαλύτερο εμπόδιο καθίστανται οι 

ναρκισσιστικές δυσκολίες. 

Ναρκισσιστική μεταβίβαση (selfobject μεταβίβαση) 

    Ο αναλυόμενος στα πλαίσια της εν λόγω μεταβίβασης, αναζητά στον αναλυτή την 

παιδική ναρκισσιστική του ευδαιμονία, η οποία αναπόφευκτα διαταράχτηκε 

εξαιτίας της μητρικής στέρησης. 

Εξιδανικευμένη μεταβίβαση 

    Ο αναλυόμενος αναβιώνει στη διάρκεια της θεραπείας την πρώιμη κατάσταση, 

στην οποία ένα μέρος της χαμένης ναρκισσιστικής αρτιότητας μεταβιβάζεται σε μία 

αρχαϊκή εξιδανικευμένη γονεϊκή φιγούρα. Τη θέση αυτής της φιγούρας παίρνει ο 

αναλυτής, ο οποίος μυθοποιείται και ο αναλυόμενος φαντάζει στα μάτια του 

εαυτού του αδύναμος και κενός. Η εξιδανίκευση αυτή είναι ανεξάρτητη των 

χαρακτηριστικών του αναλυτή, ο οποίος απλώς καλείται να εγκαταστήσει τις 

λειτουργίες του ψυχικού οργάνου, οι οποίες δεν εγκαταστάθηκαν στην παιδική 

ηλικία (δομικά ελαττώματα). Σκοπός της εξιδανικευμένης μεταβίβασης είναι ο 

αναλυόμενος να μοιραστεί με τον αναλυτή την υποτιθέμενη παντοδυναμία του 

τελευταίου προκειμένου να αισθανθεί επάρκεια και δύναμη. Λόγω των 

περιοριστικών παραγόντων του πλαισίου της αναλυτικής διαδικασίας (διακοπές, 

καθορισμένος χρόνος συνεδριών)  η μεταβίβαση φθείρεται, η αυτοεκτίμηση του 

αναλυόμενου κλονίζεται. Είναι πιθανό σε ναρκισσιστικούς ασθενείς να εκδηλωθεί 

ναρκισσιστική οργή, καθώς το εαυτοαντικείμενο δεν εκπληρώνει πλέον τις 

προσδοκίες του υποκειμένου και το απογοητεύει. Ο αναλυτής, ερμηνεύοντας με 

ενσυναίσθηση την ματαίωση αυτή (βέλτιστη ματαίωση), βοηθάει τον αναλυόμενο 

να αποκτήσει ένα πιο δυνατό και ανεκτικό Εγώ. 

Μεταβίβαση-καθρέφτης 

     Ο αναλυόμενος αναβιώνει στο θεραπευτικό πλαίσιο την περίοδο στην οποία το 

βλέμμα της μητέρας καθρέφτιζε την επιδειξιμανιακή τάση του (3ο στάδιο κοιτάζειν). 

Πρόκειται για την ανάγκη επανεύρεσης του παιδικού μεγαλειώδους εαυτού. Ο 

αναλυόμενος αποζητά την αποδοχή και τον θαυμασμό του αναλυτή. 

Διαφοροποιώντας την τεχνική του από άλλους συγγραφείς (Lacan, Kernberg), ο 

Kohut θεωρεί πως ο αναλυτής θα πρέπει να λειτουργήσει ως καθρέφτης, ανοίγοντας 

στον αναλυόμενο τον δρόμο προς την εκπλήρωση ανικανοποίητων παιδικών 

αναγκών, εντάσσοντας στις ερμηνείες του φόβου του αναλυόμενου ότι μπορεί να 

απορριφθεί εξαιτίας των φαντασιώσεων μεγαλείου, όπως ακριβώς απορρίφθηκε 

στο παρελθόν από τους γονείς του. 
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Δίδυμη μεταβίβαση 

 Σε αυτό το είδος μεταβίβασης στηρίζονται οι δεξιότητες και τα ταλέντα του ατόμου. 

 

 

O. Kernberg 

Σε αντίθεση με τον Kohut, ο Kernberg αναγνωρίζει την ύπαρξη του παθολογικού 

ναρκισσισμού και θεωρεί τον μεγαλειώδη εαυτό ως συνέπεια παθολογικής εξέλιξης 

στη δόμηση του Εγώ και όχι απλώς ως «παλινδρομικής έκδοσης» μιας αρχαϊκής 

φυσιολογικής εικόνας εαυτού αναμειγμένης με σαδιστικά στοιχεία, απαραίτητης για 

την επιβίωση του υποκειμένου, όπως θεωρεί ο Kohut. Διακρίνει το φυσιολογικό από 

τον παθολογικό ναρκισσσισμό. 

Α) Φυσιολογικός ναρκισσισμός: Λιβιδινική επένδυση της φυσιολογικά ενοποιημένης 

αναπαράστασης εαυτού, όπως αυτή εξελίσσεται στη βάση των αντικειμενότροπων 

σχέσεων. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την δέσμευση της επιθετικότητας από την 

λίμπιντο. 

Β) Παθολογικός ναρκισσισμός: Συγκρουσιακές σχέσεις του εαυτού με τα εξωτερικά 

αντικείμενα, υπερβολική πίεση του Εγώ στον εαυτό (παρότι δεν είναι σαφές αν ο 

Kernberg θεωρεί τον εαυτό ως μέρος του Εγώ ή το αντίθετο) και δυσκολία του Εγώ 

στις μετουσιώσεις, προκαλούν συνέπειες στη διαθεσιμότητα της λιβιδινικής 

τροφοδότησης στο Εγώ. Έτσι προκύπτει ο παθολογικός ναρκισσισμός. 

Ο Kernberg αναγνώρισε την ναρκισσιστικά οργανωμένη προσωπικότητα ως 

σύνδρομο, αυτό που σήμερα αποκαλούμε «Ναρκισσιστική Διαταραχή 

Προσωπικότητας». Κυρίαρχο χαρακτηριστικό τέτοιων οργανώσεων είναι η 

συγκαλυμμένη με άμυνα επιθετικότητα. Οι άμυνες προστατεύουν τον εαυτό και την 

αυτοεκτίμηση, με συνέπεια να δημιουργείται ο παθολογικός μεγαλειώδης εαυτός. 

Τέτοιοι ασθενείς έχουν μία επιφανειακή ομαλή κοινωνική προσαρμογή, δίχως την 

δυνατότητα σύναψης ουσιαστικών σχέσεων. Χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

ενσυναίσθησης και εναλασσόμενες φαντασιώσεις μεγαλείου και κατωτερότητας. 

Νιώθουν έντονο φθόνο τον οποίο καλύπτουν με την άμυνα της εξιδανίκευσης. 

Υποφέρουν από χρόνιο αίσθημα «κενού». Είναι αδύναμοι να βιώσουν κατάθλιψη 

λόγω της προστασίας που τους προσφέρει το ναρκισσιστικό τους «κέλυφος». Το 

«κέλυφος» αυτό λειτουργεί ως μέσο κάλυψης όχι μόνο του φθόνου και της 

επιθετικότητας, αλλά και της εσωτερικής ανεπάρκειας που προκύπτει από την 

διάχυση της ταυτότητας, η οποία φαινομενικά είναι πλήρως συγκροτημένη. Η 

«ναρκισσιστική προστατευτική τους μεμβράνη», πολλές φορές αδιαφανής, 

περιλαμβάνει ως συστατικά πρώιμους αμυντικούς μηχανισμούς όπως η διχοτόμηση, 

η εξιδανίκευση και η προβλητική ταύτιση. Έτσι, αντί να πενθήσουν την εσωτερική 

τους ανεπάρκεια μέσω της κατάθλιψης, βιώνουν φθόνο, μαζική υποτίμηση του 

άλλου, μνησικακία και εκδικητικότητα. 
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 Ο Kernberg θεωρεί πως το πρόβλημα του «παθολογικού ναρκισσισμού» έγκειται 

στην ανάμειξη του ιδεώδους αντικείμενου, του ιδεώδους εαυτού και του 

πραγματικού εαυτού ως άμυνα έναντι μίας δυσβάσταχτης πραγματικότητας, 

παράλληλα με μία υποτίμηση και καταστροφή της εικόνας του αντικειμένου 

(εξωτερικού και μη). Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα επίπεδο, στο οποίο τα όρια του 

Εγώ έχουν σταθεροποιηθεί. Πιο συγκεκριμένα, στους ασθενείς αυτούς 

παρατηρείται αυξημένη στοματική επιθετικότητα και υποθέτουμε την ύπαρξη μίας 

«κρύας» γονεϊκής φιγούρας με συγκαλυμμένη επιθετικότητα. Φαίνεται πως 

σύμφωνα με την σχολή της ψυχολογίας του εαυτού, η αποτυχία της μητέρας στην 

εκδήλωση ενσυναίσθησης, αλλά και η αποτυχία του εξιδανικευμένου 

εαυτοαντικειμένου να τροφοδοτήσει, οδηγούν στον παθολογικό ναρκισσισμό. 

Πρόκειται για μία καθήλωση στον παιδικό μεγαλειώδη εαυτό και ατέρμονη 

αναζήτηση ιδεώδους εαυτοαντικειμένου. Στο αναλυτικό πλαίσιο, τέτοιοι ασθενείς 

βιώνουν τον αναλυτή ως πηγή «μαγικής τροφής», μέσο άντλησης ικανοποίησης και 

εκπλήρωσης των παιδικών τους αναγκών. Παράλληλα, υποτιμούν και φθονούν τον 

αναλυτή για τις ικανότητές του. Μία τέτοιας μορφής υποτίμηση, δημιουργεί στον 

αναλυόμενο αισθήματα βαριεστημάρας, ανικανότητας και οργής. Εφιστά την 

προσοχή στην προτεινόμενη από τον Kohut εξιδανικευμένη μεταβίβαση, καθώς αν 

μείνει χωρίς ερμηνεία στην αρχή της ανάλυσης, υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε 

αντίσταση, καθώς δεν αναγνωρίζονται ο φθόνος και το μίσος που αυτή κρύβει. 

M. Klein (σχολή αντικειμενότροπων σχέσεων) 

Η Klein διαφοροποιείται πλήρως από τον Freud, καθώς θεωρεί πως από την αρχή 

της ζωής υπάρχει ένα στοιχειώδες Εγώ και πως καμία ψυχική διαδικασία δεν 

λαμβάνει χώρα χωρίς αντικείμενο είτε εξωτερικό είτε εσωτερικό. Εκλαμβάνει τις 

ναρκισσιστικές αντικειμενότροπες σχέσεις σαν χαρακτηριστικά της σχιζο-

παρανοειδούς και καταθλιπτικής σχέσης. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για προβολή 

των παιδικών καταστροφικών ενορμήσεων, οι οποίες συνδέονται με την ενόρμηση 

του θανάτου.  

Προκειμένου να περιγράψει το φαινόμενο του ναρκισσισμού, η Klein δίνει βάση 

στους πρώιμους αμυντικούς μηχανισμούς, όπως η διχοτόμηση. Στην περίπτωση 

αυτή το υποκείμενο ταυτίζεται με το «καλό» αντικείμενο και αρνείται την 

οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ Εγώ και «καλού» αντικειμένου. Έτσι, το Εγώ 

προφυλάσσεται από τα διωκτικά, «κακά» αντικείμενα. Το αντικείμενο 

εξιδανικεύεται όταν διάφορα «καλά» μέρη του εαυτού προβάλλονται και στη 

συνέχεια το αντικείμενο ενδοβάλλεται. Όμως, όταν οι εξιδανικεύσεις και οι 

διχοτομήσεις καταρρέουν, τότε ο ναρκισσισμός εγείρεται ως άμυνα στα διωκτικά 

άγχη και στον φόβο καταστροφής. Τότε υπάρχει υπερβολική εξάρτηση από το 

ιδεώδες αντικείμενο, αλλά και χρησιμοποίηση των άλλων ως επιβεβαίωση της 

παντοδυναμίας. Κάτι τέτοιο συνίσταται στην απόσυρση από την πραγματικότητα και 

στην στροφή επί εαυτού, δηλαδή στην απόσυρση της λίμπιντο προς ένα 

εξιδανικευμένο εσωτερικό αντικείμενο. Τέτοιοι ασθενείς  προβάλλουν τις πιο 

τρομακτικές πλευρές του εαυτού τους, αυτές τις οποίες δεν μπορούν να αντέξουν, 
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με αποτέλεσμα οι άλλοι να τους επιστρέφουν την ίδια επιθετικότητα, 

επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη και την δύναμη των καταστροφικών αυτών πλευρών 

τους (προβλητική ταύτιση). Για αυτό και βιώνουν διαρκώς ένα τεράστιο αίσθημα 

κενού. Κρατούν δηλαδή μία απόσταση από το αντικείμενο, καθώς αισθάνονται ότι 

προβάλλουν πάνω του μέρη του εαυτού τους. Ως άμυνα όμως, αναπτύσσουν 

«κολλώδεις» σχέσεις, αισθανόμενοι πως αν χάσουν το αντικείμενο, ορισμένες 

πλευρές του εαυτού τους θα εκμηδενιστούν. Χαρακτηριστικό των οργανώσεων 

αυτών σύμφωνα με τους κλαϊνικούς συγγραφείς, είναι ο φθόνος, ο οποίος οδηγεί 

στην ναρκισσιστική οργή και συνδέεται με την καταστροφικότητα της ενόρμησης 

θανάτου. Ο φθόνος καθιστά το άτομο ανίκανο, γιατί είναι η καλοσύνη του 

αντικειμένου που φθονείται, οπότε τίποτα καλό δεν μπορεί να αντλήσει από αυτό. 

Από την άλλη, το άτομο που φθονεί, νιώθει διαρκώς διωκόμενο.  

Το μίσος εμποδίζει τον αναλυόμενο να δεχτεί τα «καλά» του αναλυτή (θηλυκή-

παθητική θέση), για αυτό και επιθυμεί να τον καταστρέψει, αρνούμενος να 

αναγνωρίσει την ετερότητα (αρνητική θεραπευτική αντίδραση). Στόχος της 

αναλυτικής διαδικασίας είναι το ομαλό πέρασμα από τον φθόνο (ενόρμηση 

θανάτου) στην ευγνωμοσύνη (ενόρμηση ζωής), δηλαδή από την σχιζο-παρανοειδή 

θέση, στην καταθλιπτική και τέλος στην αυθεντική δημιουργικότητα. Κάτι τέτοιο 

ισοδυναμεί με την υποχώρηση της παιδικής παντοδυναμίας. Τέτοιες ερμηνείες 

ενδέχεται να αποβούν βίαιες και σκληρές για τον αναλυόμενο. Διαφέρουν κατά 

πολύ από τις θεωρήσεις του Kohut για την σημασία της ενσυναίσθησης ως 

απαραίτητο χαρακτηριστικό του αναλυτή. 

H. Rosenfeld 

Ο Rosenfeld θεωρεί πως αυτό που ο Freud περιγράφει ως  πρωτογενή ναρκισσισμό 

είναι ένας πρώιμος τύπος αντικειμενότροπης σχέσης. Ο ναρκισσισμός βασίζεται 

στην ενδοβολή και στην προβλητική ταύτιση με το ιδεώδες αντικείμενο, το οποίο 

ουσιαστικά είναι το μερικό αντικείμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 

στήθος της μητέρας, το οποίο αντιμετωπίζεται ως κατοχή του παιδιού και 

ταυτόχρονα τροφοδοτεί τον μεγαλειώδη εαυτό του. Από την άλλη το μητρικό 

στήθος αντιμετωπίζεται ως «δοχείο» στο οποίο το βρέφος «πετάει» τα 

δυσβάσταχτα μέρη του εαυτού του. Δεν υπάρχουν όρια μεταξύ Εγώ και 

αντικειμένου και κυρίαρχα συστατικά στοιχεία της σχέσης είναι ο φθόνος και η 

παντοδυναμία.  

Ο Rosenfeld, σαφώς επηρεασμένος από την δεύτερη θεωρία των ενορμήσεων του 

Freud, θεωρεί πως οι σοβαρές ναρκισσιστικές διαταραχές έχουν σχέση με την 

ενόρμηση του θανάτου και τη μη επαρκή μείξη του με την ενόρμηση της ζωής. 

Βάσει αυτού, διακρίνει τον λιβιδινικό από τον καταστροφικό ναρκισσισμό. 

Α) Λιβιδινικός ναρκισσισμός: Πρόκειται για την εξιδανίκευση των «καλών» πλευρών 

του εαυτού. Ο ναρκισσιστής νιώθει πως καθετί που είναι χρήσιμο στον εξωτερικό 

κόσμο και στα εξωτερικά αντικείμενα είναι μέρος του εαυτού του ή ελέγχεται 

παντοδύναμα από τον ίδιο. 
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Β) Καταστροφικός ναρκισσισμός: Είναι συναφής με την ενόρμηση του θανάτου κατά 

Freud και σχετίζεται με την αρνητική θεραπευτική αντίδραση. Πρόκειται για την 

εξιδανίκευση των «κακών» πλευρών του εαυτού. Αυτές οι καταστροφικές πλευρές 

κινούνται εναντίον κάθε μέρους του εαυτού που νιώθει την ανάγκη να συνάψει 

σχέση με ένα αντικείμενο και έχει την επιθυμία να εξαρτηθεί από αυτό. Η ύπαρξη 

του καταστροφικού ναρκισσισμού δεν αναγνωρίζεται, καθώς παραμένει σιωπηλός 

και διχοτομημένος. Όταν το αντικείμενο αναγνωριστεί ως ξεχωριστή οντότητα και 

περιέχον ποιότητες, εγείρεται ο φθόνος, ο οποίος αν δεν ερμηνευτεί στα πλαίσια 

της ανάλυσης και αν το υποκείμενο δεν αναγνωρίσει την χρησιμότητα του 

αντικειμένου, μετατρέπεται σε επιθυμία καταστροφής της όποια εξέλιξης στην 

ανάλυση. Συνήθως τέτοιοι ασθενείς επιθυμούν να καταστρέψουν τον αναλυτή τόσο 

ως αντικείμενο όσο και ως πηγή ζωής και ευχαρίστησης, καθώς ο τελευταίος 

εκπροσωπεί τους γονείς του αναλυόμενου. Προκειμένου να αποφύγουν την 

εξάρτηση από την αναλυτική σχέση, προτιμούν να αφεθούν στην μη ύπαρξη και κατ΄ 

επέκταση να απαρνηθούν το ίδιο το γεγονός της γέννησής τους, καταστρέφοντας 

την αναλυτική σχέση. Εκφάνσεις του φαινομένου είναι η επιθυμία διακοπής της 

συνεδρίας και τα περάσματα στην πράξη, όπως αυτοκτονία. 

Ναρκισσιστική παντοδύναμη σχέση με το αντικείμενο 

 Ο Rosenfeld θεωρεί την σχέση αυτή, άμυνα εναντίον της επιθετικότητας η οποία 

προκαλείται από τον φθόνο, την ματαίωση και την εξάρτηση. Από την στιγμή που 

αναγνωρίζεται το αντικείμενο, επέρχεται η αναγνώριση του αποχωρισμού. Έτσι, 

δημιουργείται άγχος, επιθετικότητα και φθόνος, καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη, η 

εξάρτηση και η χρησιμότητα του αντικειμένου. Η ναρκισσιστική παντοδύναμη σχέση 

με το αντικείμενο αποτελεί άμυνα απέναντι στην επιθετικότητα και τον φθόνο. Στα 

πλαίσια της σχέσης αυτής το υποκείμενο νιώθει ότι το ίδιο δημιουργεί αντικείμενα 

με γνώμονα την εκπλήρωση των επιθυμιών του. Για αυτό είναι σύνηθες τέτοιοι 

ασθενείς να μην αναγνωρίζουν την συμβολή του αναλυτή τους, αλλά να θεωρούν 

ότι το όφελος που αντλούν από την θεραπεία προέρχεται μόνο από τον ίδιο τον 

εαυτό τους. Όταν οι πλευρές αυτές ερμηνευθούν, ενδέχεται να προκληθεί αρνητική 

θεραπευτική αντίδραση, η οποία μπορεί να καταλήξει σε αυτοκτονία η κατάθλιψη 

εκ μέρους του αναλυόμενου. Οι ναρκισσιστικές σχέσεις στην ανάλυση γενικότερα, 

φαίνονται ιδεώδεις, αν ο αναλυόμενος χρησιμοποιεί τον αναλυτή σαν τουαλέτα 

(του πετάει τα «κακά» του) ή σαν στήθος που τον τρέφει. Σε αυτήν την περίπτωση 

δέχεται φαινομενικά τις ερμηνείες του αναλυτή ως αντάλλαγμα. 

     Ο Rosenfeld μελέτησε την διχοτόμηση μεταξύ λιβιδινικής και καταστροφικής 

πλευράς του εαυτού, η οποία διαφαίνεται σε ορισμένους αναλυόμενους. Η πρώτη 

πλευρά επιθυμεί να αγαπηθεί και για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να 

προσεγγιστεί θεραπευτικά με σκοπό να μετριαστεί ο φθόνος και το μίσος που 

προκύπτουν από την καταστροφική πλευρά. Όταν ο αναλυτής καταδεικνύει τις 

ανάγκες του αναλυόμενου, ο τελευταίος θεωρεί πως πρόκειται για μία προσπάθεια 

του πρώτου να τον έχει υπό εξάρτηση. Προβάλλουν δηλαδή την ανάγκη τους για 

εξάρτηση στον αναλυτή. Ενώ το αδύναμο μέρος του εαυτού τους είναι έτοιμο να 
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συνδεθεί με τον αναλυτή, η ναρκισσιστική οργάνωση, η οποία στηρίζεται στον 

καταστροφικό ναρκισσισμό, εμποδίζει κάτι τέτοιο. Η κατάσταση αυτή 

παρομοιάζεται με την φαινομενική προστασία που προσφέρει η Μαφία 

(καταστροφικός ναρκισσισμός) σε έναν άνθρωπο (λιβιδινικός ναρκισσισμός). 

Πρόκειται ουσιαστικά για φόβο απώλειας της προστασίας (Meltzer). 

 Ο Rosenfeld διακρίνει μεταξύ ναρκισσιστών ασθενών με «παχύ δέρμα» και 

ασθενών με «λεπτό δέρμα». Οι πρώτοι θα πρέπει να αναλύονται με συνεχείς 

ερμηνείες, ώστε να έρθουν αντιμέτωποι με τις ναρκισσιστικές τους τάσεις, ενώ οι 

δεύτεροι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με περισσότερη προσοχή, καθώς μία βίαιη 

ερμηνεία ενδέχεται να τους οδηγήσει ακόμη και στην πράξη της αυτοκτονίας. Τότε ο 

θάνατος εξιδανικεύεται ως λύση, καθώς πρόκειται για ναρκισσιστική αποθέωση. Σε 

αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να τονίζονται οι θετικές πλευρές της ναρκισσιστικής 

τους οργάνωσης και η σύγκρουση με τα καταστροφικά μέρη του εαυτού τους, με τα 

οποία δεν ταυτίζονται. Ο Henseler αναφέρει πως ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως μία 

μείξη με το «καλό» αντικείμενο (πρωτογενής ταύτιση με το ιδανικό γονεϊκό είδωλο), 

κάτι σαν μία ναρκισσιστική αποθέωση. 

H. Hartman (σχολή της ψυχολογίας του Εγώ) 

 Ο Hartman θεωρεί τον ναρκισσισμό ως επένδυση του εαυτού και όχι του Εγώ. Ο 

εαυτός κατά την Jacobson είναι το σύνολο του ψυχικού και του σωματικού 

υποκειμένου, ενώ η αναπαράσταση εαυτού οι ασυνείδητες, προσυνειδητές και 

συνειδητές ενδοψυχικές αναπαραστάσεις του σωματικού και ψυχικού εαυτού στο 

σύστημα Εγώ.  

 Όσον αφορά τον ναρκισσισμό, ο Hartman στρέφει το ενδιαφέρον του στο αν αυτός 

βρίσκεται σε ουδετεροποιημένη ή ενστικτική μορφή. Αυτό καθορίζει το αν ο 

ναρκισσισμός είναι παθολογικός η φυσιολογικός. Αναφέρει πως η επιμονή των 

πρώιμων μορφών υπερεκτίμησης εαυτού ή η υπερεκτίμηση των γονέων, 

ενδεχομένως να οδηγούν στην παθολογική εξέλιξη του ναρκισσισμού.  

 H Jacobson επίσης θεωρεί τον ναρκισσισμό ως λιβιδινική επένδυση της 

αναπαράστασης εαυτού. Όπως και ο Hartman, έτσι και η Jacobson δεν φαίνεται να 

δέχονται την έννοια του πρωτογενούς ναρκισσισμού. 

 Η Mahler βλέπει την ανάλυση να ακολουθεί μία φάση «ναρκισσιστική-

συμβιωτική», δηλαδή χωρίς αντικείμενο. Η σχέση με το αντικείμενο αναπτύσσεται 

μέσα από μία φυσιολογική συμβιωτική φάση ή από έναν πρωτογενή παιδικό 

ναρκισσισμό, παράλληλα με τη διαδικασία «αποχωρισμού-ατομικοποίησης». Η ίδια 

ονόμασε «συμβιωτική ψύχωση» τις καταστάσεις πανικού σε ψυχωτικά παιδιά, τα 

οποία αισθάνονται άγχος αποχωρισμού. 

D.W. Winnicott 

Σε κάποια κείμενά του ο Winnicott, δέχεται πως υπάρχει ένα στάδιο πρωτογενούς 

ναρκισσισμού, το οποίο συμπίπτει με αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «πρώιμη 

συναισθηματική εξέλιξη». Τότε το παιδί εμφανίζει την ικανότητα να δημιουργεί 
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αντικείμενα. Φαντάζεται για παράδειγμα, πως «κάτι» υπάρχει, το οποίο μπορεί να 

του ικανοποιήσει το αίσθημα της πείνας. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται από τον 

Winnicott «ψευδαίσθηση». Στη συνέχεια η μητέρα προσφέρει το στήθος της στο 

παιδί. Τότε το βρέφος φαντάζεται πως το ίδιο δημιούργησε το μητρικό στήθος προς 

εκπλήρωση της ανάγκης του για τροφή. Αυτό ονομάζεται «περιοχή της 

παραίσθησης». Η μητέρα συμβάλλει στην διεκπεραίωση των εξελικτικών αυτών 

σταδίων. Έτσι, το βρέφος κινείται από την ψευδαίσθηση στην παραίσθηση και τέλος 

στο πραγματικό αντικείμενο. 

Ο Winnicott αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός σταδίου, το οποίο ονομάζει «καθαρά 

θηλυκό στοιχείο». Το στάδιο αυτό είναι ασυγκρουσιακό, δεν υπάρχει καμία 

ενορμητική κίνηση και το παιδί δεν διακρίνει τον εαυτό του από το περιβάλλον. Για 

αυτό και με ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν «πρώιμες συναισθηματικές 

διαταραχές»,  στα πλαίσια της ανάλυσης θα πρέπει να δημιουργηθεί μία 

παλινδρόμηση στην εξάρτηση αυτή, όπου ο αναλυόμενος και το πλαίσιο θα 

«ενωθούν» σε μία κατάσταση πρωτογενούς ναρκισσισμού. Πρόκειται για μία 

προσπάθεια αναβίωσης του παρελθόντος και επανάληψη ανεκπλήρωτων πρώιμων 

διαδικασιών. Έτσι, θα προκύψει ομαλά αυτό που ο Winnicott ονομάζει «αληθινός 

εαυτός». Άλλωστε, ο ρόλος της μητέρας ως καθρέφτη, δηλαδή ως πρώτου 

ναρκισσιστικού αντικειμένου, κρίνεται απαραίτητος για την δόμηση του 

υποκειμένου. Το βρέφος όταν κοιτάει την μητέρα, βλέπει στο βλέμμα της την 

αντανάκλαση του εαυτού του. Έτσι, σχηματίζει την εικόνα του σώματός του. Αν δε 

συμβεί αυτό, η αντίληψη του βρέφους για την εικόνα του δεν νοηματοδοτείται. 

F. Pasche 

Θυμίζοντας την θεωρία του Freud για τον οικονομικό μοντέλο της λίμπιντο, o Pasche 

χαρακτηρίζει την αντικειμενότροπο λίμπιντο ως «αντιναρκισσισμό», ως μία τάση 

του υποκειμένου να απαρνείται τον εαυτό του. Συνδέει τόσο τον ναρκισσισμό όσο 

και τον ναρκισσισμό με την ενόρμηση της ζωής και του θανάτου, διότι η επένδυση 

στο ένα προϋποθέτει την αποεπένδυση του άλλου. Το παιδί που επενδύει στη 

μητέρα, δεν επιλέγει το εν λόγω αντικείμενο μόνο ανακλιτικά. Η επένδυση αυτή έχει 

ως σκοπό την υποταγή του παιδιού στη δύναμη του άλλου και συντελείται μέσω του 

βλέμματος της μητέρας (πρωτογενής θαυμασμός). Για τον Pasche, ο κόσμος υπάρχει 

μόνο στο μέτρο που το υποκείμενο μπορεί να τον επενδύει με λίμπιντο και τίποτα 

δεν μας προσφέρεται «δωρεάν», με την έννοια πως για να επενδύσουμε σε ένα 

αντικείμενο θα πρέπει να αποσύρουμε την λίμπιντο από ένα μέρος του εαυτού μας. 

Συμπερασματικά υπάρχουν δύο τάσεις όσον αφορά την θεώρηση και κλινική του 

ναρκισσισμού. Η πρώτη δέχεται την έννοια του πρωτογενούς ναρκισσισμού, δηλαδή 

την περίοδο στα αρχικά στάδια της ζωής χωρίς αντικείμενο. Η δεύτερη ασπάζεται τις 

απόψεις της Klein, ότι δηλαδή δεν υπάρχει περίοδος της ζωής χωρίς αντικείμενο, 

αλλά μόνο «ναρκισσιστικές καταστάσεις», στο πλαίσιο των οποίων από την αρχή της 

ζωής έχουμε την λειτουργία του Εγώ και του αντικειμένου. Για τους εν λόγω 

συγγραφείς, τέτοιες καταστάσεις είναι φαινόμενα έκφρασης τόσο επιθετικών 

ενορμήσεων όσο και άγχους αποχωρισμού. Επομένως, στην θεραπεία ερμηνεύουν 
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τέτοια φαινόμενα στο εδώ και τώρα, αφού ναρκισσιστικές καταστάσεις προκύπτουν 

από το άγχος αποχωρισμού του αναλυτή. 

 

 

 

 

 
 
 
 


